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  إھـــــــــــداء                         

   :أھدي ثمرة جھدي إلى  

إلى روح الملیون والنصف الملیون شھید أسكنھم هللا فسیح جناتھ إلى            

  .وطني العزیز الجزائر الصامدة بأھلھا

ووفرھا في كتابھ  ھاإلى من وضع المولى سبحانھ وتعالى الجنة تحت أقدام        

العزیز، إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتھا ومن علمتني 

وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فیھ، وعندما تكسرني الھموم أسبح في بحر حنانھا 

  . لتخفف من أالمي أمي الحبیبة یخلف بختة طیب هللا ثراھا

یر فقد كان لھ الفضل األول في إلى صاحب السیرة العطرة والفكر المستن       

    .بلوغي التعلیم العالي والدي الغالي شعبان أطال هللا في عمره

یضیئون لي الطریق ویساندوني ویتنازلون عن حقوقھم إلرضائي  اإلى من كانو     

( وأخواتي العزیزات ) محمد ـ جمال ـ رشید ( والعیش في ھناء إخوتي األعزاء 

فجرت نمر على أرض قاحلة ال أحبكم حبا لو: أقول لھم) فاطمة ـ زھرة ـ صالحة 

  .منھا ینابیع المحبة 

، كما أقدم )یخلف حیاة ( األخرى إلى زوجة أخي التي أعتبرھا كأخت ھي    

كحلة ـ بشرى ـ شھیناز ـ منور ـ فؤاد ـ عالء ( إھدائي الخاص إلى براعم العائلة 

  ).الدین 

أطال هللا عمرھا " یخلف نعیمة " إلى حبیبتي ورفیقة دربي ونور عیوني      

  .  وأسعدھا ونور طریقھا أینما غدت یــــــا رب

  



                                                                                                                  

  

إلى كل من جمعني بھم القدر وكانوا رفقاء الدرب والذین كانوا لدیھم ید العون 

  .والمساعدة حفظھم هللا وأطال عمرھم وإلى كل األھل واألقارب

  .  ساتذة كلیة األدب العربي في ھذه الجامعةإلى كل صدیقاتي وزمیالتي وإلى كل أ   

  

  عثمان باشا محجوبة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   إھــــــــــــــــــــــداء 

  :من موزاوي ذھبیة إلى 

  ...في صالتھا ودعائھاإلى من ساندتني   

  ...إلى من سھرت اللیالي لتنیر دربي  

  ...يإلى من شاركتني أفراحي ومأسات  

  .إلى نبع العطف والحنان إلى أجمل ابتسامة في حیاتي  

  .إلى أروع امرأة في الوجود أمي الغالیة  

  .إلى من علمني أن الدنیا كفاح، وسالحھا العلم والمعرفة  

إلى الذي لم یبخل علي بأي شيء، إلى من سعى ألجل راحتي ونجاحي، وإلى   

  .أعظم وأعز رجل في الكون أبي العزیز

ذین ضفرت بھم ھدیة من األقدار إخوتي وأخواتي الذین یعرفون معنى إلى ال  

  .األخوة في الدین اإلسالمي الحنیف  لمساندتي لتحقیق نجاح ھذا العمل المتواضع

ساعدوني بكل ما یملكون إلى أصدقائي وصدیقاتي إلى كل من وقفوا بجواري و  

  .ساعدتني في ھذا البحثمن قدرات 

                                 

     



 

                              

  تشكـــــــــــــــر                         

الحمد  الذي نبعثھ تتم الصالحات والصالة والسالم على رسولھ الكریم ومن    

  .تبعھ بإحسان إلى یوم الدین

لــقد وجد اإلنسان على وجھ البسیطة ولم یعش بمعزل عن باقي البشر وفي جمیع    

  .مراحل الحیاة یوجد أناس یستحقون منا الشكر

أشكر رب العباد العلي القدیر، شكرا طیبا مباركا فیھ الذي أنارنا بالعلم زیننا : بادئا 

نا ویستر لنا ووفقنا وأعاننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وأندم علینا بالعافیة وأنار طریقت

في إتمام ھذه الدراسة تقدیمھا على الشكل الذي ھي علیھ الیوم فلھ الحمد والشكر 

  . وھو الرحمان المستعان

لدكتورة لیلى صدیق المشرفة على ھذه مذكرة التي كان األستاذة  ا وأخص بالشكر  

لم تبخل علینا بكل ما  لھا الفضل بعد هللا عز وحل في إنارة لنا طریق البحث، والتي

لدیھا من معلومات ومراجع، وعلى كل ما قدمتھ لنا من نصائح وتوجیھات 

  . هللا في میزان أعمالھا اوإرشادات طیلة انحاز ھذه المذكرة معملھ

لجنة المناقشة لقبول مناقشة ھذه المذكرة وأشكر جمیع والشكر موصول كذلك إلى   

لجامعة، وكل أساتذتي الذین تتلمذن على أیدیھم أساتذة كلیة األدب العربي في ھذه ا

  ".بوھادف سمیة"في كل مراحل دراستي خاصة وخصوصا أستاذتي اللغة الفرنسیة 

التي بذلت  وأخص بالذكر صدیقتي ریمة كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى صدیقاتي

بطاھر " صدیقاتي مجھودا كبیرا في تحمل عنا، طبع ھذه المذكرة، ودون أن أنسئ 

اللتان كانتا برفقي طوال أیام السنة الدراسیة أطال هللا عمرھم                   " ھیة ھرة ـ بلعالم زز

  .یــــــــــــــــــــــــــا رب



  

  

 

  األخ المثالي ةابالذي یعتبر بمث" بوقالل لكحل "  ودون أن أنسئ كذلك صدیقي  

بجانبي طیلة أیام حیاتي فكان لھ، الفضل في متابعة ھذه الدراسة، والذي وقف 

  .ووقوفھ معي في حل مشاكلي ومساندتي فیھا

وفــــــــــي الختام اللھم إني أسألك والفالح وأن یكون عملي ھذا خالص لوجھك      

  .الكریم

 ...وهللا ولي التوفیق ... 

  عثمان باشا محجوبة                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  

  

  تشــــــــــــــــــكر

النعمة،  علىبعـــد رحلة بحث وجھدا واجتھادا تكللنا بانجاز ھذا البحث، نحمد هللا 

التي من بھا علینا فھو العلي القدیر وبفضلھ تمكنا من انجاز ھذه المذكرة، وأقدم 

  .خالص الشكر والعرفان إلى والدي ووالدتي وأخوتي وأخواتي

صدیق "كما ال یسعنا إال أن أخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر للدكتورة   

،لما قدمتھ لنا من جھد ونصح ومعرفة طیلة إنجاز ھذا البحث، فلوال هللا ثم "لیلى

وجودھا لما أحسسنا بمتعة وحالوة البحث، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ، فلھا مني 

  .كل الشكر والتقدیر

كر لكل من مدلي ید العون في إنجاز ھذه المذكرة كما أتوجھ وأشكر جزیل التش 

بالشكر إلى أساتذة قسم األدب العربي، وألقدم أصدق التشكر لكل عمالء إدارة 

الجامعة في تقدیم ید العون كي كذلك وإلى كل من ساھم معي في إنجاز ھذه المذكرة 

  .من قریب أو بعید

  ...لكم مني ألف شكر... 

    موزاوي ذھبیة                                                
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: تبیانا لكل شيء، وشرع السؤال والجواب فقال المین، الذي جعل كتابھالحمد  رب الع      

، وأشھد أن ال إلھ إال هللا، وأن محمدا عبده ورسولھ الذي یسأل عن شيء إال "ویسألونك " 

أجاب، صلوات ربي وسالمھ وعلى آلھ وصحبھ رضي هللا علیھم أجمعین، ومن سار على 

  :دربھم إلى یوم الدین

یة التعلیمیة والدور الرئیسي الذي تسھمھ لمن أركان العلتعلیمیة ركنا ھاما متعد الوسائل ا   

في تحقیق التطور والتقدم السریع في ثورة المعلومات، ولم یعد اعتمادا أي نظام تعلیمي 

على الوسائل التعلیمیة الحدیثة بل أصبح ضرورة من ضروریات الحیاة، ھذا ما أدى إلى 

توفیر كل الوسائل التي تساعد على  أقطار العالم، ویحاول المعلمون تىانتشارھا في ش

تحقیق مطالبھم النبیلة، إذال یوجد أي اختالف بأن وسائل التعلیم من الوسائل المدعمة للفھم 

فھي تمھد للمتعلمین سبل االستیعاب، وبھذا یمكن القول بأن استعمال الوسائل التعلیمیة لجعل 

یادة التفاعل بین المعلم والمتعلم، الموقف التعلیمي أكثر تشویقا وجاذبیة، مما یؤدي إلى ز

  .وكذا تحسین عملیة التعلیم والتعلم

تعتبر الوسائل التعلیمیة أخذ النماذج المستخدمة والمستحدثة في التعلیم فھي مجموعة  كما    

من الوسائل واألسالیب التي یكون عرضھا تحسین التعلیم اإلنساني وتكون في غرفة 

حیث استطاعت تكنولوجیا .الصف، وفي مراكز التعلیم الخاص وبواسطة أجھزة خاصة

لمعرفة والتي یحاول اإلنسان بلوغھا منھا الحاسوب التعلیم أن تغیر الكثیر من سبل ا

واالنترنت الذي یعتبر سمة من سمات العصر الحدیث من خالل استخداماتھا كجزء رئیسي 

في شتى المحاالت، ومنھا النظام التعلیمي، بحیث لم یعد أي نضام تعلیمي على الوسائل 

مان نجاح تلك النظام التعلیمیة ضربا من الترف بل أصبح ضرورة من الضروریات لض

وجزء ال یتجزأ من منظومة، ومع بدایة االعتماد علي الوسائل التعلیمیة في عملیتین التعلیم 

في اآلونة األخیرة مع  فتطورات تطورا متالحقا كبیرا ةوالتعلم لھا جذور تاریخیة قدیم

        .  م التعلیمیةظھور النظ
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 ج 

طویلة تطورت خاللھا من مرحلة إلى أخرى بحیث مرت الوسائل التعلیمیة بمرحلة       

حتى وصلت إلى أرقئ مراحلھا التي تشھدھا الیوم في طل ارتباطھا بنظریة االتصال 

الحدیثة واعتمادھا على مدخل النظم، وسوف یقتصر الحدیث على الوسائل التعلیمیة 

ال تغنى عن وأھمیتھا في التعلیم الثانوي غیر أن الوسائل التعلیمیة بأنواعھا المختلفة 

المدرس أو تحل حلھ، فھي عبارة عن وسیلة معینة للمدرس، وتساعد على أداء مھمتھ 

التعلیمیة بل إنھا كثیرا ما تزید من أعبائھ، فال بد لھ من اختیارھا بعنایة فائقة، وتقدیمھا في 

الوقت التعلیمي المناسب، والعمل على وصل الخبرات التي یقدمھا المعلم نفسھ والتي 

  .لجھا الوسیلة المختارة وبذلك تغدو رسالتھ أكثر فاعلیة وأعمق تأثیراتعا

  :ومن ھنا نطرح اإلشكالیة الرئیسیة للبحث     

  ـ ماذا تعني بالوسائل التعلیمیة ؟

  :ومن خالل التساؤل الرئیسي السابق یمكن طرح اإلشكالیة الفرعیة

  ـ ما أبرز خصائص الوسائل التعلیمیة ؟ وما أنواعھا ؟

  ـ ما الشروط والقواعد الواجب مراعاتھا عند استخدام الوسیلة التعلیمیة ؟

  ـ وفیھا تمكن أھمیة الوسائل التعلیمیة ؟

ـ ھل تساھم الوسائل التعلیمیة في تحسین نوعیة التعلیم من وجھة نظر األستاذ بالمرحلة 

 الثانویة؟

علیمیة وأھمیتھا في الطور الوسائل الت" ولــقد قمنا باختیار ھذا الموضوع أال وھو     
وبذلك لمینا إلى المیدان التعلیمي من جھة، ومن جھة أخرى لمالھا من دور ھام "  الثانوي

  .وفقال في مجال التعلیم، وتھدف إلى إیصال المعرفة إلى المتعلم بأسھل الطرق

تعد  وان حاجتھ إلى استخدام الوسائل التعلیمیة ذلك لمواجھة مشكالتنا التعلیمیة حیث   

حاجة ملحة بوصفھا وسائل تساعد المتعلم على بلوغ األھداف بدرجة من اإلتقان، وتشمل 

األدوات والمواد، التي یستعملھا المعلم داخل الصف وخارجھ في سبیل توصیل الحقائق 

  .والمھارات المختلفة إلى أذھان المتعلمین
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التحلیلي الذي أتاح لنا الفرض ولقد اقتضت طبیعة البحث االعتماد على المنھج الوصفي    

  .أكبر إلنجاز ھذا الموضوع والغوص فیھ، وألنھ األنسب لبحثنا

ولإلجابة على التساؤالت المطروحة قد التزمنا في دراستنا على خطة بحث كانت عبارة  

  .مدخل وفصلین وخاتمة

احتوئ على اإلحاطة المعرفیة لبعض المصطلحات وقد : " فبالنسبة للمدخل فقد عنوان بـ    

  . مجموعة من مصطلحات التي من بینھا

التعلیم ـ التعلم والفرق بینھا، التدریس والفرق بین التعلیم والتدریس مفھوم التعلیمیة 

  .والوسائل التعلیمیة وتسمیاتھا، وأنواعھا

وتطرقنا في الفصل األول إلى الوسائل التعلیمیة وأھمیتھا والذي كان فصال نظرینا حیث 

  . الث مطالبقسم إلى ث

أسس : أسس وقواعد اختیار الوسائل التعلیمیة وتضمن ما یلي: فالمبحث األول عنوان بـ   

الوسائل التعلیمیة وقواعد اختیارھا، وخصائص وصفات الوسائل التعلیمیة، ومراحل تطور 

  .الوسائل التعلیمیة

: وتضمن. تعلیم والتعلمأثر ودور الوسائل التعلیمیة في عملیة ال: والمبحث الثاني عنوان بـ  

  .مصادر الوسائل التعلیمیة، ودور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم

  .أھمیة الوسائل التعلیمیة ومعوقات استخدامھا: " أما المبحث الثالث فكان معنون بـ  

خلص أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة، معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة والت: وقد تضمن

  .منھا، المدارس التي اھتمت بالوسائل التعلیمیة

كذلك جاء معنون كاألتي التعلیم الثانوي وأھمیتھ،  اریالفصل الثاني فقد كان فصال نظ أما   

فقد تناولنا في المبحث . حیث قسم كذلك إلى ثالث مباحث وكل مبحث إلى ثالث مطالب

م التعلیم الثانوي، وخصائص التعلیم ماھیة التعلیم الثانوي وتضمن ما یلي مفھو: األول

  .الثانوي في الجزائر ومبادئھ، وأھمیتھ التعلیم الثانوي
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المھارات : دور األستاذ في التعلیم الثانوي وقد تضمن: أما المبحث الثالث فعنون بـ  

التكنولوجیة التي یحتاجھا أستاذ التعلیم الثانوي، المطالب الواجب توافرھا في المعلم 

  .في عصر التكنولوجیا الثانوي،

  .أما الخاتمة فھي تتمثل في عرض جملة من النتائج المتحصل علیھا من ھذه الدراسة 

  :ولقد تمت االستعانة بعدة مصادر ومراجع أھمھا     

  .ـ تصمیم الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم لعبد الحافظ سالمة

  .بیة لمحسن علي عطیةـ الكافي في األسالیب تدریس اللغة العر

  .ـ الوسائل التعلیمیة وإنتاجھا للعادین وذوي االحتیاجات الخاصة لما جده السید عبید

  .ـ تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة لصباح محمود

  .لرمزي أحمد عبد الحي) تكنولوجیا التعلیم(ـ الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة 

  .التطبیق لمحمد محمود الحیلةـ تكنولوجیا التعلیم بین النظریة و

ـ مذكرة النیل شھادة الماستر دور الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تحسین نوعیة التعلیم في 

  ...المرحلة الثانویة

وغیرھا من الكتب الكثیرة والمتوفرة التي أنارت لنا طریق البحث وكانت عونا لنا    

  :لتجاوز الصعوبات المتمثلة في

  .المتخصصة في ھذا النوع من الموضوعاتـ نقص المراجع 

  .ـ إضافة إلى ضیق الوقت المخصص النجاز ھذا النوع

ولفضل هللا سبحانھ وتعالى تجاوزنا ھذه الصعوبات والعراقیل المساعدة أستاذنا المشرفة    

  .الدكتورة صدیق لیلى التي تتقدم لھا بالشكر الجزیل على توجیھاتھا ونصائحھا القیمة

   



 ـــــةـــدمــــــــــمقـــــــــــ : 
 

 

 و 

الشكر موصول كذلك إلى الجنة المناقشة على قبولھا مناقشة الموضوع وتكبدھم و       

  .عناء القراءة وإلى كل من ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة

وفـــي األخیر نقول بأن ھذا العمل جھد بشري وحسبانا أن بذلنا الجھد فیھ، فإن كان       

  .فمن أنفسنا وهللا ولنا التوفیق یــــــا رب صوابا فمن المولى عز وجل وإن كان خطأ

وأنا بھذا البحث ال أدعي الكمال، فإن وفقت فذلك قصدي، وإن جانبت الصواب وحسبي     

  . ، وهللا ولي التوفیقأني حاولت

  

  

  

  .ـ عثمان باشا محجوبة                                                 

  . ذھبیة  ـ موزاوي               

  . 2021ـ  2020: ـ جامعة مستغانم                                                 
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  الحقل المفاھیمي : المدخل

  :میةیلمصطلحات العملیة التعل

  ـ مفھوم التعلم 

  ـ مفھوم التعلیم

  ـ الفرق بین التعلیم والتعلم

  ـ مفھوم التعلیمیة 

  ـ التعلیمیة عند بعض العلماء

  التعلیمیة و أھم عناصرھا  ـ تطور

  ـ مفھوم التعلمیة 

  ـ مفھوم الوسائل التعلیمیة وتسمیاتھا

  ـ مراحل تسمیة الوسائل التعلیمیة

  . ـ خالصة
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 تسعى التربیة إلى تحدیث طرق التدریس وھذا لخلق جو فعال في العملیة التعلمیة    

لذلك تعتبر التعلیمیة مجموعة . التعلیمیة بین المعلم والمتعلم، بعدما كانت قدیما تعلیما جامدا

من الوسائل والطرق واألسالیب للتعلیم، فھذه الوسائل تلعب دورا فعاال في العملیة التعلیمیة، 

یة حیث یستطیع من خاللھا المعلم أن یجعل درسھ درسا علمیا نافعا یحقق األھداف المعرف

وأن ینقل جو الدرس من الخمول والملل إلى جو التفاعل . والمھاریة، الوجدانیة المطلوبة

  . والحركة والرغبة لدى المتعلمین

  :ـ التعلم بین اللغة واالصطالح1

  :أـ لغة

: بمعنى تعلم الشيء تعلما أي) ع ل م ( جاء في لسان العرب البن منظور في مادة    

، والشيء أتقنھ، أما علم علما فھو أعلم، وعلمتھ أعلمھ "األدب  تعلم" عرف حقیقتھ ووعاھا 

  1.كسرتھ، أكسره كسرا: مثل

  : ب ـ اصطالحا

یعد التعلم تعدیال لسلوك الفرد، یساعده في حل المشكالت التي تواجھھ في حیاتھ، وكذلك     

ي إلى اكتساب خبرات معرفیة تزید من نموه وفھمھ للعالم الخارجي المحیط بھ، فھو یؤد

   2.زیادة قدرتھ على السیطرة في البیئة وتسخیرھا لخدمتھ

أنھ عملیة بھا ینشأ فعل أو سلوك یتطور أو یتغیر، ذلك : كما جاء في تعریف ملكار    

بمكافحة ظرف من الظروف، أو ممارستھ واالستجابة لھ شرط أن یكون مكون لخصائص 

میول فطریة أو بلوغ حاالت طارئة على  غیر قابل للتفسیر بفعل. التطور أو التغیر الحاصل

  3.الكائن الحي

  

                                                             
         .) ع ل م ( مادة   1،ط10، مجلد5م، ج2003العرب، دار صادر  لسان: أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور - 1
التدریسیة نظریة وممارسة علمیة، دار النشر والتوزیع، األردن، بیروت،  الكفایات: عامر إبراھیم علوان و آخرون - 2
  .19، ص 2011، 1ط
مقاربات التعلیم والتعلم بالكفاءات، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، تیزي وزو، : عسعوس محمد - 3
  . 67، د ت ص 1ط
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بمعنى أن التعلم عملیة تكیفیة یكتسب المتعلم من خاللھا أسالیب جدیدة للسلوك، تؤدي       

إلى إشباع حاجیاتھ ومیولھ وتحقیق أھدافھ التي یحددھا لنفسھ نتیجة لتفاعلھ مع البیئة 

  . االجتماعیة والمادیة

  :التعــــــلم ـ شروط 2

  : أ ـ التكــــــرار

فكل من حاول حفظ معلومة مما ال شك أنھ قد الحظ األھمیة التي یكتسبھا التكرار عند    

  . أداء العمل، وقد أحس بانعكاس مفعولھ على عملیة الحفظ والتذكر

  : أنواع التكرار_ 

  :ـ التكرار الموجھ1

بحیث یستطیع . ى الجودة وإلى الخبرة وارتقائھاوھو الذي یؤدي إل: ومعناه التكرار المفید   

اإلنسان أن یقوم باألداء المطلوب بطریقة آلیة وسریعة، والتكرار المفید ھو التكرار القائم 

   . على أساس الفھم وتركیز االنتباه والمالحظة الدقیقة ومعرفة ما یتعلمھ الفرد

  : ـ التكرار اآللي األصم2

ویؤدي إلى . یھ ضیاع للوقت والجھد، وجمودا للعملیة التعلمیةفھذا ال فائدة منھ ألن ف   

والتكرار وحده ال یكفي إذ البد أن یكون مقرونا . عجز المتعلم عن االرتقاء بمستوى أدائھ

  1.بتوجیھ المعلم وإرشاداتھ نحو الطریقة الصحیحة، واالرتقاء المستمر بمستوى األداء

فظ المعلومات واسترجاعھا عند الحاجة إلیھا، نالحظ مما سبق ذكره أن التكرار عملیة ح

في  بحیث یعتبر أحد مبادئ التعلم الجید بشرط أنھ یكون ھذا التكرار مصحوب باستیعا

  . المعلومات الماد حفظھا

  

  
                                                             

  . 13م، ص 2007موفم للنشر، الجزائر، د ط، دلیل التعلم الجید، دار : عبد القادر میسوم - 1
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  : عیةـــــــــب ـ الداف   

عملیة التعلم البد أن تكون ھناك دوافع تدفع الفرد إلى بذل الجھد، والطاقة لتعلم  لحدوث    

وكلما كان الدافع قویا كان النزوع إلى . المواقف الجدیدة، أو حل ما یواجھھ من مشكالت

وللثواب والعقاب أثر بالغ في تعدیل السلوك وضبطھ، ألن األثر سواء كان . التعلم قویا أیضا

ویجب االعتدال في الثواب والعقاب، فإن . یؤدي إلى حدوث تغییر في السلوكطیبا أو ضار 

   1.اإلفراط فیھما یفقدھما القیمة والنتیجة

أي أن ھناك دوافع تدفع الفرد إلى بذل كل قصار جھده لتعلم المواقف لتعلم المواقف     

  . الجدیدة وللثواب والعقاب أثر وأھمیة في تعدیل السلوك

  : لمـــوزعج ـ التدریب ا

التدریب المركز ھو التدریب الذي یتم وقت واحد، وفي دورة واحدة، یجلب التعب  یعد   

بینما التدریب الموزع ھو الذي تتخللھ فترات من الراحة یساھم . والشعور بالملل والنسیان

   2.في تثبیت ما یتعلمھ الفرد ویجدد نشاط المتعلم

نستنتج أن التدریب المركز یختلف اختالفا عن التدریب الموزع فیحمل سمات ایجابیة     

على خالف التدریب المركز الذي یحمل سمات سلبیة مثل الشعور . یحدد بھا نشاط المتعلم

  . بالملل والتعب، وبالتالي یؤدي إلى التقلیل أو الحد من نشاط المتعلم

  :ئیةد ـ الطریقة الكلیة والطریقة الجز

ویقصد بالطریقة الكلیة االھتمام بالعمل كامال دون االنتباه إلى الجزئیات التي تؤلف في   

مجموعھا الكل، أما الطریقة الجزئیة فھي التركیز على المادة المتعلمة، أو جانب من 

المھارة في المرة الواحدة، أي تقسیم المادة إلى أجزاء یتم تعلمھا كل فرد على انفراد ثم یتم 

   3.الربط بینھا

                                                             
  . 14دلیل المتعلم الجید، ص :   عبد القادر میسوم - 1
  . 15المرجع نفسھ ص  - 2
العلمیة للنشر والتوزیع،  تعمیم الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم، دار الیازوري:  عبد الحافظ سالمة - 3

  . 20م، ص 2007عمان، شارع الملك حسین، الطبعة العربیة، 
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المعلومات، بحیث  بنالحظ أن الطریقة الكلیة ھي أفضل من الطریقة الجزئیة في استیعا   

حین أن الطریقة الثانیة  في. أن الطریقة الكلیة تجھل من المادة المراد تعلمھا مادة سھلة

معاكسة تماما للطریقة األولى، أي أن استیعاب األجزاء فقط ال یمكن المتعلم من الوصول 

  . إلى فكرة عامة إجمالیة عن الموضوع المراد تعلمھ

  : ـ التســـــمیع الذاتيه 

) نفسھ  ال أي یستعرض معلوماتھ على(فال ینبغي أن یقوم المتعلم بعملیة التسمیع الذاتي    

إال بعد فھم المادة واستیعابھا، فالتعجیل في ھذه العملیة مدعاة إلى الشعور بالفشل و 

   . ویحدد الحافز على بذل المزید من الجھد واالنتباه في الحفظ. اإلحباط

معلوماتھ على نفسھ إال بعد فھم المادة بمعنى ال ینبغي أن یقوم المتعلم باستعراض     

  . واستیعابھا

  :رشاد والتوجیــھـ اإلو

. أي أن التعلیم القائم على أساس اإلرشاد والتوجیھ أفضل، ویتم بمجھود أقل ووقت أقصر   

فینبغي أن تكون اإلرشادات ذات صیغة إیجابیة وبطریقة مبتدئة تدریجیة، و ینبغي أن یوجھ 

 یذ تحصیلھم وذلك لكي یبدأ التالم. المعلم إرشاداتھ في المراحل األولى لبدء عملیة التعلم

   1.الطرائق الصحیحة منذ البدایة متبعین

نستنتج أن التعلیم ینبغي أن یقوم على أساس اإلرشاد والتوجیھ، وذلك لكي ینطلق التلمیذ     

  . انطالقة صحیحة منذ البدایة

  : زـ معرفة النتــــائج

ممارسة الفعل دون معرفة النتائج تبعدنا عن التعلم الجید، فمعرفة التعلم بنتائج تقویم  إن   

تحصیلھ تعرفھ إن كان یسیر في الطریق الصحیح، كما یعرف مواطن القوة فیعمل على 

  . ویفید ھذا المبدأ كال من المتعلم والمعلم. تعزیزھا ویعرف مواطن الضعف فیھا

  
                                                             

  . 15دلیل التعلم الجید، ص:   عبد القادر میسوم - 1
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  : س ـ النشاط الذاتي  

النشاط الذاتي ھو النشاط الذي یقوم على أسس النشاط الذاتي للمتعلم، فالمعلومات التي       

یبذل فیھا الفرد جھدا في التحصیل تكون أكثر ثبوتا ورسوخا، أما التعلم القائم على أساس 

   1.التلقین واإللقاء من جانب المعلم فال تكون ناجحة

  : ـ التعلــــــیم 2

  : تعریفات كثیرة من بینھا نذكر نجد للتعلیم     

والمعلم ھو التصمیم  2.ـ التعلیم ھو جعل اآلخر یتعلم ویقع على العلم والمعرفة والصنعة

المنظم المقصود للخبرة التي تساعد المتعلم على إنجاز التعبیر المرغوب فیھ في األداء، 

   3.رادة المتعلم التي یقودھا المعلم’وعموما ھو 

لعملیة المقصودة أو غیر المقصودة تتم داخل المؤسسات أو خارجھا في أي ـ كما یقصد بھ ا

   4.وقت ویقوم بھا المعلم

د على التعلم، وھو مجموعة اـ وجاء في تعریف آخر أنھ مشروع أنساني ھدفھ مساعدة األفر

من الحوادث تؤثر في المتعلم بطریقة تؤدي إلى تسھیل التعلم، وفي العادة تكون ھذه 

المتتالیة كونھا خارجة عن نطاق المتعلم مطبوعة أو مسجلة أو منطوقة وغالبا ما الحوادث 

  5.تدعم العملیات الداخلیة للمتعلم

  

  

  
                                                             

  . 16 – 15دلیل المتعلم الجید، ص : عبد القادر میسوم - 1
طرائق التعلیم بین النظریة والممارسة، في ضوء االتجاھات التربویة الحدیثة وتدریس اللغة العربیة :  یوسف مارون - 2

  . 21، ص 2008في التعلیم األساسي، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس ، لبنان، 
م، ص 2009، 1ن ، األردن، طإعداد وتأھیل المعلم، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع، عما: ینظر مصطفى دعمس - 3

274 .  
استراتیجیات التدریس المقدمة، واستراتیجیات التعلم وأنماط التعلم، جامعة : عبد الحمید حسن، عبد الحمید شاھین - 4

  . 81، ص 2011ـ  2010اإلسكندریة د ط، 
  . 21التصمیم التعلیمي، نظریة وممارسة، ص : محمود الحیلة - 5
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وأنھ . نقل المعلومات منسقة إلى المتعلموجاء في تعریف محسن علي عطیة أنھ     

  1.معلومات أو خبرات أو مھارات وإیصالھا إلى فرد أو أفراد بطریقة معینة

التأثیر الذي یحدثھ المعلم في المتعلم في إطار العملیة : ا عن تعریفھ عند بعض الخبراءـ أم

وھذا التأثیر ینتقل من . التعلیمیة، ویمكنھ أن یغیر أو یكیف طرائق السلوك التي یتبعھا التلمیذ

عن طریق قواه العقلیة ) المتعلم ( إلى الشخص المؤثر فیھ ) المعلم ( الشخص المؤثر 

ه وتحصیلھ للمعلومات واألفكار من الدروس التي یتلقاھا عن طریق قواه وتفكیر

 2.السیكولوجیة والنفسیة

نستنتج من خالل التعاریف السابقة أن التعلیم عملیة تلقین معلومات وتدریبھم على أداءي    

  . مختلف العملیات والتجارب المقررة في المناھج الدراسي

  : متطلبات التعلیم_ 

  .ـ تحدید المتطلبات السلوكیة المراد تحقیقھا كأھداف ونتاجات تعلیمیة

  .ـ تحدید الخصائص األساسیة لمتعلم

  .ـ التوزیع في استخدام المعززات لتنشیط المتعلمین

ـ التوزیع في استخدام أنواع التقویم المتنوعة مع التركیز على التقویم الذاتي التكویني الذي 

المتعلم بتغذیة راجعة عن سلوكھ، والتي تسمح بدورھا بالتعدیل یمكن المعلم من تزوید 

  3.والتحقیق في أیة مرحلة من مراحل التعلیم

من خالل ذلك نجد أنھ یجب على المعلم القائم بالتعلیم مراعاة خصائص المتعلمین    

في وأن یكون واعیا منتبھا بما یحدث . واستخدام التعزیز بتوازن، مع تجنب استخدام العقاب

الفصل، كما یجب علیھ أن یوزع انتباھھ على جمیع التالمیذ وتحسین التصرف في المواقف 

  . مع مراعاة ظروف التالمیذ الذین یواجھون مشاكل. واألزمات
                                                             

، 1الكافي في أسالیب التدریس في اللغة العربیة، دار الشرق للنشر والتوزیع، عملن ، األردن ط:  محسن علي عطیة - 1
  . 55م، ص 2006

  .22طرائق التعلیم بین النظریة والممارسة، ص :  یوسف مارون - 2
م، ص 2008، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط إدارة نظام التعلیم الصفي، دار الیازوري: نوال العشي:  ینظر - 3
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  : الفرق بین التعلیم والتعلم_      

  .التي تمارس، بینما التعلیم ھو نتاج تلك العملیة واإلجراءاتـ التعلیم ھو العملیة 

ـ التعلیم یعنى بما یكسبھ الفرد بالخبرة والممارسة كاكتساب االتجاھات والمیول والمدركات 

والمھارات االجتماعیة والحركیة، أما التعلم ھو تعدیل السلوك نتیجة ما یحدث أو یفعل أو 

     1.یالحظ

تعلیم وكخالصة للقول نقول أن ھدف عملیة التعلیم ھو تسییر وتسھیل عملیة التعلم، فال    

  . لیس غایة في ذاتھ بینما ھدفھ تعلیم التالمیذ للتسییر والسھولة

  :ـ التدریــــــــــــــــس 3

أن التدریس ھو إجراء یقوم بھ المعلم لتحقیق عملتي التعلیم والتعلم، یرى بعض الخبراء    

دریس فھو یھدف إلى تزوید الطالب بالمعلومات التي تؤثر عملیا في شخصیة المتعلم، فالت

یھدف إلى تشكیل بنیة الفرد بصورة تمكنھ من أن یتعلم أداء سلوك محدد في ظروف 

  . معلومة

لذلك . فعملیة التدریس تستند على الخبرات الحیویة في ضمن عمل مرتبط بقاعدة أو نظام  

  2.یأخذ التدریس صفة المھنة التي ترتبط باإلرشاد والتوجیھ

والتدریس أیضا ھو مجموعة من النشاطات التي یؤدیھا المدرس في موقف تعلیمي    

  3.لمساعدة المتعلمین في الوصول إلى أھداف تربویة محددة

وجاء في تعریف آخر أن التدریس ھو عملیة تتضمن متعلما ومعلما ووسائط وخبرات    

  4.تھدف إلى تحقیق نواتج تعلیمیة محددة

  

                                                             
  . 56الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص : محسن علي عطیة - 1
  .19طرائق التعلیم بین النظریة والممارسة، ص : یوسف مارون:  ینظر - 2
  .55الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص : محسن علي عطیة - 3
م، ص 2009، 1استراتجیات التعلم والتعلیم، زمزم ناشرون موزعون، عمان، األردنن ط: عبد الكریم علي البیماني - 4
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  : الفرق بین التعلیم والتدریس_   

علمتھ : المعارف، المھارات والقیم، بحیث نقول: یستخدم التعلیم في ثالثة مجاالت وھي   

كما نقول درستھ آداب المجالسة، أو درستھ . النحو، علمتھ المحاسبة و علمتھ قیادة السیارة

  . قیادة السیارة

 وعمومیة من التدریس، إذ یستخدم في مواضعوعلى ھذا النحو أن التعلیم أكثر شموال     

أي أنھ تعلیم . نھ یشیر إلى نوع خاص من طرق التعلیمكثیرة في الحیاة، أما التدریس فإ

مخطط مقصود، ھذا یعني أن التدریس یحدد فیھ السلوك المرغوب فیھ وظروف الموقف 

  1.التعلیمي التي تتحقق فیھا األھداف

في األخیر أن التعلیم ھو عبارة عن مجموعة من الفعالیات التي تحدث في عقل  نقول   

المتعلم بینما التعلیم فھو مجموعة من الفعالیات التي یوفرھا المدرس للتأثیر على ما یدور 

كالبیت أو المجتمع أو في داخلھما . في عقول المتعلم، وقد یحدث خارج المؤسسة التعلیمیة

  . أما التدریس فال یقوم إال في المؤسسات التربویة .أو في االثنین معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 56ـ  55الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص : عطیة محسن علي - 1
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  : التعلیمیة بین اللغة واالصطالح_   

  : أ ـ لغة

في موضوع أعلم، في معنى ) ت ع ل م ( جاء في لسان العرب البن منظور في مادة    

ّم ھنا ھو العلم واإلخبار بالحدث وجاء في قولھ تعالى ّم : " التعل ْحَمن َعل ََق الرَّ الًقْرآن َخل

ّمھ البیان   2.وقیل علمھ البیان بمعنى جعلھ ممیزا عن سائر البشر بالتعلم  1."اإلنسان عل

  : وقد وردت في عدة آیات في القرآن الكریم كقولھ) علم ( فالتعلیمیة مأخوذة من الفعل   

   4"وعلمك ما لم تكن تعلم : " وقولھ أیضا 3"وعلم آدم األسماء كلھا " 

رد مفھوم التعلیمیة في قاموس المنھل و الوسیط أنھا تعني تعلیمي ارشادي وھي وقد و   

  5 .أیضا فن تعلیم األدب وفن التعلیم

  : ب ـ اصطالحا

 didact ، التي اشتقت من الكلمة الیونانیة  didactiqueتعد التعلیمیة ترجمة لكلمة   

لیصبح التعلیم أو فن التعلیم، إذ ھو مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم في عملیة 

والمؤدیة إلى إیصال المعرفة سواء أكانت ھذه المعرفة فنا أو لغة أو علم من . التعلیم والتعلم

   6.العلوم

   

  

  

  

                                                             
  )  4ـ  1( سورة البیان آیة  -  1
  . 10مجلد ) ع ل م ( لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2
  .31سورة البقرة آیة  - 3
  .113سورة النساء آیة  - 4
  . 277م، ص 2013، 17قاموس المنھل الوسیط، دار اآلداب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: سھیل ادریس - 5
،ه، 1426، 1معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط:  جرجس جرحس میشال - 6

  . 303م، ص 2005
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بصفة  1554ظھر سنة  وقد عرفھا محمد الصالح حثروبي أن مصطلح الدیداكتیك    

وھي علم . م، جاء مرادفا لفن التعلیم1667عامة، أما في المجال التربوي كان سنة 

  1.موضوع دراسة طرائق وتقنیات التعلیم

كما جاء في تعریق بشیر ابریر أنھا الدراسة العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاتھ، واألشكال    

بغیة الوصول إلى تحقیق اأھداف المنشودة سواء  تنظیم حاالت التعلم التي یخضع لھا التلمیذ

  2.على المستوى العقلي أو الحسي

وقد میز معظم الدارسین في الدیداكتیك نوعین أساسین یتكامالن فیما بینھما بشكل كبیر    

  : وھما

  : الدیداكتیك العام_ 

وى نجده یھتم بكل ما یجمع بین مختلف مواد التدریس أو التكوین، وذلك على مست  

الطرائق المتبعة ولعل ھذا ما یجعل ھذا الصنف من الدیداكتیك یقصر اھتمامھ على ما ھو 

ام ومشترك في تدریس جمیع المواد، أي القواعد واألسس العامة التي یجب مراعاتھا من ع

  . غیر األخذ بخصوصیات ھذه المادة أو تلك

  : الدیداكتیك الخاص_ 

األخیر الذي یھتم بما یخص تدریس مادة من مواد التكوین حیث الطرائق والوسائل  فھذا  

كتدریس اللغة العربیة مثال، ویعني بذلك كل ما یتعلق بمكونات اللغة كالقراءة . الخاصة بھا

  3.والكتابة والتعبیر

  

  

  
                                                             

لمرحلة التعلیم االبتدائي وفق النصوص المرجعیة، والمناھج  الدلیل البیداغوجي: محمد الصالح یثروبي:  ینظر - 1
  . 126، ص 1م، ج2012الرسمسة، دار الھدى، عین میلة، الجزائر، د ط، 

مناھج تعلیمیة بین التراث والدراسات اللسانیة الحدیثة، مخبر اللسانیات واللغة العربیة، جامعة برج باجي : بشیر ابریر - 2
  . 84م، ص 2009مختار، عنابة، 

  . 39م، ص 2008، 1، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط2تعلیمیة اللغة العربیة، ج: انطوان صیاح:  ینظر - 3
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وخالصة القول أن التعلیمیة ھي الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاتھ، وھي مرتبطة    

أساسا بالمواد الدراسیة من حیث محتویاتھا وكیفیة التخطیط لھا لمساعدة المتعلم على تفعیل 

  .قدراتھ، وتحصیل المعارف و استثمارھا في تلبیة حاجیاتھ الحیاتیة المتنوعة

  : ــــــر التعلیمیةعناصــــــــ_     

والمطلوب أن تجتمع ھذه . إن العملیة التعلیمیة تكاملیة، تتفاعل فیھا أطراف متعددة   

األطراف بشكل ایجابي كي تتحقق أھداف التعلیم، ألن حصول أي خلل في طرف أو ركن 

 وترتكز ھذه العملیة على. من أركان العملیة سیؤدي إلى خلل في نتائج العملیة التعلیمیة

  : ثالثة عناصر وھي

  : ـ المعلم1

الراشد المتشبع بقیم المجتمع ومبادئھ الفلسفیة والثقافیة واتجاھاتھ  یعد المعلم االنسان   

الفكریة، ونظریتھ للكون والذات، وفي نفس الوقت نجده ھو الناقد لما یجري في المجتمع 

  1.وھو الناقل للمعرفة، وما اكتسبھ من نظریات وقوانین علمیة و منھجیة

ستطیع كل من یقف أمام مجوعة من بحیث یستطیع أي شخص أن یكون معلما، لكن ال ی  

الطالب أن یصف نفسھ بأنھ معلم ناجح، ألن المعلم الناجح لھ من الخصائص والسمات التي 

وھذه السمات قد تكون فطریة بیولوجیة یولد الفرد . ال توجد إال في فئة قلیلة من المعلمین

   2.مامزودا بھا، وقد تكون مكتسبة یتعلمھا وینمیھا خالل مرحلة تكوینیة 

  : ومن تلك السمات والخصائص نذكر

  : أ ـ الخصائص الجسمیة

أي أن المعلم الناجح یكون صحیحا بدنیا خالیا من األمراض والعاھات المزمنة، وعیوب    

النطق كالفأفأة والتأتأة، وعیوب مخارج الحروف، تلك المظاھر التي غالبا ما یكون لھا تأثیر 

                                                             
  . 83مقاربات التعلیم والتعلیم بالكفاءات، ص :  عسعوس محمد - 1
المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د :  علي سامي الحالق - 2

  . 92م، ص 2010ط، 
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وعلى تفاعلھ مع زمالئھ وإدارة المدرسة ثم على . سلبي على أدائھ داخل غرفة الدرس

  . العملیة التعلیمیة

  : ب ـ القدرات العقلیة

فالمعلم الناجح ھو الذي یتمتع بقدرات عالیة في التفكیر العلمي والتفكیر اإلبداعي،    

  . والتفكیر الناقد وحل المشكالت والتحلیل والتطبیق والتقویم الموضوعي ألداء الطلبة

  : الخصائص األكادیمیة والمھنیةج ـ 

بحیث یكون المعلم متعمقا في مجال تخصصھ وعلى درایة بكل جدید في ھذا التخصص    

وحضور المؤتمرات والندوات . عن طریق االطالع الدائم وقراءة الكتب و المجالت العلمیة

  .العلمیة باإلضافة إلى درایتھ بالثقافة السائدة في المجتمع

ر المعلم یتحدد من خالل األعمال التي یقوم بھا في عملیة التدریس، ون أھم وقد كان دو    

األدوار التي یلعبھا ھي تنمیة روح الجماعة والتعاون، وتزوید التالمیذ بكل ما یمكنھم من 

التعایش مع البیئة بھم وأیضا تدریبھم على استخدام المعرفة واالستفادة منھا في حل 

   1.المشكالت

كن القول أن المعلم ركن أساسي من أركان العملیة التعلیمیة فبدونھ ال یمكن أن وبھذا یم    

والحامل للمعلومة اإلنسانیة فال بد . یحدث التعلیم، باعتباره الناقل للمعرفة الموجھة للمتعلمین

أن یوضع في بؤرة اھتمام من یرد تطویر العملیة التعلیمیة، وتمكینھا من تلبیة حاجیات 

وللمعلم أیضا سمات یجب أن یتحلى بھا لما لھا من أثر كبیر . تمع من إعداد جیلاألمة والمج

  .على التفاعل بینھ وبین المتعلمین بینعكس باإلیجا

  

  

  

                                                             
للمعلمین، في ضوء مقاربات التدریس بالكفاءات، مذكرة ماجستیر، قسم  الممارسات التدربیة: نورة بوعیشة:  ینظر - 1

  . 21ـ 19م، ص 2008علم النفس وعلوم التربیة، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 
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  : ـ المتعلم2    

, یمثل المتعلم المحور األساس في العملیة التعلیمیة، كما أنھ أساس في عملیاتھا ومتطلباتھا

وأن العملیة التعلیمیة ال تحدث إال بوجوده وانتباھھ . لھافضال على أنھ الغایة النھائیة 

وھذا یشترط اشتراط جوھري على المتعلم أن ینتقل كلیا من . وإدراكھ ومشاركاتھ الذاتیة

وجوده في دائرة المحیط إلى دائرة التعلیم التي تعتمد على المتعلم، إلى وجدوده في دائرة 

  1.لم مسؤولیة المتعلم ولیس مسؤولیة المعلمالتعلم التي تعتمد على ذاتھ، وھذا التع

وقد جاء في تعریف أحمد حساني أنھ محور العملیة التعلیمیة وھو مھیأ لالنتباه   

واالستیعاب مع حرص األستاذ على دعمھ المستمر الھتمامھ وتعزیزه بغرض ارتقاءه 

  2.الطبیعي الذي یقتضیھ استعداده للتعلم

من وراء ھذه العملیة، حیث تسعى التربیة إلى توجیھ التلمیذ  فالمتعلم كذلك ھو المستھدف    

ولكي یتحقق ذلك یجب معرفة . وإعداده للمشاركة في حیاة الجماعة ومشاركة مثمرة

  3.احتیاجاتھ وسلوكھ

معنى ذلك أن المتعلم عنصر فعال وجوھري في، وھو الركیزة األساسیة في العملیة    

ذا توفرت رغبة المتعلم في ذلك، كما لھ حق المشاركة وإبداء فال یكون تعلیم إال إ. التعلیمیة

 . الرأي كما صار مساعدا لمعلمھ في كثیر من النشاطات

 

 

 

 

 
                                                             

ر والتوزیع، عمان، أسس بناء المناھج التربویة، وتعمیم الكتاب التعلیمي، دار المسیرة للنش: محمد محمود الخوالدة - 1
  . 43 م، ص2004، 1األردن، ط

دراسات في اللسانیات التطبیقیة، حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : محمد حساني: ینظر - 2
  . 142، ص 2009، 8الجزائر، ط

  . 81م، ص 2003، 1ة، مصر، طكمال عبد الحمید زیتون، التدریس نماذجھ ومھاراتھ، عالم الكتب، القاھر: ینظر - 3



.المفاھیمي لمصطلحات العملیة التعلیمیة الحقل                            :    مدخــــــــــــــل  
 

 
29 

  : ىحتوـــــ الم

و الكفاءات المشكلة لموضوع من موضوعات التعلم، مثل محتوى ھو مجموعة المعارف    

الدراسیة المقررة للتحصیل في مخطط دراسي، أو ھو مجموع المفاھیم المؤلفة للمادة 

     1.موضوع من مواضیع التعلم

ویعرف كذلك أنھ نوعیة المعارف والمعلومات التي یقع علیھا االختیار والتي یتم تنظیمھا    

   2.على نحو معین، سواء أكانت ھذه المعارف المفاھیمیة أم حقائق أم أفكار أساسیة

العملیة التعلیمیة ما یقدم بشكل عشوائي، و إنما بمعنى أن المحتوى یعتبر من أھم ركائز    

ھناك معاییر في اختیار المحتوى، فمثل النظر إلى المتعلم ومعرفة الغرض من تدریس ھذا 

لما یجب مراعاة المدة الزمنیة . المحتوى، فإن لم نعرف الغرض علینا تحدید المحتوى

فال یمكن أن تأتي المحتوى . حدفالمحتوى یجب أن یكون موافقا لألطر العامة للمجتمع الوا

  .منافي عادات وتقالید المجتمع، البد منھ أن یخدم المجتمع

ال یمكن االستغناء ) المعلم، المتعلم، المحتوى( نستنتج مما سبق ذكره أن العناصر الثالثة    

عن ركن من أركانھا، فإن غاب ركن منھا حدث خلال في نتاج العملیة التعلمیة، فالمتعلم 

كبیر، وأھمیتھ ال تقل عن أھمیة المعلم من خالل إسھامھ في نجاح العملیة التعلمیة ركن 

التربویة، وقیامھا على أساس اتصال بین المعلم والمتعلم، مستعینا بوسائل لتوضیح مادتھ 

  . وفق المنھاج المسطر، لیجعل المعلم أكثر قدرة على جمع المعارف والمھارات

  

  

  

  

  

                                                             
  .278م، ص 2010قاموس التربیة الحدیث، منشورات المجلس األعلى للغة العربیة، دط، : بدر الدین بن تریدي - 1
  .76م، ص 2005، 1نظریات المناھج التربویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط: إیناس عمر بوحثلة - 2
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     ّ   : میةـ تعریف التعل

تعد التعلیمیة مجموعة الجھود والنشاطات المنظمة الھادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعیل    

قدراتھ ومواده في العمل على تحصیل المعارف والمكتسبات والمھارات والكفایات وعلى 

  1.استثمارھا في تلبیة الوضعیات الحیاتیة المتنوعة

ّمیة بین اللغة واالصطالح_    :الوسائل التعل

لقد انتشر استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة، وأصبحت عنصرا أساسیا وضروریا في    

ّمیة، وھذه األخیرة تقوم على أساس االتصال بین المعلم والمتعلم مستعینا  العملیة التعل

بوسائل لتوضیح مادتھ، لذا من النادر أو المستحیل أن تقوم العملیة التعلیمیة دون الوسائل، 

الكتب، القوامیس، : درس الناجح یحرص على استخدام أدوات كثیرة منھابل نجد الم

والصور الفتوغرافیة واألشكال والرسومات والجداول ومنھا . المراجع، المؤلفات المختلفة

العینات والنماذج والمعارض، ومنھا البرامج اإلذاعیة المرئیة والمسموعة واألفالم التعلیمیة 

  . واألشرطة

  : أ ـ لغة

ومثل الوسیلة المنزلة عند الملك، ) و س ل ( في مادة جاء في لسان العرب البن منظور   

الراغب في هللا، وتوسل إلیھ : والواسل. وسل فالن ألى هللا وسیلة، إذا عمل عمال تقرب إلیھ

  2.بوسیلة إذا تقرب إلیھ بعمل، والوسیلة ما یتقرب إلى الغیر والجمع الوسل والوسائل

  3."ال أولئك الذین یبتغون إلى ربھم الوسیلة أیھم أقرب یرجون رحمتھ: " لوقولھ عز وج 

   4.والوسیلة ھي ما یتقرب بھ اإلنسان وما یعتمد في أمره  

معناه أن الوسیلة في اللغة ھي الوصلة والقرب وجمعھا وسائل وتدور معانیھا حول    

  . التقرب إلى الغیر واالتصال

                                                             
  . 18، ص2تعلیمیة اللغة العربیة، ج: أنطوان صیاح: ینظر - 1
  . 725، ص 2محلد) و س ل ( لسان العرب، مادة : ابن منظور - 2
  . 57سورة اإلسراء آیة  - 3
  . 1109، ص 2005، 1معجم الوسیط، دار الكتب العالمیة، لبنان، ط:  عصام نور الدین - 4
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  : ب ـ اصطالحــــــــــــــا  

لقد اھتم الكثیر من الباحثین في مجال التعلیمیة بموضوع الوسائل التعلیمیة فقدموا     

  : تعریفات اصطالحیة من بینھا

ـ تعد الوسائل التعلیمیة عنصر من عناصر النظام التعلیمي الشامل، یسعى إلى تحقیق أھداف 

  1.تعلیمیة محددة

ھا المعلم في تحسین عملیة التعلیم، بھدف ـ كما ھي مجموعة األجھزة واألدوات التي یستخدم

  2.توضیح المعاني وشرح األفكار وإیصالھا

ـ مفھومھا كذلك أنھا مجموعة الخبرات والمواد واألدوات التي یستخدمھا المعلم لنقل 

المعلومات إلى ذھن التلمیذ، سواء داخل الصف الدراسي أو خارجھ، بھدف تحسین الموقف 

  3.التلمیذ النقطة األساسیة فیھالتعلیمي الذي یعتبر 

ـ وجاءت بمعنى آخر كل ما تستعین بھ المدرسة على المادة العلمیة وسائر المعارف والقیم 

إلى أذھان الدارسین، وھي ذلك النوع من التعلم الذي یتعلق بإنتاج المواد التعلیمیة 

  4.واختیاراھا واستعمالھا، التي لت تعتمد على الكلمة المكتوبة

أنھا كل وسیلة تتدخل بمساعدة المعلم في تحقیق األغراض : في تعریف أحمد حساني ـ وجاء

التعلیمیة والبیداغوجیة أثناء تعاملھ المباشر مع مادتھ من جھة، ومع المتعلم من جھة 

  5.أخرى

من خالل التعاریف نستنتج أن الوسائل التعلیمیة قدیما ھي عبارة عن أدوات وأجھزة    

لفة، یستخدمھا المعلم لتحسین عملتي التعلیم والتعلم، أما حدیثا ھي وقنوات اتصال مخت

تستخدم تكنولوجیا العصر لذا الواجب على المؤسسات التعلیمیة . أسلوب وطریقة في العمل

                                                             
  .817م، ص 2006الوسائل التعلیمي، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، دار السوق الثقافي، دط، :  حمزة الجبالي - 1
  . 253م، ص 1998، 2مدخل إلى التكنولوجیا التعلیمیة، دار الفكر، األردن، ط: عبد الحافظ سالمة - 2
  . 11الجامعة باللیت، د ط، د ت، ص مذكرة الوسائل التعلیمیة، جامعة أم القرى، كلیة : غدیر علي حمادي: ینظر - 3
م، 2009، 1، شارع محمد فرید،ط)تكنولوجیا التعلم ( الوسائل التعلیمیة تقنیاتھا التربویة : رمزي أحمد بن عبد الحي - 4

  .15ص
  . 152دراسات في السانیات التطبیقیة  حقل تعلیمیة اللغات، ص : احمد حساني - 5
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لتحقیق أھدافھا كذلك إعادة المتعلم لمواجھة تحدیات  .األخذ بوسائل التعلیم القدیمة والحدیثة

  . العصر

   : تسمیات الوسائل التعلیمیة_ 

لقد دخلت الوسائل التعلیمیة خالل مراحل تطورھا تحت تسمیات مختلفة وفقا للتطور    

  : التاریخي لھا، وھي حسب تطورھا كما یلي

   ): وسائل معینات التدریس : ( أ ـ الوسائل المعینة

مساعدة كل من المعلم  وتتبع ھذه التسمیة من الدور الذي تلعبھ الوسائل التعلیمیة في  

  . والمتعلم في تسھیل عملتي التعلیم والتعلم

  :ب ـ الوسائل السمعیة البصریة

وترجع ھذه التسمیة إلى كون الوسائل إما مرئیة أو سمعیة أو اإلثنین معا نسبة إلى الحاسة   

  . التي یتعلم بواسطتھا

  : ج ـ وسائل اإلیضاح

ھذه التسمیة على الدور الذي تلعبھ ھذه الوسائل في توضیح ما یقوم بھ المدرس  وتدل 

  . بشرحھ بشكل نظري ال یتضح إال بھذه الوسائل

  :د ـ تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا التعلم

وتعود ھذه التسمیة إلى الطبیعة التقنیة المركبة التي تتكون منھا ھذه الوسائل، وتستخدم في   

. ا بعد، ووردت تسمیات أخرى منھا الوسائل التعلیمیة وھي األكثر شیوعاالتربیة فیم

ووسائل االتصال التعلیمیة، والوسائل الوسیطة وأحدث ھذه التسمیات تكنولوجیا التعلیم أو 

  1.تقنیات التعلیم

  

                                                             
تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة للمكتبات وتكنولوجیا التعلیم، دار : عبد هللا الشقران: عبد الحافظ سالمة:  ینظر - 1

  . 15م، ص 2002، 1الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة العربیة 
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  :ـ مراحل تسمیاتھا  

نظرا للتقدم التكنولوجي الكبیر الذي یشمل كافة المجاالت في عصرنا الحالي ومن ضمنھا   

المجال التربوي، سواء في المواد التعلیمیة أو التخصصات التفریعیة لھا، وطرق و أسالیب 

فقد مرت الوسائل التعلیمیة بتسمیات . تدریسھا، والھدف العام من العملیة التعلیمیة التربویة

إال أنھا أصبحت عالما لھ مدلولھ وتفریعاتھ وأھدافھ وھو تكنولوجیا التعلیم، . ةمختلف

  : ونستعرض فیما یلي المراحل التي مرت بھا ھذه التسمیات والتي ننوه لھا فیما یلي

  :تسمیتھا تبعا للحواس التي تخاطبھا: ـ المرحلة األولى1

  : وتنقسم ھذه المرحلة بدورھا إلى ما یلي  

بحیث اعتقد المربون أن التعلیم یعتمد على حاسة البصر حیث یحصل : ـ وسائل سمعیة

  .بالمئة من خبراتھ عن طریق البصر)  90 – 80( الفرد على أكثر من 

  .حیث اعتبرت حاسة السمع مھمة في عملیة التعلیم والتعلم: ـ وسائل سمعیة

حاستي السمع والبصر، وسمي وذلك العتماد عملیة التعلم على : ـ وسائل سمعیة بصریة

حیث تستخدم فیھا األدوات واألجھزة التي تكسب المتعلم خبرات . بالتعلیم السمعي البصري

   .تعلیمیة عن طریق حاستي السمع والبصر

وذلك لیس اعتمادھا على حاستي السمع والبصر فقط، : ـ وسائل تعتمد على جمیع الحواس

   1.أصحاب الوسائل الحسیة أو الوسائل اإلدراكیة وھذا ما سماه. إنما تعتمد جمیع الحواس

  )  تسمیتھا على حسب دورھا في االتصال ـ نظریة االتصال: ( ـ المرحلة الثانیة2

ففي ھذه المرحلة بدأ االھتمام بجوھر العملیة التربویة لتحقیق التفاھم بین عناصر العملیة    

التي یتم . لرسالة والوسیلة وحتى البیئةالتعلمیة واالتصال التي تتضمن المرسل والمستقبل، ا

االتصال بھا واعتمادا على نظریة االتصال، فقد تم تعریف الوسیلة أنھا القناة التي یتم 

                                                             
، 2ات الخاصة، دار صفاء، عمان، طالوسائل التعلیمیة وانتاجھا للعادیین وذوي االحتیاج:  ینظر ماجدة السید عمد - 1

  . 29 – 28م، ص 2014ه ـ 1435
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بواسطتھا نقل األھداف التعلیمیة من المرسل إلى المرسل إلیھ وھذه القنوات متعددة یتوقف 

  : اختیارھا على حسب

  .ـ األھداف التعلیمیة وطبیعتھا

  .ائص الدارسین من حیث العمر الزمني والعقلي لھمـ خص

  .ـ األھداف السلوكیة التي یحددھا المعلم

  .ـ اإلمكانیات التعلیمیة المتاحة من مواد بشریة ومادیة

   1.ـ الظروف البیئیة التي یتم االتصال بھا

  )معینات التدریس ( تسمیتھا على أساس دورھا في التدریس : ـ المرحلة الثالثة3

وقد سمیت في ھذه المرحلة بالوسائل التعلیمیة، أو وسائل اإلیضاح ألن المعلمین استعانوا    

  2.بھا في تدریسھم ولكن بدرجات متفاوتة حسب مفھومھ لھذه وأھمیتھا

  :تسمیتھا على أساس ارتباطھا بعملیتي التعلم والتعلیم: ـ المرحلة الرابعة4 

التعلیمیة قد خرجت من نطاقھا المحدود خالل  نرى في ھذه المرحلة أن مسمیات الوسائل   

  : المراحل السابقة، ومن أكثر مسمیات ھذه المرحلة نجد

   :أ ـ الوسائل التعلیمیة

 وھناك. وتشیر ھذه التسمیة إلى ربط الوسائل التعلیمیة بعملیة التعلیم بشتى صوره     

تعریفات كثیرة من بینھا األجھزة واألدوات التي یستخدمھا المعلم وترتبط ارتباطا وثیقا 

  . بثالث محاور أساسیة وھي المعلم، المتعلم والمحتوى

  

  

                                                             
  . 29ص الوسائل التعلیمیة وانتاجھا للعادیین وذوي االحتیاجات الخاصة :  ینظر ماجدة السید عمد   - 1
  . 29الوسائل التعلیمیة وانتاجھا للعادیین وذوي االحتیاجات الخاصة، ص:  ماجدة السید عبید - 2
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ّمیةب    :ـ الوسائل التعل

وھي كل ما یستخدمھ المعلم من أجھزة و أدوات ومواد تعلمیة وغیرھا داخل اسوار    

  . ارجھا بھدف اكتسابھ المزید من الخبرات والمعارف بطریقة ذاتیةالمؤسسة التعلیمیة أو خ

  :ج ـ الوسائل التعلیمیة التعلمیة

یعد ھذا النوع من األجھزة المتكاملة من األدوات واألجھزة التعلیمیة التي یستخدمھا    

المعلم أو المتعلم لنقل محتوى معرفي أو الوصول إلیھ، وھي مواد و أدوات تقنیة مالئمة 

للمواقف التعلیمیة المختلفة یستخدمھا المعلم أو المتعلم بخبرة ومھارة لتحسین عملتي التعلیم 

  : والتعلم وتھدف إلى

  .ـ تقییم أساس مادي لإلدراك الحسي  والتقلیل من اللفظیة

ـ إثارة التعلم وتشویقھ حیث أن االستعانة بوسائل تعلیمیة تعلمیة یعد نوعا من تنویع 

  .اقف التعلیم والتعلمالمثیرات في مو

  . ـ تقدیم خبرات دافعیة ترتبط بمجاالت الحیاة الیومیة للمتعلم

ـ تنمیة استمراریة التفكیر ونمو المعاني وزیادة الخبرات العلمیة التي یصعب على المتعلم 

  1.فھمھا واكتسابھا

  )المنظومات ( التسمیة على أساس منحنى التنظیم : ـ المرحلة الخامسة5

ھذه المرحلة جزء ال یتجزأ من منظومة العملیة التعلیمیة، وقوامھا تنظیم األھداف تعد    

االستراتیجیات والطرق والوسائل وتنظیم المواد التعلیمیة لتحقیق أغراض التعلیم والتمكن 

   2.منھا وتقویمھا
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معنى ذلك أن منحى النظم أدخل علم التكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا التربیة الذي تجاوز     

مفھوم األھداف التعلیمیة في التعلیم، اھتم بالعملیة التعلیمیة ككل منذ بدایتھا في تحقیق 

األھداف التعلیمیة من التقویم واالستفادة من التغذیة الراجعة وتنتج عن ذلك عدة تسمیات 

ل التعلیمیة من بینھا الوسائل التكنولوجیة المبرمجة للتعلیم أو التكنولوجیا التعلیمیة، أو للوسائ

  .رىمن التسمیات األخ فھذه التسمیات تعد التسمیة األعم واألشمل .نظام الوسائل المتعددة

  : یمیةــــــائل التعلــــــــأنواع الوس_ 

الوسائل التعلیمیة كثیرة ومتعددة وتقع على عاتق معلم اللغة العربیة اختیار المناسب  إن     

وتعتبر مصادر . منھا بما یحقق األھداف المسطرة، ویناسب الموقف التعلیمي الذي یوجد فیھ

التعلیم، بعضھا یعتمد على حاسة البصر مثل السبورة والصور التعلیمیة، وبعضھا یعتمد 

مثل اإلذاعة المدرسیة وبعضھا األخر یعتمد على حاستي السمع والبصر  على حاسة السمع

  . مثل التلفاز وأجھزة عرض الفیدیو

  : وقد قسمت الوسائل التعلیمیة من حیث األنواع إلى قسمین وھما   

  : ـ الوسائل الحسیة1

  : وتعد ھذه الوسائل التي تؤثر في القوى العقلیة بواسطة الحواس ومن أمثلتھا   

ویستخدم الشيء نفسھ في صفوف التعبیر للصفوف األولى وذلك بأن : عرض الشيء نفسھـ 

  . یعرض المعلم طائرا كالحمامة أو زھرة

   1.بحیث تستخدم في دروس التعبیر والقراءة كنموذج لسیارة أو نحو ذلك: النماذج المجسمةـ 

  .درس التعبیر والقراء واألناشید مثال كصورة عصفور وینفتح بھا: ـ الصور

وتستخدم ھذه األخیرة في بیان االتجاھات األدبیة والخصائص الفنیة لفنون : ـ الرسوم البیانیة

   2.اللغة في العصور المختلفة

                                                             
( منشورات جامعة عمر المختار  لعام،طرق تعلیم اللغة العربیة في التعلیم ا: حسن جعفر الخلیفة: جاسم محمود حسون - 1
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  : ومن مزایاھا نذكر  

  . ـ تجلب السرور للتالمیذ وتجدد نشاطاتھم وتحبب المدرسة إلیھم

  .قة والمالحظةـ ترھف الحواس وتدعوا إلى الد

  1.ـ تساعد في تثبیت الحقائق في األذھان ألنھا تدرك عن طریق الحواس

  :ـ الوسائل اللغویة2

  : ومعناھا التأثیر في القوى العقلیة بواسطة األلفاظ ومن أمثلة ذلك نذكر  

  .أي ما یلجأ إلیھ معلم اللغة العربیة في بیان معاني المفردات :أ ـ الشرح

  .مثال ذلك األمثلة التي یستخدمھا المعلم في دروس النحو والقواعد :والتشبیھ ب ـ األمثلة

  .لھا أثر كبیر في تنمیة الخیال وتزوید التالمیذ باألفكار :ج ـ القصص والحكایات

فإذا كان الوصف دقیقا جدا أمكن أن یعرض باللفظ والصورة بشكل واضح  :دـ الوصف

   2.تقترب من الصورة الحسیة

  :من مزایا ھذه الوسائل نذكر :الوسائل اللغویةمزایا _ 

حیث أن الشيء یحتاج إلى زمن أقل مما یتطلبھ استحضار ھذا الشيء وعرض : ـ السرعة

  . صورتھ ونموذجھ

فاللغة ال تكلف اإلنسان إال النطق بھا، وھي قادرة على توضیح المعاني الكلیة : ـ السھولة

  . والحقائق المجردة

  : أن الوسائل المعنیة بحاستي السمع والبصر یرى بعض المربین أنھا ثالثة أنواع بمعنى   

  

                                                             
م، 2003، 2أسالیب تعلیم األطفال للقراءة والكتابة، دار اإلنشاء للنشر والتوزیع، عمان، ط:  نایف سلیمان وآخرون - 1

  . 213ص 
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  : ـ الوسائل البصریة1

وتشمل جمیع الوسائل التي تعتمد في دراستھا على حاسة البصر، الصور والبطاقات    

  1.حیث تستخدم فیھا حاسة العین منھا الكتاب المدرسي السبورة، والبطاقات

  :عیةـ الوسائل السم2

بحیث تشمل جمیع الوسائل التي تعتمد في استقبالھا على حاستي السمع، والتي تستخدم    

فیھا األذن في التعلیم منھا أجھزة التسجیل الصوتي، اإلذاعة المدرسیة اللغة اللفظیة 

  2.المسموعة

  : ـ الوسائل السمعیة البصریة3

التي تعتمد في استقبالھا على حاستي السمع والبصر، والتي فنجدھا تشمل جمیع الوسائل   

وكل معلم لھ . التلفاز، أفالم الفیدیو، الحاسوب: تستخدم فیھا األذن والعین في التعلیم ومنھا

حریة اختیار نوع الوسیلة التي یراھا مناسبة للموقف التعلیمي، فأحیانا تكون الوسیلة 

خاصة إذا أراد المعلم مثال تقییم . ق أھداف درس ماالسمعیة ھي الطریقة الناجحة في تحقی

تالمیذه في كیفیة نطق األصوات نطقا صحیحا، علیھ تعلیمھ على إخراجھا من مخارجھا 

وأحیانا یكون اختبار الوسیلة البصریة للدرس یعتمد على معرفة رؤیة أشخاص . الصحیحة

ة البصریة األساس في تحقیق على الوسیلة السمعی 3و أحیانا یكون االعتماد.عن قرب مثال

 .  أھداف سواء معرفیة أو مھاریة أو وجدانیة
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  : خــــــــــــــــــالصة_ 

على معطیات وشواھد البحث نستنتج أن العملیة التعلیمیة  وباالرتكازمما سبق ذكره،      

حیث یلعب كل طرف منھا دورا مھما، فنالحظ أن غیاب . عملیة متكاملة ومتوازنة التعلمیة

أي طرف من ھذه األطراف یحدث خلال فیھا، وخاصة نجد أن المتعلم ھو المحور األساسي 

في ھذه العملیة، كما یعد غیابھ السبب الرئیس في توقف العملیة التعلیمیة ألن كل األطراف 

ولكي یكون . في خدمتھ للوصول بھ إلى النجاح والتفوق) محتوى المعلم، ال( األخرى مثل 

علم استخدام وسائل تعلیمیة خاصة تساعده في عملیة ھذا النجاح باھرا للمتعلم یجب على الم

  . التعلیم، كما تساعد المتعلم في عملیة الفھم والتعلم السریع
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  الوسائل التعلیمیة وأھمیتھا: الفصل األول

  أسس وقواعد اختیار الوسائل التعلیمیة: المبحث األول

  أسس الوسائل التعلیمیة وقواعد اختیارھا :01 ـ     

  خصائص وصفات الوسائل التعلیمیة :02 ـ 

  مراحل تطور الوسائل التعلیمیة  :03 ـ                   

  أثر ودور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم: المبحث الثاني

  مصادر الوسائل التعلیمیة :01 ـ                  

  دور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم :02 ـ  

   أثر الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم: 03 ـ 

  أھمیة الوسائل التعلیمیة ومعوقات استخدامھا: ـ المبحث الثالث

  أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیة :01 ـ                   

  معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة: 02 ـ                   

  المدارس التي اھتمت بالوسائل التعلیمیة : 03 ـ                   
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الوسائل التعلیمیة ركنا ھاما من أركان العملیة التعلیمیة، والدور الرئیسي الذي  تعتبر      

تلعبھ في تحقیق التطور والتقدم السریع في ثورة المعلومات، ولم یعد اعتماد أي نظام 

تعلیمي على الوسائل التعلیمیة الحدیثة دربا من الترف، بل أصبح ضرورة من ضروریات 

انتشارھا في شتى أقطار العالم، لذلك أتى اسمھا لكونھا تؤدي إلى ھذا ما أدى إلى . الحیاة

تحقیق غایة اكتساب العلم والمعرفة، وبھذا یمكن القول بأن استخدام الوسائل التعلیمیة 

مما یؤدي إلى زیادة التفاعل بین . الحدیثة یجعل الموقف التعلیمي أكثر تشویقا وجاذبیة

  . المعلم والمتعلم

   : أسس وقواعد اختیار الوسائل التعلیمیةـ 1            

  : ـ أ ـ أسس اختیار الوسائل التعلیمیة 1

  : حتى یكون اختیار الوسائل التعلیمیة مناسبا البد من مراعاة األسس التالیة    

ي وموضوعھ، بحیث أن تكون متوافقة مع موضوع ـ مالئمة الوسائل ألھداف المنھج الدراس

  . السلوكیةالدرس وأھدافھ المعرفیة و

ـ مراعاة الخصائص الفنیة الواجب توفرھا في الوسیلة كي تؤدي الھدف استعمالھا وتتضمن 

تلك الخصائص بساطة ووحدة المعلومات وقیاساتھا من حیث الزمن للحصة الدراسیة 

  . ووضوحھا وألوانھا

  1.ـ مراعاتھا لمستوى الطلبة من حیث العمر والخبرات السابقة

أجھزة العرض والوسیلة المستعملة، ومن الضروري أن یكون المدرس أو المعلم قد  ـ توفیر

  .أعدھا قبل الدخول إلى حجرة الدرس و أن تكون جاھزة

  .ـ یجب أن تعرض في مكان مناسب حتى یتسنى رؤیتھا من جمیع التالمیذ

  . رض الوسیلة عند أمس الحاجة إلیھاـ ینبغي أن تع

  .ة وخالیة من الغموضـ أن تكون بسیطة غیر معقد
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  .ـ أن تكون كبیرة یراھا جمیع تالمیذ الفصل

  .ـ أن تكون ألوانھا مریحة

  1.ـ ضرورة تصمیم الوسیلة قبل إنتاجھا لكي نوفر الكثیر من الجھد والوقت

  )أي رخیصة الثمن ( ـ أن تكون قلیلة التكلفة 

  . عملیة التصمیم عادة من جانب المعلم، ویستحسن أن یستفید المعلم من تالمذتھ ـ تبدأ

ـ یفضل أن تكون الوسیلة مما ھو متوفر في الخدمات المحلیة مع عدم اإلخالل بالدقة 

  .العلمیة

ـ یجب أن تكون الوسیلة متینة الصنع حتى یمكن تداولھا بأمان ولتبقى أكبر مدة زمنیة ممكنة 

  . میة االقتصادیةتحقیقا للتن

ـ عند تصمیم الوسیلة وإنتاجھا یمكن إدخال تعدیالت نتیجة خبرات المعلم عند استخدامھا 

  2.بشكل أفضل

  . ـ دقة المادة العلمیة التي تعرضھا وتقدمھا الوسیلة التعلیمیة

 ـ ضرورة إعطاء األولویة للمصادر البیئة المحلیة للوسائل التعلیمیة ومن إعدادھا وإنتاجھا

  .أو شرائھا واستخدامھا

ـ أن تنمي لدى الطلبة القدرات المھاریة الفكریة والعقلیة بما یزید من التعلم والتأمل والتفكیر 

  3.والمالحظة

أن تناسب مستوى التطور العلمي الوسائل التعلیمیة على نالحظ في األخیر أن    

یستخدم وسائل تكنولوجیة والتكنولوجي للمجتمع، فقد ال یكون من المناسب لمجتمع ما أن 

متقدمة جدا أو ما یتطلبھ ذلك من إمكانیات مالیة تستطیع توفیرھا للشراء أو االستعمال، ما 

  .یمكن استعمال وسائل أخرى
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  : ـ ب ـ قواعد اختیار الوسائل التعلیمیة 1

ل یوجد ھناك العدید من اإلجراءات والقواعد التي یمكننا أن نتبعھا عند اختیار الوسائ    

التعلیمیة، وذلك حتى ال یتم االختیار بعشوائیة تسبب االرتباك عند التنفیذ، وبالتالي عدم 

ومن القواعد الحدیثة . تحقیق الفائدة المرجوة من استخدام ھذه الوسائل في المواقف التعلیمیة

ى أساس فالنظرة الحدیثة للوسائل التعلیمیة ضمن العملیة التعلیمیة تقوم عل. للوسیلة التعلیمیة

تصمیم وتنفیذ جمیع جوانب عملیة التعلیم والتعلم، وأن تخضع الوسائل التعلیمیة كعنصر من 

  1.عناصر النظام، وھذا یعني أن اختیار الوسائل التعلیمیة یسیر وفق أسلوب النظام

ولذلك یتطلب االستخدام الفعال للوسائل التعلیمیة أن یراعي المعلم بعض األساسیات التي    

  : إجابات على التساؤالت التالیةتشكل 

أوال ـ لمن تستخدم الوسیلة؟ معناه من ھم الطلبة المستھدفون باستخدامھا؟ وما خصائصھم 

  .وما أعمارھم، میولھم واتجاھاتھم وخبراتھم السابقة

  أین تستخدم الوسیلة؟ بمعنى ھل تستخدم في المدرسة أو في البیت؟: ثانیا

ثالثا ـ متى تستخدم الوسیلة؟ بمعنى ھل تستخدم قبل بالبدء بالشرح أم بعده، أم في أثناءه؟ 

  وھل تستخدم ھذه الوسیلة في بدایة الحصة أو في نھایتھا؟

رابعا ـ كیف یتم استخدام الوسیلة؟ أي ما الخطوات التي یقوم بھا المعلم أثناء استخدام 

  .الوسیلة

لماذا ینبغي استخدام ھذه الوسیلة؟ أي ما األسباب الداعیة إلى ھذا االستخدام، وما : خامسا

  2.القیمة المترتبة عن ذلك

                                                             
علي فوزي عبد المقصود، عطیة سالم، الوسائل التعلیمیة، االتصال التربوي ونماذج االتصال، مؤسسة شباب الجامعة  - 1

  .29م، ص 2010د ط، 
، 9اھرة، طوحید جبران، أسالیب تدریس العلوم، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، الق: یعقوب نشوان - 2

  . 207م، ص 207
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ومن ذلك فإن خطة المدرس الناجحة الستعمال الوسیلة التعلیمیة یتضمن المراحل    

  :والعملیات التالیة

  :)أثناء مرحلة التحضیر : ( قواعد قبل استخدام الوسیلة_ 

  .ـ تحدید الوسیلة المناسبة التي ینوي استخدامھا   

  . ـ تجربة الوسیلة وتفقدھا وذلك للوقوف على ما تتضمنھ من محتوى

  .ـ تحدید مكان عرض الوسیلة وزمنھا وكیفیة عرضھا

ـ إحضار متطلبات الوسیلة كلھا من أدوات وأجھزة ومواد إلى غرفة العرض قبل بدء 

  .الحصة

والخبرات التي سیقوم بھا الطالب عند استخدام الوسیلة وربطھا  التخطیط لألنشطةـ 

  1.بموضوع الدرس

  ): مرحلة االستخدام : ( قواعد عند استخدام الوسیلة _

بحیث یمھد المعلم الستخدام الوسیلة وتھیئة الطلبة نفسیا وتشویقھم لعملیة : ـ التمھید

  .االستخدام

  .وعرضھا في المكان المناسبـ استخدام الوسیلة في الوقت المناسب 

  .ـ عرض الوسیلة بأسلوب شیق ومثیر

  .ـ التأكد من رؤیة جمیع المتعلمین للوسیلة خالل عرضھا وتفاعلھم معھا

  .ـ إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمین في استخدام الوسیلة

  2.ـ عدم التطویل في استخدام الوسیلة لتفادي الملل

                                                             
أصول تدریس اللغة العربیة بین النظریة والممارسة، المرحلة األساسیة، دار الفكر للطباعة، :  عبد الفتاح حسن البجة - 1
  . 615م، ص 2000، 1ط
م، ص 2009، 1الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم، زھراء الشرق، ط: أحمد عبد الحي رمزي - 2

29.  
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  .ر من الوسائلـ عدم ازدحام الدرس بعدد كبی

  .الوسیلة أمام الطالب بعد استخدامھا النصرافھم عن ما تبقى من شرح للدرس إبقاءـ عدم 

  1.ـ اإلجابة على أیة استفسارات ضروریة للمتعلم حول الوسیلة

  ):مرحلة ما بعد االستخدام: (قواعد بعد االنتھاء من استخدام الوسیلة_ 

  : بعد االنتھاء من استخدام الوسیلة یجب إتباع الخطوات التالیة

و ھي إجراء ضروري للتعرف على مدى فعالیة أو عد فعالیة الوسیلة أو  :ـ تقویم الوسیلة1

ومدى الحاجة الستخدامھا . األداء في تحقیق الھدف المرجو منھا، ومدى تفاعل التالمیذ معھا

  2.أو عدم استخدامھا مرة أخرى

إصالح الوسیلة مما قد یحدث لھا من أعطال أو عطب واستبدال ما أي : صیانة الوسیلةـ 2

  .قد تلف منھا و إعادة تنظیفھا وتنسیقھا كي تكون جاھزة لالستخدام الفوري مرة أخرى

بمعنى تخزینھا في مكان مناسب للحفظ، حتى تكون سلیمة وصالحة  :ـ حفظ الوسیلة3

  3.ھا في مرات قادمةلالستخدام لحین طلبھا واستخدام

 خصائص وصفات الوسائل التعلیمیة : 

على المعلم أن یراعي بعض الصفات التي یجب أن تتوفر في الوسیلة التعلیمیة عند التفكیر 

  : في عملھا أو العمل بھا وھي كاألتي

   :مدى مالئمة الوسیلة لخصائص المتعلمین -° 

ب المتعلمین التي تشمل النواحي ومعناھا مدى مالئمة ھذه الوسیلة لخصائص الطال   

الجسمیة واالنفعالیة، فعلیھا أن ترتبط في محتواھا أو أنشطتھا بفكر الطالب وخبراتھم 

فمثال بعض الطالب یفضل اإلدراك عن طریق . السابقة، وأن تتناسب قدرتھم على اإلدراك

عیار أھمیة ولھذا الم. ھذه الحاسة أو تلك، وعلى الوسیلة أن تكون ملمة لھذه الخصائص

كبیرة فبدونھ ال تحقق الوسیلة الفائدة المرجوة من استخدامھا، كما تعتبر بدونھ معیقا لعملیة 
                                                             

  . 30علي فوزي المقصود، عطیة سالم، الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، ص  - 1
  .31المرجع نفسھ ص  - 2
  . 30 – 29الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم، ص :  أحمد عبد الحي رمزي - 3
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خاصة إذا كان میول واتجاھات الطالب سلبیة نحوھا، یؤدي إلى النفور والملل . الفھم والتعلم

  1.والتشویش الداخلي في نفسیة المتعلم

  :وصلة محتواھا بالموضوعتعبیرھا عن الرسالة المراد نقلھا  -° 

فال یكفي أن یعتمد عنوان أحدى الوسائل حیث استخدامھ للوسیلة، فمثال برنامجا تلفزیونیا   

یحمل عنوان حیاة السكان في عمان قد یتناول ھذا جانبا من جوانب حیاة السكان في 

األردن، مثال العادات والتقالید االجتماعیة، بینما تعتمد على موضوع الدرس أھم من ذلك، 

. حیان یكون موضوع الدرس أحد جوانب الموضوع الذي تحملھ الوسیلةألن في بعض األ

وھنا على المعلم إما أن یستبدل البرنامج ببرنامج أخر عن الموضوع أو یحذف من برنامج 

  .باقي األقسام

   :المعیار الخاص بالمنھج وارتباطھا بالھدف -° 

یة، لذلك حتى یكون االختیار یتكون المنھج من المحتوى، الطریقة، والوسائل التعلیم      

للوسیلة التعلیمیة ناجحا على الوسیلة التي تالءم محتوى المنھج وأنشطة وطریقة التدریس 

وتحقیق التعلم السھل الممتع، وإال وصلت للخروج عن الھدف الرئیسي واألساسي المراد 

ورا مھما في تحقیقھ أثناء استخدامھا ألجلھ، حیث یلعب الھدف السلوكي األدائي المحدد د

  2.اختیار الوسیلة المناسبة لتحقیقھ

  : المعیار الخاص بالخصائص الفنیة للوسیلة التعلیمیة -° 

  .ـ وضوح الوسیلة صوتیة كانت أو كتابیة أو مشتركة 

  .ـ دقتھا العلمیة ومدى مطابقتھا للواقع

  .ـ المان فمثال عرض صورة عن األفعى أكثر أمانا من عرض األفعى حیة

  .استخدامھا وقلة التكالیف ـ سھولة

  .ـ منسبتھا لمدة العرض

  .ـ البساطة وأن تكون خالیة من التشویش

  3.ـ أن تتناسب الوسیلة والتطور التكنولوجي والعلمي للمجتمع

  
                                                             

  .66 – 65الوسائل التعلیمیة وإنتاجھا للعادیین وذوي االحتیاجات الخاصة، ص :  ماجدة السید - 1
  . 67 – 66نفس المرجع ص   - 2
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  :توافقھا مع طریقة التعلیم والنشاطات المراد تكلیف المتعلمین بھا -° 

حالتھ األولى ستكون السبورة أو لوح الطباشیر ومعناھا أن المعلم حیث یعلم الطالب في      

أو الخارطة الصماء ذات حجم كبیر مناسبة من حیث استخدام خرائط صماء صغیرة بعدد 

  .الطلبة في الصف، وھو األنسب لذا یجدب أن یستفاد منھا في أكثر من مستوى الطالب

  :أن تكون المعلومات التي تحملھا الوسیلة صحیحة ودقیقة وحدیثة -° 

أي على المعلم أن یكون حذرا حین یختار الوسیلة التعلیمیة، وعلیھ أن یختار أحدث      

المعلومات وإن لم تكن في السنة نفسھا التي تعلم فیھا المادة، فلتكن السنة السابقة ولكن لیس 

  1.قبل عشر سنوات أو أكثر فالمعلومات التي یطرأ علیھا تغیرات كثیرة

خارطة األردن لبیان طرق المواصالت أو المصادر الطبیعیة یجب  فمثال عندما نختار     

  . أن تكون مواقع األماكن المعینة صحیحة

  :أن تكون الوسائل التعلیمیة في حالة جیدة -° 

لوحات فمثال أن تكون الصور واضحة والصوت في الشریط غیر مشوش، وال     

غیر مقطعة ألن في ذلك یضع المعلم في موقف حرج أمام  التوضیحیة غیر ممزقة، واألقالم

  .الطالب ویعكس سلبا على سلوكھم

  :أن تعمل الوسیلة التعلیمیة على جذب انتباه الطالب وتثیر اھتمامھم -° 

حیث أنھ یتم في ذلك استخدام األوان، وأن تكون الطریقة التي یتم فیھا عرض المعلومات    

موضوع أو استخدام الوسائل المتحركة أو التي تضع المتعلم تقرب الطالب من . بھا جیدة

  . في موقف مثیر للتفكیر

   :أن تتناسب قیمة الوسیلة التعلیمیة مع الجھد والمال الذي یصرف علیھا -° 

بمعنى أن  تكون الوسیلة التعلیمة ذات فاعلیة وكفایة تساعد على تحقیق أھداف التعلم التي    

صممت من أجلھا بالدرجة عالیة من اإلتقان، ویجب أن تتصرف بوفرة التكالیف والوقت 

والجھد والموازنة بمردودھا التعلیمي أن تكون مبتكرة بعیدة عن اإلنتاج التقلیدي قدر 

  2.المستطاع
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  :أن تضیف الوسیلة التعلیمیة شیئا جدیدا إلى ما ورد في الكتاب المدرسي - °

فمن ھنا یكون الھدف إثرائي للمادة التعلیمیة باإلضافة إلى الھدف األسمى وھو مساعدة       

  . التالمیذ على إتقان التعلم

  :المعیار الخاص بالمعلم المستخدم للوسیلة -° 

االتجاھات للمعلم الذي یختار الوسیلة ومدى قناعتھ باالختیار ویقصد بھذا المعیار المیول و

واالستخدام، وبعده عن الشكلیة والروتین، حیث نرى بعض المعلمین یمیلون إلى استخدام 

ولعل السبب یعود إلى عدم تحضیره للدرس لذا یرید . بعض الوسائل رغم عدم قناعتھ بذلك

المسجل أو أیة وسیلة، أو ربما یرید أن یقلد أن یمأل وقت الحصة باستخدام التلفزیون أو 

أو ربما یلجأ إلى . بعض المعلمین المشھود لھم بالجودة في استخدام الوسائل التعلیمیة

وقد یكون ھناك أسباب أخرى مثل المعلم . الوسائل التعلیمیة لیظھر بمظھر الجدید والحداثة

كون میول واتجاھات المعلم الذي ال یعتمد على اختیاره الوسیلة التعلیمیة، بل یجب أن ت

  1.یختار الوسیلة االیجابیة وعن قناعة تامة

  :إذا كانت الوسیلة استخدام ما علینا أن نأخذ بعین االعتبار توافر المكان المناسب -° 

ویجب أن نختار المكان المناسب : ھذا المجال بكفایة وإمكانیة صیانتھ وإصالحھ في

الستخدام األجھزة التعلیمیة والتأكد من توفر شاشات العرض، أو مواد تعتیم الفرقة وتھیئة 

  2.المكان واألجھزة قبل إحضار الطلبة إلى مكان العرض، والتأكد من صالحیتھا
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 تطور الوسائل التعلیمیة مراحل: 

لقد تطورت الوسائل التعلیمیة بتطور الصناعة، ویمكننا إجمال ھذه التطورات في أربع    

  : مراحل نذكرھا فیما یلي

  :  المرحلة األولى _

لقد كانت الوسائل التعلیمیة تعتمد في ھذه المرحلة على الفردیة المجردة حیث كانت    

ئل التعلیمیة في ھذا العھد مثل اللوحات، الخرائط، لوح الصناعة یدویة، وسادت الوسا

  .الطباشیر، الرسوم البیانیة، المخروطات، والعروض العلمیة وغیرھا من الوسائل األخرى

  : المرحلة الثانیة_ 

واعتمدت الوسائل التعلیمیة فیھا على اللفظیة والسمعیة بعد اختراع آالت الصناعة     

م في اكتساب الخبرات وإمكانیة تعلمھا ألكبر عدد من الناس والطباعة، أصبح ھناك تعمی

  1.فشاع التعلیم وأصبح في متناول كل من یلجأ إلى ذلك

معناه أن في ھذه المرحلة، اعتمد المعلمین المستخدمین للوسائل التعلیمیة على اللفظیة في    

اكتساب خبراتھم وإمكانیة تعلمھم في أسرع وقت، وھذا ما أدى إلى انتشار المدارس والكتب 

  . التعلیمیة

  :المرحلة الثالثة_ 

كانت ھذه النتیجة للثورة  وكما اعتمدت فیھا الوسائل التعلیمیة على السمعي والبصري   

الصناعیة األولى في أواخر القرن التاسع عشر، فاخترع الرادیو وأمكن نقل الصوت إلى 

مسافات بعیدة، وتوجت كذلك باختراع التلفزیون في الثالثینیات من ھذا القرن فاستخدمت 

الصورة والصوت، باإلضافة إلى الصور والشرائح، واآلالت وعرضھا وتطور وتحسین 

  2 .ناعتھا، وتسھیل استعمالھاص
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  :المرحلة الرابعة والحالیة_    

كما اعتمدت فیھا الوسائل التعلیمیة أھم عناصر طرق التدریس الحدیثة، التي سبق     

ذكرھا وكانت نتیجة الثورة الصناعیة الحالیة تطور االختراعات واألجھزة، ودخول 

ھي المعلم الدارس یتفاعل معھا ویتعلم أصبحت اآللة  وبالتالي. اإللكترون في معظم األجھزة

كالمكتبات اللغویة، التي عمت معظم غرف التدریس في الدول المتقدمة فوسعت ھذه 

األجھزة مدارك اإلنسان ووفرت علیھ الوقت الطویل، الذي كان یقضیھ في حل المسائل 

الت الحاسبة تاركا المجال مثل الكمبیوتر و آ. الریاضیة واستخراج األرقام وحل المعادالت

   1.للعقل البشري لیحل المشاكل الجدیدة

    

  :ـ أثر ودور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم2         
  :ـ مصادر الوسائل التعلیمیة1ـ 2

الوسائل التعلیمیة كثیرة ومتعددة لكل موضوع، ویمكن استغالل وسیلة ما ألكثر من  إن   

بفائدة الوسائل في درسھ وخدمتھ  واإلیمانموضوع، وھذا االستغالل یحتاج إلى المعلم 

وما علیھ أن یلتفت حولھ لیجد عددا كبیرا من الوسائل التي . تجاه طالبھللدور الذي یقوم بھ 

  : ومن بین المصادر التي یمكن أن نختار منھا الوسائل التعلیمیة نذكر. یمكن أن یوظفھا

 الوسائل المخلوقة أو المصنوعة التي یستغلھا المعلم كوسائل تعلیمیة: 

  :البیئة المحلیة: أوال

كل ما یحیط بالمعلم والطالب على حد سواء داخل حدود القطر الذي یعیشان فیھ،  نقصد بھا 

وتكون البیئة غنیة بالوسائل التعلیمیة التي یمكن أن یستغلھا المعلم في شرح دروسھ، وال 

  :یستطیع المعلم أن یستغل موجودات البیئة إال إذا كان المعلم

  .اـ مستوعبا لموجودات البیئة المحلیة ومعطیاتھ

ـ مستوعبا للمنھج الدراسي بجمیع جوانبھ وتخصصاتھ وقادرا على ربط جوانب المنھاج مع 

  .بعضھا البعض
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ـ أن یبدأ المعلم من نفسھ وطالبھ، وما یعرفون یلبسون ویأكلون ویشربون من موجودات 

  1.بیتھ وبیوت الطالب كأول موجودات البیئة أو أقربھم إلى نفوسھم جمیعا

  : ذكروالتي من بینھا ن

یعتبر البیت أحد معطیات البیئة للطالب وأقربھا إلى نفسھ، فقد ولد وعاش قبل أن  :ـ البیت

یأتي إلى المدرسة، وفیھ اكتسب معارف نطق أول كلماتھ، وفیھ كون أول صداقاتھ مع أھلھ 

  2.وبھ عرف أكثر مفردات قاموسھ اللغوي. ومع من یعیشون معھ

وغالبا ما یعیش طالب الصف الواحد في بیئة متشابھة الموجودات فالغرف وشبابیكھا     

وما یعمل بھ . وموجوداتھا، وغرفة نوم والدیھ وغرفة أخواتھ، والمطبخ وغیرھا من أدوات

ومكتبة والده ومجالت إخوتھ . من مأكوالت وحدیقة البیت وما بھا من أزھار وغیرھا

وكلھا تكون بمثابة . والتلفزیون وكل ما یمكن أن یقدم خبرات لھ وكتبھم و برامج الرادیو

  3.وسائل یستخدمھا المعلم في شرح درسھ ویتعلم المتعلم منھا كثیرا

إذ یشكالن أیضا بعض جوانب البیئة المحیطة بالطفل والمدرس على  :ـ الشارع والسوق

حیث كون . المدرسة حد سواء، ففي الشارع لعب الطفل وأمضى كل أیام حیاتھ قبل دخول

صداقات مع أوالد جیرانھ، ولعبوا ألعابا مختلفة أثرت قاموسھ اللغوي، وخبراتھ التي سیعتمد 

... علیھا المدرس في بناء خبرات جدیدة لدیھ، فنرى بأن كل من الدور والشبابیك واألشجار

لدى  وغیرھا تشكل معطیات یمكن االعتماد علیھا المدرس في غرس بعض العادات الحسنة

   .طالبھ كالنظافة مثال

أما السوق والمواد ولوازم البیت المعروضة في دكاكینھ ومحالتھ التجاریة وكل ما    

وھم یسیرون مع أھلھم لشراء . یشاھده الطالب والمعلم وھم ذاھبون إلى المدرسة أو عائدون

ھذا وغیره یمكن للمعلم أن یستخدمھا كوسائل تعینھ في تشویق طالب صفھ  كل. حاجیاتھم

  4.وتسھیل شرح درسھ
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تعد المدرسة المجتمع الثاني بالنسبة للطالب، فھو یقضي فیھا : ـ المدرسة و غرفة الصف

ساعات كثیرة من ساعات النھار، والمعلم الناجح ھو الذي یعرف موجودات مدرستھ 

ل بادئا بنفسھ وطالبھ كأجزاء أجسامھم ومالبسھم وكتبھم ودفاترھم و ویستغلھا أحسن استغال

كما أنھ یستطیع استخدام موجودات غرفة الصف كاألدراج والطاولة والكراسي، . أقالمھم

كما یستخدم مخبر المدرسة ومكتبتھا وغرفھا وغرفة اإلدارة وغرفة ... السبورة، الطباشیر

  1.ات الموزعة ھنا وھناك في طرقاتھاالمدرسین ولوحات اإلعالنات والمعلوم

   :ـ المدینة أو البلدة أو القریة

وتمثل بكل ما فیھا من دوائر حكومیة ومؤسسات وعمارات ووسائل ومواصالت    

  .... ومجالت ومساجد ومصانع

فطالب القریة البد لھ من أن یزور المدینة لیعرف مكوناتھا، وتكون بواسطة المحاضرات    

المسؤولین أحدھم إلى المدینة للتحدث عنھا مدعما شرحھ بالصور واألفالم وذلك یدعو 

المتحركة، أو الشرائح أو أخذ الطالب في رحلة دراسیة إلى المدینة والتعرف على 

موجوداتھا، أو أخذ طالب المدینة للقریة لمعرفة مكوناتھا وال سیما الزراعیة، وأنواعھا و 

  2.ھاأشجارھا وكیفیة قطفھا والعنایة ب

معنى ذلك أنھ نجد طالب القریة یجب أن یتعرف على قریتھ برفقة معلمھ، رغم أنھ قد    

یتبادر للذھن أنھ یعرف قریتھ وتفاصیل الحیاة فیھا، إال أنھ البد أن یجھل بعض الجوانب 

وكیف یتم وھكذا زیادة عن األمور الزراعیة . التعلیمیة مسؤولة كواجبات المختار مثال

  . لطبیعیة للمنطقة التي تقع فیھا قریتھوالتضاریس ا

   :سارـ القطر الذي ینتمي إلیھ الد

ونذكر ما فیھ من مصانع ووسائل ومواصالت بأنواعھا وآثارھا وتضاریسھ و مزروعاتھ   

وكل ما فیھ یعتبر أكثر منابع الوسائل التعلیمیة التي یمكن أن یلجأ .... وحیواناتھ وحدوده

سھ إلفساح المجال للطالب لمعرفة بلده ومعطیاتھ لیجیبھ بطریقة إلیھا المعلم في شرح درو

تلقائیة، حیث یلجأ المعلم إلى الخارطة المجسمة أو الكرات األرضیة أو الخرائط الملونة 

وما یقدم من خالل اإلذاعة والتلفزیون وعلى المعلم . واألفالم المتحركة والشرائح والصور
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حیث یزور طالبھ أكبر عدد من المواقع في كل رحلة أن ال یغفل الرحالت التي ینظمھا ب

    1.فمن خاللھا یستطیع المعلم تقدیم مجموعة من الخبرات للمتعلم. أخذ بعین االعتبار 

  :البیئة الخارجیة: ـ ثانیا
تعد البیئة الخارجیة كل ما ھو خارج حدود قطر الطالب والمعلم، ولتحدید إمكانات البیئة   

  : الخارجیة یمكن تقسیمھا إلى قسمین

  : أ ـ الوطن العربي

فیشكل الوطن العربي منطقة كاملة اإلمكانات االقتصادیة والجغرافیة ویحتل مكانة      

متمیزة في العالم من خالل معطیات جمة، فموجودات البیئة في الوطن العربي تبقى قریبة 

الطالب، لكن البد من أن یتعرف على ھذا الوطن ویعرف مزایاه وخصائصھ وكل ما یتصل 

  . لمعطیات الوطن العربي من خالل الزیارات والرحالت بھ من استغالل المعلم

  : ب ـ العالم

كما یشكل العالم البیئة األكثر شیوعا وشموال للطالب والمعلم على حد سواء، ویمكن أن    

یشغل المعلم األفالم والشرائح والمجالت والصور والجرائد، واإلذاعات التي تتوافر لدیھ 

اق أو االستیراد أو عن طریق السفارات والمراكز الثقافیة سواء عن طریق الشراء من األسو

  2.لجلب عالمھم إلى غرفة الصف متخطین البعد المكاني والزماني

 الجھات التي تصنع الوسائل لتستخدم كوسائل تعلیمیة:  
فالجھات التي تنتج الوسائل التعلیمیة ھي المؤسسات أو الشركات أو األشخاص الذین     

  : لمواد التعلیمیة لتستخدم كوسائل فنذكریقومون بصناعة ا

  : ـ الطالب والمعلمون1

یحتل الطالب والمعلمون المكانة األولى في المدرسة في إنتاج الوسائل التعلیمیة  إذ   

للمواضع المختلفة مستغلین بذلك موجودات البیئة حیث یمكن للطالب أي مرحلة أن یقوموا 

بإعداد كثیر من الوسائل التعلیمیة خالل المناھج وكتاباتھم المتوفرة بین أیدي كل منھم، 

  : ونذكر مثال
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جمع نماذج وعینات أو عمل نموذج أو المقاطع أو المجسمات أو إعدادھا من المواد  أ ـ

  .المختلفة

  .ب ـ جمع الصور من المصادر المختلفة كالجرائد والمجالت، الكتب لقدیمة

ج ـ رسم الخرائط وكتابة ما نحتاج إلیھ من معلومات علیھا بعد أن یعلمھم معلمھم كیف 

  .الرسمیكبرون الخرائط بإحدى طرق 

  .د ـ صیانة الرسوم والخرائط الموجودة بالمدرسة

  .العلمیة التي تمر معھم في دروسھم بمساعدة المعلمه ـ عمل بعض األجھزة 

  .و ـ األعداد واإلشراف على بعض الرحالت المدرسیة القصیرة

  .وتنفیذ برامج اإلذاعة المدرسیة الموجودة إعدادز ـ 

  1.امج المدرسیة الساھرة في المدرسةفي تنفیذ وعمل البر االشتراكخ ـ 

  :ـ قسم الوسائل التعلیمیة في مكتب التربیة والتعلیم 2

نظرا للدور الذي تؤدیھ الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم، وجد في كل مكتب    

مختص، ألن یقوم بدور اإلشراف  محافظات للوسائل التعلیمیة یشرف علیھ مسؤول

والتوجیھ لمعلمي منطقة تعلیمیة وإنتاج بعض الوسائل لیكون ھمزة وصل بین المدرسین في 

حیث یمكن أن یزوره كل معلم أو معلمة . مدارسھم و مدیریات وتقنیات التربویة الوزاریة

تعلیمیة، ویھیئ لھ لیتزودوا بما لدیھ من وسائل أنتجھا في قسمھ أو زود بھا قسم الوسائل ال

المتوفرة لدیھ من أجھزة  2اإلمكاناتإنتاج بعض الوسائل في مكتبتھ واضعا بین یدیھ جمیع 

  .ومواد خام
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  : ـ وزارة التربیة والتعلیم 3

  :أ ـ مدیریة المناھج  

لجنة مختلفة باختالف المواضیع الدراسیة، یقومون بوضع المناھج المختلفة  تعتبر    

ویشرفون على إجراء المسابقات لتألیف الكتب واختیار األنسب ثم متابعة طباعتھا وتوزیعھا 

  .على المدیریات لتصل إلى كل مدرسة في الوقت المناسب

  :ب ـ مدیریة تقنیات التعلیم

  : ة أقساموتتألف ھذه المدریة من عد   

  .ـ قسم الوسائل التعلیمیة

  .ـ قسم التلفزیون واإلذاعة التربویة

  .ـ قسم المخابرات

  .ـ قسم صیانة األجھزة التعلیمیة

  .ـ قسم تطویر تقنیات التعلیم

  1.ـ قسم وحدة اللوازم

  : ج ـ قسم الوسائل التعلیمیة

  : فھذا القسم لھ مھامھ الخاصة والمتمثلة في   

أ ـ وضع التصامیم الفنیة المتعلقة بكافة أعمال الرسم والخط، و إعداد المصورات التعلیمیة 

  . وأغلفة ورسوم الكتب المدرسیة

  .ب ـ إنتاج اللوحات التوضیحیة والخرائط مكثفا بواسطة الطباعة

  .ج ـ إنتاج الصور الضوئیة الشفافة وغیر الشفافة
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  .المتعلقة بكافة أعمال التصویر العادي والسینمائيد ـ تقدیم الخدمات والتسھیالت الفنیة 

ه ـ اإلشراف الفني على مكتبة األفالم والمواد التعلیمیة والقیام بأعمال وترمیم األفالم و 

  1.إعارتھا إلى أقسام الوسائل التعلیمیة في المدیریات وغیرھا من الوسائل من المؤسسات

  :د ـ قسم التلفزیون واإلذاعة التربویة

  : ولھ أعمال متعددة نذكر منھا

  .ـ اقتراح السیاسة العامة والخطوط العریضة الستخدام التلفزیون التربوي واإلذاعة

  .ـ إنتاج البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة ألغراض البث والتوزیع

  .ـ إعداد المواد المرافقة للبرامج كدلیل معلم وجداول البث العامة التفصیلیة

  :ه ـ قسم المختبرات

ـ وضع المواصفات التربویة والفنیة ألبنیة المختبرات المدرسیة والمساھمة في األسواق  

  .على تنفیذھا

ـ وضع المواصفات التربویة والفنیة لألثاث واألجھزة واألدوات المخبریة وتحدید أسس 

  .حفظھا واستخدامھا

ى المؤسسات ـ توفیر وإنتاج األدوات واألجھزة المخبریة واإلشراف على توزیعھا عل

  .التعلیمیة التابعة للوزارة

ـ تعریف وتدریب قیمي المختبرات ومعلمي العلوم على األجھزة المخبریة الحدیثة وطریق 

   2.استخدمھا من خالل الندوات الخاصة  والزیارات المیدانیة
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  :و ـ قسم صیانة األجھزة التعلیمیة

واإللكترونیة ألجھزة العرض المختلفة  ةوالمیكانیكیـ تنفیذ كافة أعمال الصیانة الكھربائیة 

  ...والمختبرات اللغویة والمسجالت واألجھزة التلفزیونیة

ـ التوعیة المستمرة والتدریب الدوري على كیفیة استعمال األجھزة استعماال صحیحا وكذلك 

  . التدریب على أعمال الصیانة األولیة الضروریة

  .اإلذاعة التربویة ومراكز الفیدیو تالرئیسیة في استودیوھاـ المساھمة في تشغیل األجھزة 

ـ القیام بأعمال التسجیل واالستنساخ المكثف لجمیع البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة التي یتم 

  1.إنتاجھا في  المدیریة

  :ي ـ قسم تطویر تقنیات التعلیم

ت التعلیم في حل المشكالت ـ التوعیة في مجال استخدام الوسائل المتعددة التي توفرھا تقنیا

  .التربویة وخاصة ما یتعذر حلھا بالطرق التقلیدیة

ـ متابعة ما یجري من دراسات في مجال تقنیات التعلیم على المستوى المحلي والعربي 

  .والعالمي لالستفادة من نتائجھا في مجال اإلنتاج واالستخدام

یتم توفیره للمیدان من أجھزة ومواد ـ التعاون مع األقسام المعنیة في متابع استخدام ما 

  . تعلیمیة

ـ تصمیم نماذج تقویم للبرامج لكل الطالب والمعلمین والمدرسین والمشرفین التربویین 

  2.ومتابعة أراء المیدان
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  :ز ـ المصانع المحلیة

فھناك بعض المصانع تنتج بعض المواد متعددة االستعماالت مختلفة استغلھا المعلمون في   

وضع الوسائل التعلیمیة للمدارس، حسب مواصفات یضعھا لمعلمون متخصصون لیشرحوا 

إال أن ھناك من یقومون بصیانة ... درسا معینا كبعض األجھزة التي یصنعھا الحدادون

  1 ...یو و التلفزیون وكامیرات التصویر وغیرھاأجھزة الوسائل كمصلحي الراد

  :س ـ المصانع والمؤسسات العلمیة

وسائل  جحیث أن ھناك كثیر من لمصانع والمؤسسات المتخصصة في الخارج تنت     

درجة من الدقة والجودة في الصنع، یستوردھا التجار في السوق المحلیة  تعلیمیة على

. ودات المكتبات ومحالت األجھزة المخبریة في البلدلیشتریھا المعلمون لمدارسھم، وموج

رغم ارتفاع . من خرائط وكرات أرضیة وصور توضیحیة وبطاقات وصور و أجھزة

  . أثمانھا إال أنھا في أمس الحاجة إلیھا

   : ق ـ السفارات والمراكز الثقافیة األجنبیة

ما تزود المراكز الثقافیة في السفارات األجنبیة مدیریة وتقنیات التعلیم باألفالم  فكثیر   

التعلیمیة والترفیھیة، بل أن كثیر من ھده المراكز موظفین متخصصین لیعوضوا في 

وثابتة وشرائح تعلیمیة وترفیھیة ومجال . المدارس المختلفة، أفالما سینمائیة متحركة

  2.لمراكز متیسر لكل مدرسةاستعارة األفالم من ھده ا

  :ع ـ المؤسسات والوكاالت الدولیة التابعة لھیئة األمم المتحدة

  : ـ وكالة الغوت 1 

حیث تقوم بتزوید مراكز تدریب المعلمین والمدارس التابعة لھا بما تحتاج من الوسائل     

ن لتدریبھم واألجھزة والمواد الخام الالزمة للوسائل التعلیمیة وعقد الدورات للمعلمی

  . وتزویدھم بالخبرات لتحسین عملیة التعلیم والتعلم
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  : فـ منظمة الیونیسی 2

وتعد منظمة من المنظمات المتفرعة من ھیئة األمم المتحدة متخصصة للخدمات التربویة    

المشاریع العلمیة والتغذیة في الدول النامیة والعلوم والطفولة والتغذیة، حیث تقوم بتمویل 

  .تحتاجھ من األدوات واألجھزة والمواد التي تحتاجھا المشاریع التي تخدم الطفولةبما 

  : ـ منظمة الیونسكو 3

وھي احدى منظمات ھیئة األمم المتحدة تھتم بالتربیة والعلوم والثقافة، حیث یقوم    

بتطویر التكنولوجیا التعلیمیة وتعمیمھا على الدول النامیة لتتمكن  العاملون المختصون بھا

فتعقد االجتماعات والحلقات والندوات والدورات لتدریب . من مجاراة الدول المتقدمة

المختصین فیھا على استعمال أحدث أجھزة الوسائل التي تھدیھا الدول لتسھیل عملیة تبادل 

   1.وأجھزتھا واستیراد وتصدیر الوسائل التعلیمیة

  :   ف ـ  المنظمة العربیة لتربیة الثقافة والعلوم

لمجلس جامعة الدول العربیة، أقر دستورھا في الدورة وھي إحدى المنظمات التابعة    

  .1970جویلیة  25م، وعقد مؤتمرھا في 1964الحادیة واألربعین سنة 

  : ـ ھدفھا1

یكمن ھدفھا في تمكین الوحدة الفكریة عن طریق التربیة والثقافة والعلوم، ورفع المستوى   

  . حتى یقوم بواجبھ في متابعة الحضارة العالمیة والمشاركة اإلیجابیة. الثقافي في ھذا الوطن

 : ـ مبررات تأسیس المركز 2

   .ـ قلة الوسائل التعلیمیة العربیة بمضمونھا ولغتھا

  .نسیق والتكامل بین البالد العربیة في مجال الوسائل التعلیمیةفقدان التـ 

                                                             
  . 121الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، ص :  محمد علي السید - 1



.الوســـــــــــــائل التعلیمیة وأھمیتھا                        :                   الفصـــــــــل األول  
 

 
59 

ـ افتقار المدرسة العربیة لكثیر من الوسائل التعلیمیة التي تحتاج إلیھا عملیة التربیة والتعلیم 

في البالد العربیة منفردة على توفیر الوسائل التعلیمیة التي تحتاج إلیھا عملیة التربیة 

  . والتعلیم

  .عتماد على اللغة المجردة وقلة االستعانة بالوسائل لتعلیمیة في عملیة التعلیمـ كثرة اال

  .ـ ندرة الكفایة الفنیة بالمستوى المطلوب في میدان الوسائل

   1.ـ عدم وجود ھیئة عربیة فنیة تكون بمثابة مصدر مختلف المعلومات واالستشارات

  : ـ أھدافھا ومھامھا3

الوعي بالمفھوم الحدیث لتقنیات التربیة ودورھا في تحسین عملیة التعلیم والتعلم  ـ إشاعة

  . وفقا لمقتضیات العصر

ـ مساعدة الدول العربیة على إنشاء مراكز وإدارات التقنیات التربویة ودعمھا لتوفیر أحدث 

  . األجھزة والمواد التعلیمیة في جمیع مدارسھا

م مراكز وإدارات التقنیات التربویة والوسائل التعلیمیة في ـ تقدیم االستشارات الفنیة ودع

  . البالد العربیة ومساعدتھا على تحمل المسؤولیة

والتكامل بین المراكز والدورات للتقنیات التربویة ـ تحقیق أكبر عدد ممكن من التعاون 

     2.ودعمھا لتوفیر أحدث األجھزة والمواد التعلیمیة في جمیع مدارسھا

ة تطور التقنیات التربویة في الدول المتقدمة ومنجزاتھا لإلستفادة من خبرتھا ـ متابع

  . وتجاربھا

ـ تقدیم المشورة الفنیة في ایفد الخبراء في التقنیات التربویة إلى الدول العربیة بناء على 

  .طلبھا
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  1.ـ تشجیع الترجمة والتألیف في میدان التقنیات التربویة

  :نالحظ مما سبق ذكره أن مھامھا كثیرة ونذكر منھا    

  . ـ العمل على تعریب وتوحید مصطلحات تقنیات التربیة

ـ یعمل عى إجراء البحوث والدراسات في مجاالت التقنیات التربویة والعمل على إفادة 

  .الدول العربیة كل بما یناسبھا

عن شؤون التقنیات التربویة للدول  ـ تسھل تبادل الخبرات بین المتخصصین والمسؤولین

  . العربیة

  : ع ـ اإلتحاد العربي للتعلیم التقني

م، حیث 1980مقر أمانتھ العامة المؤقت في بغداد، وأعلن عنھ رسمیا عن قیامھ سنة    

. یھدف إلى توثیق التعاون بین مؤسسات ومراكز ومعاھد التعلم التقني في الوطن العربي

األقطار العربیة للتعلیم وتعریبھ وتقدیم المشورة الرقمیة في تطویر  ودعمھا وتوجیھ اھتمام

والتنسیق بین األقطار العربیة لتبادل أعضاء . تدریسھ، وتطویر مناھجھ وخططھا الدراسیة

الھیئات التعلیمیة والتعاون بینھا في مجال تصنیع وصیانة األجھزة التعلیمیة وتعمیم 

   2.ماتالدراسات واألبحاث وتبادل المعلو
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  : ـ دور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم 2ـ  2

تعتبر الوسائل التعلیمیة ركنا ھاما من أركان العملیة التعلیمیة التعلمیة، ویمكن لھا أن     

. تلعب دورا مھما في النظام التعلیمي، إذا استخدمت وفق معاییر نظامیة علمیة صحیحة

  : ویتمثل الدور الذي تلعبھ الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم فیما یلي

بحیث تلعب الوسائل التعلیمیة دورا جوھریا في إثراء التعلیم من خالل  :تعلیمالـ إثراء  1

إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة، وبرامج ممیزة تساعد في توسیع خبرات المتعلم وتیسیر بناء 

  .المفاھیم وتأصیل المعلومات والمعارف في ذھن المتلقي

على ذلك بقاء أثر التعلیم في ویترتب  : ـ المساعدة على اشتراك جمیع حواس المتعلم 2

  1.نفس المتعلم

ویقصد بذلك جعل عملیة التعلیم اقتصادیة بدرجة أكبر من زیادة نسبة : ـ اقتصادیة التعلیم 3

المتعلم إلى تكلفتھ، فالھدف الرئیسي لوسائل التعلیمیة ھو تحقیق أھداف قابلة للقیاس بمستوى 

عل التعلیم والتعلم عملیة إنتاجیة ذات جودة فعال من حیث التكلفة والجھد والمصادر مما یج

  2.تربویة

  :ـ زیادة خبرات المتعلم 4

بفضل ما تضیفھ الوسائل التعلیمیة على الدرس من حیویة ونشاط ما یجع التعلم أكثر   

  .استعدادا لتلقي المعارف والمعلومات

والتعلم ذات تكامل  بحیث تجعل العالقة بین المعلم: ـ تقویة العالقة بین المعلم والمتعلم 5

  . وانسجام مرتب ومنظم

  3.ـ تجعل الخبرات التعلیمیة أكثر فاعلیة وأبقى أثرا وأقل احتماال للنسیان

                                                             
دور الوسائل التعلیمیة في تنمیة المھارات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة خلیف : مغزي شاعة فاتن:  مصمودي حسناء - 1

  . 28یضر، بسكرة، ص محمد أنموذجا، مذكرة ماستر، قسم األدب واللغة العربیة، جامعة محمد خ
  . 29نفس المرجع ص  - 2
دور الوسائل التعلیمیة في العملیة التعلیمیة، قسم األدب واللغة العربیة، مجلة األثر، جامعة قاصدي مرباح، : لیلى سھیل - 3
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ـ تساعد على تعدیل السلوك وتنمیة اإلدراك الحسي لدى المتعلمین ألن المادة اللغویة 

توصل المعنى على جانب كبیر من الدقة من الصعب أن المكتوبة أو الشفویة مھما كانت 

  1.لذھن القارئ

ـ توفر مزیدا من القوة والفاعلیة، فالمعلم وحده مھما كانت قدراتھ الذاتیة محدودة الطاقة، 

وتقنیات التعلم تزید من طاقاتھ وإمكانیاتھ التعلیمیة، وتركز على أھمیة التعزیز في عملیة 

   .لتعلیم من خالل التغذیة الراجعة

ن أداءه في إدارة المواقف التعلیمیة، بحیث تغیر دور المعلم في ـ تفید المعلم وتساعده وتحس

ولقد ترتب . أو مصدر المعلومات إلى موجھ ومرشد. ظل الوسائط المتعددة من مردود ملقن

  :  تتمثل في 2.عن ذلك مردودات تربویة

أن الوسائل المعدة من  ـ مساھمتھا في معالجة انخفاض المستوى التعلیمي لدى المعلمین، إد1

طرف األخصائیین التربویین تدفع المعلم إلى مواكبة ھذه الوسیلة والتزود بالمادة العلمیة 

  ..التي تعینھ على الستفادة القصوى من الوسیلة وتوظیفھا داخل حجرة الدرس

  .ـ تغییر دور المعلم من ناقل للمعلومات إلى دور المخطط والمنفذ والمقوم للتعلم2

  3.ساعد المعلم في التغلب على حدود الزمان والمكان في غرفة الصفـ ی3

  . ـ استخدام الوسائل التعلیمیة المناسبة للمواقف التعلیمیة المختلفة4

  .ـ امتالك مھارة اختیار وتقویم الوسیلة التعلیمیة وفق أسس علمیة5

  .ـ امتالك مھارة تشغیل األجھزة واستعمال التقنیات الحدیثة6

ن الوسائل التعلیمیة التي یقرر المعلم استخدامھا في المواقف الصفیة قد ال تكون ـ كثیر م

  4.متوفرة في السوق، أو في مركز مصادر التعلم
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.الوســـــــــــــائل التعلیمیة وأھمیتھا                        :                   الفصـــــــــل األول  
 

 
63 

  : ـ أثر الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلیم والتعلم 3ـ  2

الوسائل التعلیمیة لھا أثر واضح على عملیة التعلیم والتعلم، یمكن أن نلخصھا فیما  إن    

  : یلي

  .ـ تنمي حب االستطالع عند المتعلمین وتخلق في نفوسھم الرغبة في التحصیل والمثابرة

ـ تنمي المتعلمین الفرض الجید لالستفادة من خبراتھم وتدفعھم للقیام بتجارب ذات عالقة 

  .م أثناء التعلمبواقع حیاھ

  .ـ تقوي العالقات بین المعلم المتعلم وتزید من إیجابیة المتعلم

  .ـ تسھل للمتعلمین التفاعل مع البیئة فیعرفون معاني الصحیحة للعبارات المردة

  .ـ استعمال الوسائل یبقي الخبرات المتعلم حیة ذات صورة واضحة في دھنھ

  .ممارسةـ یدفع المتعلم إلى التعلم بالعمل أي ال

  .ـ توفر الوقت والنفقات الباھضة خاصة إذا كانت تكالیف بسیطة

  .ـ تساعد في معالجة مشاكل النطق عند المتعلمین

  1.ـ تساعد على ربط األجزاء بعضھا البعض وبالكل

ـ تحرر المتعلم من دوره التقلیدي فتجعلھ مشاركا بعد أن كان مستمعا وتقوي روح االعتماد 

  .على الذات

  .تواجھ الوسائل التعلیمیة تزاید لمعرفة الھائلة الناجمة عن التفجر المعرفيـ 

  .ـ تجعل من المدرسة صورة عن الحیاة التقنیة الراھنة

  2.ـ تجعل التدریس أكثر جاذبیة ویتلقاه المتعلم بأكثر اھتمام وتزید من فاعلیة الدرس

   .ـ التغلب على مشاكل الفروق الفردیة بین المتعلمین
                                                             

  .110 – 109الوسائل لتعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم، ص :  رمزي احمد عبد الحي - 1
  .  21م، ص 2003تقنیات التعلیم ، منشورات حلب، : فخر الدین وصیام محمود وحید - 2
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  : ـ أھمیة الوسائل التعلیمیة ومعوقات استخدامھا 3        

  : أھمیة استخدام الوسائل التعلیمیةـ  1ـ  3

وال . للوسائل التعلیمیة أھمیة خاصة في تدریس العلوم المختلفة، والعلوم اإلنسانیة عامة   

یمكن التغاضي عنھا لما لھا من أھمیة وتأثیر في عناصر العملیة التعلیمیة، وتنبثق أھمیة 

ة الدور الذي تلعبھ من المزایا والنتائج االیجابیة المختلفة المحققة من طرف الوسائل التعلیمی

  . لكل من المعلم والمتعلم

  : ـ أ ـ أھمیتھا بالنسبة للمعلم 1ـ  3

  .ـ المساعدة في رفع كفایات المعلم المھنیة وتنمیة استعداده

  .ـ تغییر دور المعلم من ناقل معلومات إلى دور مخطط والمنفذ والمقوم للتعلیم

  .ـ استغالل الوقت لمتاح بشكل أفضل

  1.ـ المساعدة في تحسین عرض المادة وتقویمھا والتحكم بھا

  2.ـ تساعد على إثارة ھوایات الطالب وتحدید نشاطاتھم ومشاركاتھم

  3.ـ تساعد في تنویع أسالیب التعزیز وتؤدي إلى ثبات أو تثبیت االستجابات الصحیحة

ما یحقق التعلم األفضل  ـ تؤدي إلى تنویع أسالیب التعلیم لمواجھة الفروق الفردیة بین لطلبة

   4 .حسب المیول واالستعدادات

ـ تساعد المعلم في التغلب على حدود الزمن والمكان في غرفة الصف، وذلك ع طریق 

عرض بعض الوسائل لظواھر عدیدة حدثت أو ألحداث وقع في الماضي أو ستقع في 

   .المستقبل
                                                             

  .,60وإنتاج الوسائل التعلیمیة ص تصمیم : محمد محمود الحیلة - 1
وزارة التعلیم العالي، جامعة القادیسیة، كلیة التربیة ) الوسائل التعلیمیة ( تكنولوجیا تعلیم : أالء عبد الوھاب علي - 2

  .6الریاضیة، ص 
، 1تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة في تربیة الطفل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: سالمة عبد الحتفظ - 3

  .15م ص 2001
4   
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مما سق ذكره أن الوسائل التعلیمیة توفر الوقت والجھد المبذولین من طرف  نستنتج    

المعلم، حیث یمكن استخدام الوسائل التعلیمیة مرات عدیدة من قبل المعلم وھذا یقلل من 

والتحضیر . ومن الوقت والجھد المبذولین من قبل المعلم. تكلفة الھدف ومن وقت الوسیلة

كما تساعد المعلم في إثارة . ھذا ما یحرره من دوره التقلیديللموقف التعلمي، و واإلعداد

الدافعیة لدى الطلبة وذلك من خالل القیام بالنشاطات التعلیمیة أو اكتشاف الحقائق وھذا ما 

یجعلھا كذلك تخلق حیویة مستمرة في جو غرفة الدري، مما یساعد المعلم على الوصول 

  . بسھولة إلى األھداف التي رسمھا لدرسھ

  :ـ ب ـ أھمیتھا بالنسبة للمتعلم 1ـ  3

  .ـ تنمي حب االستطالع لدى المتعلمین فیأخذون بالبحث والتجریب

ـ تقوي الروابط بین المعلم والمتعلم وینتج عن ذلك تفاعل ونشاط وزیادة ثقة المتعلمین 

  .بمعلمھم

  .االتجاھات المرغوب فیھا تكوینفي  اإلسھامـ 

المیذ المرئیة والمسموعة ألن باستطاعتھم التمیز مثال بین ـ تعمل على زیادة خبرات الت

الصور المختلفة للحیوانات وسرد قصصھم عن طریق ترتیب عدد من الصور والتعبیر 

  1.عنھا بواسطة الكلمات

  ـ تشویق التالمیذ لإلقبال على تعلم المادة الدراسیة وشعورھم أن في ھذا األمر متعة وسرور

لدى الطالب وذلك عندما نتیح لھم الوسیلة المناسبة لمالحظة الفروق ـ تنمیة دقة المالحظة 

  2.بین األشیاء واألشخاص من حیث الصغر والكبر والعد والنوع

  3.ـ تنمیة جذب المتعلم وإبعاده عن ما یعرف بالروتین التعلیمي

  

                                                             
، ص 2010مدخل إلى تدریس مھارات اللغة العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عملن، األردن، : زھدي محمد عبید - 1

2010.  
  .205، ص 2مة، وتخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة، دار الفكر ، عمان األردن، ططرق التدریس العا: ولید احمد جابر - 2
  . 57الشامل في طرق تدریس األطفال، ص : محمد بن محمود عبد هللا - 3
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المتعلم في بناء وتكوین مفاھیم سلیمة حیث یبدأ الطالب باستخدام لفظ واحد یدل  ـ تساعد

  . على معنى محدد أو شيء معین

ـ تساعده على اكتشاف أوجھ الشبھ واالختالف في موضوع الدرس مما یؤدي إلى تصنیف 

  1.الخبرات

  : ـ ج ـ أھمیتھا بالنسبة للمادة التعلیمیة 1ـ  3

علومات والمواقف واالتجاھات والمھارات المتضمنة في المادة ـ تساعد على توصیل الم

التعلیمیة إلى المتعلمین وتساعدھم على إدراك ھذه الموضوعات إدراكا متقاربا إن اختلفت 

  .المستویات

ـ تساعد على تبسیط المعلومات واألفكار وتوضیحھا وتساعد الطلبة على القیام بأداء 

  . مھارات المطلوبة بصورة جیدة

  2.تساعد على اإلبقاء المعلومات حیة وواضحة في ذھن الطالب ـ

ـ تعمل على تدریب الحواس وتنشیطھا ألن الحواس لیست بدرجة متساویة من القدرة، 

وھذا یعني أن جمیع . أقوى من حاسة اللمفحاسة البصر أقوى قدرة من حاسة السمع، و

  .الحواس تنشط أثناء التعلم

  3.التعلیمیةـ تعمل على إثراء العملیة 

  4.ـ یؤدي إلى تنویع الوسائل التعلیمیة وتكوین وبناء المفاھیم السلیمة

ـ تؤدي إلى ترتیب واستمرار األفكار التي یكونھا الطالب وذلكعندما تسیر المواد التعلیمیة 

  .فیساعد ھذا الترتیب على فھم المادة وتتبع الخطوات وترتیب األفكار وتكوینھا

  

                                                             
  . 53الوسائل التعلیمیة وإنتاجھا للعادیین وذوي االحتیاجات الخاصة ص : ماجدة السید عبید:  ینظر - 1
  . 61یم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ص تصم:  محمد محمود الحیلة - 2
  .14الشامل في طرق التدریس األطفال، ص : محمد بن محمود العبد هللا - 3
  14تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ص : عبد الحتفظ سالمة - 4
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ـ تظھر العالقات التي تربط بین األجزاء في الشيء الواحد، كما تربط الكل وتنظم الحقائق 

  .والمعلومات

ـ تبسیط المعلومات واألفكار وتوضیحھا وتساعد الطلبة على القیام بأداء المھارات كما ھو 

  1.مطلوب منھم

 : ـ معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة 2ـ  3 

لتعلیمیة لھا أھمیة كبیرة في تنمیة المھارات وتحقیق األھداف صحیح أن الوسائل ا    

المرجوة في عملیة التعلیم والتعلم، كما لھا دور أساسي في مواجھة المشكالت التعلیمیة 

كعدم التمكن من إیصال المعلومات للتالمیذ مما یتركھم في ھذا الجانب السلبي والنفور من 

  2. مقاعد الدراسة

  : یمنع أن یكون لھا معوقات تحول دون استخدامھا في مدارسنا و أھمھا إال أن ھدا ال    

ـ عدم قدرة المعلم على التخلص من استعمال األسلوب اللفظي في التدریس أو البعد عن 1

  . الطریقة التقلیدیة المتكررة بحكم العادة ألنھ یعلم كما یتعلم

  .ـ الخوف من محاولة المشاركة في تجارب جدیدة وزائدة2

ـ عدم كفایة الساعات المخصصة للتدریس في مادة الوسائل التعلیمیة أو تكنولوجیا التعلیم 3

لكلیات العلوم التربویة والنقص الواضح في إعداد المعلم علمیا الستعمال األجھزة والوسائل 

واألدوات، أو إنتاج الوسائل البسیطة أو تصمیم دروس تكون الوسائل التعلیمیة جزءا 

   .بقیة نظام الدرس متكامال مع

   3.من أجل ابتكار الوسائل التعلیمیة الجدیدةـ عدم وجود الحوافز المادیة للمعلمین 4

   

                                                             
  . 73 – 72تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ص : محمد محمود الحیلة - 1
  .127نفس المرجع ص  - 2
  .109الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم، ص : احمد عبد الحي - 3
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ـ ضخامة نصاب المدرس من ساعات التدریس إلى جانب تعدد األعمال اإلضافیة 5

والمسؤولیات المكلف بھا مما یجعلھ یحجم عن بذل الوقت والجھد لتوفیر دروسھ بوسائل 

   1.متعددة

ـ الزیادة الواضحة في كثافة حجرات الدرس، بحیث تشكل مقاعد التالمیذ جمیع فراغ 6

  .الحجرة

لقوانین اإلداریة بالمدارس فیما یخص بالعھدة، ـ التعقیدات الروتینیة التي تفرضھا ا7

  .والصیانة واالستھالك اإلصالح وإجراءاتوانتقاالت األجھزة واألدوات 

مناسبة إلنتاج الوسائل التعلیمیة األساسیة التي  ةبمیزانی ـ عدم تخصیص معظم المدارس8

  .أو الستخدامھا أو شراء المناسب لھایحتاجھا 

ـ قلة الحوافز المادیة واألدبیة التي تخصص لتشجیع االبتكار والتجدید في المدارس أو 9

  .االستخدام الوسائل الرخیصة المحسنة من البیئة المحلیة

   2.افیة مخصصة لتقنیات التعلیم إن وجدت في مدرسة ماـ عدم تخصیص مساعدات ك10

 التخلص من معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة : 

ـ إبعاد الجیل القدیم في التعلیم عن إدارة المؤسسات التعلیمیة أو استبدالھ بجیل جدید، یعنى 

ماتي، ویشجع بأھمیة تقنیات التعلیم ویواكب التطور التقني لوسائل التعلیم ولدیھ تمكن معلو

  .على الحوار

  .ـ أن تقوم المؤسسات التعلیمیة بتخصیص قاعات نموذجیة الستخدام تقنیات التعلیم

  .ـ منح مكافآت مادیة تشجیعیة للمعلمین الذین یبتكرون وسائل تعلیمیة جدیدة

  .ـ إیجاد صیغة إداریة تسھل عملیة شراء أو اقتناء الوسائل التعلیمیة

  

                                                             
  .127تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ص : محمد محمود - 1
  . 109الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم ص :  رمزي عبد الحي- 2
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  .ذین یبتكرون وسائل تعلیمیة جدیدةـ تخصیص میزانیة للمؤسسات التعلیمیة ال

ـ یجب أال ننسى في غمرة اھتماما بتقنیات التعلیم وأھمیتھا وضرورة توفیرھا في المدارس 

  1.والمنشآت التعلیمیة أن المعلم یبقى األساس في العملیة التعلیمیة

  : لیمیةـ المدارس التي اھتمت بالوسائل التع 3ـ  3

  : أ ـ النظریة السلوكیة

 مفھومھا : 

ا نظریة نفسیة أثرت بشكل كبیر وحاسم في السیكولوجیة تعد  النظریة السلوكیة على أنھ    

المعاصرة، حیث ھناك سلوك بیني على تعزیزات، أي ھناك ما یسمى باالشتراط اإلجرائي 

  2.الفیزیولوجیا توالتعزیز والعقاب على أن المثیر واالستجابة مستبقا

 مرتكزاتھا: 

  : ترتكز النظریة السلوكیة على عدة مرتكزات أھمھا 

ـ تقوم على رفض االستبطان كوسیلة للحصول على كم معلوماتي في قیمة بیئة كما ھو 

  . الحال ألھل النظریة

عالم النفس جل اھتمامھ إلى ـ استبعاد ثالثیة العقل والتصور والفكرة، ویجب أن یولى 

الظاھر وفي اللغة صورة التركیز على مجموعة الظواھر القابلة للمالحظة التي عن السلوك 

  3.طریقھا یتم اإلنتاج اللغوي

ـ یعد ثرونداك من أوائل علماء النفس الذین حاولوا تفسیر التعلم بحدوث ارتباطات بین 

حیوان عل المثیرات واالستجابات، بحیث ترى العالم أن أكثر التعلم تمیزا عند اإلنسان وال

  . حد سواء والتعلم بالمحاولة والخطأ

  
                                                             

  .110 – 109الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم، ص : الحي رمزي احمد عبد - 1
  .22، دت، ص 4دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة للنشر والطباعة، الجزائر، ط:  صالح بلعید - 2
  .557، ص 2008 ،1عالم اللسانیات الحدیثة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ط: عبد القادر عبد الجلیل - 3
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یتجھ تدریجیا إلى االبتعاد عن المحاوالت ـ یعتبر التعلیم عند ثرونداك أنھ تغییر في السلوك 

أما . ھو الدراسة العلمیة لعملیة السلوك الخاطئة، كما یبدو علم النفس في نظر ثرونداك

التعلم ھو تغییر طارئ على ھذا السلوك وقد عرفت نظریة ثرونداك التي ظلت مسیطرة 

لعدة عقود من القرن الماضي على الممارسات التربویة في الوالیات المتحدة األمریكیة باسم 

حیث . مثیرات واستجاباتھاالترابطیة ألنھ اعتقد أن التعلم عملیة تشكیل ارتباطات بین ال

طورھا من خالل أبحاث طویلة قام بھا موضحا أثر المكافأة في سلوك الحیوان، حیث كانت 

إحدى أبرز تجاربھ على قطة وضعت في قفص لھ باب یمكن فتحھ إذا ما سحبت القطة 

الخروج من القفص للحصول على  خیطا متدلیا داخل القفص وكان على القطة المحاولة

الموجودة خارج القفص، حیث أن ثرونداك كرر ھذه التجربة عدة مرات ) المكافأة ( الطعام 

القطة في الخروج یتناقض تدریجیا إلى أن أصبحت تسحب فوجد الوقت الذي تستغرقھ 

  1.الخیط فور محاولة خروجھا من القفص

 قوانین نظریة ثرونداك السلوكیة : 

  :ـ القوانین الرئیسیة1

بحالة ومعناه عندما تكون الرابطة بین المثیر واالستجابة مصحوبة : األثر ـ أ ـ قانون 1

  . ارتیاح فإنھا تقوى، أما إذا كانت مصحوبة بحالة من الضیق واالنزعاج فإنھا تصوغ

أي أن تكرار الرابطة بین المثیر واالستجابة یؤدي إلى تثبیت  :ـ ب ـ قانون التدریب 1

  .الرابط وتقویتھ

فھذا القانون یعمل على وصف القانون واألسس الفیزیولوجیة  :االستعدادـ ج ـ قانون  1

  .األثر فھو یحدد میل المتعلم إلى الشعور بالرفض والضیق

   : ـ القوانین الثانویة 2

بحیث یشیر ھذا القانون إلى أن الترابط یقوي بین المثیر واالستجابة  :ـ أ ـ قانون االنتماء 2

  . أكثر انتماء إلى الموقف
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م یرى أثر 1933یعد ھذا القانون الذي وضعھ ثورنداك عام  :ـ ب ـ قانون انتشار األثر 2

االستجابة ال یقتصر على رابط فقط إنما یمتد إلى الروابط المجاورة التي تتكون قبل 

  .االستجابة

ففیھ تسیر االرتباطات في االتجاه الذي كانت قد تكونت فیھ  :ـ ج ـ قانون االستقطاب 2

  .أیسر من سیرھا في االتجاه المعاكسبطریقة 

حیث یسھل ھذا القانون على المتعلم ربط وضع مثیري معین إذا  :ـ د ـ قانون التعرف 2

تمكن المتعلم من التعرف على الوضع ومیز نتیجة مروره بخبرات سابقة مثال یسھل على 

  1.لة فیھاالمتعلم حل مسألة حساسة إذا تعرف المتعلم على األرقام والرموز المستعم

 خصائص نظریة ثرونداك : 

تعتمد بالنسبة لألطفال الذین لم یكن لدیھم قدرات التفكیر االستداللي واالستقرائي بحیث 

تعتمد طریقة التعلم بالمحاولة والخطأ النعدام عامل الخبرة والمھارة في حل المشكالت 

  : المعقدة، واستفادة المعلم منھا في عملھ داخل العنف الدراسي في

  .ـ تحدید الروابط المثیرة واالستجابات التي تتطلب التكوین أو التقویة

ـ تحدید الظروف التي تؤدي إلى خلق حالة الشیوع بالرضى والضیق في التحكم بسلوك 

  2.المتعلمین
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  : ـ النظریة التقدمیة ب 

م، التي دعت إلى 1930 م إلى1920حیث ظھرت ھذه النظریة في الفترة الممتدة من     

التعلم المبني على الفھم والتعبیر باالعتماد على الوسائل السمعیة و البصریة وضرورة القیام 

  1.بالرحالت والزیارات

كرامة بذلك نقیم سلطان هللا ونعمر أرضھ كما أمرنا عز وجل في  اإلنسانفعندما نقیم    

ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات : " قولھ تعالى

  2"وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال 

فالتقدمیة ھي الموقف اإلنساني األصیل الذي یؤمن بأن كل إنسان  ھو مركز الكون الذي    

ینبغي أن یكون كل ما ینتجھ من قیم وبنیات في لثقافة االقتصادیة أو االقتصاد أو السیاسة 

أو تجویعھ أو ترویعھ عبر الحروب واالقتصادیات القائمة  اإلنسانفال یمكن قتل . في خدمتھ

واألنظمة السیاسیة الشمولیة التي ال تراعي لھ حرمة، فال یمكن ألي مصلحة على التسلیة 

فكل من یزعم . تبرز ظلم اإلنسان وقھره، ألنھ األعلى من كل المصالح والمطامع علیھا أن

الدفاع عن مصالح مجتمعھ أو وطنھ أو طائفتھ یبر ظلم إنسان بسبب لونھ أو عقیدتھ أو لغتھ 

وینبغي أن یعلم علم الیقین أن األوطان والمجتمعات والدول  والطوائف . أو أصولھ العرفیة

ھ وتوفر لھ األمن والحیاة ولم توجد لتدمره وتسحقھ أما من یدعي بأن وجدت لتخدمھ وتحمی

االنتصار لإلنسان ال یمكنھ أن یقوم إال على نقیض اإلیمان با فمعناه أن التقدمیة نفي 

   3.الحترام الواجب 

معناه أن التقدمیة ھي نظریة تھدف لرخاء اإلنسان و إطالق طاقاتھ البناءة في كل    

وإنما ھي نظریة تتناسب مع . ، فھي لیست ایدولوجیة ثابتة یتم فرضھا أو تعمیمھاالمجاالت

  .الواقع حسب وجھة نظر متبنیھا
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  : ج ـ النظریة البنائیة

 النمو المعرفي عند جون بیاجیھ : 

البنیة العقلیة والوظائف العقلیة حیث یرى أن : ینظر بیاجیھ ألى النمو المعرفي من زاویتین

ي ال یتم إال بمعرفتھما، أما البناء العقلي فیشیر إلى ألة التفكیر خالل مرحلة من النمو المعرف

مراحل التعلم، وتشیر الوظائف العقلیة إلى العملیات التي یلجأ إلیھا الفرد عن تفاعلھ مع 

كما . بحیث اھتم بیاجي بتطور التراكیب أو األبنیة المعرفیة. مثیرات البیئة التي یتعامل معھا

لى أن الوظائف العقلیة عند اإلنسان موروثة وبالتالي فھي ثابتة، ال تتغیر نتیجة یؤكد ع

وھنا یحصل بیاجیھ وظیفتین أساسیتین للتفكیر ال تتغیر مع مرور . تفاعل الفرد مع البیئة

أما التنظیم ووظیفتھ تمثل نزعة الفرد إلى ترتیب : وھما التنظیم والتكیف. الوقت وتقدم العمر

ولیة وتنسیقھا في أنظمة كلیة متكاملة، وأما التكیف فعبارة عن تغیرات تطرأ العملیات األ

وبحسب النظریة فإن التكیف ال . على سلوك نتیجة الستجابة الفرد لمطالب البیئة المحیطة

المعلومات یمثل في تعدیل  بفاالستعذا: والمماثلة باالستیعایتم إال من خالل عملیتین ھما 

الجدیدة أي تغیرھا بحسب المحیط، أما المماثلة في التغیر األبنیة العقلیة لجعلھا متوافقة مع 

  1.التي یواجھھا ةالبیئ

 العوامل الفاعلة في النمو المعرفي عند بیاجیھ : 

بحیث یرتبط النمو المعرفي بصفة عامة بنضج الجھاز العصبي المركزي  :ـ أ ـ النضج 2

والتناسق الحركي فوظیفتھ المشي مثال تتطلب نمو العضالت ونضجھا بالتزامھ مع نضج 

  . األعصاب المتحكمة فیھ

  : ـ ب ـ التفاعل مع الخبرة المادیة 2

بزیادة الخبرات التي تمكنھ من فتفاعل الطفل مع البیئة المادیة یزید من نسبة نموه وذلك     

  2.الوصول إلى التفكیر المعقد

  
                                                             

  .170سیكولوجیا التعلم ونظریات التعلم، ص : عبد الحمید جابرجابر  - 1
  . 172المرجع نفسھ ص  - 2



.الوســـــــــــــائل التعلیمیة وأھمیتھا                        :                   الفصـــــــــل األول  
 

 
74 

  : ـ ج ـ التفاعل مع البیئة االجتماعیة 2

یعتبر اكتساب الخبرات بواسطة استعمال اللغة للتواصل مع مجموعة الرفاق واالكتساب    

  .المعرفي داخل المدرسة مؤشرین لزیادة المعدل المعرفي

   :ـ د ـ التوازن 2

عملیة تنظیم ذاتي یستوجب استعادة حالة التوازن من عدمھ كأمثلة على ذلك البكاء  ھو    

عند الرضیع الجائع ھي حالة تعبیریة عن التوتر أو عدم التوازن كما أن اللعب والمناغاة 

ومن أمثلة ذلك أیضا . عند الرضیع بعد حالة الشبع ھي تعبیر عن استرجاع حالة التوازن

أمام مشكلة تعلیمیة یستعصى علیھ حلھا أي ھناك تعبیر عن فقدان حالة توتر التلمیذ وقلقھ 

  1.التوازن

 مراحل النمو المعرفي عند جون بیاجیھ: 

االستمرار : یتفق علماء النفس على أن النمو المعرفي لإلنسان یتصف بمیزتین    

وخصائص النمو المرحلي في الحدوث . خصائص النمو المستمروالمرحلیة، حیث تتزامن 

كما یستخدم مفھوم المرحلة لیشیر إلى تغیرات الحادة التي تمس السلوك أثناء فترة النمو 

المختلفة، إذ ھي مجموعة من الظواھر واألنماط السلوكیة ویعتقد بیاجیھ أن أي فرد من 

بدأ بمرحلة الحسیة لتنتھي بمرحلة التفكیر األفراد یمر بأربع مراحل من النمو المعرفي، ت

  : المجرد، إذ تتلخص مراحل النمو المعرفي عند بیاجیھ على النحو التالي

  ): من صفر إلى سنتین : ( ـ مرحلة التفكیر الحسي الحركي 1

بحیث تبدأ حیاة اإلنسان باستخدام الحواس واألنشطة الحركیة التي تشكل تلقائي وذلك   

الكتشاف المحیط الذي یعیش فیھ، ومن ممیزات ھذه المرحلة التطور والوعي الذاتي 

تدریجیا وتحسن التآزر الحركي وتناسق االستجابة الحركیة وتطور البوادر األولى للغة 

  2.أو ثبات المادة وبالتالي تطور فكرة بفاء
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  : ـ التفكیر ما قبل العملیات العقلیة 2

تعتبر ھذه المرحلة انتقالیة تتمیز بظھور اللغة والتحكم فیھا، كما تتمیز بتفكیر الطفل في    

ھذه المرحلة االنتقالیة بإعطاء صفة الحیاة لكل شيء سواء كان كائنا حیا أو جمادا، وسمیت 

لطفل غیر قادر على الدخول في عملیات ذھنیة معقدة، فھو مرحلة ما قبل العملیات لكون ا

یعالج أغلب األمور عن طریق الحواس فھو مثال یعد أصابعھ لمعرفة عدد األشیاء وتنقسم 

  : ھذه المرحلة بدورھا إلى مرحلتین ھما

  ):سنوات  4إلى  2من : ( ـ أ ـ مرحلة ما قبل المفاھیم 2

حسب المظھر الواحد كاللون مثال إذ یستطیع الطفل القیام بعملیات تصنیف بسیطة  بحیث  

ال یمیز األحجام واألوزان فھو یظن ألن الشيء الكبیر رغم خفتھ یغوص في الماء وأن 

  . الشيء الصغیر رغم ثقلھ یبقى على السطح

  ): إلى سبع سنوات  4من : ( ـ ب ـ المرحلة الحدسیة 2

طفل في ھذه المرحلة العمریة من تصنیف األمور  أي دون الخضوع إلى بحیث یتمكن ال   

قاعدة یدركھا أو منطق، فخالل ھذه المرحلة یبدأ تدریجیا  الوعي بثبات خصائص األشیاء  

تكوین المفاھیم والقدرة على تصنیف األشیاء : وتتمیز ھذه المرحلة ب باالحتفاظأو ما یسمى 

فكیر المنطقي وتركیز التفكیر على الذات وبالتالي زیادة البصري، على الت اإلدراكوتقدم 

  1.النمو اللغوي واستخدام الرموز اللغویة بشكل أكبر

  ):سنة 11إلى  7من : ( ـ مرحلة تفكیر العملیات المادیة 3

یستطیع الطفل في ھذه لمرحلة التنبؤ بالظواھر البیئیة وتفسیرھا، كھطول األمطار       

كما تستمد ھذه المرحلة زوال ظاھرة تمركز الطفل حول نفسھ ومغیب وطلوع الشمس، 

وتتمیز . والتواصل معھ اآلخرینفي التفكیر االجتماعي عن طریق فھم  واالنطالقتدریجیا، 
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االنتقال إلى محاكاة لغة المجتمع بعد أن كان اكتسابھا ضمن نطق : ھذه المرحلة بما یلي

  1.تصنیف وتكوین المفاھیم العامةضیق داخل األسرة، وتطور عملیات التجمع وال

  ):سنة إلى ما فوق  11من : ( مرحلة التفكیر المجردـ  4

في ھذه المرحلة یظھر االستدالل المنطقي المجرد، حیث یتمكن جمیع األطفال من وضع     

لحلھا من دون الرجوع الملموس والمادي، ومن  إستراتیجیةفرضیات واختبارھا وتطویر 

في تحلیل مختلف الظواھر والتفكیر في ممیزات ھذه المرحلة استخدام التفكیر المنطقي 

احتماالت المستقبل، وكذلك القدرة على تقدیم الحلول بوضع عدة احتماالت وبالتالي تطویر 

  2.عملیة التفكیر االستداللي

شیوعا في مجال علم ) المعرفي ( من أكثر نظریات النمو العقلي  وتعتبر نظریة بیاجیھ     

ونظرا لألھمیة ھذه النظریة البد من . النفس، ومن أكثرھا تأثیرا على المنحى المعرفي للتعلم

حیث یرى بیاجیھ أن ھدا المنھج . الوقوف على وجھة نظر بیاجیھ في مسألة النمو المعرفي

یولوجي، والتفاعل مع البیئة الطبیعیة، التوازن و وكذلك مدودا بأربعة عوامل ھي النضج الب

: البد من التعرف على مراحل النمو المعرفي وقد حددھا بیاجي في اربعة مراحل وھي

المرحلة الحسیة الحركیة، ویحدث فیھا التعلم یاألفعال والمعالجات الیدویة، مرحلة ما قبل 

حلة العملیات المادیة ویتطور فیھا التفكیر العملیات ویحدث فیھا لتعلم باللغة والرموز، مر

بحیث . المنطقي المادي، ومرحلة العملیات المجردة یتطور فیھا التفكیر المنطقي المجرد

حقق بیاجي مكانا فریدا كأحد الثقاة في دراسة النمو العقلي لألطفال، وقد نشر لھ عشرات 

ا المجال قبوال وحماسا من عدد من الكتب والمقاالت عن النمو العقلي ووجدت أفكاره في ھذ

   3.كبیر من العلماء، ولقد أثرت أفكاره في ھذا المجال على الممارسات التربویة المعاصرة
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 أھمیة نظریة بیاجیھ من الوجھة التربویة : 

و المعرفي ومراحلھ یمكن المعلم من التعرف على ــــــإن الوقوف على خصائص النم       

طبیعة تفكیر األطفال في مراحل نموه المختلفة بحیث یوجھ انتباھھ إلى االستجابات 

لتوقع أدائھ في ھذه المرحلة ولما المرتبطة بمراحل نموه، ویجدد األھداف في ضوء السلوك 

التوازن بین الطفل والبیئة وھو  كانت علیھ عملیة النمو المعرفي تقوم على أساسا على إیجاد

ط بھ، وكذلك تساعد مراحل النمو المعرفي ــــــأمر یستلزم التفاعل بین الطفل والعالم المحی

وخصائصھ مصممي المناھج على وضع مواد دراسیة تتفق مع طبیعة العملیات العقلیة 

مكانیة وضع إ. المعرفي لألطفال مراحل تعلیمیة مختلفة، وبالتالي توفر خصائص النمو

اختبارات تقیس مستوى النمو العقلي عند المتعلمین، بحیث تحل محل االختبارات الذكاء 

كن المعلمین من الوقوف على مرحلة النمو المعرفي التي وصل إلیھا ـوتم. التقلیدي

   1.طالبھم

 التدریب على المھارة بعد تعلمھا بطریقة التفكیر أھمیةكما ركزت ھذه النظریة على      

وذلك باستخدامھا في معالجة مواقف جدیدة وبالتالي االھتمام بتنمیة قدرت الطالب على 

غیر  اآلليتنظیم تعلمھم للحقائق والمفاھیم والمبادئ والقواعد وتجنب الحفظ  أثناءتفكیر 

   2.الواعي

ونستنتج في األخیر أن بیاجي یعطي صورة جدیدة لما یحدث من نمو ذھني عند الطفل       

كافة المراحل ویحدد الصفات الرئیسیة لكل دور من ادوار النمو التي یمر بھا الطفل في 

وذلك یساعد المعلم في استغالل تلك الصفات لتحقیق تعلم أفضل وقد بین كذلك أن االنتقال 

 االنتقالیتم بشكل دائما وھناك عوامل أخرى تتضافر معا لتحدث ذلك  من دور إلى أخر ال

ل من خبرات ومؤھالت تساعده على ذلك فمثال لكي یصل الطفل إلى البد من مرور الطف

التشكلي علیھ أن ینمي مھارات والقبلیات التي تخص الدور الحسي والتي  اإلجرائيالدور 

  . تعتبر من مستلزمات الوصول إلى الدور األخر

 

                                                             
  . 194م، ص 2007، 1نظریات التعلم وتطبیقاتھا التربویة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط: جودت عبد الھادي - 1
  .260م، ص 1993المفتوحة، د ط،  علم النفس التربوي، منشورات جامعة القدس: عدس عبد الرحمن وآخرون - 2
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 خـــــــــــــــــــالصة : 

أن الوسائل التعلیمیة الحدیثة تحتل  من خالل ما سبق عرضھ في الفصل السابق نستنتج     

المعلمین  فوائدھا، وتحضي بأھمیة بالغة لدى مكانة مرموقة بین المدخالت التربویة لتتعدد

استشارة اھتمام المتعلم  إلىوالمخططین التربویین، لما لھا من أھمیة حیث أنھا تؤدي 

شك أن للوسائل التعلیمیة الحدیثة وتقدم خبرات متنوعة لیأخذ كل  فال. حاجاتھ للتعلم وإشباع

منھا متعلم ما یحقق أھدافھ، ویشیر اھتمامھ فتصبح بذلك حقال لنمو المتعلم في جمیع 

تنمیة قدرة  علىإثراء مجاالت خبراتھ، كما تساعد المتعلمین  علىوتعمل . االتجاھات

جزء ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة التربویة، فھي . والمقارنة والتحلیل والوصف المالحظة

وھذا ما یؤدي . العالم المحسوس المعقول إلىإذ تنقل المتعلمین من العالم المجرد الالمعقول 

  . الدروس الحیویة ونشاطا علىالدرس، وتضفي  إلىالمیذ إلى دافعیة الت

ا وأي نوع یالءم الدرس، لكن علینا أال نبالغ في استعمالھا، فنعرف في أي مقام نستخدمھ   

الجید، ال غایة غي وأال نعتمد علیھا كل االعتماد بھذا تصبح الوسائل التعلیمیة وسیلة للتعلم 

حد ذاتھا لھذا تسھم بإمكاناتھا الھائلة في تطویر المنظومة التربویة، وتوضیح المفاھیم 

في أداء عملھ في  وتشخیص الحقائق وكذلك األمر بالنسبة للمعلم فھي تساعد إلى حد كبیر

  .جمیع مراحلھ ال سیما المرحلة الثانویة، وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفصل الذي یلي
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  التعلیم الثانوي وأھمیتھ: الفصل الثاني

  ماھیة التعلیم الثانوي: المبحث األول

   مفھوم التعلیم الثانوي: 01 ـ 

  خصائص التعلیم الثانوي في الجزائر ومبادئھ: 02 ـ         

  أھمیة التعلیم الثانوي :03 ـ 

  التعلیم الثانوي وأھدافھ: المبحث الثاني

  أھداف التعلیم الثانوي: 01 ـ 

  تطور التعلیم الثانوي في الجزائر :02 ـ 

  مھام أستاذ التعلیم الثانوي :03ـ  

  دور األستاذ في التعلیم الثانوي: المبحث الثالث

  اذالمھارات التكنولوجیا التي یحتاجھا األست: 01 ـ 

  المطالب الواجب توافرھا في معلم الثانوي :02 ـ 

  دور األستاذ الثانوي في عصر التكنولوجیا : 03ـ 
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التعلیم الثانوي أھمیة كبیرة في بناء معالم األنظمة التربویة، فھو حلقة أساسیة  یحتل      

وھي فترة . بین عدة قطاعات، وتعتبر المرحلة الثانویة من أھم مراحل التعلیم في حیاة الفرد

یحتاج خاللھا التلمیذ إلى الرعایة واالھتمام باإلضافة إلى أن ھذه المرحلة بناء المشروع 

لدى التالمیذ باألخص مشروعھ الدراسي المھني مما یستوجب توفیر خدمات المستقبلي 

كما . تعلیمیة جیدة وتوظیف الوسائل التعلیمیة التي تحقق لھ النجاح واالستمرار في اختیاره

یعتبر التعلیم الثانوي حلقة في سلسلة المراحل التعلیمیة لكونھ یحتل داخل المنظومة التربویة 

علیم األساسي والتعلیم الجامعي، مما یجعلھ یمثل مرحلة متمیزة من موقعا وسطا بین الت

  .مراحل المتعلمین

  :ثانويـــعلیم الـــــاھیة التــــــ م1              

  :التعلیم الثانويـ أ ـ مفھوم 1

وي حلقة وصل بین التعلیم األساسي والتعلیم الجامعي، وتمثل ھذه یعتبر التعلیم الثان   

مركزا ھاما في النسق التربوي والتعلیمي، وذلك لما لھا من آثار في إعداد األفراد المرحلة 

  1.وتكوین شخصیاتھم بحیث تقابل أھم مرحلة في النمو اإلنساني

بمعنى أن التعلیم الثانوي ھو أخر مرحلة ضمن التعلیم اإللزامي الذي یتلقاه جمیع الطلبة،    

. ساسي المتمثلة في الصفوف االبتدائیة والمتوسطةوذلك بعد اجتیازھم مرحلة التعلیم األ

وھي المرحلة التي تقرر طبیعة التخصص الذي سیلتحق بھ الطالب، وطبیعة المھنة التي 

واللغة العربیة ھي اللغة األساسیة في التعلیم الثانوي وفي جمیع المواد، مع . سیتعلمھا الحقا

صال باآلخرین واالطالع على ما لدیھم من وجوب تعلم اللغتین األجنبیتین لتمكینھم من االت

ثقافات قد تكون مفیدة ویلتحق التلمیذ الناجح بالثانویة بعد انتھاء مرحلة التعلیم بالمدرسة 

  .األساسیة التي یستغرق فیھا تسع سنوات

  

  

                                                             
  .65م، ص 1982المعاھد التكنولوجیا في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، :  رابح تركي - 1
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  :ـ أ ـ مفھوم التعلیم الثانوي في الجزائر 1

. سنوات ، والذي یدوم مدة ثالثلزاميھو المسلك األكادیمي الذي یلي التعلیم األساسي اإل   

وتھتم ھذه المرحلة بمختلف األنظمة التربویة بالتعلیم الثانوي اھتماما خاصا باعتباره 

ستوسط السلم التعلیمي في معظم ھذه األنظمة، كما أنھ یعتبر نقطة انعطاف ھامة في حیاة 

   1.التلمیذ نحو تغییر مسار حیاتھ المستقبلیة

  : مؤسسة التعلیم الثانويـ ب ـ مفھوم  2

المسماة في الجزائر باسم الثانویة، فھي عبارة عن مؤسسة  إن مؤسسة التعلیم الثانوي      

تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي، . عمومیة ذات طابع إداري متخصص

وریا تستغرق الدراسة فیھا حوالي ثالثة سنوات، تنتھي بحصول التلمیذ على شھادة الباكال

التي تؤھل صاحبھا الدخول إلى الجامعة لمواصلة التعلیم العالي في تخصص معلوم، بعد 

  .توجیھ مسبق

وتشمل جمیع األنماط . 18حتى  16من سن  ابتداءوالمدرسة الثانویة تقبل كل التالمیذ    

بذلك و. والشعب والتخصصات في كل المواد الدراسیة العلمیة و األدبیة والفنیة وحتى التقنیة

ذات منھج عریض توجد بھ مجالت واسعة الختیار اختبارات التالمیذ حسب فھي مدرسة 

   2.میولھم ومواھبھم وإمكاناتھم الذھنیة والفكریة

وھذه المرحلة تشارك غیرھا من المراحل في تحقیق األھداف العامة للتربیة والتعلیم     

  3.باإلضافة إلى ما تحققھ من أھداف خاصة

  

  

  

                                                             
دور الوسائل التعلیمیة الحدیثة في تحسین نوعیة التعلیم بالمرحلة الثانویة، مذكرة ماستر، جامعة العربي :  نمر سامیة - 1

  .50م، ص 2016 –م 2015ة، أم البواقي، بن مھیدي، كلیة العلوم إنسانیة، قسم العلوم االجتماعی
  .51نفس المرجع ص  - 2
  .38، ص 1981، 1أفكار تربویة ھامة، تھامة للطبع، جدة، ط: إبراھیم عباس نتو - 3



.التعلیم الثانوي وأھمیتھ في عملیة التعلیم:                                الفصل الثاني   
 

 
82 

  : علیم الثانويتخصائص الـ  2

یتمیز النظام التعلیمي في الجائر بعدة خصائص تبین اتجاھھ ومعالمھ العامة، حیث یمكن   

  : أن نعدد ھذه الخصائص في مایلي

  :ـ أ ـ تعلیم مختلط بین البنات والبنین 2

ابتداء من مدارس الحضانة وروض األطفال حتى المدارس الجامعیة، فأبوابھ  وذلك     

مفتوحة أمام جمیع بنات وأبناء الجزائر، كذلك فإن سلك التعلیم فھو مختلط كذلك ھو األخر، 

صحیح أنھ توجد بعض . واإلشراف التربوي مختلط. التربویة ھي األخرى مختلطة واإلدارة

ئیة خاصة بالبنات أو البنین كما توجد بعض المدارس في التعلیم المدارس في المرحلة االبتدا

وبعض المدارس الثانویة ال توجد فیھا اختالط مع مراعاة لبعض االتجاھات . المتوسط

غیر أن القاعدة العامة أو الساحقة . الدینیة أو التقلیدیة، لبعض من اإلباء أو األمھات التالمیذ

یم في الجزائر یجري التعلیم فیھا مختلطا بین البنات من المدارس ومراكز ومعاھد التعل

  1.ونفس الشيء في سلك المعلمین واإلدارة المدرسیة. واألوالد في سائر مراحل التعلیم

  : ـ ب ـ تعلیم مجاني لجمیع التالمیذ 2

والحضانة، وروض معنى ذلك أن التعلیم في الجزائر مجاني ابتداء من المرحلة االبتدائیة    

األطفال حتى نھایات الدراسات الجامعیة، وتصرف منح األطفال في المرحلة االبتدائیة 

األولى من التعلیم األساسي، في المناطق الصحراویة من البالد تشجیعا لآلباء لكي یلتحق 

 خصوصاأبنائھم بالمدارس، كما أن المطاعم المدرسیة منتشرة في معظم المدارس االبتدائیة 

  .في الریف واألحیاء الفقیرة، وتستفید منھا طائفة كبیرة من أبناء وبنات الشعب

   : ـ ج ـ تعلیم خاضع للدولة بصفة تامة 2

أي أنھ یخضع إلشراف الدولة إشرافا كامال ولمؤسساتھا في مرحلة الحضانة و روض 

ن النظام وقد نصبت المادة العاشرة من مرسوم میثاق التربیة الوطنیة أ. األطفال فقط

                                                             
  .388م، ص 1990، 1أصول التربیة والتعلیم، المؤسسة الوطنیة للتعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط:  تركي رابح - 1
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التربوي من اختصاص الدولة وال یسمح بأي مبادرة فردیة أو جماعیة خارج اإلطار المحدد 

  1.بھذا األمر

  : ـ د ـ تعلیم إجباري للبنات والبنین 2

أي أن التعلیم إجباري لجمیع التالمیذ ذكورا وإناثا ابتداء من السنة السادسة من العمر إلى    

ي نھایة المرحلة األساسیة، وأن لكل جزائري الحق في نھایة السنة السادسة عشر، وف

  2.التربیة والتكوین ویكفل ھذا الحق بتحقیق المدرسة األساسیة

النظام التربوي في  ومن خالل ما سبق ذكره  ومن خالل ھذه الخصائص التي یتمیز بھا     

الجزائر یتبین لنا أنھ ھناك خطوط متساویة بالنسبة للبنات والبنین سواء في التعلیم النظامي 

الذي یجري في المدارس أو المعاھد، أو في التعلیم الموازي الذي یجري عن طریق 

الدراسة في المركز الوطني للتعلیم المعمم الذي توجد لھ فروع في أغلب المناطق 

  .زائریةالج

 مبادئ التعلیم الثانوي : 

فالمبادئ ھي القواعد األساسیة التي یقوم علیھا أي نظام، وباعتبار النظام التربوي أحد   

األنظمة المعروفة والموجودة في نظام الدول والمجتمعات فإنھ یقوم على مجموعة من 

  : المبادئ التي یمكن حصرھا في ما یلي

  : ـ مبدأ وحدة النظام1

تتمثل ھذه المرحلة في استمراریة بعض األھداف والروابط المشتركة بین أنواع التعلیم    

وذلك من خالل الربط بین مدخالت الطور الثانوي ) األساسي، الثانوي والجامعي ( كلھ 

وذلك بغیة الربط بین التعلیم الثانوي والتعلیم الغالي الذي تم إصالحھ . ومخرجاتھ

بینما بقي التعلیم . م1980سنة  اإلصالحاألساسي الذي دخل علیھ م، والتعلیم 1971سنة

الثانوي على حالتھ منذ االستقالل، مما جعل النظام التربوي یتطور طور بعد طور، وھذا 

معناه أن مبدأ الوحدة بین فروع التعلیم الثانوي لم یكن مأخوذ بعین االعتبار ولھذا السبب 
                                                             

  .399السابق ص  المرجع - 1
  .400أصول التربیة والتعلیم، ص :  تركي رابح - 2
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ففي مدخل الطور . في مدخل الطور ومخرجھ وأثناءهالتعلیم الثانوي یعیش تناقضات ظل 

الثانوي مثال یوجد التناسق بین ملمح الخروج من التعلیم األساسي وبرامج التعلیم الثانوي 

ومناھجھ، وال یفي ما في ھذه الحالة من صعوبات لمتابعة الدراسة بالنسبة للتالمیذ وعلى 

وضع بروز نظامین أحدھما تعلیم عام وكان من نتائج ھذا ال, نوعیة التعلیم ومردودیتھ

  1.واألخر خاص وتقني، مع التفوق كان من صالح التعلیم العام

  : ـ مبدأ التوافق 2

إن مبدأ التوافق بین التعلیم الثانوي وبین الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة الناجمة عن    

جد أي مكتب للتنسیق تطور التنمیة یبدوا غیر واضح في وثائق وزارة التربیة، بحیث ال یو

بین وزارة التربیة والمؤسسات االقتصادیة عن طریق الطلبة الذین أنھوا المرحلة الثانویة 

في ھذه المؤسسات باإلضافة إلى عدم العنایة بالتعلیم التقني الذي  واإلنتاجإلى میدان العمل 

یحضر العالم الشغل نظرا لتكالیفھ الباھظة، ورجوع األھداف المعرفیة على األھداف 

ولكن ھذا التناقض في الطرح الذي أدى بطبیعتھ إلى نقض مبدأ التوافق إلى عدم .المسلكیة

وبالتالي تكوین حاجز بین میول التالمیذ ورغباتھم التوافق تسبب في عرقلة طموح التالمیذ 

  .من جھة ثانیة بین حاجات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

  :ج ـ مبدأ التناسق 

حیث یمثل ھذا المبدأ في التكامل و االقتصاد وفي التنظیم العام للنظام التربوي كلھ،     

ویتجلى ذلك من خالل التنسیق  والتعلیم الثانوي خاصة وما یحتوي علیھ من أنظمة فرعیة

كما یتجلى . في تحدید األھداف  والمحتویات والمناھج المتبعة لكل نظام فرعي على حدى

في إتباع خطة التقویم والتوجیھ حسب مراحل التعلیم وكیفیة التدرج بینھما، والتي تدور في 

طنیا في أبعاده األسالیب المعتمدة التي تضمن لكل بنیة مردودیتھا حتى یكون التعلیم و

   2.ھئودیمقراطیة في مباد

  

                                                             
  . 15، ص 1992مشروع إصالح التعلیم الثانوي في الجزائر، مارس : وزارة التربیة الوطنیة - 1
  .16المرجع نفسھ ص  - 2
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   :ـ أھمیة التعلیم الثانوي 3

إن التعلیم الثانوي یقابل أھم وأحرج مرحلة عمریة في الحیاة، إذ  أنھ یغطي مرحلة    

المراھقة وھي مرحلة بناء الذات وتكوین الشخصیة، ذات االتجاھات والقیم السلیمة وھذه 

  : الفترة من العمر تمثل

  .لة اإلعداد الجاد للمواطن في قیمھ ومعتقداتھ وسلوكھـ مرح

ـ تحقیق األھداف الرئیسیة للتعلیم ألن التعلیم الثانوي یعتبر أھم مرحلة تعلیمیة لتحقیق 

من التعلیم األھداف العامة للتربیة في أي مجتمع، خاصة إذا اعتبرت أن المرحلة األولى 

تھتم بإمداد الناشئ باألساسیات األولى للتعلم من قراءة وكتابة عملیات حسابیة وأصول 

وأن المرحلة األخیرة من التعلیم تقتصر على قلة منتقاة ألسباب . االنتماء والمواطنة

   1.اقتصادیة واجتماعیة علمیة ووظیفیة

  :انوي في مایليوانطالقا مما سبق یمكن أن نرصد أھمیة التعلیم الث   

  : ـ أ ـ المراھقة والتغیرات السلوكیة 3

في معجم اللغة العربیة بمعان عدة، وقد ) ر ا ه ق ( جاءت في مادة الفعل : ـ المراھقة لغة

  : جاء في اللسان من معاني راھق ما یلي

: والمراھقالخفة، وأرھقنا اللیل أي دنا منا، وأرھقتنا الصالة أي حانت، : الكذب: ـ الرھق

  .الغالم الذي قارب الحلم

  2.قاربھ: الھالك أیضا والرھق اللحق، وراھق الحلم: ـ الرھق

     

  

  
                                                             

  .62دور الوسائل التعلیمیة في تحسین نوعیة التعلیم في المرحلة الثانویة، ص :  نمر سامیة - 1
، 1، ط1تھذیب لسان العرب، إشراف على مھنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج:جمال الدین محمد بن منظور - 2

  .520م، ص 1993
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  :كما جاء في معجم الوسیط من معاني رھق     

  .قارب الحلم ویقال أیضا راھق فالن الحلم: ـ راھق الغالم

  1.ـ المراھقة الفترة من بلوغ الحلم وسن الرشد

  : في كتاب المفردات في غریب القران على معاني كما وردت كلمة رھق

رھقة األمر غشیة یقھر، یقال رھقھ و أرھقتھ مثل ردفتھ و أردفتھ، وبعثتھ ومنھ : ـ رھق

  2.أرھقتھ الصالة إذا أخرجتھ حتى غشي وقت األخرى

فھذه بعض المعاني التي نصت علیھا المعاجم العربیة واالشتقاقات المختلفة، للفعل    

ھو الفعل ي رھق مجردا ومزیدا باأللف راھق، وما یعنینا منھ على وجھ الخصوص الثالث

راھق، حیث یشتق منھ اسم الفاعل راھق ومصدره المراھقة، فالمراھق ھو  فالمزید باألل

  .الصبي الذي قارب الحلم، والمراھقة ھي فترة بلوغ الحلم إلى سن الرشد

    : ـ المراھقة اصطالحا 

جاءت في تعریف الدكتور محمد الزعبالوي أنھا المرحلة النمائیة الثالثة التي یمر بھا    

وھي تتوسط بین الصبا والشباب، وتتمیز . اإلنسان في حیاتھ، من الطفولة إلى الشیخوخة

  3.بالنمو السریع في جمیع اتجاھات النمو البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي

لتغیرات السلوكیة أنھ على المدرسة الثانویة أن توفر مختلف العوامل ونعني بالمراھقة و ا   

فالمراھقة وما یصاحبھا من تغیرات أساسیة . التي تساعد على تحقیق مطالب ھذه المرحلة

في البناء واإلدراك والسلوك وما یتبعھا من متطلبات أساسیة لكل ناحیة من نواحي التي 

  . ى من خالل التعلیم الثانوي الذي یغطي المرحلةتتجلوتحدد سلوكھ و. تكون الشخصیة للفرد

  

  
                                                             

  .378، د ت، ص 2، ط1معجم الوسیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ج: جماعة أساتذة - 1
  .210، ص 1998، 1دار المعرفة، بیروت، لبنان، طالمفردات في غریب القرأن، : الراغب األصفھاني -  2
، 1محمد السید، محمد الزعبالوي، المراھق المسلم، مؤسسة الكتب الثقافیة، مكتبة التوبة، المملكة العربیة السعودیة، ط - 3

  .14، ص 1998
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  : ـ ب ـ االرتباط بمشكالت المجتمع 3

بحیث أن كثیر ما تتبع مشاكل المراھق من مشكالت المجتمع الذي یعیش فیھ، وترتبط    

من أزمات وما یسوده من فلسفات وما یطرأ علیھ من  بأحوال المجتمع، وكل ما یحیط بھ

  .تغیرات تؤثر على المراھق وبالتالي تؤثر على تعلیمھ

  : ـ ج ـ التنمیة االجتماعیة والتطور الحضاري 3

الثانوي لیس نوع من الترف والرفاھیة التعلیمیة، إنما یمثل فترة اإلعداد الشامل فالتعلیم      

طر الفنیة التي تحتاجھا التنمیة وتساھم بجدیة في تحقیق األھداف والجاد للمواطن، وبناء األ

  1.الرئیسیة لمجتمع من الرقي و التطور الحضاري

كما یتصل التعلیم الثانوي اتصاال وثیقا بما سبقھ ویلحقھ من مراحل التعلیم، وھي صلة     

تتطلب الدقة في التخطیط لمناھجھ بحیث تالءم مختلف مناھج تلك المرحلة التعلیمیة من 

وتشبع حاجاتھ من المجتمع وتحقیق . جھة، وتناسب ظروف المتعلم ورغباتھ من جھة أخرى

لمنشودة من ناحیة ثالثة، وھذا ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في مختلف األھداف العامة ا

وتسطیر أھداف تربویة جدیدة بحیث ینسجم التعلیم . مناھج التعلیمیة في المرحلة التعلیمیة

الثانوي مع التوجھات الجدیدة لبالد في مختلف المیادین االجتماعیة والسیاسیة و االقتصادیة 

لمشرفون عند وضع المناھج الجدیدة على مراعاة ھذه التوجھات انطالقا وقد عھد ا. والثقافیة

  : من المبادئ العامة المستخلصة من النصوص المرجعیة للبالد مثل

  .ـ بناء ھویة جزائریة

  .ـ تكوین نظرة على العالم المختلف

  . ـ تنمیة القدرة على التأثیر والتغیر

   2.صیة وترقیة الفنونـ كما مست المجاالت األساسیة في تنمیة الشخ

                                                             
، 3واإلنتاج، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، ط السلوكیة في مجال االدارة: محمد الفالوقي، رمكضان محمد القذافي - 1

  .123 – 122م، ص 1997
  .124نفس المرجع ص  - 2
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  :دافھــــــــانوي وأھــــــــــعلیم الثــــــــ الت 2     

  : ـ أھداف التعلیم الثانوي 1ـ  2

إن الھدف العام من التعلیم الثانوي ھو خلق شخصیة سویة متزنة التي یستطیع من خاللھا   

الطرق  إیجادعبور المرحلة الثانویة بسالم، وتحدد مسار اتجاھھ ونمط مناھجھ وكیفیة 

الناجحة التي تساعد على االنتقال السلیم للناشئین والمراھقین من الطفولة والحیاة المدرسیة 

والكمال وحیاة المجتمع واالنتقال السلیم یتحقق عن طریق مراعاة مجموعة من  إلى النضج

  : األھداف التي نرصدھا فیما یلي

  .ـ اكتساب الطالب المفاھیم العلمیة و اإلنسانیة وتسخیرھا لخدمة المجتمع

  .ـ تزوید الطالب بمھارات فكریة ومناھج لبحث العلمي

  .األدائیة وإعدادھم میدانیا وتكنولوجیاـ تحسین قدرة الطالب اللغویة وقدرتھم 

  .ـ تزوید الطالب بالمھارات السلوكیة والقیم

  . ـ تنمیة تقدیر المسؤولیة واحترام القوانین والقیم

  .ـ تكوین اتجاھات الشعور واالنتماء والقدرة على التكیف

  .ولیةـ تقدیر نجاحات اإلنسان وقبول مسؤولیة المواطنة وإدراك المواقف واألحداث الد

  . ـ اكتساب الطالب حاسة التذوق الفني وتقدیر الجمال

    1.ـ مساعدة الطالب على معرفة ذواتھم وتقدیر اآلخرین

  .ـ اكتساب معارف أساسیة مندمجة وقابلة للتجدید قصد التعلم وكیفیة التعلم

  .ـ التعلم والتحكم في المواطنة

  . ـ المعرفة والتحكم في لغتین أجنبیتین على األقل

                                                             
       125.السلوكیة في مجال االدارة واإلنتاج، : محمد الفالوقي، رمكضان محمد القذافي   -  1
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  . ـ التحكم في العملیات المنطقیة الریاضیة وفھم محیط اإلنسان

  1.ـ تطبیق المعارف  والخبرات الشخصیة  لمعالجة مشاكل المحیط

كما یسعى التعلیم الثانوي إلى تكوین اإلنسان كإنسان ولیس لوظیفة محددة، وإن كانت     

كار في حالة ثقافة من ھذا المدرسة الثانویة ال تعطي ثقافة علمیة فھي یجب أن تجعل األف

النوع، فیما یحدد بعد یحدد فھي إذا كانت تحضر اإلنسان لوظیفة معینة فھي تجعلھ أكثر 

قدرة على التحضیر للوظیفة، وبصفة عامة فأھداف المدرسة الثانویة یمكن تلخیصھا فیما 

  :یلي

  : ـ تحقیق مطالب النمو المتكامل في إطارین ھما

 تسب الطالب المعلومات والمھارات واالتجاھات والعادات بحیث یك: اإلطار العلمي

 ....والتقالید

 بحیث تتكامل وتتوازن جوانب شخصیة الفرد في إعداد الطالب  :اإلطار االجتماعي

 وااللتزامللحیاة العملیة في المجتمع وتنمیة االتجاه العلمي واحترام العمل الیدوي 

  2.االجتماعي

  :التربوي الجزائري فحدد أھداف التعلیم الثانوي كما یلي أما النظام  

ـ یمنح التعلیم الثانوي للطلبة باختالف شعبھم تكوینا ثقافیا أساسیا قصد تحقیق أھداف معرفیة 

  : ومنھجیة وسلوكیة تسمح لھم باكتساب مھارات تقنیة ویمكن حصر األھداف المعرفیة في

ى التراث الثقافي الوطني بأبعاده العربیة واإلسالمیة ـ التحكم في اللغة العربیة والتعرف عل

  .والتحكم في الریاضیات ومعرفة لغتین على األقل

ـ تربیة المواطن وتوعیتھ بمبادئ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة وواجبات المواطن 

  . وتنظیم المجتمع والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

  
                                                             

  .127السلوكیة في مجال االدارة واإلنتاج ص : محمد الفالوقي، رمكضان محمد القذافي  - 1
م، 1997، 1میة، دار الفكر العربي، القاھرة، طلتربوي أوراق عربیة وتربویة وعالالتجدید ا: إبراھیم عصمت مطاوع - 2

  . 253 – 252ص 
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واكتساب جملة من السلوكات التي من شأنھا أن تساعد على  ـ یساھم التعلیم الثانوي في دعم

  1.إنتاج مناھج فعالة بالنسبة للنشاطات التعلیمیة وعملیة التعلم

  :في األخیر نالحظ أن للتعلیم الثانوي أھداف عدیدة ومتعددة تكمن في ما یلي   

  .ـ تھیئة شخصیة الطالب على مواجھة  واقع الحیاة العملیة

  .نحو االبتكار والتجدید من خالل تمتعھ بالعدید من المھارات الفكریةـ دفع الطالب 

  .ـ التعرف على قدرات الطلبة ومھاراتھم وتطویرھا

  .ـ تحضیر الطالب لمواصلة التعلیم العالي من باب تحقیق أعلى نقطة في عملیة التعلیم

  .وعیةـ االعتناء على نحو خاص بالطلبة المتفوقین أو الذین یمتلكون مھارات ن

  .تعلیم الطلبة بعض المفاھیم العملیة وطرق تصنیفھا على ارض الواقع إلفادة المجتمع بھاـ 

  . ـ تنمیة شعور الطالب بالمسؤولیة تجاه نفسھ ودراسة مجتمعھ ووطنھ

 : ـ تطور التعلیم الثانوي في الجزائر 2ـ  2

  : مر التعلیم الثانوي في الجزائر بعد مراحل مع ذلك شھد عدة تطورات من بینھا نذكر لقد   

  : ـ أ ـ التعلیم الثانوي قبل االحتالل الفرنسي  2

لقد كان التعلیم قبل االحتالل الفرنسي منتشرا انتشارا واسعا بین أواسط الشعب    

م ما 1894فیفري  02في  الجزائري، وقد جاء في تقریر كومب لمجلس الشیوخ الفرنسي

م أقل تقھقرا مما جعلتھ السلطة العامة 1830بحیث كان التعلیم في الجزائر سنة : یلي

الفرنسیة، لقد كان ھناك ما یزید عن ألفي مدرسة ابتدائیة وثانویة علیا، وكان األساتذة 

انت وك. المتخصصون یعلمون التالمیذ الذین كانوا یقبلون بغایة االجتھاد على دروسھم

  2.الدروس العامة تنظم جمیع المساجد للكبار

                                                             
  .254التجدید التربوي  أوراق عربیة وعالمیة، ص : إبراھیم عصمت - 1
  .535م، ص 1982، د ط، 1الجزائر، جتاریخ الجزائر العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، :  عبد الرحمان جیاللي  2
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وكان التعلیم الثانوي یتم في المساجد والزوایا المعروفة مثل مسجد تلمسان       

تحتوي على مدارس التعلیم الثانوي، وكان بھ أن قسنطینة ) بیدو ( حیث أشار ... وقسنطینة

ن الكریم والحدیث النبوي ما یقارب فیھا عدة معاھد، وكانت البرامج تشمل على القرآ

  1.الشریف، اللغة العربیة والبالغة والفلسفة والتاریخ والجغرافیا وعلم الفلك

  : ـ ب ـ التعلیم الثانوي في عھد الحتالل الفرنسي 2ـ  2

ھذه المرحلة جاء عھد االستعمار جاء معھ تجریب الھیاكل السیاسیة واالقتصادیة  ففي    

الوالي العام ) دومال ( وھذا ما أكده . وكذا مراكز التعلیم، من بینھا مؤسسات التعلیم الثانوي

قد تركزنا في الجزائر واستولینا على : " في قولھ 19على الجزائر ایام الثمانینات من القرن 

العلمیة وحولناھا إلى دكاكین وثكنات ومرابط للخیل واستخرجنا على أوقاف  المعاھد

  2."المساجد والمعاھد

  : ولقد مر التعلیم الثانوي في ھذه المرحلة بحالتین ھما

 1930 – 1830: ( المرحلة األولى  :( 

ففي بدایة االستقالل لم تھتم الحكومة الفرنسیة بتعلیم األھالي بسبب انشغالھا بالمقاومة    

إبعاد الجزائریین لجأت إلى إنشاء سنة ولكي تتمكن من  20الشعبیة، وبعد مرور حوالي 

م وتھدف ھذه المدارس 1850سبتمبر  30ثالث مدارس حكومیة بموجب مرسوم مؤرخ في 

ى الوظائف اإلداریة والقضائیة  والتعلیمیة، بحیث یدوم التعلیم فیھا إلى تكوین مرشحین إل

ومبادئ النظم . أربع سنوات في تدریس اللغة الفرنسیة والعربیة واألسس العلمیة والریاضیة

م وصل عدد 1896ففي سنة . اإلداریة وتختم الدراسة بشھادة نھائیة في الدراسات العلیا

معلم، أما بالنسبة للغة العربیة فكانت تعتبر لغة أجنبیة  156المدرسین في المدارس حوالي 

وكان مدرسوھا تنقصھم الكفاءة العلمیة، حیث لم توجد معاھد خاصة لتكوین وتخریج 

  .معلمین في اللغة لعربیة في المرحلة الثانویة

                                                             
  .194م، ص 1984الجزائر في التاریخ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د ط، :  ناصر الدین سعدوني - 1
م، ص 1981التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، : رابح تركي - 2
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 1962ـ  1930: ( المرحلة الثانیة  :( 

سالمیة الثالث إلى ثانویات فرنسیة حیث شھدت ھذه المرحلة تحویل المدارس الفرنسة اإل   

للتعلیم العام إلعداد التالمیذ لشھادة البكالوریا باللغتین، وھذه المدارس للذكور فقط، ولكن 

فیما بعد أنشأت مدرسة رابعة فرنسیة إسالمیة خاصة بالبنات الجزائریات، یتلقون فیھا 

تلك المدارس، أنھا جاءت  لكن المالحظ على برامج التعلیم الثانوي في. تعلیما مزدوجا

الجزائري یتطور في محیط ثقافي عقیم ال یزید شیئا ، ولم یكن لھم الحق بااللتحاق لتجعل 

حتى بعد . بالمدارس الثانویة إال أقلیة من الجزائریین، فكانت نسبتھم بقدر واحد من الخمسین

درسین أو موظفین في إنشاء الثانویات السالفة الذكر كان طلبتھا یتخرجون لیصبحوا بعدھا م

  1.سلك القضاء اإلسالمي أو الترجمة

    : ج ـ التعلیم الثانوي في الجزائر بعد االستقالل 2ـ  2

نظاما تعلیمیا ھیكلیا حسب أھداف المستعمر  1962تسلمت الجزائر المستقلة في سبتمبر    

الذي وصف )  فراتیل( التي سعت إلى الطمس معالم الشعب الجزائري بحیث یؤكد ذلك 

م بحیث توقع 1962بلد مزق وجریح في عام : " الوضع في الجزائر غداة االستقالل بقولھ

  :وقد مر التعلیم الثانوي في ھذه المرحلة بمراحل أھمھا" لھ البعض مستقبال غامضا 

 1992ـ  1970: المرحلة األولى :   

ن ثقافي مع فرنسا لتزویدھا حیث لجأت الحكومة الجزائریة في ھذه المرحلة إلى عقد تواز   

بما یلزم من المعلمین الفرنسیین كما جاءت إلى البلدان الشقیقة في شكل تعاون ثقافي كما تم 

استعمال جمیع الھیاكل المتاحة واللجوء إلى تطبیق نظم بیداغوجیة خاصة لمواجھة متطلبات 

  : ھذه المرحلة ونذكر منھا

  .تخفیف عدد الساعات المقررةـ 

ب على الحجرة الواحدة مرات عدیدة في الیوم الواحد أو التناوب المعلم على فوج ـ التناو

  . واحد

                                                             
  .29م، ص 1994التعلیم في الجزائر قبل وبعد الستقالل، عالم الكتب، الجزائر، د ط، : زرھوني الطاھر - 1
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ـ إن أھم ما یمیز ھذه المرحلة في الظروف الصعبة التي مرت بھا الجزائر والتي عرفت 

وضع استراتیجیات إلصالح الموروث عن االستعمار مما اضطرھا إلى المحافظة الوضع 

حاوالت اإلصالح خاصة في مجال سد الحاجات األساسیة من الراھن والشروع في بعض م

  .ھیاكل استقبال موارد بشریة إضافة إلى سیاسة التعریب من خالل استعمال اللغة العربیة

  1980ـ  1970المرحلة لثانیة :  

بحیث تمیزت ھذه المرحلة بعد االستقرار حیث عرفت محاالت إصالحیة متسرعة       

انعدمت فیھا صفات التخطیط والرؤیة المستقبلیة، ویظھر جلیا في الشعوب المعربة 

والشعوب المزدوجة في اللغة، حیث كانت األبواب مفتوحة أمام الشعوب مزدوجة اللغة في 

التي ھمشت وصار االنتساب إلیھا مركب نقص لدى . معربةالتعلیم الثانوي عكس الشعوب ال

التالمیذ،إضافة إلى تخلي عدد كبیر من األساتذة سواء الجزائریین أو األجانب عن مناصب 

عملھم ووجود صعوبة كبیرة في تعویضھم بسبب انعدام سیاسة تكوینیة واضحة، واقتصر 

منھا كل سنة دفعات غیر كافیة في التكوین على المدرسة العلیا لألساتذة فقط، حیث تخرج 

  .مواد عدیدة خاصة اللغة العربیة والتي كانت ال وجود لھا في لمدرسة وال في الجامعة

لكن ھذه األسباب ال یمكن أن تغطي انجازات كبیرة في قطاع لتعلیم الثانوي خالل ھذه     

رات وكذلك قفزة نوعیة بحیث تضاعفت حوالي خمس مالفترة، حیث یحقق عدد التالمیذ 

  1.عدد الھیاكل القاعدیة التي تضاعفت بدورھا إلى الضعف

 1990ـ  1980: المرحلة الثانیة : 

لقد شھد قطاع التعلیم الثانوي في الجزائر خالل ھذه المرحلة تطورا كبیرا، حیث ارتفع    

عدد الثانویات والمتاقن وأیضا قد عرف التعلیم الثانوي خالل ھذه الفترة مھام انحصرت 

  : في

  .ـ المساھمة في ترقیة الطاقات البشریة وتنمیتھا
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ـ إعداد الطالب الذین لھم إمكانیات تسمح في تطبیق إصالحات شاملة في فتح شعب جدیدة 

وتنویعھا خاصة في مجال التعلیم الثانوي التقني، لكن ھذه المرحلة شھدت جملة من النقائص 

  :وھي

  .واد العلمیة التقنیةـ العجز في توفیر األساتذة أكفاء في الم

  .ـ نقص التجھیزات والمواد التقنیة باللغة العربیة

ـ تأخر معتبر في انجاز ھیاكل قاعدیة مما سبب تشغیل المؤسسات فوق طاقتھا بسبب 

اكتضاض األقسام مما أدى إلى تدني ظروف العمل وانعكس ھذا سلبا على نوعیة التعلم 

    1.ونسب النجاح

 2000ـ  1990: المرحلة الرابعة :     

شھدت ھذه المرحلة إصالحات لم تكن كافیة في إحداث تغیرات موجودة والسبب في ذلك    

  :یعود إلى

في الغایات ذلك أن ھذا الطرح المزدوج لوظیفة التعلیم الثانوي على القیام  ـ ازدواجیة

حیث كان الھدف ھو . بوظیفتي لتحقیق ھدفین متناقضین في نفس المحتوى لنفس التلمیذ

التحضیر للتعلیم العالي، وبالتالي رفع مستوى التلمیذ العلمي وتطویر قدراتھ، وھذا یتطلب 

دت بالطلبة المتخرجین من التعلیم الثانوي ألى التكوین أ. تحدید شرط مردودیة جیدة

اإلضافي عند توظیفھم نتیجة عدم تأقلمھم مع مناصب عملھم نتیجة عد تطابق بین تكوینھم 

  .ومتطلبات ھیاكل ذلك العمل

تراجع اإلقبال على العلوم الدقیقة مما أدى إلى توجیھ الطلبة ذوي المستوى الدراسي ـ 

لشعبة، فتسبب في انخفاض مستوى النتائج وعزوف غالبیة أولیاء المتوسط، إلى ھذه ا

  .التالمیذ عن حد أوالدھم لاللتحاق بھذه الشعب
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ـ التحجیم غیر المتوازن بین الشعب وإعطاء أھمیة كبرى في شعبة العلوم الطبیعیة 

   1.والحیاة

  : ـ مھام أستاذ التعلیم الثانوي في الجزائر 3ـ  2

أستاذ التعلیم الثانوي عملھ ومھامھ في المؤسسة المعین فیھا تحت سلطة مدیرھا،  یمارس   

فیقوم بتأدیة النصاب القانوني المحدد لھ ویلتزم بأداء ساعات إضافیة مسندة لھ من طرف 

وتتمثل عموما مھمة األستاذ في تربیة التالمیذ، . إدارة المؤسسة طبقا لنظام الجاري بھ العمل

یام بنشاطات بیداغوجیة، إال إن مھامھ اختلفت على ما كنت علیھ نتیجة ظھور وتعلیمھم والق

ونتیجة استخدام وتوظیف التكنولوجیا في تعلیم ھذه األخیرة التي أحدثت . حركة اإلصالح

قولبة في التعلیم من خالل التغیرات التي أقامتھا والمساھمات التي قدمتھا من أجل تطور 

تعلم بالنسبة للمتعلمین لذا فان مھام أستاذ التعلیم الثانوي في الجزائر وتسھیل عملیة ال. التعلیم

  :تتقسم إلى قسمین وھما

  : ـ أ ـ مرحلة ما قبل اإلصالح 3ـ  2

كانت مھام األستاذ مجھدة جدا باعتباره كان یعتمد علیھ كثیرا نتیجة الجھود الكثیفة التي    

  2.ھمیبذلھا في سبیل تربیة النشىء واألجیال وتعلیم

  : حیث كان یقوم بالمھام التالیة   

  . ـ تحضیر الدروس وتصحیحھا وتقیمیھا

  .ـ تأطیر التدریب والخرجات التربویة

  .والمسابقاتـ المشاركة في العملیات المتعلقة باالمتحانات 

  .ـ المشاركة في عملیة التكوین
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ـ منح المعارف والمعلومات التي یتضمنھا البرنامج الرسمي المخصص لھم ضمن المواقیت 

  .الرسمیة الواجب التقید بھا بصفة قانونیة كاملة

ـ إضافة إلى أن األستاذ في التعلیم الثانوي كان یعتمد على التكرار، التلقین وكان ال یعتمد إال 

  .لغة الحوار والمناقشة للتلمیذعلى نفسھ في تحضیر للدرس وإلقائھ وعدم ترك 

ـ یتولى األستاذ اختیار مواضیع الفروض واالختبارات وتصحیحھا، وھو المعنى المباشر 

لھا، إال في حاالت خاصة ما تقررھا مجالس التعلیم أو مجالس األقسام، ویتولى كذلك 

اقبة حساب المعدل في مادتھ، وكذا تسجیل العالمات التي یتحصل علیھا في فروض المر

  .المستمرة واالختبارات والمالحظات على الوثائق والكشوف المتداولة

المھام التي یقوم بھا األستاذ الثانوي في ھذه المرحلة بحیث كان النظام فھذه من أھم    

التعلیمي آنذاك یقتصر فقط على دور المعلم، لكن مع ظھور التكنولوجیا وإمكانیة استخدامھا 

اعدة لتسھیل عملیة التعلیم خالل استخدامھا من طرف األستاذ وتغییر في التعلیم كتقنیة  مس

   1.دور المعلم وأصبح عكس ما كان علیھ

  : ـ ب ـ مرحلة ما بعد اإلصالح 3ـ  2

بعد محاوالت اإلصالح التي قامت بھا الجزائر في میدان التعلیم الثانوي في أواخر القرن    

اضطرت الحكومة في خضم المحاوالت ییرات العشرین، والتي لم تكن كافیة ألحداث تغ

. العالمیة في مجال التعلیم الثانوي، باألخص إلى إعادة النظر في نظام بنیة التعلیم الثانوي

م، والمتعلقة بتنفیذ 2002ابریل  30كما نصت علیھ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 

  2.مست التعلیم الثانويإصالح المنظومة التربویة من خالل مجموعة اإلجراءات التي 

  : ویمكن أن نمثل أھم ھذه القرارات في جملة النقط التالیة   
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ـ إعادة ھیكلة التعلیم الثانوي خاصة العوامل التنظیمیة والعوامل التربویة التي فرضت القیام 

بالعملیة التصحیحیة قصد التأثیر في مختلف الجوانب السلبیة وخاصة تلك المتعلقة بنقص 

  .االنسجام مع بقیة األطوار األخرى

ـ إعادة ھیكلة التعلیم الثانوي من جھة البرامج التعلیمیة وذلك بمراجعة التعلیم من جھة 

  .الجوانب التربویة

  : ـ إعادة ھیكلة المنظومة وفق مسارین ینسجمان وأنماط التعلیم والتكوین وغایاتھ ھي

 التحضیر للتعلیم الجامعي بجمیع فروعھ. 

 ن ذو الصبغة المھنیة وذلك بغرض التحضیر لمھنة من المھن التكوی 

  كما ینبغي أن تكون إعادة ھیكلة التعلیم الثانوي جذریة من البدایة ویجب أن ترتكز

على أساس الھیكلة السابقة، فتجرى بشكل یدعم االنسجام بین التعلیم الثانوي 

لشامل للمنظومة التربویة وفي إطار اإلصالح ا .والمراحل التي قبلھ، وحتى التي تلیھ

 .الذي ینسجم مع متطلبات المجتمع وكذا وتیرة تطور العلوم والتكنولوجیا

إضافة إلى ظھور ما یسمى بالثورة التكنولوجیة، وھذه األخیرة التي حققت قفزة نوعیة   

على الصعید العالمي والتعلیمي، والتعلیم الثانوي بصفة خاصة، فظھورھا یعتبر مرحلة 

انتقالیة من التعلیم التقلیدي الذي یعتمد فیھ على التلمیذ اعتمادا كلیا على األستاذ في  تمھیدیة

  . تعلمھ، إلى التعلیم الحدیث الذي تستخدم فیھ التكنولوجیا

لذا یجب أن یكون األستاذ متأھال ومتمكنا في استخدام ھذه الوسائل ولدیھ خبرة كافیة      

یمكن أن تواجھھ أثناء استخدامھ لھا، وھذا كلھ راجع  وقادرا على مواجھة المعیقات التي

     1.للنتائج التي حققتھا التكنولوجیا في التعلیم باعتبارھا تسھل عملیة التعلیم
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  : ـ دور األستاذ في التعلیم الثانوي 3    

  : ـ المھارات التكنولوجیة التي یعتمدھا األستاذ في التعلیم الثانوي 1ـ  3

داخل  مرتفعة تتمثل في مھمة التكنولوجیةیحتاج األستاذ المھارات كي یعمل بفاعلیة    

الدراسیة، ویمثل الحاسوب أداة متعددة االستعماالت یمكن استعمالھا من جانب الحجرة 

األستاذ ألغراض إنتاجیة شخصیة ومن جھة التلمیذ كوسیلة لزیادة األنشطة التعلیمیة التي 

ذلك ورغم فعالیة ھذه األداة فإن األستاذ ما زال یطبق بشكل بطيء  ومع. تفید الطلبة

االستخدام في العملیة التعلیمیة للحاسوب، ولكن معلم المستقبل بحاجة ماسة ألن یكون ماھرا 

في استخدام الحاسوب واالنترنت من أجل تطویر وإنتاج الوسائل التعلیمیة، ومن ھنا تصبح 

  : وریة لألستاذ وتتمثل فيمھارات الحاسوب و االنترنت ضر

 التعامل مع برامج ویندوز بفاعلیة عالیة. 

 استعمال خدمات لنسخ الملفات وتحویلھا. 

 قراءة وكتابة ملفات البرید الساخن. 

 استعمال الملفات العادیة والملفات المضغوطة. 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بالحاسوب. 

 والكالم عوض عن الھاتف استخدام االنترنت ألغراض الحدیث. 

 إرسال واستقبال البرید عن شبكة االنترنت الوطنیة والدولیة. 

 تعلم بعض اللغات المھمة الموجودة في االنترنت. 

 تعلم أدوات إصالحیة المسمات . 

 التعامل مع أقراص اللیزر الممغنطة وقرص الفیدیو. 

 المختلفةنتاج تعلیمي من استخدام الرسوم واأللوان واألشكال  إیجاد.  

 1.عمل ما یسمى ببطاقة التشعیب 

  بالتدریس عن طریق  االستعانة بخدمات الخط المباشر عن طریق المودم والمشاركة

  .رجیةااالتصاالت الخ
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  إرسال واستقال البرید االلكتروني من وإلى عناوین ومحطات عالمیة ودولیة. 

  استخدام االنترنت للوصول إلى خدمة برتوكول نقل الملفات عن طریق برامج

 . الجوفر و أرشي

 الحدیث داخل غرفة المحادثة من خالل االنترنت. 

 استخدام شبكة المنطقة الحالیة من أجل تحویل الملفات والبرید االلكتروني. 

 استخدام الماسح الضوئي. 

 استخدام نظام العارض الضوئي. 

 لى تحدید برامج الحاسوب المناسبة وبرامج الفیدیو المتاحة والمفیدة للطلبةالقدرة ع. 

 تنزیل البرامج المختلفة بواسطة االنترنت. 

 1.ربط البطاقات المختلفة بالحاسوب وفصلھا من جدید 

إذن  یجب على معلم الیوم والغد أن یكون لدیھ القدرة والكفاءة التكنولوجیا وأن ترتقي تلك  

كل دائم مع التطورات الحادثة مع التكنولوجیا في التعلیم، على ان تساھم كل تقنیة الكفاءة بش

یكتسبھا المعلم بكفاءة في إیجاد مھارة أخرى جدیدة لدیھ، وھذا لیكتسب خبراء توظیف 

التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة ویصبح متمیزا في التعامل مع تالمیذه وإثارتھم  لمزید من 

  . التعلم

   :ـ المطالب الواجب توفرھا في المعلم الثانوي والمستخدم للحاسوب 2ـ  3

  :ـ أ ـ الكفایات العامة 2ـ  3

  :وتتمثل في   

  .ـ معرفة أساسیات التعلیم عموما وتلك المتعلقة بتصمیم البرمجیات وعلى وجھ الخصوص

  .ـ أن یكون على قدر عال من استخدام المنطق الریاضي في تحلیل المعادالت

  .یكون لدیھ القدر الكافي من التدریب المخصص في المناھج والوسائل التعلیمیة ـ أن
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ـ أن یكون لدیھ القدرة الكافیة في توظیف المعلومات ومعطیات علم النفس حول طالب 

المرحلة الثانویة في تصمیم وتفسیر بعض األنشطة التي تتالءم مع طبیعة المتعلم وطبیعة 

  .المادة التدریسیة المناسبة

  .ـ اإللمام بنماذج تصمي م التدریس المفرد باستخدام الحاسوب فقط

  . ـ معرفة طرق استخدام الحاسوب كوسیلة سمعیة بصریة في التدریس الصفي

  .ـ إدراك العالقة بین نظریات التعلم وإستراتیجیة تصمیم البرامج التعلیمیة

  .ـ اإللمام بطرق إثارة دافعیة المتعلم

  .ل مع اآلخرین في إطار الموضوعات المنھجیة المحددة بشكل فعالـ القدرة على التواص

  : ـ ب ـ كفایات محو األمیة الحاسوبیة 2ـ  3

  .ـ معرفة المصطلحات المستعملة في علم الحاسوب

  .ـ یمتلك القدرة في استخداماتھا المستقبلیة وخاصة ما یتعلق منھا في التطبیقات التربویة

وتعریفھم بالتطور التاریخي للحاسوب عموما وال سیما المتعلق ـ القدرة على مناقشة الطلبة 

  .منھا بمجال التربیة

  .ـ القدرة على استخدام الحاسوب كأداة لحل المشكالت

ـ القدرة على المناقشة لإلثارة األخالقیة والنفسیة واالجتماعیة الستعمال الحاسوب بشكل عام 

  . وخاص في حقل التربیة

   1.وانینھ المتعلقة بالحوسبة التعلیمیةـ معرفة حقوق الطبع وق
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  : ـ ج ـ كفایات البرمجة 2ـ  3

  .ـ معرفة معاییر انتاج برامج حاسوبیة فعالة

  .ـ القدرة على كتابة برامج حاسوبیة مقروءة ومنتظمة

  .ـ القدرة على المقارنة بین لغات البرمجة المالئمة للمرحلة الثانویة

  ).مخرجات  –عملیات  –مدخالت ( ـ القدرة على تحدید مراحل معالجة البیانات 

  .ـ اإللمام بأساسیات لغات البرمجة المختلفة

  .ـ القدرة على شرح األبعاد غیر المنظورة في البرمجیات التعلیمیة على الحاسوب

  .الفھم للبنیة األساسیة للغات البرمجة ذات المستوى العاليـ 

  .التطبیقات المستخدمة في برمجة الرسومات البیانیةـ المعرفة ب

ـ القدرة على تحدید الشكل الذي یجب أن تكون علیھ الرسومات البیانیة لعملیتي اإلدخال 

  .واإلخراج

  .ـ المعرفة باستعماالت للغة وتألیف البرامج التعلیمیة

  .ـ أن یحدد مفھوم البرمجة التركیبیة

  .صوریة للحاسوبـ القدرة على تفسیر القدرات الت

   1. ـ القدرة على البرمجة باستعمال التقنیات التصویریة
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  ): برمجیات ومعدات : ( ـ د ـ كفایات قابلیة الحاسوب 2ـ  3

ـ معرفة أجزاء الحاسوب كجھاز بما في ذلك طریقة التشغیل الیومي واستعمال عدة آالت 

  .مرتبطة بھ

  .من مصادر التعلم ـ المعرفة بقابلیة التدریس للحاسوب كمصدر

ـ معرفة استراتجیات اتخذ القرارات المناسبة حول متى وكیف یمكن استخدام لحاسوب في 

  .لتدریس الصفي

ـ معرفة إمكانیات إدخال بعض المواضیع في الحاسوب للمرحلة الثانویة في ذلك التطبیقات 

  .وفرض التدریب والعمل لمعرفة استخدامات الحاسوب كجھاز فیدیو تفاعلي

  .ـ یحدد متى وكیف یوظف القابلیات التدریسیة للحاسوب بشكل فعال

  .ـ یحدد من بین البرمجیات المتاحة تلك التي ترتبط بالتطبیقات الصفیة ذات األثر الكبیر

  .ـ القدرة على تقویم البرمجیات والمعدات من حیث التكلفة، األھمیة وسھولة االستخدام

  .كجھاز لعرض المعلوماتـ اإللمام بطرق استخدام الحاسوب 

   1.ـ معرفة طرق استعمال الحاسوب في تطویر القدرات الطالبیة

  : ـ ه ـ الكفایات التطبیقیة 2ـ  3

  .ـ معرفة استعمال الحاسوب في حقل تخصصھ

  .ـ القدرة على تشغیل الحاسوب والتفاعل معھ في تطبیقاتھ المختلفة

  .األنشطة الصفیة ـ القدرة على جمع المواد التعلیمیة بفعالیة في

  .ـ معرفة مھارات تتعلق بكیفیة استخدام الحاسوب وتوظیفھ لتحسین العملیة التعلیمیة

  . ـ القدرة على استخدام إستراتیجیة التعلیم المسند إلى الحاسوب في المادة التعلیمیة
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  : ـ دور األستاذ الثانوي في عصر التكنولوجیا 3ـ  3

لكي یكون النظام التعلیمي قائما على التكنولوجیا الحدیثة فإن ذلك یتطلب إعادة تصمیم   

المواد والمقررات التعلیمیة باإلضافة إلى تعدیل طریقة تقدیمھا بما یتناسب مع األسلوب 

الذي سیتغیر دوره من ناقل للمعرفة إلى الجدید كما یتطلب األمر تعدیال في دور المعلم 

ومن أھم المغالطات التي یقع البعض في اعتقادھم . د التعلیمیة وموجھ ومرشدمصمم للموا

أن اعتماد الوسائل الحدیثة من إذاعة وتلفزیون وحاسوب ھو إلغاء دور لمعلم خاصة أن 

المتعلم یستطیع أن یتلقى دروسھ مباشرة دون الحاجة إلى معلم الصف، والحقیقة أن اعتماد 

  1.یلغي دور المعلم و إنما ساعده في دوره فقطالتكنولوجیا في التعلیم لم 

وتتمثل ادوار المعلم في تخطیط العملیات التعلیمیة وتصمیمھا وإعدادھا على كونھ باحثا     

ومساعدا وموجھا، وتكنولوجیا ومصمما ومبسطا للمحتوى والعملیات، وینبغي على المعلم 

القدرة على التفكیر الناقد، والتمكن  أیضا اتقان مھارات التواصل والتعلیم الذاتي، وامتالك

من فھم علوم العصر وتقنیاتھ التربویة المتطورة واكتساب مھارات تطبیقاتھا في العمل 

  .  وإنتاج والقدرة على عرض المادة العلمیة بشكل ممیز

ویشیر أحمد حامد منصور للدور المتوقع للمعلم في ظل التطور التكنولوجي فیرى أن    

معلم في التعلیم الھادف ھو تعلیم الطالب كیفیة معالجة المعلومات التي إحدى مھام ال

   2.یتحصلون علیھا واختبارھا واستخدامھا وكیفیة التعامل مع الوسائط المتعددة بطریقة مفیدة

وترى أمیرة محمود الطنطاوي أن دور المعلم في عصر اعتماد التكنولوجیا في    

ره في لعصور الغابرة، حیث تحول دوره من الملقن المعلومات یختلف غلى حد ما عن دو

للمعلومات إلى دور المخطط للعملیة التعلیمیة، والمصمم لھا انطالقا من أن المعلومات 

والمعرفة والنشاطات التي على الطالب أن یلم بھا كثیرة ومتنوعة والفترة الزمنیة 

  . المخصصة لتعلمھا في الوقت ذات قلیلة
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ر المعلم مخططا وموجھا ومدیرا ومرشدا ومنظما ومحلال وقیما من كونھ فقد أصبح دو      

دور المعلم یركز على إتاحة العرضة للطالب  أصبحوقد .شارح للمعلومات ومختبرا للطالب

على الذات في التعلم، والتركیز على اكتسابھ  واالعتمادللمشاركة في العملیة التعلیمیة 

واصل واتخاذ القرارات التربویة المتعلقة بتعلمھ، وأصبح مھارات البحث العلمي الذاتي والت

بویة منھجیة متنوعة تؤدي إلى بلورة م یركز على دمج لطالب بنشاطات ترأیضا دور المعل

دورا یتیح للطالب . مواھبھ وتفجیر وطاقاتھ، وتنمي قدراتھ على تكامل شخصیتھ ككل

الت وكیفیة استخدامھا في التعلیم فرصة التعرف على الوسائل التعلیمیة التقنیة واالتصا

  1.والتعلم
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  : خـــــــــــــــــــــالصة_    

       

أھمیة الثانویة وضرورة االھتمام بھا وتوفیر ما تحتاجھ من وفي األخیر نستنتج أن      

وأساتذة، ھذا ما جعل التعلیم الثانوي لم یبقى جامدا في بالدنا، بحیث  خدمات، ومؤطرین

وذلك منذ أن استرجعت . عاش التعلیم الثانوي في الجزائر تحركات و تعدیالت عدیدة

الجزائر السیادة الوطنیة إلى یومنا ھذا، كما أنھ تخلص على الطابع النظري الذي كان یغلب 

  .ید من اإلصالح والمراجعة وتقییمھ بصفة مستمرةعلیھ أنھ في حاجة ماسة إلى المز

وال یتم ذلك إال بالتضافر جھود المخلصین في ھذا القطاع وفي ھذه المرحلة الحساسة      

وبذلك تحقق التطور . من عمر التالمیذ، وبذلك نتغلب على أوجھ النقص، والظواھر السلبیة

وتكوین جیل قوي و لم والتكنولوجیا المنشود في عالم معروف بالتقدم والرقي في مجال الع

كما یتجلى ضرورة الوسائل التعلیمیة لحدیثة في التعلیم الثانوي، ولزوم تمكن . بدنیا ومعرفیا

األساتذة من اكتساب المھارات التكنولوجیة ألداء دورھم على أكمل وجھ لتحقیق النجاح 

ل التعلیمیة ونجاح المتعلمین من طرف المعلمین واألساتذة الثانویة المستخدمین لھذه الوسائ

لنجاح وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفصل الثالث حول أھمیة الوسائل التعلیمیة في التعلیم 

   . الثانوي
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جملة من  ىكانت مسك وبھا نكون قد توصلنا إلوفي ختام ھذا الموضوع وخاتمتھا      

  : النتائج والتوصیات والتي نلخصھا في النقط التالیة

ـ الوسیلة التعلیمیة ھي مجموعة المواقف و المواد التربویة واألجھزة التعلیمیة لألشخاص  1

التي تصنفھم ضمن اجراءات استراتیجیة التعلیم، بغیة تسھیل عملیة التعلیم مما یضمن 

  . المرجوة في نھایة المطافكفاءات التحقیق 

الحدیث ولھا تأثیر واضح في ـ الوسیلة التعلیمیة ھي أحد عناصر المنھج في مفھومھ  2

  . تسھیل عناصر العملیة التعلیمیة

  . المتعلم بھ المعلم في توصیل معلوماتھ إلى ـ  الوسائل التعلیمیة ھي كل ما یستعین3

ـ الوسائل التعلیمیة قدیما كانت تعرف بمجموعة األدوات واألجھزة وقنوات اإلتصال  4

تي التعلیم والتعلم، أما حدیثا فھي أسلوب وطریقة المختلفة التي یستعملھا المعلم لتحسین عمل

  . العمل باستخدام تكنولوجیا العصر

تقریب األفكار والحقائق والمفاھیم من المتعلم، كما أنھا  ـ إن الوسائل التعلیمیة تعمل على 5

ركن من أركان العملیة التعلیمیة، أو من مكونات المناھج فھي ضرورة لعملیة التعلیم 

  .والتعلم، والھدف منھا تعمیق الفھم عند المتعلم

تعلیمیة، المواقف الـ أن الوسائل التعلیمیة لھادور رئیسي في عملیة التعلیم التي تتم في  6

شراحھا بشكل مباشر في إدراك معنى وإالمتعلم  فھي تھدف بتوظیف الحواس المختلفة لدى

تھم في جمیع االتجاھات، المادة التعلیمیة المتنوعة ومشاركتھم فیھا من أجل تنمیة سلوكا

ربطھم بخبراتھم السابقة بصورة منضمة مكونة لدیھم المفاھیم العلمیة وتنمیة  إضافة إلى

  .م المختلفةقدراتھ
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ـ من خالل الدور الرئیسي الذي تلعبھ الوسائل التعلمیة في مجال التعلیم حیث تسھم بشكل  7

ت في ذكراتھ، كما أنھا تساعد على في استشارة أھتمام المتعلم وترسیخ المعارف والخبرا

متفاعال تعلم فیصبح عنصرا في عملیة التعلم وإشباع حجاتھ ل إشراك جمیع حواس المتعلم

 .في العملیة التعلیمیة

: ثالث وسائل وھي إلىن ارتباط الوسیلة التعلیمیة بحاستي السمع والبصر ینقسم ـ إ  8

  . الوسائل السمعیة، البصریة والوسائل السمعیة البصریة

مختلفة وفقا للتطور  ـ الوسائل التعلیمیة خالل مراحل تطورھا دخلت تحت تسمیات 9

السمعیة البصریة ووسائل اإلیضاح وتكنولوجیا التعلیم أو التكنولوجیة  الوسائل التاریخي إلى

  . التعلیمیة

ـ تتنوع الوسائل التعلیمیة بین ما ھو قدیم وما ھو حدیث كالكتاب المدرسي والسبورة  10

  . والحاسوب، ونضرا لما تمتازبھ من قوة وجذب المتعلم وترسیخ المعلومة في ذھنھ

  . تحقیق نتائج ایجابیة  تخدام الوسائل التعلیمیة یؤدي إلىاس ـ إن تنویع المعلم في 11

لغة، بل البد من ـ إن الوسائل البصریة كالسبورة والكتاب المدرسي لیست كافیة لتعلیم ال12

  . تواكب متطلبات العصر كاإلنترنت والحاسوب التعلیميتوفر وسائل أخرى 

ـ الوسائل التعلیمیة لھا میزات وخصائص حیث وجب أن تحمل في ثنایاھا تشویق  13

  . وجذب انتباه المتعلم وتكون منضمة وتحمل معلومات صعبة ودقیقة وبیسطة وواضحة

جودة الوسائل العلیمیة یكون من خالل انتقاء ما یناسب المادة التعلیمیة  ـ إن الحكم على 14

  . ص المتعلمین ومستوایاتھموالطریقة للتدریس، وخصائ

استخدام الوسائل التعلیمیة قواعد بدال من توافرھا من أجل تحقیق األھداف ـ یشترط عند  15

ستخدام ھذه الوسیلة لذلك المنشودة، كما تخضع القواعد األساسیة قبل وبعد اإلنتھاء من من ا

  . مات في ذھن المتعلمالمعلم مرعاة ھذه األخیرة لضمان ترسیخ المفاھیم والمعلویجب على 
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ـ لكي یكون اختیار الوسیلة التعلیمیة مالئما ومناسبا یجب مراعاة عدة أسس ومنھا  16

مالئمة الوسائل ألھداف المنھج الدراسي وموضوعھ ومراعاة الخصائص الفنیة الواجب 

  . توافرھا في الوسیلة لتؤدي الھدف من استعمالھا

  . ب مع مستوئ التطور العلمي والتكنولوجي للمجتمعالوسیلة التعلیمیة أن تتناس ـ على 17

المعلم اتباعھا  ناك العدید من من القواعد یجب علىـ عند اختیار الوسائل التعلیمیة ھ 18

الوسیلة وتفقدھا فھي قواعد قبل استخدام الوسیلة كتحدید الوسیلة المناسبة استخدامھا وتجربة 

 ي القواعد استخدام الوسیلة، وتسمىك فوھنا وذلك بالوقوف على ما تضمنھ من محتوى

كما یوجد ھناك قواعد بعد . واستخدامھا في التوقیت المناسببمرحلة االستخدام وھي التمھید 

وتخزینھا . االنتھاء منھا، وتسمئ بمرحلة االستخدام، وھي تقویم الوسیلة وصیانتھا وحفضھا

  . ثانیة في المكان المناسب حتئ تكون سلیمة وقابلة لالستخدام مرة

  . تحسین عملیة التعلیم وتسھیل عملیة التعلیم إلى ـ إن استخدام الوسیلة التعلیمیة یھدف 19

ھر أھمیة الوسائل التعلیمیة في العملیة التعلیمیة من خالل أھمیتھا للمعلم والمتعلم ـ تظ 20

م محسوسة، ایات وتحویل المفاھیم المجردة إلى مفاھیوالمادة التعلیمیة، حیث تساھم في الكف

  . ھر في تثبیت المعطیات الفكریة ومن ثم توسیع دائرة الخبرات عند الطفل المتعلمكما تظ

المعلم وعدم  من عدم االستخدام كنقص الوعي لدى ـ للوسائل التعلیمیة معیقات تمنعھا 21

التخلص من  ات المادیة وعدم قدرة المتعلم علىتكوینھ جیدا الستخدامھا ونفص االمكانی

استعمال األسلوب اللفضي في التدریس والخوف من محاولة المشاركة في تجارب جدیدة 

  . زائدة

: التخلص منھا ئل التعلیمیة إال ولھا القدرة علىاستخدام الوسا المعیقات المؤدیة إلىـ  22

تشجیعیة كإبعاد الجیل القدیم في التعلیم عن إدارة المؤسسات التعلیمیة ومنع مكافاة مادیة 

 . للمعلیمین الذین یبتكرون وسائل تعلیمیة جدیدة

  



:خاتمـــــــــــــــــــــــــــة  
 

 
110 

الدراسات التحلیلیة  افیة في حقلنتمنى أن یكون ھذا العمل خطوة إض وفي األخیر

. ولنا الشرف أن تلي دراستنا دراسات أخرى. اف إلى الدراسات التي سبقتناضواللغویة، ت

نحن نصل إلى آخر كلمات بحثنا الذي ال ندعي فیھ الكمال، والكمال  عز  وھا

راجیین هللا تعالى أن نكون قد وفقنا في عملنا ھذا الذي جاء كثمرة لنھایة مشوار .وجل

  .جامعي یحمل في طیاتھ جھد وعمل لالرتقاء وحمل لغة القرآن الكریم
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. بروایة حفص عن عاصم: ـ القرآن الكریم   

.ـ سورة الرحمن  

.ـ سورة البقرة  

.ـ سورة النساء  

.ـ سورة اإلسراء  

.ـ سورة النحل  
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وزارة التعلیم العالي ) الوسائل التعلیمیة ( تكنولوجیا التعلیم : ـ االء عبد الوھاب علي 4
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 تسعى التربیة إلى تحدیث طرق التدریس وھذا لخلق جو فعال في العملیة التعلمیة     

لذلك تعتبر التعلیمیة مجموعة . التعلیمیة بین المعلم والمتعلم، بعدما كانت قدیما تعلیما جامدا

من الوسائل والطرق واألسالیب للتعلیم، فھذه الوسائل تلعب دورا فعاال في العملیة التعلیمیة، 

یة حیث یستطیع من خاللھا المعلم أن یجعل درسھ درسا علمیا نافعا یحقق األھداف المعرف

وأن ینقل جو الدرس من الخمول والملل إلى جو التفاعل . والمھاریة، الوجدانیة المطلوبة

  . والحركة والرغبة لدى المتعلمین

ولما كانت العملیة التعلیمیة تقوم على ثالث محاور أساسیة رأسھا المعلم وضلعیھا       

فراغ الحاصل بین محاور المثلث المادة التعلیمیة والمتعلم، كان والبد من توفر وسیلة تمأل ال

  .ولتحقیق نجاعة وھدف تعلیمي ناجح جاء ما یسمى بالوسیلة التعلیمیة. التعلیمي

التعلیمیة ھي الدراسة العلمیة لطرق التدریس وتقنیاتھ، وھي مرتبطة أساسا بالمواد و     

الدراسیة من حیث محتویاتھا وكیفیة التخطیط لھا لمساعدة المتعلم على تفعیل قدراتھ، 

وتحصیل المعارف و استثمارھا في تلبیة حاجیاتھ الحیاتیة المتنوعة، وھذا ال یقوم إال على 

  . حصل الفائدة وتحقیق غایة التعلیمتخطیط مسبق حتى ت

تعتبر الوسائل التعلیمیة ركنا ھاما من أركان العملیة التعلیمیة، والدور الرئیسي الذي       

تلعبھ في تحقیق التطور والتقدم السریع في ثورة المعلومات، ولم یعد اعتماد أي نظام 

أصبح ضرورة من ضروریات تعلیمي على الوسائل التعلیمیة الحدیثة دربا من الترف، بل 

ھذا ما أدى إلى انتشارھا في شتى أقطار العالم، لذلك أتى اسمھا لكونھا تؤدي إلى . الحیاة

تحقیق غایة اكتساب العلم والمعرفة، وبھذا یمكن القول بأن استخدام الوسائل التعلیمیة 

التفاعل بین مما یؤدي إلى زیادة . الحدیثة یجعل الموقف التعلیمي أكثر تشویقا وجاذبیة

  . المعلم والمتعلم
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ورغم ما یتم تلقیھ المتعلم في األطوار التمھیدیة من معارف وخبرات إال أنھ یبقى قي     

حاجة ماسة إلى ترسیخ العدید من المعلومات تكون والبد علیھ أن یتلقاھا بطریقة مختلفة 

  . سائل التعلیمیة الحدیثةوھذا ما یعرف بالو. وحدیثة تتالءم  وعصرنة المواد التكنولوجیة

وھذا باألخص ما یتعلق بالمرحلة الثانویة، حیث تعتبر المرحلة األساسیة في تثبیت كل    

  . المعارف التي سبق وتلقیھا في ما تم تلقینھ

و یحتل التعلیم الثانوي أھمیة كبیرة في بناء معالم األنظمة التربویة، فھو حلقة أساسیة      

وھي فترة . عتبر المرحلة الثانویة من أھم مراحل التعلیم في حیاة الفردبین عدة قطاعات، وت

یحتاج خاللھا التلمیذ إلى الرعایة واالھتمام باإلضافة إلى أن ھذه المرحلة بناء المشروع 

المستقبلي لدى التالمیذ باألخص مشروعھ الدراسي المھني مما یستوجب توفیر خدمات 

كما . تعلیمیة التي تحقق لھ النجاح واالستمرار في اختیارهتعلیمیة جیدة وتوظیف الوسائل ال

یعتبر التعلیم الثانوي حلقة في سلسلة المراحل التعلیمیة لكونھ یحتل داخل المنظومة التربویة 

موقعا وسطا بین التعلیم األساسي والتعلیم الجامعي، مما یجعلھ یمثل مرحلة متمیزة من 

  .مراحل المتعلمین

لدراسة جاءت دراستي ھذه على أساس بحث في إطار مذكرة كانت تحت ولتحقیق ھذه ا   

حیث كانت ضمن إطار بحثي " الوسائل التعلیمیة ودورھا في التعلیم الثانوي "  عنوان

یندرج ضمن خطة بحثیة تنطلق من مدخل یلیھ الفصل األول ثم الفصل الثاني وخاتمة 

   .تضمنت أھم النتائج التي خرجنا بھا من ھذا البحث

  : ـ الكلمات المفتاحیة

ـ الوسائل التعلیمیة ـ التعلیم الثانوي ـ الوسیلة السمعیة ـ التكنولوجیا ـ المعلم ـ المتعلم ـ المادة 

  . األنظمة التربویة ـ المناھج التعلیمیةالتعلیمیة ـ الكتاب المدرسي ـ التعلیمیة ـ 
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