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 : مقدمــــة

وجد على سطح األرض وىو دائم التفكري، مبا حييط بو من أشياء، فالفضوؿ وحب منذ أف اإلنساف 
ولن يتحقق لإلنساف معرفة ىذا الوجود، إال بولوج طريق . االكتشاؼ من الصفات املالزمة لإلنساف املفكر

العلم الذي يهدي إىل سبيل الرشاد، فالعلم ضرورة يتحقق من خالهلا وجود اإلنساف وكيانو لذا تتجلى 
يف صناعة حاضرىا الذي يعد ربط . أمهية العملية التعليمية يف كوهنا احملرؾ األساس الذي تنطلق منو كل أمة

باملاضي وامتداد للمستقبل، فالتعليم ىو الشغل الشاغل لكل أمة تسعى لتطوير ذاهتا من خالؿ تطوير 
أفرادىا، لذا ذىب العديد من العلماء واملختصني يبحثوف يف ىذا املوضوع الشائك املكوف من جزئيات 

 ومن بني ىذه املواضيع الوسائل التعليمية من جهة واليت تعد ركنا ىػاما من أركاف مًتابطة فيما بينها،
العػػملية التعليمػػية، وىذا نتيػػجة الدور الرئيػػسي الذي تلعػبو يف حتقيػػق التػػػطور والتقػػدـ السريع يف ثورة 

 .نظاـ تعليمي بل وأصبحت ضرورة من ضروريات أي ات،ػاملعػػلـو

وىذا ما أدى إىل انتشارىا يف شىت أقطار العامل، لذا أصبح املعّلموف يسعوف وراء توفري كل الوسائل اليت 
تساعد على حتقيق مطالبهم النبيلة، إذ ال يوجد أي اختالؼ بأّف وسائل التعليم من الوسائل املدعمة 

للفهم، فهي دتهد للمتعّلمني سبل االستيعاب، وهبذا ميكن القوؿ بأّف استعماؿ الوسائل التعليمية جيعل 
املوقف التعليمي أكثر تشويقا وجاذبية، دما يؤدي إىل زيادة التفاعل بني املعّلم واملتعّلم، وكذا حتسني عملية 

 .التعليم والتعّلم

 وإّف حاجتنا إىل استخداـ الوسائل التعليمية، ذلك ملواجهة مشكالتنا التعليمية حيث تعّد حاجة ملحة 
بوصفها وسائل تساعد املتعّلم على بلوغ األىداؼ بدرجة عالية من اإلتقاف، وتشمل األدوات واملواد اليت 

 .يستعملها املعلم داخل الصف وخارجو يف سبيل توصيل احلقائق واملهارات املختلفة إىل أذىاف املتعلمني

األساليب التعليمية اليت تعترب جزء ال يتجزأ من املناىج الدراسية وىي عامل     ومن جهة أخرى 
ىاـ من عوامل ذماح املنهاج الدراسي أوالىا ىؤالء الباحثني عناية خاصة حيث تعمقوا يف دراستها، بغية 
تطويرىا يف ضوء التغريات السريعة، كما هتدؼ النظم الًتبوية احلديثة إىل إجياد توازف بني عناصر املنظومة 

الًتبوية، والبحث عن كيفية  
تفعيل املواد الدراسية من خالؿ عرضها بأساليب تتماشى معها، وىذا األمر ال حمالة يؤدي إىل حتويل 

 .املعرفة النظرية إىل دمارسة عملية تقتضي املفاعلة بينهما
  الوسائل التعليمية:ماحتقق من خالهلما املمارسة الفعلية للعملية التعليمية ىوتينولعل أىم عنصر

، لذا وقع اختياري على ىذا املوضوع وحاولت أف أصيغ ىذا  ثانيا، و األساليب أو الطرائق التعليميةأوال
االىتماـ إشكاال هلذا املوضوع املوسـو بتجديد الوسائل واألساليب التعليمية، وىذا البحث يف جوىره العاـ 

يهدؼ بالدرجة األوىل إىل التعرؼ على خمتلف الوسائل التعليمية باختالؼ أنواعها ومهامها ودورىا يف 
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العملية التعليمية وكذلك أيضا نوعية األساليب املستخدمة يف التدريس يف ضوء التطور الذي عرفتو املناىج 
. الدراسية، باعتبارىا ذات تأثري كبري على املتعلمني يف عملية اكتساهبم للمعرفة

 :ودما سبق ذكره تبادر لنا جمموعة من التساؤالت أبرزىا
    ماذا نعين بالوسائل التعليمية؟ وماىي أبرز خصائصها وأنواعها؟ وماىي تصنيفاهتا؟ وما الشروط 

 الواجب مراعاهتا عند استخداـ الوسيلة التعليمية؟ وىل هلا دور فعاؿ وأثر يف تنمية املهارات؟
؟ وفيما تتجلي يف ضوء التطور الذي عرفتو املناىج الدراسيةالتدريس نوعية األساليب املستخدمة يف وماىي 

 أمهية ىذه األساليب التعليمية؟
 .مقدمة، مدخل، فصليني، وخادتة:  أف تكوف خطة حبثنا مكونة مناوارتأين

مفاىيم يف العملية التعليمية، ومشل مجلة من العناصر واملفاىيم :     بالنسبة للمدخل كاف حتت عنواف
 .مفهـو التعليمية، التعليم والتعّلم، عناصر العملية التعليمية: وىي

ماىية الوسائل التعليمية حبيث تضمن مفهـو الوسائل التعليمية لغة :    أما الفصل األوؿ فكاف موسوما ب
واصطالحا، خصائصها، تصنيفاهتا، أنواعها، وشروط استخداـ الوسائل التعليمية ودورىا يف تطوير العملية 
التعليمية، وأمهية الوسائل التعليمية، وأثرىا يف تنمية املهارات، وقد دتحور ىذا األخري حوؿ مفهـو املهارة 

 .(القراءة، الكتابة، االستماع، التحدث)
 وتطرقنا فيو بالدراسة والتفصيل إىل مفهـو جتديد األساليب التعليمية:     والفصل الثاين كاف حتت عنواف

التعليم املعاصر ودميزاتو، واألسس اليت ختتار وفقها أساليب التعليم، مث تطرقنا بعد ذلك إىل ذكر أىم 
 . األساليب التعليمة اجلديدة، ويف األخري ذكرنا أمهية ىذه األساليب بالنسبة للمعّلم واملتعّلم

    وقد اقتضت طبيعة البحث االعتماد على املنهج الوصفي يف دراستنا هلذا املوضوع، ألنّو األنسب 
تكنولوجيا التعليم بني النظرية : واملساعد لبحثنا، ودتت االستعانة مبجموعة من املصدر واملراجع أمهها

والتطبيق وتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية حملمد حممود احليلة، الوسائل التعليمية واملنهج، وإنتاج الوسائل 
التعليمية يف تربية الطفل، لعبد احلافظ سالمة، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، لزىدي حممد عيد، 

لعبد السالـ يوسف جعافرة، الكايف يف أساليب  (بني النظرية والتطبيق )مناىج اللغة العربية وطرؽ تدريسها 
، ملرشد الفين لتدريس اللغة العربية ؿ فيصل حسني طحيمر العلياتدريس اللغة العربية، حملسن علي عطية، 

اسًتاتيجيات التدريس املتقدمة و اسًتاتيجيات التعلم و أمناط التعلم، عبد احلميد حسن عبد احلميد 
، وغريىا من الكتب الكثرية واملتنوعة اليت طرائق التدريس العامة وتنمية التفكري، ىاشم السامرائي، شاىني

وبفضل هللا . أثرت موضوع حبثنا، وأنارت طريق البحث، وكانت عونا لنا لتجاوز الصعوبات اليت واجهتنا
سبحانو وتعاىل جتاوزنا ىذه الصعوبات، ومبساعدة أستاذنا املشرؼ أيضا الذي نتقدـ لو بالشكر واالمتناف 

 .على توجيهاتو ونصائحو القيمة لنا
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    والشكر موصوؿ إىل جلنة املناقشة على قبوهلا مناقشة املوضوع وتكبدىا عناء القراءة، وإىل كل من 
 .ساىم من قريب أو بعيد يف إذماز ىذا العمل املتواضع

   ويف األخري ال يسعنا إال أف نقوؿ بأّف ىذا العمل جهد بشري وحسبنا أف بذلنا اجلهد فيو، فإّف كاف 
 .  صوابا فمن املوىل عّز وجل وإّف كاف خطأ فمن أنفسنا وهللا أعلم

 

 

 



 



 مدخــل                                                       مفاهيم يف العملية التعليمية
 

 
2 

 :متهيـد

إن أمل األمة يف تعليمها، وكارثة األمة يف تعليمها، فالتعليم عملية أساسية يف رقي احلضارة  حيث أن كفة 
القوى أصبحت دتيل لقوة العلم، فاألمة اليت دتلك العلم ىي اليت ادلسيطرة على كافة رلاالت احلياة، لذلك 
أصبح التعليم حيظى باىتمام كبًن من قبل الباحثٌن والدراسٌن وادلهتمٌن هبذا اجملال، فنشأ ما يسمى بعلم 

التدريس، أو علم الديداكتيك، أو التعليمية والذي خيتص بدوره بالدراسة العلمية لطرق التدريس وتقنياتو، 
وأشكال التنظيم اليت خيضع ذلا التلميذ قصد بلوغ األىداف ادلنشودة سواء على ادلستوى العقلي أو الوجداين 

 .  احلركي–واحلسي 

ومن ىنا كانت احلاجة إىل تطوير التعليم خاصة وأن الطرق التقليدية مل تعد كافية يف ظل التطور التكنولوجي 
الذي يشهده العامل، وىذا لدعم التعليم يف منطو التقليدي جبملة من الوسائل واألساليب اليت ترفع من كفاءتو، 

 . والكشف عن رلموع النقائص والسلبيات اليت تعرتض العملية التعليمية

. كما يقال إّن مفاتيح العلوم مصطلحاهتا، إذ أردنا أن نفهم علما فما علينا إال أن ضلدد مصطلحاتو ونفهمها
 . ولذلك عمدنا إىل تعريف مصطلح التعليمية وعناصر العملية التعليمية

 : التعليمية: أوال

 :مفهوم التعليمية -1
 : لغة - أ

 ".تعلم يف موضع أعلم، فمعىن التعلم ىنا ىو العلم واإلخبار باحلدث" جاء يف لسان العرب 

 1ڃچچچچڇڇڇڇىئ ڃ ڃ يئ:  وقولو تعاىل

 2.أي جعلو شليزا عن سائر البشر بالتعلم" عّلمو البيان"وقيل 

وقد ورد يف قاموس ادلنهل الوسيط أن  (Didactique)إن مصطلح التعليمية جاء ترمجة للمصطلح الغريب 
(Didactique) 1.فن األدب التعليمي وفن التعليم: تعليمي، إرشادي، وىي تعين أيضا: تعين 

                                                             

( 4-1اآلية )سورة الرمحان 1
  264-263، ص 10م، مج2000، 1،دار صادر، بريوت لبنان، ط(ع، ل، م) ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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 : اصطالحا - ب

رلموعة الطرائق »التعليمية ىي ذلك العلم الذي يهتم بكل ما يتعلق بالتدريس وذلا تعاريف متعددة فهي 
 2«.والتقنيات والوسائل اليت تساعد على تدريس مادة معينة

الدراسة العلمية حملتويات وطرق التدريس وتقنياتو، وكذا لنشاط كل من ادلدرس »: وتعرف أيضا على أهنا
 3«.وادلتعلمٌن وتفاعلهم قصد بلوغ األىداف ادلسطرة مؤسسيا

فالتعليمة تشمل كل األساليب والطرائق اليت تتبعها ادلعلم يف تلقٌن ادلعارف والعلوم للمتعلم، وذلك هبدف 
تطوير العملية التعليمية وحتقيق مبدأ التفاعل بٌن أركاهنا، فهي ترتبط أساسا بادلادة الدراسية ورلموعة الوسائل 
والتقنيات والطرائق اليت يستخدمها ادلعلم يف نقل احملتوى إىل ادلتعلم، ىذا األخًن الذي تغًن دوره من متلقي 

للمعلومة إىل زلور العملية التعليمية حبيث يبحث عن ادلعلومة بنفسو مستعينا يف ذلك بوسائط خارجية 
 .(األنرتنيت مثال)

 :أقسام العملية التعلمية: ثانيا

 .تنقسم العملية التعليمية إىل قسمٌن مها التعلم والتعليم، إذ يعدان الركيزة األساسية يف زلور العملية التعليمية

 : التعّلم -1

 4"اإلتقان وإلحكام وادلعرفة والتفقو: " التعّلم يف الّلغة ىو

فالتعّلم ىو عملية تغيًن أو تعديل السلوك أو اخلربة، ولكي يتم ىذا التعديل جيب أن يقوم »ويف االصطالح 
الكائن احلي بنشاط معٌن، ويتحكم يف توجيو ذلك النشاط وإثارتو رلموعة العناصر، وكذلك يعرف أنّو 

                                                                                                                                                                                         

م، 2013، 17عريب، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط –  سهيل إدريس، قاموس ادلنهل الوسيط فرنسي 1
 277ص

 .6م، مطبعة أنفوبرانت، ص 2006، ادلغرب، 1حممد الصدوقي، ادلفيد يف الرتبية، ط2
 .8م، مطبعة اخلوارزمي، ص2013 أمحد الفاسي، الديداكتيك مفاهيم ومقاربات، ادلغرب،3
 3083، ص 1 ادلعارف، القاهرة، ط، دار(ع، ل، م) بن منظور، لسان العرب، مادة 4
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رلموعة االستعداد والدوافع واالجتاىات وادليول ادلزود هبا الكائن احلي، ويتضمن التعّلم وكل يكتسبو الفرد من 
 1«.معارف وأفكار سواء مت ىذا االكتساب بطريقة مقصودة أم غًن مقصودة

 2«التعّلم تغيًن يف السلوك نتيجة لشكل من أشكال اخلربة والنشاط والتدريب »1961ويرى كالوزومايرو 

تغيًن يف السلوك واإلدراك والدافعية أو رلموعة منها وىناك من يعرفو على أنو التغيًن »فيعرفو على أنو  أما بيجي
 3«.يف اخلربة والبىن ادلعرفية للفرد نتيجة دلمارسة واخلربة

ونستنتج من خالل ىذه التعاريف الثالثة أن التعّلم يتميز بالشمولية، كما أنو عملية مستمرة للنمو الشامل عند 
 .اإلنسان حبيث جيعل ادلتعلم مهيأ للحياة بانسجام يف بيئة معينة

 بأّن التعلم عملية تعديل السلوك واخلربة وتزويد الفرد بادلعارف وادلهارات، ويقاس مدى »: ويذكر زلمود احليلة
 4«.تقدم الفرد يف التعلم بسرعة األداء والتحرر من اخلطأ والقدرة على التنسيق واالقتصاد يف الوقت

التعّلم ىو نشاط يقوم فيو ادلتعّلم بإشراف ادلعلم أو بدونو يهدف إىل اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيًن "إذن 
 5".سلوك

 :التعّليم -2

 :صلد تعريفات متعددة للتعّليم فمن بينهاما يلي

 6".ىو جعل اآلخر يتعلم، ويقع على العلم والّصنعةوادلعلم"فالتعّليم 

                                                             

 عبد السالم عبد هللا اجلقندي، دليل ادلعّلم العصري يف الرتبية وطرق التدريس، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1
 .136م، ص 1994، اإلصدار األول، 1سوريا، ط

 12م ، ص 2006 بسمة كمال، أساليب التعليم احلديثة، 2
 .13ادلرجع نفسه، ص 3
 .81م، األردن، ص 1988، 1حممد حممود احليلة، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، دار ادلسرية، ط4
 .255م، ص 2005، 1 إيناس عمر أبو حثلة، نظريات ادلناهج الرتبوية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،ط5
يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة وتدريس اللغة العربية يف التعليم - يوسف مارون، طرائق التعليم بني النظرية وادلمارسة6

 . 21م ص 2008األساسي، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، 
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بأنو نقل ادلعلومات منسقة إىل ادلتعّلم، إنو معلومات تلقى ومعارف أو خربات أو »: ويعرّفو زلسن على عطية
مهارات وإيصاذلا إىل فرد أو أفراد بطريقة معينة، وديكننا أن نستنتج يف ضوء ىذا ادلفهوم أن ادلتعّلم يف التعّليم 

 1«.أقل إجيابية منو يف التدريس والتعّليم وىو إعطاء من جانب ادلعلم وادلتعّلم

فهوالتأثًن الذي حيدثو ادلعلم يف ادلتعّلم يف إطار العملية التعليمية، وديكنو أن »: أما مفهوم التعّليم يف رأي اخلرباء
إىل الشخص  (ادلعلم)يغًّن أو يكّيف طرائق السلوك اليت يتبعها تلميذه، وىذا التأثًن ينتقل من الشخص ادلؤثر 

عن طريق قواه العقلية وتفكًنه، وحتصيلو للمعلومات واألفكار من الدروس اليت يتلقاىا عن  (ادلتعّلم)ادلؤثر فيو 
 2«.طريق قواه السيكولوجية والّنفسية

اليت تساعد ادلتعّلم على إصلاز التغيًن ادلرغوب  (اخلربات)التصميم ادلنّظم ادلقصود للخربة " فالتعّليم ىو 
 3".فيهاألداء، وعموما ىو إدارة التعّلم اليت يقودىا ادلعلم

 :الفرق بني التعّلم والتعّليم

 ".العملية واإلجراءات اليت دتارس، بينما التعّلم ىو نتاج تلك العملية" إّن التعّليم ىو 

التعّليم يعين ما يكسبو الفرد باخلربة وادلمارسة كاكتساب االجتاىات وادليول وادلدركات، وادلهارات االجتماعية 
 4.واحلركية والعقلية، أما التعّلم فهو تعديل يف السلوك نتيجة ما حيدث أو نفعل أو نالحظ

 

 

 

 

 

                                                             

.  55م، ص 2006، 1حمسن علي عطية، الكايف يف تدريس أساليب اللغة العربية، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، ط1
  22 يوسف مارون، طرائق التعليم بني النظرية وادلمارسة، ص 2
 .256 إيناس عمر أبو حثلة، نظريات ادلناهج الرتبوية، ص 3
 56حمسن علي عطية، الكايف يف تدريس أساليب اللغة العربية، ص 4
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 : عناصر العلمية التعليمية: ثالثا

تتكون العلمية التعليمية من عدة عناصر تعترب أساسا لنجاحها، ويف حتقيق أىدافها، فهي عملية تكاملية، 
تتفاعل فيها عدة أطراف متعددة، وادلطلوب أن جتتمع ىذه األطراف بشكل إجيايب كي تتحقق أىداف 

 .التعّليم

 :وترتكز العلمية التعليمية على ثالثة عناصر ىي

 :ادلعلم - أ

يعد ادلعلم الكائن الوسيط بٌن ادلتعّلم وادلعرفة لو خربتو وتقديره، ولو دور كبًن وحيوي يف العملية التعليمية من " 
 ولو مكانة خاصة يف صلاح العملية التعليمية، دلا يتصف بو من 1."خالل ختطيطيو لتوجيو الطالب ومساعدهتم

 .كفاءات وما يتمتع بو من رغبة وميل للتعليم

فيستطيع أي شخص أن يكون معلما، ولكن ال يستطيع كل من يقف أمام رلموعة من الطالب أن يصف 
نفسو بأنّو معلم ناجح، ألّن ىذا األخًن لو من اخلصائص والسمات اليت ال توجد إاّل يف فئة قليلة من ادلعلمٌن، 
وىذه السمات قد تكون فطرية بيولوجية، وقد تكون مكتسبة يتعلمها وينّميها ادلعلم خالل مرحلة تكوينية ومن 

 2:تلك السمات واخلصائص ما يلي

  من ادلتفق عليو أن ادلعلم الناجح جيب أن يكون سليما بدنيا، خاليا :خصائص جسمية -1

من األمراض والعاىات ادلزمنة، وعيوب النطق، وعيوب سلارج احلروف، اليت غالبا ما يكون ذلا تأثًن سليب على 
 .أدائو داخل القسم وعلى تفاعلو مع تالميذه وزمالئو وإدارة ادلدرسة من مث العلمية التعليمية

  ادلعلم الناجح ىو ادلعلم الذي يتمتع بقدرات علية يف التفكًن العلمي :القدرات العقلية -2

 .والتفكًن اإلبداعي، والتفكًن الناقد وحل ادلشكالت والتحليل والتطبيق والتقومي ادلوضوعي ألداء الطلبة

  ادلعلم الناجح يكون متعمقا يف رلال ختصصو، وعلى دراية :خصائص أكادميية ومهنية -3

                                                             

. 20م، ص 2008، 1 أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، لبنان، ط1
م، ص 2010ط، .علي سامي احلالق، ادلرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، د2

92. 
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بكل جديد يف ىذا التخصص عن طريق االطالع الدائم وقراءة الكتب، واجملالت العلمية وحضور ادلؤدترات 
 .والندوات العملية باإلضافة لدرايتو بالثقافة السائدة يف اجملتمع

وقد كان دور ادلعلم يتحدد من خالل األعمال اليت يقوم هبا يف عملية التدريس، ومن أىم األدوار اليت يلعبها 
ىي تّنمية روح اجلماعة والتعاون وتزويد التالميذ بكل ما ديكنهم من التعايش مع البيئة احمليطة هبم وأيضا 

 1.تدريبهم على استخدام ادلعرفة واالستفادة منها يف حل ادلشكالت

وهبذا ديكن القول إّن ادلعلم عنصر أساسي من عناصر العملية التعلمية ال بد أّن يوضع يف بؤرة اىتمام من يريد 
 .تطوير العملية التعليمية ودتكينها من تلبية حاجات األمة واجملتمع يف إعداد جيل متعّلم بطريقة سليمة

 :ادلتعّلم - ب

 ديثل ادلتعّلم احملور الرئيسي يف العملية التعليمية، كما أنّو األساس يف عملياهتا ومتطلباهتا فضال على أنّو الغاية 
النهائية ذلا، وأّن العملية التعليمية ال حتدث إال بوجوده وانتباىو وإدراكاتو ومشاركتو الذاتية وىذا يشرتط اشرتاطا 
جوىريا على ادلتعّلم أن ينتقل كليا من وجوده يف دائرة التعليم اليت يعتمد على ادلعّلم، إىل وجوده يف دائرة التعّلم 

 2.وىذا التعّلم مسؤولية ادلتعّلم وليس مسؤولية ادلعّلم. اليت تعتمد على ذاتو

 ىو زلور العملية التعليمية، وىو أيضا مهيأ لالنتباه واالستيعاب مع حرص »: وقد عرّفو أمحد حساين بأنّو
 3«.األستاذ على دعمو ادلستمر الىتمامو وتعزيزه بغرض ارتقائو الطبيعي الذي يقتضيو استعداده للتعّلم

ادلستهدف من وراء ىذه العملية، حيث تسعى الرتبية إىل توجيو التلميذ وإعداده للمشاركة يف "فادلتعّلم ىو 
 4".حياة اجلماعة مشاركة مثمرة، ولكي يتحقق ذلك جيب معرفة احتياجاتو وسلوكو

إذن فادلتعّلم عنصر فعال وجوىري يف العملية التعليمية، لو حق ادلشاركة وإبداء الرأي، كما صار مساعدا دلعّلمو 
 .يف كثًن من النشاطات

                                                             

 ينظر، نورة بوعيشة، ادلمارسات التدريسية للمعّلمني يف ضوء مقاربة التدريس بالكفاءات، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري، قسم 1
.  21-19م، ص 2008علم النفس وعلوم الرتبية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 حممد حممود احلوالدة، أسس بناء ادلناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 2
 .43م،ص 2004، 1ط
ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، - حقل تعليمية اللغات-  أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، 3
 .142م، ص 2009، 2ط
. 81، ص 2003، 1كمال عبد احلميد زيتون، التدريس مناذجه ومهاراته، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط4
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 :(ادلادة التعليمية)احملتوى أو  - ت

يعد احملتوى أىم مكونات ادلنهاج وحتليلو، جيعل ادلعّلم أكثر قدرة على تنظيم رلموع ادلعارف وادلهارات بكل 
يساعد على حتقيق األىداف ادلخطط ذلا، ألّن عملية التدريس تسًن وفق خطوات منظمة وترتيب عناصر 

 .احملتوى

 نوعية ادلعارف وادلعلومات اليت يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على ضلو مّعٌن، »ويعّرف احملتوى بأنّو 
 1«.سواء أكانت ىذه ادلعارف مفاىيمها أم حقائق أم أفكار أساسية

وديكن أّن نشًن ىنا إىل أّن احملتوى يكون صادقا كلما كان وثيق الصلة باألىداف ادلسطرة، وكذلك كلما " 
 2."كان متماشيا مع األفكار احلديثة اليت تثبت صحتها

كل ما يقّدم للمتعّلم من معلومات ومفاىيم ومهارات وقواعد وقوانٌن و نظريات، وما يرجى من إكسابو »وىو
 3«.لو من قيم واجتاىات وميول

ويف األخًن تكمن أمهية احملتوى يف سًنورة العملية التعليمية دلا حيققو من معارف ومهارات وقيم، واجتاىات اليت 
 .يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها، وهبا ديكن أّن حتقق األغراض الرتبوية

ال ديكن االستغناء عنها يف  (ادلعّلم، ادلتعّلم، احملتوى)وخالصة القول دلا سبق ذكره نستنتج أّن العناصر الثالثة 
العملية التعليمية وأي خلل يف أحد ىذه العناصر ينتج عنو خلل كلي يف العملية التعليمية ككل، فللمتعّلم دور 
كبًن وأمهية ال تقل عن أمهية ادلعّلم من خالل إسهامو يف صلاح العملية الرتبوية وقيامها على أساس اتصال بٌن 

ادلعّلم وادلتعّلم مستعينا بوسائل وأساليب لتوضيح مادتو وفق منهاج مسطر جيعل ادلعّلم أكثر قدرة على مجع 
 .ادلعارف وادلهارات

 

 

                                                             

 .76إيناس عمر أبو حثلة، نظريات ادلناهج الرتبوية، ص 1
 .128م، ص 2009 وزارة الرتبية الوطنية، أساسيات لتخطيط الرتبوي، النظرية والتطبيقية، احلراش، اجلزائر، 2
دليل ادلعّلم لتحسني طريق التعليم والتعّلم يف مدارس الوطن –  كوثر حسني كوجك وآخرون، تنويع التدريس يف الفصل 3

 .96م، ص 2008، مكتبة اليونيسكو للرتبية يف الدول العربية، لبنان، - العريب
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 :الوسائل التعليمية مفهومها، خصائصها وأنواعها: أوال
ا تساعد على إيصال ادلعلومات  تعترب الوسائل التعليمية ركنا مهما من أركان العملية التعليمية، ألّنه

وادلعارف بطريقة شلتعة ومفهومة، شلا جيعل ادلوقف التعليمي أكثر تشويقا وتضفي عنصر التفاعل بُت 
 .ادلتعلمُت

إذن فنحن حباجة إىل استخدام الوسائل التعليمية دلواجهة مشكالتنا التعليمية، وتعده ضرورية باعتبارىا 
وسائل تساعد ادلتعلهم على بلوغ األىداف بدرجة عالية من اإلتقان، وتشمل ادلعدات، واألدوات 

وادلواد اليت يستعملها ادلعلهم داخل الصف أو خارجو يف سبيل توصيل احلقائق واألفكار وادلعلومات 
 .وادلهارات الفنية ادلختلفة إىل أذىان ادلتعلهمُت بأفضل صورة

 :مفهوم الوسائل التعليمية -1
 :لغة - أ

الوسيلة ادلنزلة عند ادللك، وسل فالن إىل هللا : ومثل  (ل.س.و) جاء يف لسان العرب يف مادة 
الراغب يف هللا، وتوسل إليو بوسيلة إذا تقرب إليو : وسيلة، إذا عمل عمال تقرب بو إليو، والواسل

قال . 1والوسيلة ما يتقرب إىل الغَت، واجلمع الوسل والوسائل. بعمل
يئېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ:تعاىل

 2ۈئۈئېئېئېئىئ

 : اصطالحا - ب

حيث تعددت الًتمجات  (Medium)جاء مصطلح الوسائل التعليمية ترمجة للكلمة اليونانية 
وكثرت ادلعاين والدالالت اليت تشَت إىل مصطلح الوسائل التعليمية، واختلفت التسميات اليت من 

، الوسائل السمعية البصرية، الوسائل التعليمية، وسائل (معنيات التدريس)الوسائل ادلعنية : بينها
 3.اإليضاح، تكنولوجيا التعليم

                                                             

. 725، ص 2، دار صادر بريوت، م(و، س، ل) ابن منظور، لسان العرب، مادة1
 .57سورة اإلسراء، اآلية 2
 .204م، ص 2010زىدي زلمد عيد، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 3
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زيتون )فمن ىنا ال يوجد اتفاق حول تعريف زلدد ذلذا ادلصطلح ، ومن ىذه التعريفات ما جاء بو 
ىي رلموعة ادلواقف وادلوارد واألجهزة التعليمية واألشخاص »بأنه الوسائل التعليمية  (حسن حسُت

الذين يتم توظيفهم ضمن اجراءات اسًتاتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعلهيم والتعلهم، شلا يسهل 
 1«.يف ربقيق األىداف التدريسية يف ّناية ادلطاف

ا  (أمحد حساين)ويعرهفها  كل وسيلة تتدخل دبساعدة ادلعلهم يف ربقيق األغراض التعليمية »بأّنه
 2«.والبيداغوجية أثناء تعاملو ادلباشر مع مادتو من جهة، ومع ادلتعلهم من جهة أخرى

ا  (عبد احلافظ سالمة )ويعرهفها أيضا  ىي رلموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها ادلعلهم »بأّنه
« .لتحسُت علمية التعلهيم والتعلهم، هبدف توضيح ادلعاين وشرح األفكار يف نفوس التالميذ

ا   3«.وسائط تربوية يستعان هبا إلحداث عملية التعلهيم»وتعرهف أيضا على أّنه

 ىي كل أداة يستخدمها ادلعلهم لتحسُت عملية التعلهيم »: بقولو (اجلازي طالل سالمة)ويعرهف 
 4«.والتوضيح مدلوالت ألفاظو وشرح أفكاره واكتساب خربات وإدراك ادلبادئ

ىي وسائل مثَتة من بيئة ادلتعلهم يستعملها ادلعلهم إليضاح الفكرة أو »: كما ذكرت يف موضع آخر
 5«.ادلعٌت أو ادلعلومة اليت يريد توصيلها

ا  (إيناس عمر أبو حثلة )وقد حددت   رلموعة األدوات وادلواد »تعريفا للوسائل التعليمية على أّنه
واألجهزة اليت يستخدمها ادلعلهم أو ادلتعلهم لنقل زلتوى معريف أو الوصول إليو داخل غرفة الصفه أو 

 6«.خارجها هبدف نقل ادلعاين وتوضيح األفكار وربسُت عملييت التعليم والتعلهم

مواد وأدوات تقنية مالئمة للمواقف " ويتبُته من خالل ىذه التعاريف أنه الوسائل التعليمية ىي 
التعليمية ادلختلفة، يستخدمها ادلعلهم وادلتعلهم خبربة ومهارة لتحسُت عملييت التعليم والتعلهم، كما أّنا 

                                                             

 .393م، ص 2001، 2 زيتون حسن حسني، تصميم التدريس رؤية منظومية، عالم الكتب، القاىرة، ط1
 .152 أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص 2
 13، ص 2001، 1 عبد احلفيظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،ط3
 .4، ص 2004 اجلازي طالل سالمة، تصميم وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية، تطبيقات علمية الكرك، مركز يزيد للخدمات الطالبية، 4
 .56، ص 2013، 1 زلمد بن زلمود عبد هللا، الشامل يف طرق تدريس األطفال، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، األردن، ط5
. 257-256 إيناس عمر أبو حثلة، نظريات ادلناىج الرتبوية، ص 6
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تساعد بشكل كبَت يف نقل ادلعاين  وتوضيح وأفكار، وربفهز ادلتعلهم للمزيد من ادلشاركة والفعالية يف 
 .الواقف التعليمية، وذبعل التعلهم أفضل وشلتع

ادلعلهم الذي : كما نستنتج أيضا بأنه الوسائل التعليمية ترتبط ارتباطا وثيقا بثالثة زلاور أساسية ىي
تثريو وتزيد من فاعليتو، ومن مثه تسهم يف ربقيق أىدافو، وعليو فإنه الوسيلة التعليمية اجليدة ليست 
معينة أو إيضاحية، بل ىي جزء من ادلنهاج التعليمي، وزلور للنشاط التعليمي وعنصر أساسي من 

 1«.عناصر العملية التعليمية

 :خصائص الوسائل التعليمية -2

للوسائل التعليمية ميزات سبيزت واختلفت هبا، وزبتلف الوسائل التعليمية باختالف خصائصها، 
وطريقة استخدامها، وكيفية توظيف ىذه الوسائل جيب أنه تتناسب مع ادلتعلهم للوصول إىل األىداف 

 .ادلنشودة

 :ومن بُت ىذه اخلصائص نذكر ما يلي

  إنه توفر عنصر التشويق يف الوسيلة عامل أساسي من عوامل صلاحها فاذلدف من  :التشويق . أ

الوسيلة تسهيل عملية التعلهم بشكل عام، وليس أفضل من عنصر التشويق بتسهيل ىذه العملية  
 .وىذا من مسؤولية ادلصمم ودلنتج

يعمل التشويق على جذب انتباه ادلتعلهم وجيعلو يتفاعل بشكل جيد، كما أنهو يقضي على ادللل داخل 
 .الصف

  ويقصد هبا مناسبة الوسيلة دلستوى ادلتعلهم اللغوي وادلعريف واالنفعايل واجلسمي، : ادلالئمة . ب

 2.أي مناسبة للغة ادلتعلهم، وخرباتو السابقة، ونضجو االنفعايل واجلسمي

  فال جيوز أن تعرض الوسيلة احملتوى بشكل فوضوي، ألنه ذلك يبعث على:التنظيم . ت

                                                             

 م، ص 2008، 1زلمد زلمود احليلة، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار ادلسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط1
29-30. 

. 74م، ص 2000، 1 عبد احلافظ سالمة، الوسائل التعليمية وادلنهج، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، ط2
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التشتيت، فالتنظيم يف عرض احملتوى من السهل إىل الصعب ومن الكل إىل اجلزء، ومن ادلعلوم إىل 
 1.اجملهول أمر ضروري لنجاح الوسيلة

  فالصدق الوارد يف الوسيلة، دافع للمتعلهم إىل الثقة هبا، فال جيوز عرض : الصدق والدقة . ث

معلومات خاطئة، وىذا يستدعي من ادلصمم وادلنتج، وادلستخدم التأكد من صحة ىذه ادلعلومات 
 . قبل استخدامها، ويتبع ذلك توخي الدقة يف ىذه ادلعلومات، والدقة يف اإلنتاج

 2. أي سبثل الوسيلة ما ىو رلرد يف الواقع:الواقعية . ج

 3:ىناك أيضا رلموعة من اخلصائص والسمات ال بد من توافرىا يف الوسائل التعليمية ومنها

 .توظيفها يف أكثر من مادة -
 .الربط بُت خربات التالميذ السابقة والالحقة -
 .قلة التكلفة ادلالية، وتوفَت اجلهد -
.أن ال تكون مصدر خطر على مستعمليها -

                                                             

 .27 عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 1
 .27ادلرجع نفسو، ص 2
، 1، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، ط(بني النظرية والتطبيق) عبد السالم يوسف اجلعافرة، مناىج اللغة العربية وطرق تدريسها 3

 .413م، ص 2011
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 :تصنيفات الوسائل التعليمية -3
  يقسم ىذا التصنيف الوسائل :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس احلواس -1

 :التعليمية إىل أربعة أنواع وىي

 وتشمل مجيع الوسائل اليت يعتمد » أو ما يعرف بالوسائل ادلرئية :الوسائل البصرية . أ

 حيث 1«.الصور، اخلرائط، النماذج والعينات: اإلنسان يف التعامل معها على حاسة البصر، ومنها
تساىم ىذه الوسائل يف جعل ادلتعلهم أكثر تركيزا وانتباىا، ويكتسب ادلعلومات من خالذلا عن 

 . طريق ادلشاىدة وادلالحظة

 وتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد » وتسمى أيضا بالوسائل الصوتية :الوسائل السمعية . ب

 وتستعمل ىذه 2«.التسجيالت الصوتية واإلذاعة ادلدرسية: يف استقباذلا على حاسة السمع، ومنها
الوسائل بكثرة يف مساعدة التالميذ على حفظ األناشيد والسور القرآنية، وتتميز بقدرهتا يف تثبيت 

 .ادلعلومات يف أذىان ادلتعلهمُت لفًتات طويلة

 وتشمل مجيع » أو ما يعرف باألدوات ادلتعددة احلواس :الوسائل السمعية البصرية . ح

الوسائل اليت تعتمد يف استقباذلا على حاسيت السمع والبصر، كالتلفاز التعليمي ومسرح 
 فهذا النوع من الوسائل يدفع بادلتعلهم إىل توظيف أكثر من حاسة، وبالتايل كلما زاد 3«.العرائس

عدد احلواس ادلستقبلة للمعرفة كلما زاد التفاعل مع ادلعلهم وىذا ما ينعكس إجيابيا على العملية 
 .التعليمية

 وىي اليت تعتمد على حاسة » وتدعى أيضا بالوسائل احملسوسة :الوسائل ادللموسة . خ

                                                             
م، 2011، 6 يامنة إمساعيلي، دور الوسائل التعليمية يف إثراء الوقف التعليمي باجلامعة، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجلزائر، العدد1

. 342ص 
 .342ادلرجع نفسو، ص 2
 .342ص ادلرجع نفسو ،3
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 فادلعلهم عند استخدامو ذلذا النوع 1«.اللمس وغالبا ما تستخدم ىذه الوسائل مع فاقدي البصر
: من الوسائل فإنهو يراعي كل فئات ادلتعلهمُت، وحياول أن يكسبهم خربة قريبة من اخلربة احلقيقة مثل

 . اجملسمات

 :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طريقة احلصول عليها -2

 :    تصنف الوسائل التعليمية إىل قسمُت رئيسيُت تبعا لطريقة احلصول عليها ومها

  ىي رلموع الوسائل اليت ال تقوم ادلعلهم بصنعها، وإمنها حيصل عليها من :مواد جاىزة . أ

حيث يتم إنتاجها يف ادلصانع بكميات كبَتة، ويكون »ادلدرسة مكتملة الصنع ليستعملها مباشرة 
 2«.مستوى اإلتقان يف إنتاجها كبَتا، وديكن توظيفها لتلبية احتياجات ادلتعلهمُت يف كثَت من الدول

ويشرف عليها أثناء إعدادىا رلموعة من ادلختصُت يف رلال التعليم من باحثُت ومؤطرين ليحصل 
 .عليها ادلعلهم يف األخَت جاىزة لالستعمال، ويوظفها يف العملية التعليمية

ا :مواد مصنعة زلليا . ب   يقوم ادلعلهم أو ادلتعلهم » ىي الوسائل اليت ال تتوفر يف ادلدراس وإمنه

ا زىيدة التكاليف ومتوفرة يف البيئة احمللية  3«.بإنتاجها ويغلب على ادلواد اليت تدخل يف صنعها أّنه
وقد يشًتك كل من ادلعلهم وادلتعلهم يف صنعها لتوظيفها أثناء الدرس، وبالتايل تزيد من فاعلية التعليم 

 .العروض ادلتحركة: والتعلهم وتدفع لإلبداع واالبتكار مثل

 : حيث تصنف إىل رلموعتُت:تصنيف الوسائل التعليمية على أساس طريقة عرضها -3
 يلزملعرضها استخدام أجهزة العرض » وتشمل مجيع الوسائل اليت :مواد تعرض ضوئيا . أ

 حيث يثَت ىذا النوع من الوسائل انتباه «.األفالم الثابتة، الشرائح الشفافة: الضوئي، ومن أمثلتها
 .التالميذ ويشدىم إىل مشاىدة ادلادة ادلعروضة، وبالتايل اكتساهبم ادلزيد من اخلربة

 مجيع الوسائل التعليمية اليت ال ربتاج يف عرضها » وتتمثل يف :مواد ال تعرض ضوئيا . ب

                                                             
 .165 علم الدين عبد الرمحن اخلطيب، أساسيات طرق التدريس، ص 1
 .34م، ص 2012، الرياض، دار اخلوارزمي، 3 عبد اإللو بن حسني العرفج، تقنيات التعليم، ط2
 34المرجع نفسه ، ص 3
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 1«.اللوحات والسبورات، النماذج، ادلتاحف والعروض التوضيحية: ألجهزة العرض الضوئي مثل
 .فهذه الوسائل تعرض مباشرة على التالميذ شلا يزيد من دافعيتهم للتعلهم

 :حيث تصنف إىل: تصنيف الوسائل التعليمية على أساس ادلستفيدين منها -4
 يستخدمها فرد بصورة مستقلة » أو ما يعرف بالوسائل الشخصية وىي اليت :وسائل فردية . أ

 دبعٌت أنه ىذه الوسائل تليب احتياجات متعلهم واحد فقط، 2«.مثل احلاسوب التعليمي الشخصي
فهي تنمي فيو حبه االستطالع وتزيد من رغبتو يف التعلهم، وتفتح لو اجملال لالحتكاك ادلباشر مع 

 .الوسيلة التعليمية

 تستخدم لتعليم رلموعة من الطالب جيلسون معا » وىي الوسائل اليت : وسائل مجاعية . ب

 فهذا النوع من الوسائل يساعد 3«.الزيارات ادليدانية، التسجيالت الصوتية: يف مكان معُت مثل
 .على تعليم عدد كبَت من ادلتعلهمُت يف وقت ومكان واحد، شلا يزيد من اىتمامهم بادلادة الدراسية

 تستخدم لتعليم عدد كبَت من األشخاص يف مواقع » وىي وسائل :وسائل مجاىريية . ت

 فهذا النوع من الوسائل ال يشًتط وجود 4«.متباعدة يف وقت معُت، كربامج اإلذاعة وبرامج التلفزة
ا تفتقر دلبدأ التفاعل ادلباشر أو رهد الفعل من ادلتعلهم حول ادلادة  ادلتعلهمُت يف مكان واحد، كما أّنه

 .التعليمية

 :تنقسم إىل نوعُت مها: تصنيف الوسائل التعليمية على أساس خاصية الصوت -5
  وىي اليت ال تعتمد يف مضموّنا » وتسمى أيضا بالوسائل الغَت الناطقة، :وسائل صامتة . أ

على األصوات أو الكلمات أو الرموز ادللفوظة عموما، وقد يطلق على ىذا النوع اسم الوسائل 
 فهذا النوع من الوسائل تستخدم دون أنه يصدر 5«.الصور واللوحات: غَت اللفظية ومن أمثلتها

                                                             
 .35ص عبد اإللو بن حسني العرفج، تقنيات التعليم، 1
 .35ادلرجع نفسو، ص 2
 .35، ص ادلرجع نفسو 3
 .35ادلرجع نفسو، ص 4
. 344 يامنة إمساعيلي، دور الوسائل التعليمية يف إثراء ادلوقف التعليمي باجلامعة، ص 5
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ا ربقق  منها صوت، ويتفحصها ادلتعلهم عن طريق الرؤية وتعترب أكثر فائدة يف العملية الًتبوية، ألّنه
 .قدرا كبَتا من اإلثارة والتشويق، فاستعمال ادلعلهم للصورة قد تغنيو عن استعمال الكلمات

 اليت يعتمد مضموّنا على األصوات أو الكلمات » وتشمل كل الوسائل :وسائل ناطقة . ب

التسجيالت الصوتية : الرموز اللفظية وقد يطلق على ىذا النوع اسم الوسائل اللفظية، ومن أمثلتها
 فهذه الوسائل ال ديكن للمتعلهم أن يستفيد منو إاله عند إصدارىا لألصوات، 1«.والتلفاز التعليمي

 .فهي تنمي قدرتو على االستماع وتثبت ادلعلومات يف ذىنو دلدة أطول

 :وتصنف إىل نوعني: تصنيف الوسائل التعليمية على أساس عنصر احلركة -6
 وىي تلك الوسائل التعليمية اليت ال يعتمد مضموّنا على عنصر احلركة»:الوسائل الثابتة . أ

 فادلعلهم ينقل احملتوى إىل ادلتعلهم بصورة ثابتة، وبالتايل يزيد من قدرتو على 2«.األفالم الثابتة: مثل
 . ادلالحظة والتأمل

 الوسائل اليت تعتمد يف عرض مضموّنا على عنصر احلركة، » وتشمل : الوسائل ادلتحركة . ب

 فهذه األخَتة تسهل عملية توصيل ادلعلومات، للتالميذ 3«.أشرطة الفيديو التعليمية: ومن أمثلتها
وتثَت انتباىهم، حيث يقوم ادلعلهم بعرض بعض الظواىر اليت يعصب مشاىدهتا يف الواقع كخسوف 

 .الشمس

 : حيث تصنف إىل نوعُت:تصنيف الوسائل التعليمية على أساس فاعليتها -7
 وتشمل ىذه الفئة وسائل بسيطة تنقل أمناط سلتلفة من التعليم وال »:الوسائل السلبية . أ

 إذ ينعدم فيها مبدأ التفاعل 4«.تتطلب استجابة نشطة من ادلتعلهم، مثل ادلذياع وادلادة ادلطبوعة
واحلركة وتولد لدي ادلتعلهم نوعا من اخلمول والكسل، حيث أنهو يتلقى ادلعلومة فقط وال يتفاعل مع 

 .الوسيلة التعليمية

 وتشمل ىذه الفئة وسائل يكون ادلتعلهم فيها نشطا يف استجاباتو، »: الوسائل النشطة . ب
                                                             

 .344يامنة إمساعيلي، دور الوسائل التعليمية يف إثراء ادلوقف التعليمي باجلامعة، ص 1
 . 37 عبد اإللو حسني العرفج، تقنيات التعليم، ص 2
 . 37ص ادلرجع نفسو3
 .38ص ادلرجع نفسو، 4
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 حيث ذبعلو أكثر إقباال على الدراسة، ويكون 1«.التعليم ادلربمج والتعليم دبساعدة احلاسوب: مثل
 .دوره إجيابيا ويتحقق مبدأ التفاعل يف العلمية التعليمية

 : تصنيف الوسائل التعليمية على أساس دورىا يف عملية التعليم والتعّلم -8

 :تنقسم إىل ثالثة أقسام وىي

  ىي تلك الوسائل اليت أصبح توفرىا يف ادلدارس أمرا ضروريا ويلزم :الوسائل الرئيسية . أ

:  حيث تستخدم كمحور للتعليم يف موقف تعليمي تعلهمي مثل»توظيفها يف العملية التعليمية، 
 فمع 2«احلاسب اآليل والتعليم ادلربمج: التلفاز، أو يستخدمها كمحور رئيسي لتعلهمو مثل

التطورات احلاصلة يف رلال التعليم والتكنولوجيا أصبح كل من ادلعلم وادلتعلهم يف حاجة ماسة إىل 
استخدام ىذا النوع من الوسائل، وذلك دلواكبة أسلوب احلياة ادلعاصر القائم على التكنولوجيا 

 .احلديثة

  وىي الوسائل ادلساعدة للوسائل الرئيسية يف نقل ادلعارف للمتعلهمُت : الوسائل ادلتممة . ب

لكل وسيلة وظيفتها وحدودىا، ولزيادة فاعليتها قد يستعان بوسائل أخرى تسمى »حيث أنه 
 فمثال عندما يقوم ادلعلهم بعرض برنامج على جهاز التلفاز يقوم 3«.وسائل متممة للوسائل الرئيسية

ادلتعلهم بأخذ ورقة يدوهن فيها أىم ما تطرق إليو ادلعلهم، وما احتوى عليو الربنامج من أفكار 
 .ومعلومات مفيدة

  ىي اليت يستعان هبا أثناء الدرس لتوضيح بعض األفكار الغامضة، :الوسائل اإلضافية . ت

فعندما يرى ادلعلهم أنه رلموعة الوسائل اليت يستخدمها يف ادلوقف الصفي غَت كافية للدراسة، »
 فهو هبذا يسعى 4«.فعليو أن يستخدم وسائلو اخلاصة، واليت تكون من إنتاجو أو رلهزة من قبلو

إىل إيصال األفكار وادلعلومات للتعلهم بأي طريقة كانت، والعمل على شرحها وتبسيطها بإضافة 
 .رلموعة من الوسائل من صنعو وإعداده

                                                             
 .38 عبد اإللو حسني العرفج، تقنيات التعليم ، ص 1
 .39 ادلرجع نفسو ، ص 2
 .39ص  ، ادلرجع نفسو3

 .39ادلرجع نفسو، ص 4
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 : تصنيف الوسائل التعليمية على أساس اخلربات -9

حيث رتب الوسائل التعليمية يف سلروط  (Edgar Dell)    اعتمد ىذا التصنيف إدجار ديل 
 :أطلق عليو اسم سلروط اخلربة أو ىرم اخلربة، يوضحو الرسم التايل

 
 1سلطط يوضح سلطوط اخلربة

    ىو سلطوط ىرمي ينقل فيو من احملسوس إىل شبو احملسوس إىل اجملرد، ويف كل مرحلة يقدم 
وسائل تعليمية سلتلفة، حيث اعتمد على حاسيت السمع والبصر، دبعٌت استخدم أكثر من حاسة 

وكلما ارتفعنا يف الًتتيب إىل . يف العملية التعليمية، شلا يؤدي إىل زيادة تركهز ادلعلومة يف الذاكرة
األعلى كلما قلت درجة واقعية اخلربة، ألنه ادلتعلهم ال يقوم بادلمارسة الفعلية، وكلما اذبهنا يف 

 .الًتتيب إىل األسفل يزيد استخدام ادلتعلهم حلواسو وتزيد واقعية اخلربة

 :    وديكن أن نستنتج من خالل اخلروط ما يلي

                                                             
 . 85م، ص 2009، دار ادلسرية، عمان، 1 عفت زلمد الطناوي، التدريس الفعال، ط1
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 مشاركة ادلتعلهم بشكل أساسي يف مجيع »: تستدعي (3-1)اجملموعة األوىل من الوسائل  .1

 دبعٌت أنهو يقوم بادلمارسة الفعلية لألنشطة ادلختلفة وذلك بتوظيف مجيع 1«.النشاط والعمل
: حواسو، شلها يولد لديو الشعور بادلتعة والتغلب على ادللل، ويكتسب من خالذلا خربة زلسوسة مثل

 .قيامو بغرس األزىار يف ساحة ادلدرسة

  فهذا 2«.ادلشاىدة وادلالحظة من طرف ادلتعلهم»: فتستلزم (8-4)أما اجملموعة الثانية  .2

ا يكتسب اخلربة عن طريق حاسة البصر، أي رؤيتو لصور ومناذج  األخَت ال يقوم بالعمل بنفسو وإمنه
 .سلتلفة

 استخدام الرموز البصرية واللفظية، ويتضح من ىذه »تتطلب  (10-9)اجملموعة الثالثة  .3

 فلكي 3«.ادلالحظات أنه الرموز اللفظية سبثل أعلى مستويات التجريد بالنسبة لبقية أقسام ادلخروط
يفهم ادلتعلهم ما يقصده ادلعلهم من كالمو ال بهد أن تتوفر لديو خربات سابقة، فمثال عند مساعو 

أللفاظ أو رؤيتو لكلمات أو رموز يقوم دبقارنتها مع الصور الذىنية اليت سبق وأن كوّنا يف ذىنو، 
 .ذلذا ال بهد على ادلعلهم أن يزود ادلتعلهم بكثَت من اخلربات، شلا يتناسب ومستواه التعليمي

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .86 عفت زلمد الطناوي، التدريس الفعال، ص 1
 . 86ادلرجع نفسو، ص 2
 .86الصفحة نفسو، ص 3
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 :أنواع الوسائل التعليمية -4

الوسائل التعليمية كثَتة ومتعددة، ويقع على ادلعلهم اختيار ادلناسب منها دبا حيقق األىداف 
ادلرجوة، وتناسب ادلوقف التعليمي الذي توجد فيو، وتعترب مصادر للتعليم، بعضها يعتمد على 

: السبورة، الصور التعليمية، وبعضها اآلخر يعتمد على حاسة السمع مثل: حاسة البصر مثل
التلفاز، والفيديو، فقد : اإلذاعة ادلدرسية، والبعض أيضا يعتمد على حاسة السمع والبصر معا مثل

 :جاء يف قولو تعاىل

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ يئ

1ىئ ۇئ ۇئ وئ وئ
 

 :ومن بُت أىم أشكال الوسائل التعليمية ما يلي

 (لوحة الطباشري): السبورة .1

وقد عرهف لوح الطباشَت منذ القدم وال يزال حىت يومنا ىذا من أكثر الوسائل استخداما يف "
، تعد السبورة إحدى الوسائل البصرية األوسع انتشارا يف العامل، فهي من بُت ثالث 2"العامل

 3.ادلعلهم، الكتاب ادلدرسي، السبورة الطباشَتية: وسائل ال يكاد خيلو منها أي موقف صفي وىي

 4:ومن أىم شليزاهتا ما يلي

 .سهولة االستخدام والتنظيف والصيانة -
 .تتعد استخداماهتا حبيث تشمل مجيع ادلواد الدراسية، ومجيع الفئات العمرية -
 .ديكن استخدامها يف عرض كثر من الوسائل التعليمية كاخلرائط، وادللصقات وغَتىا -
 .تعدد أشكاذلا دبا يتناسب مع حجم الغرفة والفئة ادلستهدفة -
 .ال ربتاج إىل استعدادات خاصة مسبقة -
-  

                                                             
 .78سورة النحل، اآلية 1
 .125 عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 2
 . 135م، ص 2009، 5زلمد زلمود احليلة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ط3
 عبد احلافظ سالمة وعبد هللا الشقران، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجيا التعليم، دار اليازوري العلمية للنشر 4

 .88م، ص 2002، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط
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 :الكتاب ادلدرسي .2

يعهد الكتاب ادلدرسي أحد األركان األساسية يف العلمية الًتبوية، وأحد الوسائل ادلهمة من "
زلتويات ادلنهج وأىدافو، وأداة مهمة من أدوات الثقافة ووسيلة تعلمية ذات قيمة كبَتة دبا دلا 

يتضمنو من رسوم ومصورات وأشكال توضيحية للمادة الدراسية، فصال ذلك فإنه الكتاب 
ادلدرسي ديكن أنه حيدد طريقة التدريس إذ يوحي هبا عن طريق ما يقدمو من نشاطات وفعاليات 

 1".وأساليب للتقومي تعُت ادلدرهس على أداء مهمتو

 أىم وسيلة تعليمية يف العمل الًتبوي، ولذا سيقع الًتكيز عليو »بأنه الكتاب  (صاحل بلعيد)ويذكر 
من منظور أنهو الوسيلة ادلثلى اليت جيب العناية بو، وباعتباره كذلك أقدم الوسائل التعليمية، ولقد 

 ولذلك فالكتاب ادلدرسي يؤدي وظائف ىامة يف عملية 2«.شكل دوما مصدرا أساسيا للمعرفة
 3:التعلهم والتعليم، ونستطيع أن صلمل وظائفو فيما ما يلي

 .تقدمي ادلادة الدراسية للتالميذ بشكل منظم .1
 .تقدمي مادة علمية صاحلة للنقاش .2
 .تنمية مهارات القراءة والتفكَت الناقد لدى التالميذ .3
 .تقدمي وسائل علمية تتعلق بادلوضوعات الدراسية .4
 .طرح أسئلة وسبرينات تتعلق بادلوضوعات الدراسية .5
 .اشتمالو على موضوعات متعددة وسلتلفة .6
 .اعتباره كتابا مقررا للتدريس .7
 :الرحالت التعليمية .3

ىي عبارة عن زبطيط منظم لزيارة ىادفة خارج حجرة الدراسة وقد تكون الزيارة يف ادلدرسة " 
، أي اخلروج بالطالب خارج حجرة الدراسة هبدف التعرف 4"نفسها أو يف البيئة خارج ادلدرسة

على مظاىر الكون والطبيعة فيزورىا الطالب يف صورة جوالت تعاونية سلطط ذلا، حىت تكون 

                                                             
. 283م، ص 2009، 1 رحيم يونس كرو العزاوي، ادلناىج وطرق التدريس، دار دجلة، األردن، ط1
 .85م، ص 2009، 5 صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار ىومة، اجلزائر، ط2
 .233 زىدي زلمد عيد، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، ص 3
 .26م، ص 2015، 1 ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، ط4
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الزيارة ىادفة وجزئا أساسيا متكامال مع العمل ادلدرسي، فالرحالت تتيح للطالب فرصة للمشاىدة 
 1.ادلباشرة ومتابعة ما يتعلمونو يف الفصل

 2:وينبغي أن تتوفر الرحاالت التعليمة على مجلة من الشروط منها

 أن تكون الرحلة متصلة دبوضوعات الدراسة ومكملة للدروس اليومية والنهشاط التعليمي يف  -

 .حجرة الدراسة

 .أن يكون للرحلة أىداف تعليمية وتربوية واضحة وزلددة وديكن ربقيقها -
 أن توفر الرحلة للتلميذ خربات تعليمية يصعب احلصول عليها بنفس الفاعلية عن طريق -

 .الوسائل التعليمية األخرى

 :البيان التعليمي .4

 .قيام ادلعلهم بأداء عمل أمام األطفال ليبُت ذلم تفاصيل ىذا العمل، أو ليحاولوا التأسي دبا يفعل

 :ومن شليزاتو

 .يقلل من الوقت ادلنصرف يف التعلهم من غَته -
 .يقلل من احملاوالت اخلاطئة عند التعلهم -
يعمل على خلق لغة احلوار بُت ادلعلهم وادلتعلم عن طريق األسئلة واحلوارات اليت تثري  -

 .ادلوضوع
 جيب مراعات أن مجيع ادلتعلهمُت يرون البيان العلمي بنفس الوضوح وىذا يتوقف على -

 3.التطبيق مثال يف درس الوضوء والصالة

 

 

                                                             
 .26م، ص 2015، 1 فراس السلييت، إسرتاتيجيات التدريس ادلعاصرة، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، ط1
 .316 ماجدة السيد عبيد، الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة، ص 2
. 61 زلمد بن زلمود عبد هللا، الشامل يف طرق تدريس األطفال، ص3
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 :التلفاز التعليمي .5

يعهد التلفاز التعليمي من أكثر الوسائل التعليمية سبثيال للواقع دبا يقدمو من مادة مصورة بألوان "
طبيعية، مصحوبة بالصوت احلقيقي، وبعامة يعهد ىذا اجلهاز من الناحية الفنية جهاز كهربائي ينقل 

 1."صورا متحركة أو ثابتة مصحوبة بالصوت

إنه استخدام التلفاز التعليمي يسهم يف خلق احليوية والفاعلية يف غرفة الدرس ويسهم يف تذليل " 
 2."الصعوبات اليت تواجو تدريس اللغة العربية، وهتيئة الظروف ادلناسبة لتعلمها

ويتأتى أثر التلفزيون الفاعل يف النهفوس عن طريق مساع الصوت ورؤية الصورة بإدياءاهتا وانفعاالهتا "
 3."وبألواّنا، لذا فإنه أثره يف النهفوس أوقع من أثر وسائل االتصال السمعية

 :احلاسوب .6

آلة الكًتونية تسمح بتخزين ادلعلومات واستقباذلا وإخراجها يف الوقت " يعرهف احلاسوب على أنهو 
الذي يريد ادلتعلهم، وىو من أفضل الوسائل يف التعليم، كما أنهو يعهد وسيلة من وسائل حل 

 .4"ادلشكالت وتعليم األطفال القراءة والكتابة واحلساب وتزويدىم بادلعلومات

ويعترب استخدام احلاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم يعزز التعلهم الذايت ويساعد ادلعلهم يف "
ربديد الفروق الفردية وبالتايل ربسُت نوعية التعلهم لقدرتو على إثارة االنتباه وتشويق الطلبة شلا خيرج 

الطالب من روتُت احلفظ والتلقُت، فاحلاسوب يقوم بدور الوسائل التعليمية يف تقدمي الصور 
الشفافة واألفالم والتسجيالت الصوتية ويستطيع معلهم اللهغة العربية االستفادة من شليزات احلاسوب 

 5."وقدراتو العالية يف تنمية ادلهارات اللغوية لدى طلبتو

                                                             
 .308زلمد زلمود احليلة، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، ص 1
، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، (أسسها، مهارهتا، تدريسها، وتقوميها ) زىران ورفاقو، ادلفاىيم اللغوية عند األطفال 2

 .166-164م، ص 2007
 .372، ص 2005، 2وليد أمحد جابر، طرق التدريس العامة وختططيها وتطبيقاهتا الرتبوية، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط3
سعيد حسين العزة، الوسائل التعليمية والتكنولوجية ادلساعدة يف خدمة العاديني ذوي اإلعاقات ادلختلفة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4

 . 135م، ص 2010، 1األردن، ط
. 78م، 2004 عيادات يوسف أمحد، احلاسوب التعليمي وتطبيقاتو الرتبوية، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 5
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 ، وىذا ما جعل1"حيتاج ادلعلهم إىل أن يتوافق مع الكمبيوتر كأداة شخصية إلدارة الفصل"وذلذا 

 أن ىذه األداة تتبوأ مكانا عاليا بُت »: يصف جهاز الكمبيوتر قائال (سعيد أمحد بيومي) 
 2«.ادلنجزات العلمية احلديثة

 :الصور التعليمية .7

وتسمى بالصورة ادلسطحة وىي مجيع الصور الفوتوغرافية، وصور اجملالت والصحف والكتب، " 
، وديكنها سبثيل أي موضوع يف احلياة بواقعية (الطول، العرض )وتعترب وسائط مرئية ذات بعدين 

، وتساعد الصور يف مرحلة البدء بتعليم القراءة على سبكُت الطالب من 3"دون تشويو أو ربريف
القراءة عن طريق الصورة الدالة وهتيئ الصور فرصا أمام التالميذ، لتسريب بعض األلفاظ والتعابَت 

الفصيحة، وتكشف عن الفروق يف القدرات اللغوية بُت التالميذ إىل غَت ذلك من األغراض 
 4."ادلعرفية واللغوية والسلوكية اليت ديكن أن ربققها الصور يف رلال التعليم

 5:استخدام الصور يف التعليم

 .ذبسيد ادلعاين واخلربات اللفظية إىل ادلادية ديكن أن يدركها ادلتعلهم بسهولة -
ا تصلح لتعليم الفئات  -  تؤدي إىل فهم موضوع التعلهم دون احلاجة إىل لغة لفظية، وذلذا فإّنه

 .اليت ال ربسن القراءة مثل األميُت واألطفال قبل سن الدراسة

 .تؤدي إىل التشويق وشد انتباه ادلتعلهم -
 .زبتصر الوقت الالزم لتوضيح بعض ادلفاىيم الذي حيتاجو ادلدرس لشرحها لفظيا -

فالصور التعليمية تتميز بنوعيتها وخصوصيتها، ولذلك تعهد بًتتيب أو قد يتطلب استخدام " 
الصور استخداما للخرائط احلائطية اليت تعطي صورة عامة وشاملة عن ادلكان الكلي قبل أن يتم 

االنتقال إىل ادلكان أو الناحية النوعية اليت هتتم هبا الصورة، وىكذا الصورة تستثَت حوذلا عديدا من 
                                                             

، 1دار الفكر العريب، القاىرة، ط- النظرية والتطبيق–  علي أمحد مدكور، إميان أمحد ىريدي، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 1
 .206م، ص 2006

 .100م، ص 2002، 1 سعيد أمحد بيومي، أم اللغات دراسة يف خصائص اللغة العربية والنهوض هبا، دار الكتب ادلصرية، مصر،ط2
 163 عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 3
 . 374وليد أمحد جابر، طرق التدريس العامة، ص 4
. 163عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 5
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أوجو النشاط، فضال عن أنه تطبيقها مثَت للفضول للتعرف على التفاصيل اليت ردبا تؤدي إىل 
 1".االستيضاح دلا ال تنطق بو الصورة

 :أجهزة العرض الضوئي .8

ديكن دلعلهم اللغة العربية استخدام اللوحات الشفافة بأنه يكتب عليها بعض العناصر، أو يوضح 
بعض الرسوم اليت تتحدث عن ادلوضوع ادلراد دراستو وعرضها من خالل جهاز السبورة الضوئية، 
كما ديكن عرض بعض الصور الفوتوغرافية، أو الرسوم ادلعدة على بطاقات وعرضها من خالل 

 2.جهاز عرض الصور ادلعتمة

وىو يساعد على نقل الكالم والصور من الورق الشفاف إىل شاشة العرض، وديكن ألنواع منو أن 
 :تنقل من الورق ادلعتاد إىل مكان العرض ويتميز العارض الضوئي دبا يلي

 .ربقيق اجلاذبية بنفسو وباجلو الذي يتواجد فيو ادلتعلهمون - أ
 .توفَت الوقت ادلنصرف يف الكتابة واإلمالء - ب
 .إتاحة الفرصة حلسن إعداد ادلادة مسبقا - ت
  االحتفاظ بادلادة إلعادة عرضها على ادلتعلهمُت يف الدرس نفسو أو إلفادة غَتىم هبا  - ث

 3.يف وقت آخر

 :اإلذاعة ادلدرسية .9

، إذ ربقق 4"ىي وسيلة مسعية من أىم وسائل االتصال اجلماىَتي وأكثر انتشارا يف رلال التعلهيم" 
اإلذاعة ادلدرسية أىدافا تربوية كثَتة، وتتيح للتالميذ مجيعا فوائد قيمة، يعود بعضها على ادلشًتكُت 

يف إعداد الربامج وإلقائها، ويعود بعضها على سائر التالميذ ادلستمعُت، فهي تقوي شخصية 
ادلذيعُت، وتدرهبم على حسن األداء، وتعوهدىم على إتقان اللغة، ودقة األساليب، وتريب فيهم 

                                                             
، ص 2003، 3، طباإلسكندرية رجب أمحد لكلزة وحسن علي سلتار، ادلواد االجتماعية بني التنظري والتطبيق، الناشر منشأة ادلعارف 1

160. 
.  95، ص 2005، 1 سعيد عبد هللا اليف، القراءة وتنمية والتفكري، علم الكتب، القاىرة، ط2
 .62 زلمد بن زلمود العبد هللا، الشامل يف طرق تدريس األطفال، ص 3
م، 2008ط، .عبد احلافظ سالمة، تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، د4

 .101ص 
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اجلرأة والقدرة على االرذبال، وتعهد اإلذاعة بالنسبة إىل ادلستمعُت مصدرا من أىم مصادر الثقافة 
ادلتجددة، فهي تزودىم بألوان طريفة من ادلعارف واخلربات، وتأخذىم حبسن االستماع، ودقة 

الفهم، والقدرة على النقد واحلكم، وذلذا تعهد اإلذاعة ادلدرسية أداة ناجحة يف خلق الوعي 
ادلستنَت، وتكوين رأي عام موحد يف ادلدرسة، وربط أفراد اجملتمع ادلدرسي، ودعم الوحدة الفكرية 

 1.بينهم

 :التسجيالت الصوتية .10

ىي من الوسائل السمعية، تفيد يف تعلهم النطق السليم وحسن اإللقاء وتعمل على غرس القيم " 
، وىي مفيدة جدا يف العملية التعليمية، إذ ديكن للمعلهم أنه يستخدمها بأشكال 2"واالذباىات

عديدة تكون فيها الفائدة لطلبتو كتعليم التجويد ولفظ الكلمات يف دروس القرآن الكرمي وحفظ 
ا سهلة احلصول عليها وبتكلفة قليلة وسهولة  األناشيد والقصص وادلوسيقى، ومن شليزاهتا أّنه

تشغيلها ونقلها وربضَتىا، كما تستخدم للتكرار وإعادة ادلادة ادلراد تعلمها، فهي تضفي احليوية 
 3".على التعلهيم وزبرج ادلتعلهمُت من اجلو التقليدي للدرس، وىذا ما يزيد فاعلية التدريس

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.   400- 399م، ص 1991، 14 عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفين دلدرسي اللغة العرببة، دار ادلعارف، القاىرة، ط1
فراس األلسلييت، اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والنظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، وجدان للكتاب العادلي للنشر 2

 .26م، ص 2008، 1والتوزيع، االردن، ط
 .106-105عبد احلافظ سالمة، تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة، 3
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 :شروط استخدام الوسائل التعليمية ودورىا يف تطوير العملية التعليمية: ثانيا

 :شروط استخدام الوسائل التعليمية .1

لكي تؤدي الوسائل التعليمية الغرض الذي وجدت لو يف عملية التعلهيم وبشكل فعال، ال بد أنه 
زبضع جبميع أنواعها عند استخدامها لعدة قواعد وشروط أساسية جيب مراعاهتا بدقة حىت نضمن 

 :ربقيق أىدافها التعليمية ومن ىذه الشروط ما يلي

  جيب أن تكون الوسيلة ادلختارة مناسبة مع مستوى وخلفية ادلتعلهمُت العلميهة وادلعرفية،  -

 .حىت يتحقق الغرض ادلنشودة من استخدام ىذه الوسيلة التعليمية

 .أن تكون الوسيلة التعليمية نابعة من ادلقرر الدراسي وربقق اذلدف منو -
 .أن ذبمع بُت الدقة العلمية واجلمال الفٍت، مع احملافظة على وظيفة الوسيلة -
 1.أنه يتوفر فيها عنصر التشويق واجلذب واإلثارة واالنتباه -
 .أنه تعرض يف ادلكان والزمان ادلناسبُت -
 2.جيب أنه تكون ادلادة العملية دقيقة ومناسبة دلادة الدرس -
 . تالءم الوسيلة التعليمية مع احملتوى ، فاحملتوى يعترب ترمجة إىل اختيار الوسيلة ادلناسبة -
 .جيب على ادلعلهم ذبربة الوسيلة التعليمية واختيارىا قبل عرضها على الطالب -
 .إتقان استخدامها قبل البدء يف عملية التعلهيم -
 .أنه يكون اذلدف واضحا من استعماذلا -
 .أنه تصاغ بدقة وعناية وتكون سليمة من الناحية اللهغوية -
 .أنه تعرض بطرقة شائعة مبتكرة ذبذب الطالب -
 :خطوات استخدام الوسائل التعليمية .2

 :عند استخدام ادلعلهم للوسيلة التعليمية عليو أنه يتبع اخلطوات التالية

                                                             
، ادلدرسة العليا لألساتذة يف (موجو لطالب سنة رابعة جلميع الشعب ) عبد هللا قلي، وحدة ادلناىج التعليمية والتقومي الرتبوي 1

 . 57م، ص 2009-م2008اآلداب والعلوم اإلنسانية، بوزريعة، 
– م 2016 الدورة التدريبية للمعلمني اجلدد، اإلبداع يف الوسائل التعليمية، إعداد التوجيو الفين العام للرتبية اإلسالمية، 2

 .5م، ص 2017
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I. قبل عرض الوسيلة التعليمية: 
 التخطيط اجليد واإلعداد ادلناسب للوسيلة التعليمية ويشمل هتيئة أذىان الطلبة قبل  -1

 .عرضها، وجعلهم يتشوقون لرؤيتها دبا يعرضو عليهم من مقدمات أو أسئلة مثَتة

 االطالع على الوسيلة التعليمية، والتعرف على خصائصها واذلدف الذي ستساعد  -2

 .على ربقيقو

 .التأكد من صالحية الوسيلة التعليمية -3
 1. التأكد من صالحية الغرفة الصفية الستخدام الوسيلة التعليمية -4

فقبل استخدام ادلعلهم للوسيلة التعليمية ال بده عليو من ذبريبها قبل عرضها على التالميذ خاصة إذا 
كان جهاز العرض، ألنه ىذا األخَت إذا أصيب بعطل أو خلل يسبب إرباكا للمعلهم وتشتتا 

 .للتالميذ

كما عليو أن يقوم بتحديد الزمان وادلكان ادلناسبُت لعرض الوسيلة التعليمية، وال بده أن تتالءم 
 .ىذه األخَتة مع مضمون الدرس

II. أثناء عرضها: 

، أي 2«بتهيئة ادلناخ ادلالئم لعرض الوسيلة التعليمية»على ادلعلهم عند استخدامو للوسيلة أنه يقوم 
عليو أنه يتأكد أنه كل شيء يسَت على ما يرام وكما خطط لو، دبعٌت توفر األمور ادلساعدة على 

ويقوم ادلعلهم بتقسيم التالميذ إىل رلموعات وكل . عرض الوسيلة التعليمية من إضاءة وهتوية وغَتىا
رلموعة تقوم دبهمة معينة، وال بده أن يتأكد من رؤية كل التالميذ للوسيلة، وعدم اإلطالة يف 

استخدامها ذبنبا دللل التالميذ، فعند إتباعو ذلذه اخلطوات يؤدي بادلتعلهم إىل ادلشاركة اإلجيابية أثناء 
 .الدرس والتفاعل مع الوسيلة التعليمية

 

 
                                                             

. 73-72 م، ص2004،والتوزيع، عمان، الطريق للنشر 1 فوزي أمحد مسارة، التدريس مفاىيم، أساليب، طرائق، ط1
 .73ادلرجع نفسو، ص 2
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III. بعد االنتهاء من عرضها: 

عند االنتهاء من استعمال الوسيلة التعليمية، حياول ادلعلهم أن يستخلص أىم النتائج ادلتوصل إليها 
 :من استعمالو ذلذه الوسيلة، وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية

 ىل حققت الوسيلة اذلدف الذي استخدمت من أجلو؟ .1
 ىل ساعد استخدام الوسيلة على زيادة التفاعل الصفي؟ .2
 ىل عملت الوسيلة على فهم ادلادة الدراسية فهما كبَتا؟ .3
 ىل ناسبت الوسيلة قدرات الطالب؟ .4
 ىل سامهت الوسيلة يف تشويق الطالب؟ .5
 ؟1ما ىي نواحي القوة يف الوسيلة حىت نعززىا؟ وما ىي نواحي الضعف حىت نستدركها .6
 :دور الوسائل التعليمية .3

تعترب الوسائل التعليمية ركنا ىاما من أركان العملية التعليمية، وديكن ذلا أنه تلعب دورا ىاما يف 
النظام التعليمي إذا استخدمت وفق معايَت نظامية علمية سليمة، ويتمثل الدور الذي تعلبو 

 :الوسائل التعليمية يف عملية التعلهيم والتعلهم دبا يلي

 تلعب الوسائل التعليمية دورا جوىريا يف إثراء التعلهيم من خالل إضافة أبعاد : إثراء التعلهيم 

مؤثرازباصة وبرامج متميزة تساعد يف توسيع خربات ادلتعلهم وتيسَت بناء ادلفاىيم وتأصيل العلوم 
 .وادلعارف يف ذىن ادلتلقي

 ويًتتب على ذلك بقاء أثر: تساعد الوسائل التعليمية على اشًتاك مجيع حواس ادلتعلهم 

 2.التعليم يف نفس ادلتعلهم

 ويقصد بذلك جعل عملية التعلهيم اقتصادية بدرجة أكرب، من زيادة : اقتصادية التعلهيم
 نسبة 

 التعلهم إىل تكلفتو فاذلدف الرئيسي للوسائل التعليمية ىو ربقيق أىداف تعلهم قابلة للقياس دبستوى 
                                                             

 . 73، ص فوزي أمحد مسارة، التدريس مفاىيم، أساليب، طرائق1
 .203م، ص 2011، 1 مركز نون للتأليف والرتمجة، التدريس طرائق واسرتاتيجيات، مجعية ادلعارف الثقافية اإلسالمية، بريوت، لبنان، ط2
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فعال، من حيث التكلفة واجلهد وادلصادر شلا جيعل التعلهيم والتعلهم عملية إنتاجية ذات جودة 
 1.تربوية

 بفضل ما تضفيو الوسائل التعليمية على الدرس من حيوية و نشاط : زيادة خربة ادلتعلهم 

 .جيعلو أكثر استعداد للتعلهم

 فتجعل العالقة ذات تكامل وانسجام : تقوي الوسائل التعليمية العالقة بُت ادلعلهم وادلتعلهم 

 .منظم ومرتب

 2.ذبعل اخلربات التعليمية أكثر فاعلية وأبقى أثرا، وأقل احتماال للنسيان 
 تساعد ادلتعلهم على ادلشاركة الفاعلة واالجيابية . 
  تساعد على تعديل السلوك، وتنمية اإلدراك احلسي لدى ادلتعلمُت، ألنه ادلادة اللهغوية 

ادلكتوبة والشفوية مهما كانت على جانب كبَت من الدقة من الصعب أن توصل ادلعٌت إىل أذىان 
 3.الطالب

  توفر مزيدا من القوة والفاعلية، فادلعلهم وحده مهما كانت إمكانياتو الذاتية فهو زلدود 

الطاقة وتقنيات التعلهيم تزيد من طاقتو وإمكاناتو، وتركز على أمهية التعزيز يف عملية التعلهيم من 
 4.خالل التغذية الراجعة

    إنه استخدام الوسائل التعليمية يف عملية التعلهم تفيد ادلعلهم وتساعده وربسن أداءه يف إدارة 
ادلوقف التعليمي، حبيث تغَت دور ادلعلهم يف ظل الوسائط ادلتعددة من مردود ملقن أو مصدر 

 5:ادلعلومات إىل موجو ومرشد ولقد ترتب عن ذلك مردودات تربوية تتمثل فيما يلي

  مسامهتها يف معاجلة اخنفاض ادلستوى التعليمي لدي ادلتعلهمُت، إذ أنه الوسيلة ادلعدة من 
                                                             

 .41، ص 1981 حسني محدي الطوجبي، وسائل االتصال التكنولوجيا يف التعليم، دار القلم، الكويت، 1
 سبتمرب 26 ليلى سهل، دور الوسائل يف العملية التعليمية، قسم اآلداب واللغة العربية، رللة األثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 2

 .152، ص 2016
 .414، ص (بني النظرية والتطبيق ) عبد السالم يوسف اجلعافرة، مناىج اللغة العربية وطرق تدريسها 3
. 261،ص 2012، 1 سعيد عبد هللا اليف، تنمية مهارات اللغة العربية، عامل الكتب احلديث، القاىرة، ط4
 .20، ص 1994، 1 اسكندر كمال وزلمد غزاوي، مقدمة يف تكنولوجيا التعليم، مكتبة الفالح، الكويت، ط5
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طرف األخصائيُت الًتبويُت تدفع دلعلهم غلى مواكبة ىذه الوسيلة والتزود بادلادة العلمية اليت تعُت 
 .على االستفادة القصوى من الوسيلة وتوظيفها داخل الدرس

 تعَت دور ادلعلهم من ناقل للمعلومات إىل دور ادلخطط وادلنفذ وادلقوهم للتعلهم. 
 1.يساعد ادلعلهم يف التغلب على حدود الزمان وادلكان يف غرفة الصف 
 استخدام الوسائل التعليمية ادلناسبة للمواقف التعليمية ادلختلفة. 
 امتالك مهارة اختيار وتقومي الوسيلة التعليمية وفق أسس علمية. 
 امتالك مهارة تشغيل األجهزة واستعمال التقنيات احلديثة. 
  كثَت من الوسائل التعليمية اليت يقرر ادلعلهم استخدامها يف ادلواقف الصفية قد ال تكون 

ويف ىذه احلالة قد يلجأ ادلعلهم إىل تصميمها . متوفريف السوق احمللية، أو يف مركز مصادر التعلهم
 2.وإنتاجها زلليا من اخلامات البسيطة ادلتوافرة يف بيئة ادلتعلهم

    ويستخلص من ىذا أنه الوسائل التعليمية تساعد على اىتمام التلميذ وإشباع حاجتو للتعلهم 
 .فيصبح عنصر متفاعال يف العملية التعليمية

 :أمهية الوسائل التعليمية .4

    إنه للوسائل التعليمية أمهية خاصة يف تدريس العلوم ادلختلفة والعلوم اإلنسانية عامة وال ديكن 
التغاضي عنها، دلا ذلا من تأثَت يف عنصر العملية التعليمية وتربز أمهية الدور الذي تؤديو من ادلزايا 
والنتائج اإلجيابية احملققة عن استخدام الوسائل التعليمية لكل من ادلعلهم وادلتعلهم وادلادة التعليمية 

 :على النحو اآليت

 :أمهيتها للمعلهم - أ
 ادلساعدة يف رفع كفايات ادلعلهم ادلهنية وتنمية استعداده. 
 تغيَت دور ادلعلهم من ناقل للمعلومات وملقن إىل دور ادلخطط وادلنفذ وادلقوم للتعليم. 
 استغالل الوقت ادلتاح بشكل أفضل. 

                                                             
.  72 زلمد زلمود احليلة، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، ص 1
  .48-44م، 2015، 2، دار الصفاء، عمان، ط(النظرية وادلمارسة) فوزي فايز اشتيوه ورحبي مصطفي عيان، تكنولوجيا التعليم 2
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 1.ادلساعدة يف حسن عرض ادلادة وتقوديها والتحكم هبا 
 2تساعد على إثارة ىوايات الطلبة وذبديد نشاطهم ومشاركتهم. 
 3.تساعده يف تنويع أساليب التعزيز حبيث تؤدي إىل تثبيت االستجابات الصحيحة 
  تؤدي الوسائل التعليمية إىل تنويع أساليب التعليم دلواجهة الفروق الفردية بُت الطلبة شلا 

 4.حيقق التعلهم األفضل حسب ادليول واالستعدادات

  تساعد ادلعلهم يف التغلب على حدود الزمان وادلكان يف غرفة الصف، وذلك عن طريق 

عرض بعض الوسائل لظواىر عديدة حدثت، أو ألحداث وقعت يف ادلاضي أو ستقع يف 
 5.ادلستقبل

 :أمهيتها للمتعّلم - ب
  الوسائل التعليمية تنمهي حب االستطالع واالكتشاف لدى ادلتعلهمُت فيأخذون بالبحث 

 .والتجريب

  الوسائل التعليمية تقوي الروابط بُت ادلعلهمُت وادلتعلهمُت، وينتج عن ذلك تفاعل صفي 

 .نشط، وزيادة ثقة ادلتعلهمُت دبعلهميهم

 اإلسهام يف تكوين االذباىات ادلرغوب فيها. 
  تعمل على زيادة خربات التالميذ ادلرئية وادلسموعة ألنه باستطاعتهم التمييز مثال بُت 

                                                             
.  60، ص 2009، 5 زلمود زلمد احليلة، تصميم وإتناج الوسائل التعليمية التعلمية، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط1
، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة القادسية، كلية الرتبية (الوسائل التعليمية) آالء عبد الوىاب علي، تكنولوجيا التعليم 2

 . 6الرياضية، ص 
 . 15 عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 3
 يامنة إمساعيلي، عواطف مام، دور الوسائل التعليمية يف إثراء ادلوقف التعليمي باجلامعة، رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص، 4

 .325احلاسوب وتكنولوجيا ادلعلومات يف التعليم العايل، ص 
، ص 2018، 89 أمساء خالد طالب، الوسائل التعليمية السائدة لدي معلمي الرتبية الفنية يف ادلدارس االبتدائية، رللة األكادميي، العدد 5

232   .
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الصور ادلختلفة للحيوانات وسرد قصصهم عن طريق ترتيب عدد من الصور والتعبَت عنها 
 1.بكلمات

  تشويق التالميذ لإلقبال على تعلم ادلادة الدراسية، وشعورىم أنه يف ىذا األمر متعة
 .وسرور

  تنمية دقة ادلالحظة لدى الطالب، وذلك عندما تتيح ذلم الوسيلة مالحظة الفروق بُت 

 2.األشياء واألشخاص من حيث الصغر والكرب والعدد والنوع وغَت ذلك

 3.وسيلة جذب للمتعلهم زبرجو من روتُت العملية التعليمية 
 :أمهيتها للمادة التعليمية - ت
 تساعد على توصيل ادلعلومات وادلواقف واالذباىات وادلهارات ادلتضمنة يف ادلادة التعليمية 

 .إىل ادلتعلهمُت وتساعدىم على إدراك ىذه ادلوضوعات إدراكا متقاربا وإنه اختلفت ادلستويات

  تساعد على تبسيط ادلعلومات واألفكار وتوضيحها وتساعد الطلبة على القيام بأداء 

 .ادلهارات ادلطلوبة بصورة جيدة

 4.تساعد على إبقاء ادلعلومات حية وواضحة يف ذىن ادلتعلهم 
  تعمل الوسيلة التعليمية على تدريب احلواس وتنشيطها ألنه احلواس ليست على درجة 

متساوية من القدرة، فحاسة البصر أقوى من حاسة السمع، وىذه األخَتة أقوى قدرة من حاسة 
 5.اللمس، وىذا يعٍت أن مجيع احلواس تنشط أثناء التعلهم

 6.تعمل على إثراء العملية التعليمية 
 1.يؤدي تنويع الوسائل التعليمية على تكوين مفاىيم سليمة 

                                                             
 .211، 210 زىدي زلمد عيد، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، ص 1
 . 362وليد أمحد جابر، طرق التدريس العامة، ص 2
 57 زلمد زلمود عبد هللا، الشامل يف طرق تدريس األطفال، ص 3
.  61-60 زلمد زلمود احليلة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعّلمية، ص 4
 . 211 زىدي زلمد عيد، مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، ص 5
 .57 زلمد بن زلمود عبد هللا، الشامل يف طرق تدريس األطفال، ص 6
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 أثر الوسائل التعليمية يف تنمية ادلهارات: ثالثا

  Compétence: مفهوم ادلهارة .1
 2«مهر، ديهر، مهارة، وىي احلذق يف الشيء وادلاىر احلاذق بكل عمل»:لغة - أ

 :  اصطالحا - ب

 موضوع ذو صلة بالتعلهم من حيث االستعمال الفعال لسَتورة ادلعرفية، احلسية »:     ادلهارة ىي
األخالقية احلركية، وادلهارة ثابتة نسبيا إلصلاز فعال دلهمة أو تصرف، وىي أكثر خصوصية من 

 3«.القدرة، ألنهو ديكن مالحظتها ببساطة

 التحسن يف أداء الفرد يف عمل من األعمال بسهولة ويسر، وىي ترفع من »:     وىي أيضا
 4«.مستوى إتقان األداء مع االقتصاد يف الوقت واجلهد

ا  أداء لغوي يتسم بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم، »:     كما تعرهف ادلهارة على أّنه
ا  القراءة،  )إما يكون صوهتيا أو غَت صوهيت، واألداء الصوهيت اللهغوي يشتمل  (األداء)وعليو فإّنه

، أما غَت الصوهيت فيشتمل على (التعبَت الشفهي، التذوق البالغي، وإلقاء النصوص النثرية والشعرية
 5.«االستماع والكتابة والتذوق اجلمايل اخلطي

أداء مهمة ما أو نشاط معُت بصورة مقنعة وباألساليب االجراءات »:     وتعرهف ادلهارة بأّنها
 .«ادلالئمة وبطريقة صحيحة

 .وىي سبكن من إصلاز مهمة معينة بكيفية زلددة، وبدقة متناىية وسرعة يف التنفيذ

                                                                                                                                                                                         
 .14 عبد احلافظ سالمة، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية يف تربية الطفل، ص 1
.  184، ص 8، دار صادر، بريوت، لبنان، ج(م، ىـ، ر) ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
 . 11م، ص 2005ط، . حاجي فريد، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، دار اخللدونية، اجلزائر، د3
 عبد الواحد، جربيل بن حسن، العريشي، فايز أمحد السيد وآخرون، اجتاىات حديثة يف طرائق واسرتاتيجيات التدريس، دار صفاء، 4

 .41 م، ص2013، 1األردن، ط
وعوامل تنمية ادلهارات اللغوية عند العرب وغريىم، دار  (، التحدث، القراءة، الكتابةاالستماع) ابن كامل اخلويسكي، ادلهارات اللغوية 5

 .13م، ص 2008، 1ادلعرفة اجلامعية، مصر، ط
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ا نشاط عضوي إرادي مرتبط باليد أو اللسان أو العُت أو األذن  1.وجاءت ادلهارة أيضا بأّنه

وىذا يعٍت أنه ادلهارة عبارة عن نشاط إرادي مرتبط بادلتعلهم والذي تعٌت سلتلف ادلهارات اليت 
 .يكتسبها ويتقنها ادلتعلهم، مثل مهارة القراءة والكتابة، االستماع والتحدث

 Compétence de la Lecture: مهارة القراءة .1

    القراءة مصدر من مصادر تنمية احلصيلة اللهغوية لدي التالميذ، إذ يعترب الكتاب ادلصدر 
الرئيسي والرمز األساسي ذلذه ادلادة، فالقراءة تساىم يف تنمية ادلهارة اللهغوية ومناء احلصيلة اللهغوية 
ا كانت أو أمر إذلي وجهو هللا تعاىل إىل نبيو الكرمي   ملسو هيلع هللا ىلصللمتعلهم، وألدل على عظيم ىذه األمهية، أّنه

: يف قولو تعاىل. حيث أمره فيو بالقراءة
يئگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ

 2.ىئہھھھھ

ا متعة العقل اليت تفتح على الكون  فالقراءة يف الكتاب متعة من نوع فريد سامية ومتعالية، ألّنه
 3.بعجائبو وعوادلو، وزليطاتو

كما أنه القراءة ىي وسيلة التعلهم عند اإلنسان يف البداية مث تتطور لتكون وسيلة لثقافتو مع تراكم 
 4.اخلربات

عملية مركبة وذات شكل ىرمي ترتبط بالتفكَت بدرجاتو ادلختلفة، حبيث أنه درجة : والقراءة أيضا
التفكَت تعتمد على ما ربتها وال تتم بدوّنا، فإنه عملية القراءة سباثل مجيع العمليات اليت يقوم هبا 

 5.األستاذ يف التعليم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج

                                                             
 يف اللغة استثمار) نوري عبد هللا ىبال، دور اللغة العربية يف تنمية ادلهارات اللغوية لدي ادلتعلمني، ادلؤمتر الدويل الثالث للغة العربية، 1

.  3ت، ليبيا، ص .، د(العربية على مستوى التعليم العايل
 .5-1سورة العلق، اآلية 2
 .105م، ص 2009، 1 صاحل بلعيد، يف قضايا الرتبية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط3
 .58ت، ص .ط. جون كوندلريا، علم نفسك القراءة السريعة، مكتبة اذلالل للنشر والتوزيع، القاىرة، د4
م، ص 2003، 1، دار ادلسرية، عمان، ط(بني النظرية والتطبيق ) راتب قاسم عاشور، وزلمد فؤاد احلوامدة، أساليب تدريس اللغة العربية 5

62. 
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اليت -  على اإلطالق–   والقراءة يف ذلك تعترب من أىم النشاطات اللغوية وادلهارات الذىنية 
ا تزوده حبقائق تتعلق  جيب أنه يكتسبها التلميذ يف الطور األول، ويعمل على تنميتها، والسيما أّنه
بنفسو وزليطو، والعامل الذي يعيش فيو وتكوهن رصيده الفكري وزبلق لديو اذباىات مرغوبة فيها، 

 .إضافة إىل تكوين روح التحليل والنقد، وإرىاف روح التذوق وترقية اإلحساس باجلمال

   فالقراءة تشجع اإلنسان على اإلبداع وتنمية مهاراتو االبتكارية من خالل قراءة ادلواد ادلختلفة 
 1.مثل القصص، األشعار، والكتب ادلتنوعة

 :أثر الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة القراءة -

    تعهد القراءة من ادلهارات األساسية يف حياة الفرد وذلك بنوعيها اجلهرية والصامتة، وتعلهمها 
اليت تتماشى مع االذباىات احلديثة لعلم  (السمعية البصرية)حيتاج إىل تدريب باالستعانة بالطريقة 

-  مسعي–اللغة التطبيقي وعلم النفس الًتبوي ومع طبيعة اللغة باعتبارىا أداة اتصال ونظام صويت 
منطوق، ولتنميتها حيتاج ادلعلهم إىل توظيف بعض الوسائل التعليمية كاالستعانة بالكتب والقصص 

واجملالت فهي ذبعل ادلتعلهم لديو عادة لغوية وبالتدريب والتمرن وادلمارسة تنمي ىذه ادلهارة، إىل 
كما أنه للرحالت . 2جانب االستعانة باألقالم الناطقة والصامتة وزيارة ادلتاحف وادلعارض احمللية

ا تعزز ادلوضوعات اليت تنميها النصوص ادلربرلة يف  التعليمية أثر يف تطوير مهارة القراءة ذلك أّنه
نشاط القراءة، والرحاالت أيضا نشاط متمم للقراءة ومعزز لثروة اللغوية اليت وجو ذلا ادلتعلهم البعد 

 3.ادلادي يف ادليدان

  Compétences d’écriture: مهارة الكتابة .2

لإلنسان أنشطة متعددة ومواىب مغروسة يف نفسو، وزبتلف الطرق اليت يقوم هبا الناس يف إبراز 
فالكتابة . مواىبهم وإظهار أنشطتهم، من الرياضي إىل الرسام أو النحات إىل اخلطيب أو الكاتب

                                                             
 . 13 جون كوندلريا، علم نفسك القراءة السريعة، ص 1
 . 221 زلمد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعّلم عامة ويف تعليم اللغة العربية، ص 2
 .185 والكتابية، ص ائية عبد الفتاح حسن جبة، تعليم األطفال ادلهارات القر3
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على ىذا االعتبار جزء من النشاط اإلنساين، ال ديكن للحياة أنه تأخذ صورهتا الصحيحة إال هبا، 
ا حركة تدور داخل النفس  1.وىي تزيد من كوّنا نشاطا خارجيا يظهر على الورق بأّنه

ا مهارة إنسانية تًتجم ما بداخل اإلنسان من أفكار      ومن ىنا ديكن تعريف الكتابة على أّنه
ىي أداة للتعبَت دلا جيول يف العقل والنهفس، : وإحساسات رلردة إىل خطاب مكتوب أو بتعبَت آخر

ولوال ىذه ادلهارة اليت . وتتخذ رموزا نسميها حروفا زبتلف من مجاعة إىل مجاعة أو من أمة إىل أمة
وىبها هللا لإلنسان دلا استطاع أنه يعرب عن نفسو، فيسطر أفكاره وخواطره، ويسجل مالحظاتو 

 : وقد وردة لفظة الكتابة يف القرآن الكرمي يف قول هللا تعاىل. 2ومذكراتو

3يئڱںںڻڻڻىئ
 

وذلذا تعهد الكتابة من أىم ادلهارات اللغوية دلا تنطوي عليو من حقائق كبَتة ذات دالالت بالغة 
 .لتقدم ادلتعلهم أو زبلفو

    ونظرا ذلذه األمهية أصبح تعليم الكتابة وتعلهمها ديثل عنصرا أساسيا يف العملية الًتبوية، بل 
نستطيع القول إنه القراءة والكتابة مها الركيزتان األساسيتان للمدرسة االبتدائية، فمن بُت أبرز مهام 
ىذا الطور من التعليم تدريب ادلتعلهم على الكتابة الصحيحة إىل جانب القراءة السليمة، ويستدعي 

ترسيخ مهارة الكتابة لدى ادلتعلهم قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اختلت احلروف 
وتعذرت القراءة، وأنه يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال 

 4.فهم ادلعٌت

    فنستخلص بأنه مهارة الكتابة تتطلب االستعداد والتهيؤ دلمارستها، وتدريب احلواس بالقدر 
إذن فهي مهارة ذىنية مكتسبة وجدانية مرتبطة بتدوين ادلعلومات . الكايف وبشكل مستمر ومكثف

ا مهارة لغوية تعتمد على اليد وتتقيد بقوانُت معينة للسالمة . واألحداث عن موضع ما كما أّنه
 .والوضوح

                                                             
م، ص 2013، 3 راتب قاسم عاشور وزلمد فخري مقدادي، ادلهارات القرائية والكتابية، طرائق تدريسها واسرتاتيجياهتا، دار ادلسرية، ط1

204  .
 . 82م، ص 1998زلمد مصطفى بن احلاج، مذكرة يف الكتابة العربية، مركز البحوث الرتبوية والتعليمية، طرابلس، ليبيا، 2
 .47سورة القلم، اآلية 3
.  272 عبد الفتاح حسن البجة، تعليم األطفال ادلهارات القرائية والكتابية، ص 4
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 :أثر الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة الكتابة -

على مساعدة ادلتعلهم يف التدريب على تقنيات الكتابة     تتضافر رلموعة من الوسائل التعليمية 
وإتقاّنا، ومنها القددية ومنها احلديثة ومن ىذه الوسائل السبورة بأنواعها، جهاز العرض األمامي 
الذي يسمح بكتابة النص كتابة نظيفة بالقلم ادللبد وانعكاسها على الشاشة ففي ذلك نوع من 
أنواع التشويق وشد االنتباه والًتكيز على ما يعرض عليها، وسهولة احملو، وىناك األفالم ادلتحركة 

اليت يركز فيها على عامل الكتابة لتعليمها كمهارة قائمة على حسن اخلط ووضوحو، واتساق 
    احلروف وانسجامها باإلضافة إىل عنصر الصور وما تضيفو من معٌت على الشكل ادلكتوب، 

 1.باستعمال التليفزيون أو

  Compétence d’écoute: مهارة االستماع .3

    لقد اىتمت الطرق التعليمية احلديثة باجلانب السمعي عند التعلهم باعتبار أنه ىذه احلاسة 
وقد ركز علم اللغة . تشكل أساس اللغة، وأنه طبيعة التواصل اللغوي يقتضي متحدثا ومستمعا

التطبيقي على أمهية السمع عند ادلتعلهم أثناء عملية التعلهم بناءا على االذباه اللغوي احلديث الذي 
 2.يعٌت بإتباع طرق تعليمية تتماشى والقدرة على اإلدراك والتصور

وإذا نقلنا مفهوم االستماع إىل علم الًتبية والتعليم، فهو العملية اليت يستقبل هبا ادلتعلهم ادلفاىيم 
بشرط أن . واألفكار الكامنة فيما يسمعو من ألفاظ وعبارات ينطق هبا ادلتحدث يف موضوع ما

 3.تكون ادلفاىيم والتصورات ادلالزمة لأللفاظ قد تشكلت لديو من خالل التعليم والتعلهم السابقة

    وذلذا يعد االستماع مهارة لغوية مهمة جدا، ألنهو يكتسب اللغة، ويفهم السامع مقصود 
ادلتحدث ويتم التواصل بُت أفراد اجملتمع، فاالستماع أساس الفهم والعلم وادلعرفة، فكلمة االستماع 

 4يئحئمئىئيئىئ: وردت يف القرآن الكرمي أكثر من مرة يف قولو تعاىل

5يئوئۇئۇئۆئۆئۈئىئ: ووردت أيضا يف قولو عز وجل
 

                                                             
 .226 زلمد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف علمية التعّلم عامة وتعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، ص 1
 48م، ص 2003 صاحل بلعيد، دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار ىومة، اجلزائر، 2
 . 132م، ص 1986قورة حسني، تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي، دار ادلعارف، القاىرة، 3
 .108سورة ادلائدة، اآلية 4
 . 58سورة النساء، اآلية 5
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فلهذا تتميز مهارة االستماع بقدر كبَت من الدقة فتقدير لنعمة هللا وشكره علينا أن نعتٍت هبا حق 
العناية، فاالستماع إدراك مسعي، وفهم وربليل وتفسَت وتقومي للمادة ادلسموعة يف ضوء معايَت 

موضوعية وعلمية مناسبة وىذا ادلفهوم ما يتسق مع مقتضى األمهية العظيمة يف القرآن الكرمي لطاقة 
 1.السمع

    ونظرا ذلذه األمهية اليت يكتسيها السماع يف الفعل التعلهيمي وجب على ادلريب بشكل عام أن 
يعود على ادلتعلهم على اإلنصات اجليد، وتوظيف الوسائل التعليمية ادلساعدة على ربقيق ىذا 

 2.ادلبتغى

    ويف ىذا الصدد بالذات ديكن للمريب أنه يستعُت بالتسجيالت الصوتية كلما دعت احلاجة إىل 
ذلك، حيث يتيقن من أنه ادلتعلهمُت قد استقبلوا بشكل جيد اللفظة ادلسجلة أو اجلملة، أو نض 

 3.الدرس بأكملو، قبل مطالبتهم باإلعادة للمسموع وتكراره

 :أثر الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة االستماع -

ويعترب ادلخرب اللغوي من أىم .     تتكفل بعض الوسائل التعليمية بدورىا على تنمية ىذه ادلهارة
الوسائل التعليمية احلديثة اليت تساعد، بل وسبكن ادلتعلهم من تطوير مهارة االستماع وذلك دبا 

ادلسجل والشرائط والوسائل السمعية ادلتطورة اليت تسمح بتقنية الصوت : يتوفر عليو من أجهزة مثل
من ادلؤثرات اخلارجية، وىو هبذه الوسائل التكنولوجية الدقيقة، وبطابعة الفردي يف االستقالل، 

يفسح رلاال واسعا أمام ادلعلهم للًتكيز على سلارج األصوات ونربهتا وكل ما يتصل باجلانب ادلادي 
 .للملفوظ، كلمة كانت أو عبارة أو نصا

    وليس التدرب على االستماع واكتساب ىذه ادلهارة ديكن أن تتعداىا إىل غَتىا إمنا بنتيجة 
مثال على تدريب مسعو واإلصغاء ادلستمر إىل  (اللغة األجنبية)متفاوتة فيمكن إىل أن يتعود ادلتعلهم 

التسجيالت على الشرائط، أو األفالم الناطقة باللغة ادلراد مساعها وتنميتها مبسطة مثال ذلدف 

                                                             
 128م، ص 2010، 2 علي أمحد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار ادلسرية، ط1
 زلمد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2

 . 202م، ص 1998
 .247 زلمد زلمود احليلة، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، ص 3
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تعليمي أو بواسطة الرحاالت والزيارات، واالستماع إىل برامج تعليمية خاصة إذاعية تقوم هبا 
 .اإلذاعات الوطنية

    كما ال تفوتنا اإلشارة إىل بعض الوسائل البديلة األخرى واليت بإمكاّنا أن تفيد ادلتعلهم يف رلال 
تعلهمو، ويعود الفضل يف توفر ىذه الوسائل التعليمية البديلة إىل التقدم العلمي، وإىل التقنيات اليت 
سبتد آثارىا إىل احلقل التعليمي حيث وفرت ذلا الوسائل ادلختلفة ادلعينة على عملية التعلهم وسيجد 

ادلتعلهم يف األسواق رلموعات تعليمية يف شكل دروس مسجلة على أشرطة أو على أسطوانات 
 1.يستمع إليها

  Compétence de la parole: مهارة احلديث .4

    يعهد اكتساب مهارة احلديث من بُت األىداف األساسية اليت تسعى عملية التعليم والتعلهم إىل 
وتعهد مهارة التحدث من أىم النشاطات اللغوية فالناس عادة يتحدثون أكثر . ربقيقها لدى ادلتعلهم

شلا يقرؤون أو يكتبون فحياتنا اليومية تفرض علينا مهارة احلديث وإعطائها مكانة يف العملية 
 چ چ چ چ ڃ يئ: التعليمية وقد ورد لفظ التحدث أو الكالم يف قولو تعاىل

 2ىئ

فالتحدث ىو القدرة على التعبَت الشفوي عن ادلشاعر اإلنسانية وادلواقف االجتماعية والسياسية 
 3.واالقتصادية والثقافية بطريقة وظيفية أو إبداعية، مع سالمة النطق وحسن اإللقاء

ا قدرة الفرد على نقل وتوصيل ادلعلومات واخلربات »: (علي سامي احلالق)حيث يعرهفها  بأّنه
واآلراء واالذباىات إىل اآلخرين بطريقة منطقية منظمة ذبد القبول واالستحسان عند ادلستمعُت مع 

 4.«سالمة اللغة وحسن التعبَت

                                                             
 205-202، زلمد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة1
 . 164سورة النساء، اآلية 2
م، 2009، 1 طو حسني الدليمي، تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية واالسرتاتيجيات التجديدية، عامل الكتب احلديث، األردن، ط3

 . 132ص 
 . 153 علي سامي احلالق، ادلرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، ص 4
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وديكن القول بأنه احملادثة عبارة عن مناقشة حرة تلقائية ربدث بُت فردين أو عدة أفراد يتم فيها 
التعبَت عما يف النفس من خواطر ومشاعر وأحاسيس، وتبادل اآلراء واخلربات وادلعلومات واألفكار 

 1.بطريقة منظمة وحيوية

    ومعٌت ىذا أنه مهارة التحدث من أىم ادلهارات اللغوية اليت حيتاج إليها ادلتعلهم، سواء يف حياتو 
 .اليومية أو العملية، حيث يتمكن من اإلفصاح عما بداخلو بثقة ووضوح

 :أثر الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة احلديث -

  دور الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة احلديث ىام جدا، واليت ىدفها تعويد الدارس على 
السماع، ذلك أنه التدرب على السمع وعلى النطق يساعد كثَتا على اكتساب مهارة احلديث 
والسيما عندما تعرض سلسلة من ادلثَتات السمعية البصرية، ديكن أنه يعرب عنها تعبَتا شفويا، 

والوسائل السمعية البصرية تنمي ىذه الناحية، كما أنه الطرق التعليمية احلديثة من أىم ما يساعد 
 .ادلتعلهم على أن ديهر يف احلديث

    كما أن دلخترب اللغة دور كبَت ففيو تستعمل سبارين تساعد بدورىا على اكتساهبا، هتدف إىل 
الزيادة يف قدرتو على التمرن والتدرب وعلى استعمال اللغة ومفرداهتا وعباراهتا ومجلها يف سياقات 
لغوية سلتلفة، كما أنه كل نوع من التمارين لو دور يف اكتساب وتنمية ىذه ادلهارة، غَت أنه تلك 

التمارين ال جيب أن تكون دبعزل عن الوسائل ادلساعدة على الفهم، ال بد أنه تسبقها حصة 
 2.يشاىد يف ادلتعلهم أفالما يعرب عنها حبوار يقوم على قوالب وتراكيب لغوية

 :ومن ىذه الوسائل أيضا

 .صورة شفافة، أو فيلم تعليمي ثابت يعرض صورة بعد أخرى -
 .جهاز عرض الصور الشفافة أو فيلم ثابت -
 .صور أخرى لتدعم ادلوقف -
  3.مسجل، سبورة ضوئية أو طباشَتية -

                                                             
 خالد حسني أبو عشمة وآخرون، التحليل التدرييب يف تدريس مهارات اللغة العربية وعناصرىا للناطقني بغريىا، النظرية والتطبيق، دار 1

 .208-207م، ص 2017، 1وجوه للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 . 215-212، ص زلمد وطاس، أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعليم عامة ويف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة2
 . 304ادلرجع نفسو، ص 3
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 التعليم املعاصر : أوال
: مفهوم التعليم املعاصر -1

التعليم ادلعاصر خيتلف عن التعليم التقليدي من حيث األسس وادلنطلقات، واألىداف 
وادلرامي فإذا كان التعليم التقليدي يركز على ادلعلم، بصفة مطلقة فالتعليم ادلعاصر يركز على ادلتعلم 

عملية تربوية "ويعرف التعليم ادلعاصر بأنو . وكيفية جعلو عنصر فاعل يف بناء ادلواقف التعليمية
ىادفة وشاملة تأخذ يف اعتبارىا كافة العوامل ادلكونة لتعليم والتعلم، ويتعاون خبلذلا كل من ادلعلم 

 1".والتبلميذ واالدارة ادلدرسية واألسرة لتحقيق ما يسمى باألىداف الًتبوية
تفاعل بُت ادلعلم والتبلميذ بغية ربقيق األىداف ادلرجوة، "كما يعرف التعليم ادلعاصر بأنو 

وىذا التفاعل قد يكون خبلل مناقشات أو توجيو أسئلة أو إثارة مشكلة أو هتيئة موقف معُت، 
 2".ويدعو التبلميذ إىل التساؤل أو حملاولة االكتشاف أو غَت ذلك

يقوم التعليم ادلعاصر على الربط بُت مجيع العناصر، ادلكونة للعملية التعليمية حبيث تتفاعل 
مجيع ىذه العناصر فيما بينها، لتحقق تعليم جيد يعد ادلتعلم العنصر األساس فيو ويرتكز التعليم 
ادلعاصر على مجلة من األساليب، والوسائل التعليمية اجلديدة بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم 

. على طريف ىذه العملية أي كل من ادلعلم وادلتعلم
 :مميزات التعليم املعاصر -2

ديتاز التعليم ادلعاصر على غرار التعليم التقليدي جبملة من ادليزات ويبٌت على أسس 
: ومرتكزات منها

  أن التعليم ادلعاصر يهتم بادلتعلم باعتباره احملور األساس يف العملية التعليمية فعلى أساس
 .متطلباهتم يتم تطوير األىداف واختيار ادلادة الدراسية ونوعية األساليب والوسائل البلزمة لذلك

 يهتم التعليم ادلعاصر بكافة العناصر ادلكونة للعملية الًتبوية من معلم وتلميذ، ومنهج، وبيئة 
 .مدرسية لغرض ربقيق األىداف التعليمية دون تغليب عنصر عن آخر

                                                             
. 82:ص.املرجع السابق. املرشد الفين لتدريس اللغة العربية.  فيصل حسني طحيمر العلي1
مصر . اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة و اسرتاتيجيات التعلم و أمناط التعلم.  عبد احلميد حسن عبد احلميد شاىني2
.13:ص.2010:السنة.؟:ط.
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 يتماشى مع ما يتطلبو اجملتمع فبل يسعى إىل  التعليم ادلعاصر يهتم بتكوين األفراد تكوينا
 حشو 

أذىان ادلتعلمُت دبواد ال حاجة ذلم هبا وال يوظفوهنا يف حياهتم، بل يهتم بالفرد وحجاتو بغية بناء 
. إنسان متوازن

 يُبٍت التعليم ادلعاصر على االختيار اجليد لؤلساليب اليت توافق ميول ادلتعلمُت وحسب 
. تطورات العصر

  التعليم ادلعاصر ال يقوم يف منئ عن ادلتعلم، بل يساىم فيو كل من ادلعلم وادلتعلم على حد 
. سواء
  يهتم التعليم ادلعاصر بادلتعلم من الناحية النفسية، واإلدراكية، واجلسمية ما يتطلب توظيف 

. أساليب سلتلفة مراعاة الختبلف التبلميذ وقدراهتم
 يقوم التعليم ادلعاصر على معرفة قدرة الفرد ادلتعلم وتطويرىا واختيار الوسائل واألنشطة 

 1.التعليمية اليت تناسبو
 :األسس اليت ختتار وفقها أساليب التعليم -3

 بصفة عشوائية وفوضوية إمنا تنتقي حسب مجلة من ادلعاير ال زبتاراألساليب التعليمية 
: واألسس و من ىذه األسس اليت جيب توفرىا يف األساليب ما يلي

: توافق املرحلة التعليمية- 1
أن تتناسب األساليب وادلرحلة التعليمية اليت يدرس فيها ادلعلم، فاألساليب اليت تناسب 

ادلرحلة االبتدائية بطبيعة احلال زبتلف عن ادلرحلة ادلتوسطة وذلك عنها يف ادلرحلة الثانوية، ومّرد 
ىذا إىل االستعداد ادلعريف للمتعلم فالتلميذ يف ادلرحلة االبتدائية ال يتساوى يف جانب النضج 

 وجب على ادلعلم انتقاء األساليب اليت الثانوي، لذاالعقلي وادلعريف مع الطالب يف ادلتوسط أو 
. تتماشى وميول طبلب كل مرحلة من ىذه ادلراحل

 
                                                             

. 12:ص،طرق تدريس التاريخ . سحر أمني كاتوت 1
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: مستوى الطلبة ونوعيتهم- 2
البد أن تكون األساليب ادلتبعة توافق ادلستوى ادلعريف للمتعلمُت ونوعيتهم ففي الصف 

الواحد ىناك من يفضل أسلوب وال يفضل آخر،إذ يتحقق لو الفهم هبذا األسلوب واليستوعب 
باألخر لذا ادلعلم ملزم بتنويع األساليب يف عرضو للمادة مراعًيا ما بُت ادلتعلمُت من فروق 

 .واختبلف يف قدرات االستيعاب حىت يتوصل كل متعلم إىل ادلعرفة حسب قدرتو
: اهلدف املنشود- 3

اذلدف من اختيار أسلوب معُت دون البقية األخرى لتقدمي مادة ما ليس ىدفًا اعتباطًيا، 
فادلعلم يهدف من خبلل ذلك األسلوب الذي خيتاره إىل تكون ادلتعلم تكويًنا سليًما للحياة 

 1.االجتماعية
فمثبلً اعتماد أسلوب حل ادلشكبلت يف تقدمي درس من الدروس ال يقتصر على تعويد 
الطالب حل ادلشكبلت ادلتعلقة بادلواد فقط إمنا إكسابو مهارة القدرة على مواجهة ادلشكبلت 

. بأسلوب صحيح
: طبيعة املادة الدراسية- 4

على ادلعلم أن حيسن اختيار األساليب اليت تتوافق وطبيعة ادلادة اليت يدرسها فهناك مواد 
يتطلب تقدديها اعتماد أسلوب معُت، يف ادلقابل يوجد مواد ديكن للمعلم مزج عدد من األساليب 
أثناء تقدديها فاألساليب زبتلف باختبلف ادلادة الدراسية فمنها ما يوافق مادة وال يوافق أخرى لذا 

 2.من الضروري حسن انتقاء األساليب ادلبلئمة لطبيعة ادلادة الدراسية
 
 
 

 

                                                             

48-47ص . املرجع السابق. طرق تعليم اللغة العربية. جاسم حممود احلسون 1 
. بتصرف. 49-48ص. املرجع السابق. طرق تعليم اللغة العربية.  جاسم حممود احلسون1
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: مميزات األساليب اجليدة -4
حىت ربقق األساليب ادلتبعة اذلدف التعليمي، وتسهل على ادلعلم العملية التعليمية وتوفر 

: للطالب الفهم اجليد البد أن تتصف جبملة من ادليزات ومن ىذه ادليزات نذكر ما يلي
. أن تتوافق األساليب ادلتبعة ومستوى الطبلب ادلعريف وأن تتماشى مع ميوالهتم- 
أن تتأسس ىذه األساليب على نظريات التعلم ادلتنوعة حىت ربقق اذلدف من توظيفها يف ادلواد - 

. ادلختلفة
 أن تراعي منو ادلتعلمُت من الناحية اجلسمية والعقلية .
 أن زبدم ىذه األساليب األىداف الًتبوية ادلسطر ذلا .
 أن تراعي طبيعة ادلادة الدراسية وموضوعاهتا .
 أن توافق ىذه األساليب اجلانب النفسي للمتعلمُت .
 أن يراعى يف استخدامها الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت .
 أن تكون األساليب ادلعتمدة قادرة على استثارة انتباه ادلتعلمُت ضلو ادلادة .
  لدى ادلتعلمُتالتفكريأن تكون ىذه األساليب دافًعا لتنمية اجلانب  .
 أن تفتح باب احلوار وادلناقشة للمتعلمُت حبيث يكون ادلتعلم جزء ال يتجزأ من العملية 

. التعليمية
إذا ما توفر يف أسلوب من األساليب مجلة ىذه ادليزات يكون األكثر استحواًذا على اىتمام 

 1.ادلعلم ووجب عليو اعتماده دون البقية األخرى
إن الدعوة إىل ذبديد ادلناىج وادلقررات الدراسية مل تأيت من فراغ فالتغَت الذي حصل يف 

العامل يف شىت رلاالت احلياة طال كذلك رلال التعليم باعتبار قطاع التعليم الركيزة األساسية 
ووسائل التكنولوجيا احلديثة كانت الدافع احلقيقي وراء ىذا التجديد، فكل ىذه الوسائل اجلديدة 

ما دفع صانعو ادلناىج إىل إعادة النظر يف نوعية ادلناىج . باختبلفها وضفة للنهوض بقطاع التعليم
وضرورة ذبديدىا وفق متطلبات العصر ودبا أن األساليب التعليمية جزء من ادلنهاج فقد طاذلا 

                                                             
.         12 -11ص. أصول تدريس العربية بني النظرية والتطبيق.  عبد الفتاح حسن البجة1



 الفصل الثانـــي                                                     جتديد األساليب التعليمية
 

 

48 

التجديد الذي طال ادلناىج، باعتبارىا ادلنطلق األول الذي ينطلق منو ادلعلم ليحقق أىداف ادلنهاج 
على أرض الواقع ومن األساليب اجلديدة اليت ظهرت نتيجة ىذه التغَتات أسلوب حل ادلشكبلت 

عملية تفكَتية يستخدم الفرد فيها ما لديو من معارف مكتسبة سابقة "وىذا األسلوب ىو 
 1".ومهارات من أجل االستجابة دلتطلبات موقف ليس مألوفًا لديو

أسلوب تتم فيو عملية التعلم والتدريب عن طريق إثارة مشكلة "وىناك تعريف آخر يرى أنو 
 2"تدفع الطالب إىل التفكَت والتأمل والدراسة والبحث والعمل بإشراف مدرسو للتوصل إىل حل

ادلبلحظ أن ىذا األسلوب يعمل من خبللو ادلعلم على وضع الطالب أمام مشكلة وجًها لوجو، 
ويدفعو لدراستها إذ يعمل على تركيز كل قوتو العقلية على ادلشكلة ويفًتض كل الفرضيات ألجل 

فمن خبلل ىذا األسلوب يكتسب الطبلب مهارات سبكنهم من مواجهة . الوصول إىل حل ذلا
. ادلوافق احلياتية بطريقة ناجحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
.135ص. 2004-1424:السنة. 1:ط. عمان دارجهينة للنشروالتوزيع. تعليم التفكري مفهومو أساليبو مهاراتو. حممود طافش1
. 73ص. طرائق التدريس العامة وتنمية التفكري. ىاشم السامرائي 2
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األساليب التعليمية اجلديدة  : ثانيا
 :مبادئ وأسس أسلوب حل املشكالت -1

يعد ىذا األسلوب من بُت األساليب اليت زبلق لدي ادلتعلم نوًعا من الرغبة يف التعلم 
: ويرتكز على مجلة من األسس وادلبادئ منها

  يقوم أسلوب حل ادلشكبلت على التعلم من خبلل العمل فادلتعلم يعمل على ربديد ادلشكلة
.  النتائج شلا يؤدي إىل تعلم أفضل ويستخلص،ادلعلوماتويضع ذلا الفرضيات وجيمع 

  يعمل ىذا األسلوب على إثارة ادلتعلمُت وجعلهم يقبلون على التعلم، من خبلل عرض
 قضايا 

. هتمهم على شكل مشكبلت ما يولد لديهم نوًعا من الرغبة واللذة يف حلها
 االستمتاع بالعمل فالطبلب يستمتعون حبل ادلشكبلت اليت يسهمون يف صياغتها وزبلق 

. لديهم نوًعا من التحدي دلعلوماهتم، ما جيعلهم جيتهدون للوصول إىل حل ذلا
  استعانة ادلتعلمُت خبرباهتم السابقة فنجاح ىذا األسلوب يتطلب توظيف كل ادلعلومات 

. وادلعارف اليت يكتسبها ادلتعلم حلل ادلشكلة ادلعروضة لدراسة
  أن تُأخذ بعُت االعتبار الفًتة احملددة لدراسة ادلشكبلت حىت يتمكن الطبلب من دراسة 

 1.قدر أكرب من ادلشكبلت خبلل السنة الدراسية
: مزايا أسلوب حل املشكالت - أ

وىذا األسلوب كبقية األساليب األخرى ديتاز جبملة من الصفات وادلزايا ومن ىذه احملاسن 
: نذكر
 يعترب ىذا النوع من األساليب دافًعا وزلفزًا لطلبة ضلو التعلم  .
 ومن ميزاتو كذلك أنو دُيكن توظيفو يف سلتلف ادلواد الدراسية .
  يعمل ىذا األسلوب على إكساب الطبلب طرقًا سليمة يف التفكَت فالتمعن يف ادلشكبلت 

. يعد الطريقة ادلثلى لتغلب عليها ومعاجلتها حبكمة
                                                             

 .بتصرف. 149:ص. 2002:السنة. 1:ط. دار الشروق. عمان. أساليب تدريس الدراسات االجتماعية. أمحد السكران1
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  التعلم هبذا األسلوب عملية ضرورية ألن الطالب يواجو يف احلياة الكثَت من ادلشكبلت
 اليت 

 .تتطلب حبلً وال بد أن يكتسب معرفة بكيفية معاجلتها
 يتعود الطبلب من خبلل ىذا األسلوب االعتماد على النفس يف دراسة ادلشكبلت عامة .
  كما أن اعتماد ىذا األسلوب جيعل ادلادة ادلقدمة ترسخ يف أذىان ادلتعلمُت فالتعامل مع 

 .ادلشكبلت عن قرب يزيد من ثبات ادلادة الدراسية
  ومن ميزاتو كذلك أنو أسلوب سبتد فائدتو إىل حياة ادلتعلم الطبيعية، ففائدة ىذا األسلوب 

تتحقق عند سبكن ادلتعلمُت من حل ما يواجههم يف احلياة من مشكبلت بطريقة صحيحة 
 1.وسليمة

: عيوب أسلوب حل املشكالت - ب
رغم مجلة ادلزايا اليت يتصف هبا ىذا األسلوب إال أنو كغَته ال خيلو من بعض العيوب 

: والنقائص، ومن بُت ىذه العيوب نذكر
  ادلوضوعات ادلطروحة قد تكون رلرد موضوعات سطحية ال صلة ذلا حبياة ادلتعلمُت شلا 

 .جيعلهم ال يبذلون جهًدا يف البحث عن حلول ذلا
  قد تنحصر ادلادة ادلعروضة من خبلل ىذا األسلوب وقد حيصل الطبلب على معلومات 

 .تكون أقل شلا حيصلون عليها بأساليب أخرى
  قد خيلق لدى ادلتعلم نوًعا من الغرور فإذا ما عاجل مشكلة بسيطة وسبكن من حلها يعتقد 

 .أنو اكتسب قدرات كافية دلعاجلة ادلشكبلت األكثر تعقيًدا
  ردبا تستغرق مشكلة ما مدة زمنية طويلة حللها وهبذا يضيع وقت احلصة سدى يف ادلناقشة 

 .والبحث عن حلول ذلا
  ومن نقائص ىذا األسلوب كذلك عدم معرفة الطلبة بادلوضوع أو ادلشكلة ادلراد حلها 

 .معرفة كاملة شلا يصعب عليهم إمكانية اإلحاطة هبا من اجلوانب كلها
                                                             

. 140:ص. املناىج الدراسية بني النظرية والتطبيق.  حسن شحاتة1
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حىت . لكن رغم مجلة العيوب اليت ذكرت عن ىذا األسلوب إال أنو يبقى أسلوب البد منو
يتعلم الطبلب كيفية مواجهة ادلشكبلت اليت تصادفهم وتكوين لديهم معرفة ولو كانت جزئية يف  

 1.معاجلتها والتوصل حللول ذلا مهما كانت نوعية ادلشكبلت اليت تعًتضهم
: أمهية استخدام أسلوب حل املشكالت - ت

ذلذا األسلوب أمهية كربي يف عملية التعليم فبل ديكن إغفال ما لو من فائدة سبتد مع ادلتعلم 
حىت للحياة العامة، فهو يكسب ادلتعلم القدرة على مواجهة ادلشكبلت ادلختلفة والبحث ذلا عن 

حلول وىذه ادلشكبلت ال تكون متعلقة فقط دبا يقدم من دروس يف ادلواد ادلختلفة بل تعدى 
: األمر ذلك ليصل إىل احلياة الواقعية للمتعلم وتكمن أمهية ىذا األسلوب فيما يلى

  تعويد الطبلب التفكَت العلمي فأسلوب حل ادلشكبلت يعد أكثر األساليب اليت تعمل 
 .على تنمية التفكَت العلمي لدى ادلتعلمُت

 ينمي لدى ادلتعلمُت القدرة على مواجهة مواقف احلياة والتعامل معها بطريقة صحيحة .
 خيلق لدى ادلتعلمُت روح االكتشاف والبحث .
  إثارة دافعية ادلتعلمُت وشد انتباىهم للمشكبلت ادلختلفة وجعلهم يتفاعلون مع ادلواقف 

 .التعليمية ادلتنوعة بصورة اجيابية
  يعمل ىذا النوع من األساليب على غرس روح العمل اجلماعي والتعاون فالعمل اجلماعي 

يؤدي بادلتعلمُت إىل الوصول حللول سريعة ذلذه ادلشكبلت ادلعروضة، وغالًبا ما تكون ىذه احللول 
 .صائبة
 ينمي لدى التعلم اجلرأة يف ازباذ القرارات وادلوازنة بُت اآلراء للوصول إىل رأي صائب  .
 2خيلق لدى ادلتعلم رغبة ذاتية يف التعلم أي حيفز ادلتعلمُت على تعليم أنفسهم بأنفسهم 

ومن األساليب اجلديدة إضافة إىل أسلوب حل ادلشكبلت صلد أسلوب االكتشاف وىو كذلك 
يركز على معرفة الطالب ادلتعلم باعتباره أساس العملية التعليمية وذلذا األسلوب تعاريفمختلفة 

                                                             

 
 . 143:ص. تعليم التفكري مفهومو أساليبو مهاراتو.  حممود طافش1
. 214:ص. الدراسات االجتماعية أىدافها طرائق تدريسها.  حممد محد الطيطي2
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طريقة تقع فيها ادلسؤولية الكربى يف عملية التعليم على اجلهد ادلبذول من طرف "ومنها صلد أنو 
الطالب، فالتعلم باالكتشاف يهتم بالوسائل والطرق اليت يسلكها اإلنسان مستخدًما مصادره 

إعادة تنظيم الفرد دلعلوماتو السابقة " كما يعّرف بأنو 1."العقلية واجلسمية ليصل إىل معرفة جديدة
 2."أو ربويلها ربويبل مناسبا بشكل يتمكن معو من رؤية أو استبصار عبلقات جديدة

 :أسلوب االكتشاف -2
االكتشاف كأسلوب ديكن ادلتعلم من ترتيب ادلعارف اليت حبوزتو وربطها مع بعضها للوصول إىل 

معارف جديدة، فالتعلم من خبلل ىذا األسلوب يعمل على زيادة قدرة الطالب على زبزين 
ادلعلومات واحلقائق ادلختلفة فوصول ادلتعلم إىل ادلعرفة بنفسو من خبلل البحث واالكتشاف عن 

العبلقات بينها جيعل ىذه ادلعارف ادلتوصل إليها باقية يف ذىنو مدة زمنية طويلة فادلعرفة اليت 
 .يتوصل إليها اإلنسان بنفسو يكون أثرىا فعاال أكثر من ادلعارف اجلاىزة

 تؤكد الدراسات الًتبوية احلديثة على ضرورة استخدام طريقة االكتشاف يف التدريس ، ألهنا تتيح 
عدد من التعريفات ،  (التعلم باالكتشاف)ً ودلصطلح .للطبلب اشًتاكاً فعاالً يف عملية تعلمهم 

 : منها 

  برونر( BRUNER ) :  ينظر إىل االكتشاف على أنو العملية اليت يصل هبا ادلتعلم 
ويرى أن االكتشاف يتكون عند مواجهة التلميذ . إىل احلل ، أو الناتج أو الوصول دلعلومة بعينها 

 .للمشكلة ، فيبحث عن طرق احلل أو أعادة احلل ، شلا يزيد قدرتو على التفكَت 
  ىيلدا تابا( TABA ) :  ترى أن االكتشاف يساعد التلميذ على زبزين ادلعلومات 

 .بطريقة ذبعلو يستطيع اسًتجاعها بسهولة وقتما يشاء 
  أن التعلم باالكتشاف يتطلب قيام كل من ادلعلم وادلتعلم :  والتعريفات كثَتة ، لكن ادلهم 

وأيضاً يقوم التلميذ . بأنشطة زلددة تسهم يف الوصول إىل االكتشافات اليت يتم ربقيقها 
. باكتشاف العبلقة اليت تربط بُت ادلتغَتات أو اكتشاف القاعدة اليت يقوم عليها احلل

                                                             
 .212ص. املرجع السابق. طرق التدريس العامة ختطيطاهتا وتطبيقاهتا الرتبوية. وليد أمحد جابر1
69ص. اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس والتقومي.  ىاين إبراىيم شريف العبيدي وآخرون2
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شريطة ، أخذ ادلرحلة العمرية للمتعلم ومستواه الدراسي بنظر االعتبار، فبل ديكن تكليف متدين 
ادلستوى العقلي أو الدراسي ليكتشف قاعدة عريضة تتسم بالتعقيد والتجريد،وبعكسو ادلوىوب 

. ال ديكن تكليفو الكتشاف عبلقة بسيطة ، وكلتا احلالتُت ال نصل باالكتشاف للنتائج ادلرجوة
والتايل على ادلعلم أن يقف على ادلستوى العقلي و الدراسي لكل تلميذ على حدة، فيستطيع 

 .أن حيدد بدقة لكل منهم نقطة االنطبلق ادلناسبة الستخدام ىذه الطريقة

 : ميزات أسلوب االكتشاف-     أ

: شليزات واجيابيات ىذا األسلوب كثَتة ونذكر منها ما يلي
  يعد ىذا األسلوب زلورًا أساسًيا يف عملييت التعليم والتعلم وىذا ما هتدف إليو ادلناىج

. اجلديدة
 ينمي ىذا النوع من األساليب مهارات االكتشاف عند ادلتعلمُت .
 يهتم بتنمية ادلهارات الفكرية والعمليات العقلية لدى ادلتعلمُت .
  يؤكد على استمرارية التعليم، فالعملية التعليمية ال تنتهي دبجرد تقدمي ادلوضوع داخل قاعة

. الدراسة إمنا ديتد ذلك إىل احلياة العامة
  يعمل ىذا األسلوب على بناء طالب معتمد على نفسو يف الوصول إىل احلقائق وادلعارف

. ادلختلفة
 ينمي أسلوب االكتشاف القدرة على التخطيط والتنظيم والتفاىم وربمل ادلسؤولية .
 من شليزاتو كذلك أنو جيمع بُت اجلانب النظري والعملي يف تقدمي ادلواد الدراسية .

االكتشاف أسلوب ناجح ومهم يف العملية التعليمية وحىت يكون أكثر فاعلية البد من جعل 
ادلتعلم ىو الذي يبحث ويكتشف بنفسو مع توجيو من ادلعلم ألن اإلنسان ال يستطيع أن يتعلم 

 1.عن موضوع ما إذا اكتفى بالقراءة عنو دون العمل فيو
 

                                                             
. بتصرف. 138:ص. املناىج الدراسية بني النظرية والتطبيق املرجع السابق.  حسن شحاتة1
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 :نقائص وعيوب أسلوب االكتشاف-       ب
: ذلذا األسلوب بعض العيوب والنقائص ومن مجلة ىذه العيوب صلد ما يلي

  طبيعة ىذا األسلوب تتطلب وقًتا طويبلً شلا قد ال يسمح بإهناء ادلقرر أو ادلنهاج الدراسي
. يف وقتو احملدد

  ال يهتم ىذا األسلوب بالفروق الفردية ادلوجودة بُت ادلتعلمُت فادلعلم يطرح قضية ويطلب
. من مجيع طبلب الصف دراستها، دون أن يراعي ما بينهم من اختبلف

  ال يتناسب أسلوب االكتشاف مع مجيع ادلوضوعات الدراسية، وقد ال يناسب كذلك
. مجيع ادلتعلمُت

  حيتاج إىل نوعية خاصة من ادلعلمُت شلن تتوفر لديهم القدرة على قيادة وإدارة الصف
. حبكمة وحزم

 ومن عيوبو كذلك أنو يصعب تطبيقو يف الصفوف ذات العدد الكبَت .
  فتح باب احلرية للطالب يف البحث واكتشاف ادلعارف بنفسو قد يؤدي بو إىل الوصول

. دلعارف خاطئة وغَت دقيقة يف بعض األحيان
ىذه العيوب والنقائص ال تعٍت أن ىذا األسلوب غَت مهم يف عملية التعليم بل اكتشاف 

احلقيقة والوصول إليها من منطلق سليم يعود ادلتعلمُت االعتماد على النفس، ويبعد عنو ذاك 
 1.االتكال على الغَت فيصنع منو إنسان متمكن من صناعة قرارات حياتو

يعد أسلوب ادلشروعات كذلك من األساليب اليت ظهرت نتيجة التغَت الذي عرفتو ادلناىج 
الفعالية ادلقصودة اليت ذبري يف وسط اجتماعي متصل "الدراسية وأسلوب ادلشروع يٌعرف على أنو 

مشكلة يقوم التبلميذ ببحثها "وديكن تعريف ىذا األسلوب كذلك على أنو .2"حبياة األفراد

                                                             
. 2005-1426:السنة. 1:ط. دار املسرية. عمان. طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرون.  عبد اللطيف بن حسني فرج1

. بتصرف. 145:ص
: السنة. 1: ط. دار جمدالوي للنشر والتوزيع. األردن. عمان. طرائف إبداعية يف التعليم والتدريب. حسني حممد حسنني2

138ص. 2005- 1425
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ربت إشراف ادلعلم  (...)مستخدمُت األساليب العلمية دبا تتطلبو من أحباث وقرارات ومقاببلت 
. 1"(...)للوصول إىل حل ذلذه ادلشكلة

فادلشروع ىو أسلوب من األساليب ادلعتمدة يف عملية التعليم وغايتو تنفيذ ادلنهاج وادلقرر 
الدراسي، فبدال أن يقدم ادلعلم ادلنهج الدراسي يف شكل مواد منفصلة عن بعضها يعمل على 

تقدديها يف قالب مشروعات سلتلفة، حسب ادلقرر وادلادة، والطالب يف ىذا األسلوب ملزم بالًتكيز 
 .على كل ما يقدم يف الدرس ألنو سيكلف بتصوير كل ما تعلمو يف شكل مشروع

 :جلسة العصف الذىين -3
  ربفيز التفكَت واإلبداع من خبلل ادلناقشة اجلماعية اليت يشجع دبقتضاىا أساليبواحدة من     

رئيس ذلم على توليد اكرب قدر شلكن من االفكار ادلتنوعة بإشراف  ( فرد12-5)افراد رلموعة 
ادلبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر ويف مناخ مفتوح غَت نقدي ال حيد من اطبلق ىذه االفكار اليت 

زبص حلول دلشكلة معينة سلتارة سلفا ومن مث غربلة االفكار واختيار احلل ادلناسب منها ويتم 
 دقيقة وذلك بقصد 30دقيقة ودبتوسط  (60-15)ذلك عدة جلسات تستغرق الواحدة منها 

 .زيادة القدرات والعمليات الذىنية
 :  جلسة العصف الذىينعوامل جناح - أ

حىت تتم عملية العصف الذىٍت بشكل جيد وتكون مثمرة وذات فائدة ال بد من مراعاة 
: مجلة من العوامل منها ما يلي

  أن تقام جلسة العصف يف فًتة تكون فيها أذىان ادلتعلمُت نشيطة وقادرة على إبداع 
. األفكار اجلديدة

  أن يكون ادلشاركُت يف اجللسة على علم أن مجيع األفكار اليت تعرض تكون مقبولة فهذا 
 .األسلوب يقوم على احلرية ادلطلقة

 البد من ربديد ادلوضوع العام الذي سيتم فيو توليد األفكار .

                                                             
. 1998: السنة. 1:ط. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. لبنان. بريوت. مناىج املعلم واإلدارة الرتبوية. مسري حممد كربيت1

 .47ص



 الفصل الثانـــي                                                     جتديد األساليب التعليمية
 

 

56 

  حىت يتم ىذا األسلوب بنجاح وتتحقق فاعليتو وجب أن يكون عدد األفراد ادلشاركُت 
. زلدود حىت يتمكن ادلعلم من إدارة اجللسة والتحكم فيها جيًدا

 البد أن يكون زمن اجللسة كايف حىت يتسٌت جلميع ادلشاركُت طرح أفكارىم .
  تسجيل كل األفكار ادلطروحة وإن كانت غريبة أو سخيفة وعدم إطبلق األحكام عليها 

. عند صدورىا، والسماح بعرضها بعفوية وتلقائية مهما كانت نوعيتها
  توفَت الوسائل ادلساعدة على طرح األفكار سواء كان ىذا الطرح شفوي أو كتايب أو غَت 

. ذلك من وسائل عرض األفكار
مجلة ىذه العوامل ضرورية يف كل جلسة عصف حىت تتم بشكل جيد وحيقق ادلعلم الغاية 

واذلدف الذي يسعى إليو من وراء استعمالو ذلذا األسلوب فالعصف الذىٍت كأسلوب تعليم يدفع 
 1.ادلتعلم ضلو التفكَت اإلبداعي

:  مميزات أسلوب العصف الذىين-          ب
والعصف الذىٍت كأسلوب تعليم ديتاز بالعديد من ادليزات ومن ىذه احملاسن نذكر لو ما 

: يلي
 يشجع اعتماد ىذا األسلوب ادلتعلمُت على توليد أكرب قدر شلكن من األفكار اجلديدة .
 ينمي لدى ادلتعلمُت روح العمل اجلماعي .
  يعمل العصف الذىٍت على ربرير ادلتعلمُت من كل القيود الفكرية ويدفعهم إىل التفكَت 
. ادلطلق
  يعمل على تنمية وزيادة ثقة ادلتعلم بنفسو فهو يدفعو إىل عرض كل ما جبعبتو من أفكار

. حبرية دون خوف من رفضها أو نقدىا
 كما ديتاز بسهولة تطبيقو فهو أسلوب ال حيتاج إىل وسائل ومعدات كثَتة ومكلفة يصعب 
. توفَتىا
 ينمي لدى ادلتعلمُت التفكَت السليم .

                                                             
. بتصرف. 199: ص. املرجع السابق. طرق تدريس الدراسات االجتماعية.  حممد إبراىيم قطاوي1
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  يؤدي اعتماد ىذا األسلوب تدريب ادلتعلمُت على حل ادلشكبلت بطريقة إبداعية 
. وصحيحة

  جيعل ادلتعلمُت يركزون بشكل جيد على موضوع الدرس حبيث يسعى كل واحد منهم 
 1.لعرض أحسن ما لديو من أفكار حول ادلوضوع ادلطروح

:  سلبيات العصف الذىين - ث
العصف الذىٍت كباقي األساليب لو بعض العيوب والنقائص اليت تقلل من شأنو مثلو مثل 

: كل األساليب السابقة الذكر ومن ىذه العيوب ما يلي
  قد تكون األفكار ادلعروضة حلل مشكلة ما أفكار سريعة وسطحية شلا حيد من الوصول إىل 

. حلول أكثر دقة
  ال ديكن تطبيق ىذا النوع من األساليب يف الصفوف كثَتة العدد ما يشكل عائق أمام 

. ادلعلم يف إشراك مجيع ادلتعلمُت يف جلسة العصف
 صلاح جلسة العصف تكون مرتبطة إىل حد كبَت دبدى فاعلية أفراد اجملموعة كلها .
 صعوبة احلكم على النتائج ادلتوصل إليها عند استخدام ىذا األسلوب .
  قد يؤدي الًتكيز ادلفرط للمتعلمُت على ادلوضوع ادلقدم إىل إجهاد الذىن وعدم قدرة 

. ادلتعلمُت توليد أفكار جديدة
 ومن سلبياتو كذلك سيطرة بعض األفراد على اجملموعة أثناء عملية العصف .
 2.قد تؤدي كثرة الًتكيز إىل تشتت األفكار وعدم التنسيق بينها 

ومن األساليب اجلديدة كذلك إضافة دلا ذكر صلد أسلوب لعب األدوار وىو أسلوب كباقي 
األساليب اجلديدة اليت تركز على ادلتعلم ولو العديد من التعاريف ومنها أنو أسلوب يقوم على 

استغبلل أنشطة اللعب يف اكتساب ادلعرفة، وتقريب مبادئ العلم لؤلطفال وتوسيع أفاقهم "

                                                             
. بتصرف. 48: ص. العصف الذىين وأثره يف تنمية التفكري االبتكاري.  عمر إبراىيم عزيز1
-1423: السنة. 1: ط. دار الفكر العريب. القاىرة. خصائص املعلم العصري وأدواره اإلشراف عليو تدريبو.  علي راشد2

. 199: ص. 2003
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أسلوب يف التعليم يقوم على أساس اختيار "وىناك من يعرف ىذا األسلوب بأنو . 1"ادلعرفية
. 2"موقف تعليمي زلدد واختيار الطلبة لؤلدوار اليت تناسبهم

ادلبلحظ أن ىذا األسلوب يرتكز يف عمومو على عملية اللعب وسبثيل ادلواقف التعليمية على 
شكل مسرحيات حىت يتم استساغتها وفهمها جيًدا فادلعلم من خبلل تقدمي ادلادة هبذا األسلوب، 

ينطلق يف درسو بطرح موقف ما يكون ذلك ادلوقف مناسب والدرس الذي سيقدم وادلوضوع 
ومن مث يطلب . ادلطروح يكون من ادلقرر فبل ديكن أن خيتار ادلعلم موضوعات ال عبلقة ذلا بادلقرر

من ادلتعلمُت اختيار األدوار اليت يرغبون يف سبثيلها دبا يتناسب وشخصياهتم، بأسلوب يفهمونو 
دون أن يقيدىم ادلعلم فهذا األسلوب ذا فائدة كبَتة خاصة يف ادلراحل التعليمية األوىل فادلتعلمُت 
يف ىذه ادلرحلة حبكم السن دييلون إىل التعبَت عن شخصياهتم بعفوية دون تصنع شلا يتيح للمعلم 

. فرصة التعرف على ميول وتوجهات طبلبو
 :أسلوب لعب األدوار -4

تعد ىذه الطريقة أحد أساليب التعلم باللعب وتقوم على أساس احملاكاة اليت يؤديها ادلتعلمون 
وحياكون فيها أدوار اآلخرين اليت سبارس يف مواقف حقيقية والذي شجع ادلربُت على تبٍت ىذا 

األسلوب يف التعليم ىو أن األطفال دييلون اىل سبثيل أدوار غَتىم لذلك كان لزاما على ادلعلمُت 
إن ىذا  . 3 تلك ادليول للكشف عن مواىب األطفال واألدوار اليت دييلون إىل زلاكاهتااستغبلل

ألنو يدور حول احلوار بسبب  (احملادثة)األسلوب من أفضل األساليب لتنمية التعبَت الشفهي 
تقمص األطفال شخصيات سلتلفة وحياكوهنا يف التمثيل وتستخدم طريقة حل ادلشكبلت 

 من خبلل سبثيل ادلواقف ادلختلفة ويف ىذا األسلوب حياول الطفل أن يتفاعل مع واالستقصاء
 أما الباقُت فهم يبلحظون وينتبهون ى،اآلخرين اىل أقصى حد خاصة مع الذين ديثلون أدوارا أخر

  .  منهااستنتاجو ما ديكن إىلويسجلون اإلجيابيات والسلبيات يف األداء كي حيكموا عليو أضافة 

                                                             
.  2006-1427: ط. دار جرير للنشر والتوزيع. عمان. االجتاه  الفلسفي يف املفهوم الرتبوي.  عيسى خليل حمسن1

. 277: ص
.137: ص. أساليب تدريس العلوم.  يعقوب نشوان وحيد جربان2

3 199 :ص. التكوين االسرتاتيجي لتنمية املوارد البشرية. عبد الكرمي بوحفص
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 : مزايا أسلوب لعب باألدوار - أ
: وأسلوب لعب األدوار كغَته من األساليب ديتاز جبملة من ادليزات ومنها نذكر ما يلي

يفتح اجملال أمام ادلتعلمُت دلمارسة ادلهارات الشفوية كالنقاش والتعبَت عن الرأي إلقناع اآلخرين، - 
كما يتعلم الطبلب من خبلل ىذا األسلوب تقبل األخر دبا حيمل من أفكار حىت وإن كانت 

. سلالفة آلرائهم
يعمل ىذا األسلوب على جعل ادلتعلم يوظف كل اخلربات السابقة اليت اكتسبها ليؤدي الدور - 

. ادلوكل إليو يف أحسن صورة
.  يتعلم الطبلب من خبلل ىذا األسلوب حسن اإللقاء والتمثيل- 
كما يعترب ىذا األسلوب نوعا من التعليم النشط الذي يعد ساري ادلفعول فمن خبلل ادلمارسة - 

. الفعلية عند تقمص األدوار وسبثيلها تبقى ادلادة راسخة يف ذىن ادلتعلم مدة طويلة
يكتسب ادلتعلمُت من خبلل ىذا األسلوب الثقة بالنفس، ويشجعهم على العمل التعاوين - 

. وينمي لديهم التعبَت عن ادلواقف ادلختلفة حبرية دون خوف أو تردد
كما يعمل ىذا األسلوب على زيادة اىتمام ادلتعلمُت ويشجعهم على التعلم لكونو أسلوب ديتاز - 

. بنوع من ادلتعة واحلرية
ومن ميزاتو كذلك عرض ادلوضوعات الدراسية بطريقة جذابة يف شكل سبثيليات وذلك خبلفًا - 

. لنظام التقليدي الروتيٍت
يزود ادلتعلمُت بالقدرة على مواجهة ادلشكبلت وحلها ففي سبثيلية ما يكون ىناك دوًما عقدة - 

 1.ربتاج إىل حل وىذا احلل يتعلم من خبللو الطالب كيفية حل ادلشكبلت اليت تصادفو يف احلياة
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: عيوب أسلوب لعب األدوار - ب
رغم مجلة ادلزايا اليت يتصف هبا أسلوب لعب األدوار إال أنو ال خيلو من بعض العيوب 

: والنقائص ومن ىذه العيوب ما يلي
  أن ىذا األسلوب يتطلب وقًتا وجهًدا مضاعف يف إعداد ادلوضوعات فعملية انتقائها 

 .تتطلب جهًدا، كما يتطلب حفظ األدوار وتنفيذىا وقًتا من طرف ادلعلم وادلتعلم على حد سواء
  قد يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إىل خلق نوع من ادللل خاصة من طرف الطبلب الغَت 

 .ادلشاركُت يف التمثيل
  قد ال يكفي وقت احلصة لعرض العمل ادلسرحي أو التمثيلية كاملة ما يستدعي حصص 

 .أخرى شلا يشكل حاجزًا أمام إهناء الربنامج الدراسي
 صعوبة بعض ادلوضوعات حبيث تفوق مستوى ادلتعلمُت وتعيق استخدام ىذا األسلوب .
 قد ال يكفي الوقت ادلعطى للطلبة لبلستعداد جيًدا وحفظ أدوارىم وتقدديها كما ينبغي .

ىذه العيوب والنقائص ال تدل على شيء فهي ال تقلل من أمهية ىذا األسلوب يف عملية 
التعليم، فأسلوب لعب األدوار حيبذه الكثَت من ادلعلمُت وادلتعلمُت خاصة يف ادلراحل األوىل 

 1.للتعليم
 :أسلوب التعلم التعاوين -5

ومن األساليب اجلديدة يف حقل التعليم صلد أسلوب التعلم التعاوين وكسابقيو ظهر ىذا 
األسلوب نتيجة التغَتات اليت حدثت وتلبية لدعوة الًتكيز على ادلتعلم ودرلو يف عملية التعليم 

نشاط تعليمي ينشغل بو : "وىذا األسلوب كغَته من األساليب لو العديد من التعاريف ومنها أنو
ادلتعلمُت ضمن رلموعات صغَتة، ويتفاعلون فيما بينهم ويتبادلون اآلراء واألفكار مًعا بغية ربقيق 

أحد أساليب التعلم اليت تتطلب من ادلتعلمُت : " كما يُعرف التعلم التعاوين أنو2".أىداف مشًتكة

                                                             
. بتصرف. 93: ص. طرائق إبداعية يف التعليم والتدريب. حسني حممد حسنني1
.245: ص. سيكولوجية التدريس الصفي. شاكر عقلة احملاميد. عماد عبد الرحيم الزغول2
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العمل يف رلموعات صغَتة حلل مشكلة ما أو إلكمال عمل معُت أو اصلاز أو ربقيق ىدف ما 
 1".يشعر كل فرد من اجملموعة دبسؤوليتو اذباه رلموعتو

التعلم التعاوين كأسلوب تعليم يرتكز على العمل اجلماعي فبل ديكن أن تتحقق فاعلية ىذا 
األسلوب إن مل تكن اجملموعات التعاونية منظمة وسبلك بعض اخلربات وادلعارف حىت تتمكن من 

القيام بادلهام ادلوكلة إليها، لكن دون اخلروج عن توجيو ادلعلم فهذا األسلوب يعمل فيو كل فرد من 
لذا يعد أسلوب التعليم التعاوين . اجملموعة وجيتهد ال لينجح لوحده وإمنا لتنجح اجملموعة كاملة

مهم يف العملية التعليمية ألنو يعمل على تكوين فرد قادر على ادلشاركة الفّعالة والتعاون مع أفراد 
 .رلتمعو مستقببلً 

 :     ديكن تعريف التعليم التعاوين بعدة مفاىيم متكافئة منها
اسًتاتيجية تدريس تتضمن وجود رلموعة صغَتة من ادلتعّلمُت "     يعرف التعليم التعاوين على أنو 

 ".يعملون سويا هبدف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد شلكن
بأنو التعّلم الذي يثَت الفرد ليبذل أقصى جهد مع  (Maller. 1929) حيث عرفو مالر 

األعضاء واآلخرين يف مجاعتو من أجل ربقيق اذلدف ادلوضوع، حيث تكون مشاركة األعضاء يف 
 .ربقيق اذلدف متساوية كي تقسم ادلكافأة عليهم بالتساوي يف هناية ادلوقف

التعليم التعاوين بأنو التعلم  (Kelly Thibaut. 1969 )    يف حُت حدد كيلليوثيباوت 
 .الذي يكافأ فيو األعضاء يف اجلماعة بالتساوي بناء على جودة النتائج اليت ربققها ىذه اجلماعة

التعليم التعاوين أسلوبا يستخدمو التلميذ لتحقيق أىدافو  (1987)    كما عرفو أيضا الدريٍت 
وبذلك تكون العبلقة . الفردية، وذلك بالعمل ادلشًتك مع زمبلئو أثناء سعيهم لتحقيق أىدافهم

 . بُت أىداف التلميذ واآلخرين عبلقة موجبة
 : أنواع أسلوب التعليم التعاوين - أ

: ذلذا األسلوب العديد من األنواع ومنها نذكر ما يلي

                                                             
1
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: أسلوب اجملموعة العشوائية - 1
يف ىذا األسلوب يقوم ادلعلم جبمع الطبلب على شكل رلموعات دون أساس معُت أو يقوم 

بتقسيمهم حسب اذلدف ادلراد ربقيقو، أو يتم توزيعهم وفق رغباهتم حيث خيتار كل واحد منهم 
. اجملموعة اليت يرغب يف العمل معها

: أسلوب جمموعات التعلم القاعدية - 2
من خبلل ىذا النوع يقوم ادلعلم بتكوين الطبلب يف رلموعات تكون طويلة األجل فهي 
غَت زلددة بفصل ما حيث يسعى أفرادىا كلهم جاىدين إلسبام النشاط ادلوكل إليهم، فكل فرد 

 1.فيها يكون مسؤول لتنجح اجملموعة ويبقى عملها مستمر حىت هناية السنة الدراسية
: أسلوب جمموعة التعلم الرمسية - 3

يعمل ادلعلم يف ىذا النوع على إشراك رلموعة من ادلتعلمُت يف مهمة تعليمية ما ألجل 
التحضَت ذلا ويبقى أفراد اجملموعة مًعا حىت انتهاء ادلهمة ادلوكلة إليهم، ودور ادلعلم ىنا ينحصر يف 

. التوجيو دون أن يتدخل مباشرة يف عمل ادلتعلمُت وذلك حىت يفتح أمامهم اجملال لئلبداع
: أسلوب جمموعات التعلم غري الرمسية – 4

وفيو يعمل ادلعلم على مجع ادلتعلمُت يف رلموعات تعلم تكون قصَتة ادلدى ويعمل ادلتعلمُت 
 2.فيها على اصلاز ما يقدم ذلم من أعمال يف مّدة تكون قصَتة مثل سبثيلية أو مسرحية

 
 
 

 
 
 

                                                             

.90-87،ص2009، 1دار املناىج للنشر والتوزيع،ط. عمان. املفاىيم العلمية وطرائق التدريس. سلمى زكي الناشف 1 
. 90-87املرجع نفسو، ص  2 
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: أسلوب اجملموعة املشكلة – 5
يقوم ادلعلم يف ىذا النوع بإفراز األنشطة وربط كل رلموعة بنشاط واحد، وكل فرد يف ىذه 

اجملموعة يركز على جزء معُت من النشاط ادلقدم للمجموعة من مث يتم مجع كل ادلعلومات اليت 
 1.توصل إليها كل فرد ليتحقق النشاط يف صورتو النهائية

 :أسلوب التعلم التعاوينمزايا - ب
ذلذا األسلوب مجلة من ادليزات واحملاسن اليت ديتاز هبا عن بقية األساليب األخرى ومن بُت 

:  ىذه ادليزات صلد ما يلي
  يكون ادلتعلم من خبلل ىذا األسلوب أكثر نشاط وفاعلية فادلتعلم فيو يعد احملور األساس 

. الذي ترتكز عليو عملية التعليم
 ينمي استخدام ىذا األسلوب روح العمل اجلماعي بُت ادلتعلمُت .
  ينمي لدى ادلتعلم ادلسؤولية الفردية فكل متعلم يشعر بواجب صلاح عملو كفرد كما ينمي 

. لديهم كذلك ادلسؤولية اجلماعية من خبلل العمل كمجموعة واحدة
 يتعلم الطالب من خبلل ىذا األسلوب القدرة على ازباذ القرار .
 خيلق لدى ادلتعلم نوًعا من الرغبة ويدفعو للتعلم .
  يتعلم الطبلب من ىذا األسلوب احًتام أراء اآلخرين وتقبل وجهات نظرىم وإن كانت 

. سلالفة لرأيهم
 2.يكتسب ادلتعلمُت من ىذا األسلوب القدرة على عرض األفكار واآلراء 
  يشجع ىذا األسلوب على تبادل األفكار وذبديدىا فأعضاء اجملموعة الواحدة خيتلفون يف 

. ادلعرفة والتوجهات، شلا جيعلهم يستفيدون من بعضهم البعض
  يتماشى ىذا األسلوب ورغبات ادلتعلمُت إذ تًتك ذلم احلرية يف اختيار النشاط الذي 

 .يناسبهم ودييلون إليو

                                                             
. بتصرف. 90-87: ص. املفاىيم العلمية وطرائق التدريس. سلمى زكي الناشف1

.270: االجتاه الفلسفي يف املفهوم الرتبوي ص. عيسى خليل حمسن 2 
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  حيقق ىذا األسلوب التكامل بُت ادلتعلمُت فكل عضو يف اجملموعة مكلف بعمل معُت 
. يقوم بو، ليتحقق اذلدف الذي تسعى إليو اجملموعة كلها يف األخَت

 يقلل من اجلهد الذي يبذلو ادلعلم يف عملية التعليم فدوره يف ىذا األسلوب يقتصر يف 
 1.التوجيو واإلرشاد فقط

: عيوب أسلوب التعلم التعاوين - ج
بالرغم من ادلزايا اليت ذكرت ذلذا األسلوب إال أنو ال خيلو من بعض العيوب والنقائص ومن 

: ىذه ادلعيقات ما يلي
  نقص خربة ادلعلم يف كيفية التعليم هبذا األسلوب شلا يشكل صعوبة يف الوصول إىل 

 .األىداف ادلخطط ذلا
  كثرة الطبلب يف الصف تقف حاجز أمام تطبيق ىذا األسلوب ما يصعب على ادلعلم 

 .تشكيل الطبلب على شكل رلموعات متعاونة
  نقص األجهزة واألدوات يف ادلؤسسات التعليمية ما حيول دون توزيع األنشطة على كل 

 .طبلب الصف واالقتصار على البعض فقط
  اتكال بعض الطبلب على زمبلئهم يف اجملموعة الواحدة ما يؤدي إىل فشل ىذا

. األسلوب
  سيطرة بعض عناصر اجملموعة على العمل و عدم السماح لآلخرين بادلشاركة ما خيلق

 بينهم 
 .نوًعا من العداوة و يكون سبب يف عدم صلاح اجملموعة كلها

  اختبلف رؤى وتوجهات أفراد اجملموعة الواحدة ما خيلق بينهم نوع من الصراع وعدم 
 .التفاىم
  ادلقررات الدراسية ال تتناسب والتعليم هبذا األسلوب فكثَتًا ما تركز ىذه ادلقررات على 

 1.العمل الفردي دون اجلماعي
                                                             

. بتصرف. 270: ص. املرجع السابق. االجتاه الفلسفي يف املفهوم الرتبوي. عيسى خليل حمسن1
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:  أسلوب الوحدات التعليمية -6
ويعد أسلوب الوحدات التعليمية كذلك من األساليب اجلديدة اليت ظهرت نتيجة التغَتات 

وحدة تضم رلموعة من نشاطات التعليم : "اليت حدثت و ديكن تعريف ىذا األسلوب على أنو
روعي يف تصميمها أن تكون مستقلة ومكتفية يف ذاهتا لكي تساعد التلميذ على أن يتعلم أىدفًا 

وحدات اليت يدرس فيها التلميذ موضوًعا "أو ىو عبارة عن 2".تعليمية معينة زلددة ربديًدا جيًدا
 3".معيًنا بصورة متكاملة ال تقسم فيو ادلعرفة، وإمنا تضم دراستو كل ادلعلومات البلزمة

يتم وفق ىذا األسلوب تقدمي ادلواد الدراسية بصورة متكاملة، ففائدة ىذا األسلوب ال 
تتحقق إال من خبلل الربط بُت ادلواد التعليمية ادلختلفة وىذا الًتابط يسهل عملية الوصول إىل 

األىداف بطريقة منظمة وسريعة فالوحدات التعليمية كأسلوب تعليم ظهرت كرد فعل على 
. األساليب التقليدية، اليت كانت تعتمد التسميع وعرض ادلادة بشكل روتيٍت

 : مزايا أسلوب الوحدات التعليمية - أ
: ذلذا األسلوب العديد من ادليزات واإلجيابيات و من مجلة ىذه ادلزايا ما يلي

  ديتاز ىذا األسلوب بقدرتو على جعل ادلتعلم نشط ومشارك يف صناعة ادلواقف التعليمية
. دبا يناسب قدراتو و معارفو

 ومن زلاسنو إشراك ادلتعلم يف عملية التعليم ما يساعده على التعلم بشكل جيد .
 التعلم من خبلل ىذا األسلوب جيعل التعليم عملية مستمرة ال تنتهي بانتهاء الدراسة .
  يعد ىذا األسلوب من األساليب اليت زبلق التفاعل بُت ادلتعلم وغَته من ادلتعلمُت وبينهم 

. وبُت ادلعلم
 يركز ىذا النوع على ادلتعلم كفرد شلا جيعل عملية التعليم تتحقق بشكل جيد .

                                                                                                                                                                                         
: السنة. 1:ط. دار الراية للنشر والتوزيع. عمان. أساليب تدريس االجتماعيات. فاطمة حسني الفقيو. ىشام يعقوب مريزيف1

.بتصرف. 165: ص. 1429-2008
. ؟: السنة. ؟:ط . دار النهضة العربية. القاىرة. أساليب جديدة يف التعليم والتعلم. ترمجة أمحد خريي كاظم.  جيمس راسل2

 .28: ص
: السنة. ؟:ط . دار النهضة للطباعة والنشر. بريوت. الرتبية العلمية وأسس طرق التدريس. إبراىيم عصمت مطاوع وآخرون3

.28: ص. 1406-1987
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 ديكن للمتعلم من خبلل أسلوب الوحدات أن يتعرف على قدراتو ويعمل على تطويرىا .
 ينمي لدى ادلتعلمُت روح التعاون فهذا األسلوب مؤسس على التعاون ال التنافس .
 للمعلم حرية اختيار الوسائل التعليمية اليت تناسب ادلتعلمُت .
 ومن زلاسنو أنو يراعى الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت .
 1.يقلل من اجلهد الذي يبذلو ادلعلم فدوره ينحصر يف تنظيم ىذه الوحدات ال غَت 

: عيوب ونقائص أسلوب الوحدات التعليمية - ب
وللوحدات التعليمية كذلك بعض العيوب والنقائص فبل ديكن أن خيلو أي شيء من 

النقائص، حبكم أن ىذه األساليب أوجدىا اإلنسان وىو يف حد ذاتو معرض للنقصان ومن مجلة 
: ىذه العيوب والنقائص ما يلي

  قد يتعذر على ادلتعلم استيعاب كل ادلعارف اليت تقدم لو إذا ما اعتمد ادلعلم على ىذا 
. األسلوب بصورة مطلقة

 يتعذر يف بعض األحيان أن يتعلم الطالب كل شيء عن موضوع ما يف ىذه الوحدات .
 ال ديكن أن يطبق ىذا النوع من األساليب يف الصفوف كبَتة العدد .
 قد ال يناسب وقت احلصة ادلتعلمُت إلهناء دراسة الوحدة التعليمية .
  قد تكون الوحدات ادلقدمة يف ذاهتا تشكل ميدانًا معرفًيا مستقبلً كل منها يصب يف رلال 

. معريف معُت، ما يصعب على ادلتعلمُت إدراكها واستيعاهبا
رغم مجلة العيوب اليت ذكرت إال أنو ال ديكنا االستغناء عن التعليم هبذا األسلوب فهو 

أسلوب يسهل على ادلعلم عملية التعليم، ويساعده على اخلروج من اجلو الروتيٍت التقليدي الذي 
يعتمد التلقُت احلريف للمعارف من ادلعلم للمتعلم دون إشراكو يف عملية البحث عن ادلعرفة، فهو 

 2.أسلوب خيلق لدى ادلتعلم نوًعا من احلرية يف اختيار نوعية التعليم الذي يناسبو
 

                                                             
. بتصرف. 27: ص.. أساليب جديدة يف التعليم والتعلم. جيمس راسل1
.بتصرف. 141: ص. طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرون.  عبد اللطيف بن حسني فرج2



 الفصل الثانـــي                                                     جتديد األساليب التعليمية
 

 

67 

: أسلوب التعينات -7
وأسلوب التعينات أو ما يسمى بالواجبات كذلك من األساليب اجلديدة اليت ظهرت، نتيجة 

الفعالية التعليمية اليت يوجو الطبلب للقيام هبا خارج : "ىذه التغَتات ويعرف ىذا األسلوب بأنو
الصف من قبل ادلدرسُت دلساعدهتم يف تعُت األىداف ادلراد ربقيقها من الدرس السابق أو 

إعطاء التلميذ واجًبا معيًنا ليقوم بو لفًتة زمنية زلددة يعينها : "أو ىو أسلوب يتمثل يف1".البلحق
 2".ادلعلم حسب صعوبة أو أمهية ادلادة، وكذلك حسب مستوى التلميذ أو قدراتو التعليمية

فالواجبات كما ىو معروف ىي احلقيقة اليت يتعرف من خبلذلا ادلعلم على مدى فهم طبلبو 
للمادة ادلقدمة، ومنها يدرك جانب القوة والضعف لدى طبلبو فمن ىذه الواجبات اليت ينجزىا 
ادلتعلمُت، وبعد تصحيحها ُيطلع ادلعلم كل طالب عن النقائص اليت لديو يف ادلادة ويعمل ادلعلم 

. على تصويب طبلبو ليوصلهم إىل فهم ادلادة جيًدا
 : خصائص أسلوب التعينات - أ

ألسلوب التعينات بعض اخلصائص اليت خيتص هبا دون األساليب األخرى ومن ىذه 
: اخلصائص ما يلي

  التعلم من خبلل ىذا األسلوب ال يكون مقيد بوقت معُت فادلتعلم حر يف أن خيتار ما 
يريد أن يتعلمو يف الوقت الذي يناسبو، والشرط الوحيد أن ينجز ادلتعلم التعُت ادلوكل إليو قبل أن 

ينتقل إىل تعُت آخر فهذا النوع من األساليب يعطي للمتعلم نوًعا من احلرية ويعوده ربمل 
. ادلسؤولية يف اصلاز ما يكون مطالب بو

  يراعي ىذا األسلوب الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت، فهو يتيح الفرصة لكل متعلم ليسَت يف 
تعلمو وفق قدراتو واستعداداتو كما يكتسب ادلتعلم الثقة بالنفس من خبلل ربقيقو لتعُت بنفسو ما 

. يدفعو لتعلم أكثر

                                                             
. 7: ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عمان. دراسات يف املناىج واألساليب العامة.  صاحل ذياب ىندي وآخرون1

. 180: ص. 1999-1419: السنة
: ص. ؟: السنة. ؟:ط . دار الرتبية احلديثة. الرتبية العلمية امليدانية مفاىيمها وكفاياهتا وتطبيقاهتا املدرسية.  حممد زياد محدان2
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 ينمي لدى ادلتعلم القدرة على مجع ادلعلومات ادلختلفة واختيار األنسب منها .
  يكتسب ادلتعلمُت من ىذا األسلوب روح العمل اجلماعي، ويتحقق ذلك يف التعينات 
 1.اجلماعية اليت تكلف هبا رلموعة من ادلتعلمُت 
  يسمح ىذا األسلوب للمعلم بتقدمي موضوعُت دراسيُت أو أكثر يف احلصة الواحدة، ما 

 .يساعد على إهناء ادلقرر الدراسي يف زمن قياسي
  من ميزاتو كذلك ربط الدروس مع بعضها البعض فمن خبلل ىذا الربط يتحقق للمتعلمُت 

 .الفهم اجليد للمواد الدراسية
 ينمي ميول ادلتعلمُت ضلو ادلواد الدراسية .
 يتمكن ادلعلم من خبلل ىذا األسلوب من عرض أكرب قدر شلكن من ادلقرر الدراسي .
 يراعي ىذا األسلوب الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت .
 2.ينمي لدى ادلتعلمُت التفكَت ال زلدود 

: عيوب أسلوب التعينات - ب
ال يكاد أسلوب ينفك من العيوب والنقائص وذلذا األسلوب بعض العيوب والنقائص ومنها 

 :صلد ما يلي
 حيتاج توظيف ىذا األسلوب إىل توفَت العديد من ادلراجع ادلتنوعة يف ادلدرسة تنوع 

ادلوضوعات ادلطروحة، حىت يتمكن كل طالب من اصلاز ما كلف بو وجيد ضالتو يف ىذه الكتب 
. ادلتوفرة يف مكتبة ادلدرسة

 من عيوب ىذا األسلوب قلة االىتمام جبميع طبلب الصف، وعدم مراعاة مستواىم .
  ،حيتاج توظيف ىذا األسلوب إىل جهد مضاعف من طرف ادلعلم فادلعلم فيو ملزم بقراءة 

كل الكتب اليت ذلا عبلقة بالتعينات ادلقدمة كما عليو مراقبة الطبلب أثناء اصلازىم للتعينات، ومد 
. يد العون وإرشادىم إذا دعت احلاجة لذلك

                                                             
: ص. 1999: السنة. 4: ط. عامل الكتب. القاىرة. التدريس أىدافو أسسو أساليبو تقومي نتائجو تطبيقاتو. فكري حسن ريان1

228  .
. 172: ص.. الرتبية العلمية امليدانية.  حممد زياد محدان2
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 1.كثرة الطبلب يف الصف ذبعل مهمة ادلعلم شاقة وصعبة 
: أسلوب العروض العملية -8

أسلوب العروض العملية وىو من األساليب اجلديدة ادلتبعة بغرض تسهيل عملية التعليم 
: وإيصال ادلعارف للمتعلمُت بصورة أكثر وضوح ودقة وديكن تعريف ىذا األسلوب على أنو

أسلوب تعليمي تعلمي يقوم بو ادلعلم لتقدمي حقيقة أو مفهوم معُت أو تعميم مبدأ أو قاعدة "
اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم وسيلة ، كي يشاىد : " أو ىو2".لتحقيق أىداف تعليمية معينة

 3".الطبلب كيفية إجراء عمل ما حىت يقوموا بأنفسهم بعد ذلك 
ىذا النوع من األساليب ضروري جًدا خاصة يف ادلواد الدراسية اليت تتصف بالدقة والعلمية، 
واليت يتطلب فهمها جهًدا كبَتًا إذا ما قدمها ادلعلم بشكل نظري فقط فمثل ىذه العروض العملية 

تسهل على ادلعلم عرض ادلادة ويف ادلقابل تسهل على ادلتعلم إدراكها واستساغتها بشكل جيد 
 . ،فهذا األسلوب ضرورة اقتضتها طبيعة ىذه ادلواد

: مزايا أسلوب العروض العملية - أ
ألسلوب العروض العملية العديد من ادليزات اليت ينفرد هبا عن باقي األساليب األخرى ومن 

: ىذه احملاسن صلد ما يلي
 يستعُت بو ادلعلم ليعلم طبلبو ادلهارات ادلختلفة .
  يعد أسلوب العروض العملية من األساليب اليت تستحوذ على انتباه ادلتعلمُت وتزيد من 

 .تركيزىم يف الدرس
  يغٍت ىذا األسلوب ادلعلم عن القيام بالتجارب احلقيقية اليت كثَتًا ما يصعب توفَت ادلواد 

. الضرورية إلصلازىا، لذا يعد خَت بديل عن ىذه التجارب
  ال غٌت عن استعمال ىذا األسلوب لتقليل من ادلخاطر اليت تنجم عن استخدام الطبلب 

                                                             
. بتصرف. 180: ص. طرق التدريس يف القرن الواحد والعشرون.  عبد اللطيف بن حسني فرج1
. 184: ص. أساليب تدريس العلوم.  عايش زيتون2
: ص. 2001-1421: السنة. 1: ط. عامل الكتب. القاىرة. مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ التدريس. حسن حسني زيتون3
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. للمواد واألجهزة اليت غالًبا ما تكون مصدر خطر عليهم
  يعد ىذا األسلوب من أحسن األساليب ألن الطبلب يستفيدون من مهارات وخربات 

 1.غَتىم بشكل كبَت، ألهنا تعرض على ادلتعلمُت من أصحاهبا ذاهتم بصورة مباشرة
: سلبيات وعيوب العروض العلمية - ب

: من عيوب ونقائص ىذا األسلوب صلد ما يلي
  عرض ادلهارات ادلختلفة على ادلتعلمُت من اخلرباء ال يكفي، بل من واجب ادلتعلمُت أن 

. ديارسوا تلك ادلهارات بأنفسهم حىت يتقنوىا
  يصعب تطبيق ىذا النوع من األساليب يف الصفوف كثَتة العدد فكثرة العدد تعرقل عملية 

. العرض حبيث يشاىده كل الطبلب
 عدم اىتمام بعض الطبلب بعرض ادلادة خاصة إذا عرضت بأسلوب خال من اإلثارة ما 

. جيعل ادلتعلمُت ال يركزون على العرض
  يصعب على ادلعلم ضبط الصف عند إتباعو ذلذا األسلوب، فكثَتًا ما ينشغل ادلعلم 

. بالعرض ويغفل عن مراقبة ادلتعلمُت
  ىذا النوع من األساليب ال تراعى فيو الفروق الفردية ادلوجودة بُت ادلتعلمُت فالعروض تقدم 

 2.بنفس الوتَتة، دون مراعاة ما بُت ادلتعلمُت من اختبلف يف قدرات االستيعاب
  يركز ىذا األسلوب بكثرة على حاسيت السمع والنظر ما يشكل حاجز أمام تطبيقو يف 

. الصفوف ادلكتظة بادلتعلمُت
رغم مجلة العيوب ىذه إال أننا ال ديكن أن ننكر ما ذلذا األسلوب من فائدة يف عملية 

التعليم، فهو يسهل على ادلعلم عرض ادلواقف التعليمية اليت يتطلب فهمها مواد وأجهزة يصعب 
 3.احلصول عليها لقلتها أو خلطورهتا لذا يعد أسلوب العروض العملية ضروري يف عملية التعليم

                                                             
: ص. 2001-1422:السنة. 2:ط. عامل الكتب. القاىرة. اجتاىات حديثة يف املناىج وطرق التدريس.  كوثر حسني كوجك1

332 .
. 208: ص. مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ التدريس. حسن حسني زيتون 2

 

. بتصرف. 208ص  نفسو، املرجع 3



 الفصل الثانـــي                                                     جتديد األساليب التعليمية
 

 

71 

: استخدامات أسلوب العروض العملية - ج
يستخدم ادلعلم ىذا النوع من األساليب يف العملية التعليمية ليحقق الكثَت من األىداف 

: واستخدامات ىذا األسلوب عديدة و منها ما يلي
 يستخدم ىذا األسلوب إلثارة دافعية ورغبة ادلتعلمُت ضلو الدرس ادلراد تقدديو .
 كما تستخدم العروض العملية يف التعليم هبدف تنمية قدرات الطبلب على التفكَت 

. السليم وحل ادلشكبلت
 يستعمل ىذا األسلوب كبديل يف ادلواد اليت يتطلب تقدديها وسائل وأجهزة قد تفوق 

 ميزانية ادلؤسسة التعليمية، فإن تعذر على ادلعلم توفَت ىذه ادلستلزمات عند تقدديو لدرس
. يستعُت هبذا األسلوب ليوضح لطبلب ما سيعرضو عليهم

 يستخدم ىذا األسلوب دلراجعة كل ما قدم أثناء احلصة من خبلل ربط نقاط الدرس 
. بعضها ببعض

 كما يستخدم ىذا األسلوب لتعرف على مدى إدراك الطبلب وفهمهم دلا تعلموه من 
 1.الدروس ادلقدمة

:   أسلوب التعلم الذايت -9
أسلوب التعليم الذايت كذلك من األساليب اجلديدة اليت يعتمدىا معلمو التخصصات 

ادلختلفة لتقليل من أعباء التعليم، وجعل التعليم أكثر اجيابية من خبلل إشراك ادلتعلم فيو وديكن 
استخدام ادلتعلم لوسائط معينة لكي يعلم نفسو دون احلاجة إىل : "تعريف ىذا األسلوب على أنو

أسلوب يقوم بو الفرد بادلرور بنفسو على ادلواقف : " أو ىو2."معلم يقوم بتعليمو بطريقة مباشرة
التعليمية ادلختلفة، الكتشاف ادلعلومات وادلهارات حبيث ينتقل زلور االىتمام من ادلعلم إىل 

".  ادلتعلم

                                                             
. 204. مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ التدريس. حسن حسني زيتون1
. 1426- 2005: السنة. 1:ط. دار املسرية. عمان. أسس بناء املناىج وتنظيماهتا. حممد أمني املفيت. حلمي أمحد الوكيل2
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يرتكز ىذا األسلوب على ادلتعلم نفسو، فادلتعلم من خبلل ىذا األسلوب يسعى لتعليم 
نفسو دون احلاجة للمعلم فالتجديد الذي طال ادلناىج الدراسية اقتضى وجود مثل ىذه األساليب 
مراعاة دلا بُت ادلتعلمُت من فروق يف اكتساب ادلعرفة، فهو يفتح أمام ادلتعلم باب احلرية يف التعلم 
فهذا األسلوب ضرورة اقتضتها متطلبات العصر الراىن فتطور احلياة وتغَتاهتا كانت دافًعا لظهور 

 .مثل ىذا األسلوب
 : مزايا أسلوب التعليم الذايت - أ

زلاسن ىذا األسلوب كثَتة مثلو مثل باقي األساليب اليت سبق ذكرىا ومن ىذه احملاسن صلد 
 1:ما يلي
  يتعود الطبلب من خبلل ىذا األسلوب االعتماد على النفس، فادلتعلم فيو يكتسب ادلعرفة 

. من خبلل ادلرور على ادلواقف التعليمية بنفسو ما جيل التعلم ذا فائدة كربى
  يكتسب ادلتعلم من ىذا األسلوب مجلة من ادلهارات، مثل مهارة البحث وحسن انتقاء 

. ادلعلومات الضرورية
  ديّتد أثر ىذا األسلوب إىل حياة ادلتعلم الطبيعية، فهو ال يقتصر على حدود ادلدرسة فقط 

 .فاخلربات اليت يكتسبها ادلتعلم يستفيد منها يف احلياة
  يعمل ىذا األسلوب على معاجلة أنواع الضعف والتأخر الدراسي، فادلتعلم ىو ادلسؤول عن 

 .تعلمو إذ خيتار ادلواقف التعليمية اليت تناسب مستواه وخيتار مىت يبدأ ومىت ينتهي
 يراعي ىذا النوع من األساليب ما يوجد بُت ادلتعلمُت من فروق فردية .
  ومن ميزاتو كذلك أنو يركز على نشاط ادلتعلم بالدرجة األوىل وحيد من دور ادلعلم، إذ 

 2.يقتصر دوره يف التوجيو ما خيفف من العبء ادللقى على كاىل ادلعلم يف عملية التعليم
: عيوب ونقائص أسلوب التعلم الذايت - ب

: ذلذا األسلوب بعض النقائص والعيوب ومنها صلد ما يلي

                                                             

بتصرف. 210: ص. املرجع السابق. دراسات يف املناىج واألساليب العامة. وآخرون. صاحل ذياب ىندي 1 
2210
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  من مساوئ ىذا األسلوب أن عملية التعلم فيو تكون دبٌتء عن ادلعلم ما جيعل، ادلتعلم غَت
. متأكد من صحة ادلعلومات اليت يتوصل إليها

  خيلق التعليم هبذا األسلوب لدى ادلتعلمُت نوًعا من األنانية وحب الذات، فكل متعلم 
. يسعى ألن يكون األفضل دون بقية ادلتعلمُت

  االعتماد على الذات واخلربات الشخصية قد خيلق صعوبة، يف عملية التعلم إن مل يكن 
ادلتعلم مزود خبربة كافية يف طريقة البحث عن ادلعلومات، وكيفية التعمق يف ادلواقف التعليمية 

 .ادلختلفة
 :أسلوب دراسة احلالة -10

ومن األساليب اجلديدة كذلك إضافة دلا تقدم صلد أسلوب دراسة احلالة وىذا األسلوب 
كغَته من األساليب اليت ظهرت نتيجة التجديد الذي حصل يف ادلناىج الدراسية ولو العديد من 

طريقة إجرائية ربليلية لدراسة الظاىرة االجتماعية من خبلل التحليل ادلعمق : "التعاريف ومنها أنو 
. 1" {...}لئلحاطة حبالة معينة ودراستها دراسة شاملة 

دراسة وربليل حالة أو موقف يف شكل مكتوب أو باستخدام شاشة "أو يعرف على أنو 
العرض ويطلب فيها من التبلميذ، اإلجابة عن رلموعة من األسئلة ادلقًتحة بعد هناية عرض احلالة 

. 2"أو ادلوقف
يتأسس ىذا األسلوب من منطلق عرض حالة أو موقف تعليمي ودراستو على شكل 

مشكلة تتطلب حل وتكون ىذه الدراسة معمقة من خبلل اإلحاطة بادلوضوع ادلطروح من كل 
جوانبو، وادلتعلم يف ىذا األسلوب رلرب باإلجابة عن األسئلة العامة اليت يطرحها ادلعلم عن موضوع 

 .حىت يتوصل ادلعلم دبعية ادلتعلمُت إىل حل هنائي دلا ىو مقدم لدراستو. الدراسة
 
 

                                                             
 25ص. املرجع السابق. دليل طرق التدريس.  زاىرة عفوة وآخرون1
. 201ص. املرجع السابق. التكوين االسرتاتيجي لتنمية املوارد البشرية.  عبد الكرمي بوحفص2
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 :اهلدف من استخدام أسلوب دراسة احلالة - أ
يتبع ادلعلم ىذا النوع من األساليب بغية ربقيق مجلة من األىداف الًتبوية ومن ىذه 

:  األىداف ما يلي
 ينمي أسلوب دراسة احلالة لدى ادلتعلمُت القدرة على قراءة ادلشكبلت وربط كل ما يتعلق 

. هبا من معلومات للوصول إىل األسباب اليت كانت وراء حدوثها، والبحث عن تفسَت ذلذه احلالة
  يكون ىذا األسلوب لدى ادلتعلمُت القدرة على التحليل والتصنيف وإصدار األحكام 

 .حول احلاالت ادلختلفة اليت تصادفهم 
 كما يعمل على تزويد ادلتعلمُت دبهارة التبصر بادلشكبلت اليت تواجههم يف احلياة والقدرة 

 1.على حلها بطريقة ذكية
: مميزات أسلوب دراسة حالة-        ب

: ديتاز ىذا األسلوب جبملة من ادلزايا ومن بُت ىذه ادليزات ما يلي 
  يسعى ىذا األسلوب إىل جعل التعليم مرتبط أكثر بالواقع من خبلل عرض ادلشكبلت 

. احلياتية كحالة لدراسة
 خيلق أسلوب دراسة حالة لدى ادلتعلم الرغبة يف التعلم وذلك من خبلل ادلناقشة والتفاعل 

. مع اآلخرين بتبادل األفكار كما ينمي لدى ادلتعلمُت قوة اخليال واإلبداع يف احللول
 يعمل على تزويد ادلتعلمُت باألفكار اجلديدة والقدرة على فهم ادلشكبلت وحلها .
  ينمي ىذا األسلوب روح العمل اجلماعي بُت ادلتعلمُت من خبلل تكاتفهم أثناء قيامهم 

. بالبحث والدراسة
 من خبلل دراسة الطبلب للمشكبلت ادلختلفة يتعودون النظر إليها من زواياىا ادلختلفة .
  كما يساعد ىذا األسلوب ادلتعلم على ربصيل ادلعرفة ويكتسب من خبللو ادلهارات 

. ادلختلفة
 1.يفتح اجملال أمام ادلتعلمُت لتوسيع معارفهم وخرباهتم عن طريق االحتكاك باألخرين 

                                                             
. بتصرف . 143: ص. أساليب تدريس العلوم. وحيد جربان.  يعقوب نشوان1
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أمهية األساليب التعليمية يف العملية التعليمية : ثالثا
ربتل األساليب التعليمية مكانة مهمة يف ادلناىج الدراسية، فمن دوهنا ال حيقق ادلعلم أي 

شيء وال يصل إىل األىداف اليت يأمل صانعو ادلناىج ربقيقها، وصلاح ىذه األساليب مرتبط دبدى 
ومبلءمتها للموقف التعليمي، والوصول لؤلىداف يف وقت قصَت وجهد قليل، ومدى قدرهتا على 

: استثارة ادلتعلمُت وشدىم للمادة الدراسية، وتكمن أمهية األساليب يف كوهنا
 تسهم يف إكساب ادلتعلمُت ادلعلومات، واالذباىات وادلهارات ادلختلفة .
  كما تعمل على إعداد الطالب إعداد جيًدا يتوافق ومتطلبات احلياة من خبلل التنويع يف 

اخلربات، وفتح اجملال أمام ادلتعلمُت للمشاركة يف صناعة ادلواقف التعليمية ادلختلفة ليتعودوا صناعة 
 .القرارات يف حياهتم

 التخطيط دلعرفة ميول، ادلتعلمُت وإشباع حاجاهتم .
 كما تكمن أمهية األساليب التعليمية يف تسهيل عملية عرض ادلواد الدراسية .
 تعمل على ذبسيد األىداف الًتبوية على أرض الواقع .
 تسعى إىل تبسيط ادلواد الدراسية وزبفف من أعباء التعليم .
 تعمل على تنظيم ادلواد الدراسية وعرضها بشكل واضح ومفهوم .
 تساعد ادلعلم يف جعل ادلتعلمُت يدركون حقيقة ادلادة الدراسية، وأمهيتها يف مستقبل حياهتم. 
  تعمل على الرفع من مستوى ادلتعلمُت خاصة األساليب اجلديدة، اليت تتأسس من منطلق 

 2.إشراك ادلتعلم يف عملية التعليم
األساليب التعليمية اليت يتبعها ادلعلم، تعد أىم عوامل صلاح العملية التعليمية لذا ال ديكن 
 اجلزم بوجود أسلوب واحد يناسب مجيع ادلتعلمُت على اختبلف مستوياهتم، وتصلح لكل ادلواد 
 الدراسية، لذا من واجب ادلعلم أن يكون ملًما عارفًا بأنواع األساليب حىت حيسن توظيف 

. ادلناسب منها يف ادلواقف التعليمية حسب األىداف الًتبوية ادلراد الوصول إليها

                                                                                                                                                                                         
.بتصرف. 16: ص. العصف الذىين وحل املشكالت.  حيي حممد نبهان1
. بتصرف .140:ص. طرق تدريس الدراسات االجتماعية.  حممد إبراىيم قطاوي2
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 خامتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
" سبل جتديد الوسائل واألساليب التعليمية" بعد أن اجتاز ىذا البحث ادلوسوم ب 

مسار البحث والدراسة يف احملطات للمكونة حلدوده األساسية، والكشف عن سلتلف 
االجتاىات النظرية والعلمية ذلذا ادلوضوع يف ذل ما تدعوا إليو تكنولوجيا التعليم يف ضوء 

اإلصالحات الًتبوية اجلديدة لتصبح طريقا جلّي ادلعامل يف سبيل حتقيق األىداف 
 .ادلنشودة يف رلال التعليم

    وقد كانت غايتنا من وراء ىذا البحث أن نكشف الدور الذي تلعبو األساليب و 
الوسائل التعليمية يف العملية التعليمية من جهة، ويف تنمية ادلهارات من جهة أخرى، 

وبالضبط من خالل عملها كوسائل مساعدة على تطوير ادلهارات اللغوية ادلختلفة اليت 
 .تتدخل يف التحصيل اللغوي

    وحنن بصدد ختم ىذه احملاولة استنتجنا رلموعة من النتائج تّدعم اإلشكالية اليت 
انطلقنا منها، واليت تفرض للوسائل التعليمية دورا مهما يف عملية التعليم والتعّلم وتنمية 
ادلهارات الّلغوية لدى ادلتعّلم خصوصا يف ادلراحل األوىل من تعّلمو، ال سيما إذا تعززت 

بالوسائل احلديثة، إن أحسن توظيفها، ختتصر الوقت وتوظف مجيع حواس ادلتعّلم 
وضرورة تنويع األساليب التعليمية باعتبارىا جزء ال يتجزأ من . ادلختلفة يف آن واحد

 .ادلناىج الدراسية وىي عامل ىام من عوامل النجاح ادلدرسي

 :    من بُت النتائج ادلتوصل إليها ما يلي

  إّن الوسيلة التعليمة تعمل على تقريب األفكار واحلقائق وادلفاىيم من ادلتعّلم، كما 

أّّنا ركن من أركان أو من مكونات ادلنهاج فهي ضرورية لعملية التعليم والتعّلم واذلدف 
 .منها تعميق الفهم عند ادلتعّلم

  للوسائل التعليمية ميزات وخصائص، حيث وجب أن حتمل يف ثناياىا تشويق 

وجذب انتباه ادلتعّلم وتكون منظمة، وحتمل معلومات صحيحة ودقيقة وبسيطة 
 .وواضحة
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  ساعدت التصنيفات ادلتعددة للوسائل التعليمية يف احصائها وحصرىا واختيار 

 .ادلناسب منها يف توظيفو يف العملية التعليمية

  تتنوع الوسائل التعليمية بينما ىو قدمي وحديث كالكتاب ادلدرسي والسبورة، و 

احلاسوب التعليمي والتسجيالت الصوتية، ونظرا دلا دتتاز بو من قوة جذب ادلتعّلم، 
 .وترسيخ ادلعلومة يف ذىنو

  يشًتط عند استخدام الوسائل التعليمية قواعد البد من توافرىا من أجل حتقيق 

األىداف ادلنشودة، كما ختضع لقواعد أساسية قبل وبعد وعند االنتهاء من استخدام 
ىذه الوسيلة، لذا جيب على ادلتعّلم مراعاة ىذه األخَتة لضمان ترسيخ ادلفاىيم 

 .وادلعلومات يف ذىن ادلتعّلم

  الدور الرئيسي الذي تلعبو الوسائل التعليمية يف رلال التعليم حيث تسهم بشكل 

كبَت يف استثارة اىتمام ادلتعّلم وترسيخ ادلعارف واخلربات يف ذاكرتو، كما أّنا تساعد 
على إشراك مجيع حواس ادلتعّلم يف عملية التعّلم، فيصبح عنصرا متفاعال يف العملية 

 .التعليمية

  ،تظهر أمهية الوسائل التعليمية من خالل أمهيتها للمعّلم وادلتعّلم وادلادة التعليمية 

حيث تساىم يف رفع الكفايات وحتويل ادلفاىيم اجملردة إىل مفاىيم زلسوسة، كما تظهر 
 .يف تثبيت ادلعطيات الفكرية، ومن مثّ توسيع دائرة اخلربات عند ادلتعّلم

  ادلهارة ىي أداء لغوي يتسم بالدقة والكفاءة ونعٍت أّنا عبارة عن نشاط إرادي 

مرتبط بالتعّلم والذي تعٌت بو سلتلف ادلهارات اليت يكتسبها ويتقنها ادلتعّلم كمهارة 
القراءة، الكتابة، االستماع، التحدث، ولكل مهارة من ىذه ادلهارات وسائل ختدمها 

 .لبلوغ ىدفها
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  تعّد القراءة مهارة ىامة لالتصال حيث ال ميكن االستغناء عنها، إن كانت مهمة 

للكبار، فإّن أمهيتها تتضاعف بالنسبة للصغار، والكتساب ىذه ادلهارة يعتمد على مجلة 
من الوسائل كالكتاب ادلدرسي والصور التعليمية وغَتىا وىذه كلها ذلا تأثَت يف اكتساب 

 .مهارة القراءة، ألّّنا عامل قوي يف تثبيت ادلعلومات

 الكتابة ىي الركيزة األساسية للمدرسة االبتدائية، حيث تتضافر رلموعة من 

الوسائل التعليمية كالسبورة على مساعدة ادلتعّلم يف تدربّو على اكتساب تقنيات الكتابة، 
وبعد جلوء ادلعّلم إىل تكرار توظيف الوسائل ادلساعدة لتحقيق الغرض ادلطلوب من تعّلم 

 .مهارة الكتابة

  نظرا ألمهية مهارة االستماع اليت يكتسبها ادلتعّلم يف عملية التعليم والتعّلم وجب 

على ادلعّلم بشكل عام أن يعّود ادلتعلم على االنصات اجليد، وتوظيف الوسائل التعليمية 
 .كاآلالت التسجيل واإلذاعة ادلدرسية وىي مساعدة على حتقيق األىداف ادلنشودة

  يعّد اكتساب مهارة احلديث من بُت األىداف األساسية اليت تسعى عملية 

التعليم والتعّلم إىل حتقيقها لدى ادلتعّلم، وتكتسب مهارة احلديث بادلمارسة الفعلية للغة 
كالتلفاز التعليمي وأجهزة  (السمعية والبصرية)استماعا ونطقا، وأّن للوسائل التعليمية 

العرض الضوئي وغَتىا أثر يف ترسيخ ىذه ادلهارة وتفعليها حبيث يتمكن ادلتعّلم من 
 .توظيفها يف الوضعيات التواصلية

  األساليب التعليمية ضرورة حتمية البد منها يف كل ادلراحل الدراسية حىت تتم 
 .تعليميةبطريقة واضحة فاألسلوب من فائدتو تنظيم الكثَت من ادلادة العملية التعليم 

 وإشراكقف التعليميةجناح ادلوا التعليميةإلضرورة ادلزج بُت العديد من األساليب 
 .التعليم أكثر حيويةادلتعّلم حىت يكون 

  ضرورة توظيف األساليب اجلديدة اليت تركز على ادلتعّلم، وفاعليتو يف عملية
 التعليم 

  .(من ذي قبل)إىل تعليم أكثر فائدة الوصول 
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 :   امللخــص
، وقد حاولنا يف ىذا البحث املختصر «جتديد الوسائل واألساليب التعليمية»    ومست مذكرتنا بعنوان 

إبراز الدور الفعال الذي تقدمو الوسائل التعليمية يف ميدان التعليم التعّلم، وتنمية املهارات اللغوية لدى 
 .املتعّلم، إضافة إىل ضرورة تنويع األساليب التعليمية باعتبارىا جزء ال يتجزأ من املناىج الدراسية

 .مقدمة، مدخل، فصلني، وخادتة:     حيث كان االعتماد على خطة مكونة من

وقد ضم أىم مفاىيم املصطلحات اليت ختص " مفاهيم يف العملية التعليمية: "فجاء املدخل معنون ب
 .(التعليمية، التعليم، التعّلم، املعّلم، املتعّلم، احملتوى )املوضوع 

ومت اإلحاطة فيو على مفهوم الوسائل " ماهية الوسائل التعليمية"    مث الفصل األول جاء حتت عنوان 
التعليمية وخصائصها، أصنافها، أنواعها، وشروط استخدامها، والدور الذي تلعبو ىذه الوسائل يف تطوير 

 .العملية التعليمية، وتنمية املهارات اللغوية

وقدمنا فيو نبذة عن التعليم املعاصر، " جتديد األساليب التعليمية"     أما الفصل الثاين فقد وّسم بعنوان 
 .مع ذكر أىم األساليب التعليمية اليت ينبغي توظيفها يف العملية التعليمية

Abstract: 

Our memo wastitled “Renewal of TeachingAids and Methods”. In 

thisbriefresearch, we have tried to highlight the effective 

rolethateducationalmethodsprovide in the field of teaching, learning, and 

developinglanguageskills for the learner, in addition to the need to 

diversifyeducationalmethods as an integral part of the curriculum. 

Where the reliancewas on a plan consisting of: an introduction, an introduction, 

twochapters, and a conclusion. 

The entry wasentitled: “Concepts in the educationalprocess” and included the most 

important concepts of terminologyrelated to the topic (educational, teaching, 

learning, teacher, learner, content.) 

Then the first chapter came under the title "Whatis the teachingaids", in which the 

concept of educationalmeans, theircharacteristics, types, types, conditions of use, 

and the rolethatthesemethodsplay in developing the educationalprocess and 

developinglanguageskillswerebriefed. 

As for the second chapter, itwaslabeled "Renewal of EducationalMethods" and 

wementioned in it an overview of contemporaryeducation, alongwith the most 

important educationalmethodsthatshouldbeemployed in the educationalprocess. 


