
 
 

 
 
 

 اإلھداء
 

 إلى رحابك دبجنا رسائلنا
 تكاد تحرق من أشواقنا لهب

 يا قارئ الحرف أهديناك أحرفنا
 وقبلها قد بعثنا الَدمع منسكبا

 شوقا إليك فهل ترى محبتنا
 اايمهرا وإَال بعثنا القلب والهد

 فغيرنا بمداد الحبر قد كتبوا
 ومن دمانا كتبنا العلم واألدب

 
َلة"  "ُعَمانْ  ُسبـْ



 
 

 
 
 

 اإلھداء
 

َيا  ﴿إلى الذين قال فيهم رب العَزة  ُهَما ِفي الُدنـْ َوَصاِحبـْ
 .﴾َمِعُروفَا

 .رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه "عبد القادر"إلى أبي الغالي 
وتحملت , وتألمت لمضراتي, إلى التي فرحت لمسراتي

 ".عائشة"هفواتي وساعدتني بالَدعوات أمي الحبيبة الغالية 
 .أطال اهللا عمره" دواجي عمر"زوجي الكريم إلى 

الذي " شعبان"إلى عالم الحب وجميع إخوتي وخاَصة أخي 
 .ساندني في مشواري الَدراسي منذ صغري حَتى كبري

 .إلى كل من عَلمني حرفا من معَلمين وأساتذة
 ".كوفي"إلى أستاذي المشرف 

لى إلى كل األصدقاء والزمالء في الَدراسة من االبتدائية إ
 .الجامعة

 .إلى كل طالب العلم
 



 

 



 

 
 

  أ

 :مةمقدَ
یتمی���ز بھ���ا ف���ي مختل���ف إن المتتب���ع لحی���اة أي مجتم���ع یالح���ظ الحرك���ة المس���تمرة الت���ي             

ف���ي  وھ���ذا م���ن اج���ل تحقی���ق التنمی���ة الش���املة والتكی���ف م���ع الواق���ع ألن س���رعة العص���رنة, المی���ادین
و لھ���ذا الغ���رض اكتش���فت المنظوم���ة التربوی���ة الوس���ائل البیداغوجی���ة , وقنتن���ا الح���الي تتطل���ب ذل���ك

المختلف�����ة و ن�����ذكر م�����ن بینھ�����ا الجھ�����از العل�����وي ال�����ذي یعتب�����ر م�����ن وس�����ائل اإلیض�����اح الناجح�����ة 
لم���ا یقدم���ھ م���ن فوائ���د ف���ي تط���ویر العملی���ة , خصوص���ا ف���ي ظ���ل التح���والت التكنولوجی���ا ف���ي الع���الم

و تعتب����ر ھ����ذه األخی����رة م����ن أھ����م المواض����یع الت����ي ش����كلت مح����ور اھتم����ام , لُمی����ة التعلیمی����ة التع
كونھ�����ا عملی�����ة متط�����ورة و متفاعل�����ة م�����ع الظ�����روف , المس�����ؤولین والمھتم�����ین بالحق�����ل الترب�����وي

و بم����ا أن الم����تعلم ھ����و مح����ور العملی����ة التعلیمی����ة وج����ب , واالقتص����ادیةالتاریخی����ة واالجتماعی����ة  
و تكیی���ف البرن���امج التعلیم���ي , ممیزاتھ���ا و متطلباتھ���امراع���اة ك���ل مراح���ل نم���وه بخصائص���ھا و 

وفقھ����ا قص����د اكتس����اب الم����تعلم مع����ارف و مھ����ارات لغوی����ة جدی����دة تھ����دف تع����دیل س����لوكاتھ  و 
وھن���ا , یس���توعب الطال���ب نم���ط تعلُم���ھ الشخص���ي و ی���تعلم كیفی���ة مراقب���ة تقدم���ھ اتج���اه األھ���داف

و یك���ون ذل���ك ع���ن طری���ق    ̏لمأعم���ل ف���أتع, أرى فأت���ذكر, س���مع فأنس���ىأ˝تؤك���د المقول���ة الذھبی���ة 
قص����د تحس����ینھا بمعرف����ة , العملی����ة التعلیمی����ة أثن����اءالنش����اطات التعلیمی����ة الت����ي یق����وم بھ����ا المعل����م 

ن���واحي الق���وة و الض���عف ل���دى التالمی���ذ و االس���تفادة م���ن التغذی���ة الراجع���ة ف���ي ف���ي تع���دیل المس���ار 
وھ���ذا م���ا دفعن���ي و أث���ار انتب���اھي , و ال���تعلُملتحقی���ق األھ���داف التربوی���ة و تط���ویر عملی���ة التعل���یم 

ھم��زة وص��ل و قاس��م إل��ى التح��دث عن��ھ ف��ي ھ��ذا الموض��وع ألن الوس��ائل التعلیمی��ة ف��ي ح��د ذاتھ��ا 
 .مشترك بین المعلم و التلمیذ

ھمی����ة الوس����ائل التعلیمی����ة ف����ي م����ا ھ����ي أ: و علی����ھ یمكنن����ي ط����رح اإلش����كال اآلت����ي           
  تحسین عملیة التعلیم و التعلُم؟

 : و تتفرع من ھذا السؤال التساؤالت الجزئیة التالیة

 ھل یوظف األستاذ مختلف أشكال الوسائل التعلیمیة؟ )1
ھ���ل تعم���ل الوس���ائل التعلیمی���ة عل���ى تحفی���ز التالمی���ذ م���ن خ���الل اكتس���اب المھ���ارات اللغوی���ة  )2

 المختلفة؟

فف���ي  ,ث���م تمھی���د و ثالث���ة فص���ول حی���ث تطرق���ت ف���ي بحث���ي ھ���ذا إل���ى مقدم���ة و م���دخل نظ���ري 
التعلیمی����ة و دورھ����ا ف����ي الفع����ل الترب����وي ھمی����ة الوس����ائل أ: الفص����ل األول ال����ذي ك����ان معن����ون ب����ـ

 :تناولت فیھ, التعلیمي 

 .مفھوم الوسائل التعلیمیة و مراحل تطورھا وأھم تصنیفاتھا •
 .أسس تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة •
 .معاییر جودة الوسائل التعلیمیة •
 .مفھوم التقنیات التربویة •
 .أھم الوسائل و التقنیات المستخدمة في التعلیم •
 .العالقة بین الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة في التعلیم •



 

 
 

  ب

 :فقد تضمن. التدریس و استراتیجیاتھ في اكتساب المھارات اللغویة : أما الفصل الثاني  

 .مفھوم التدریس و أھم مكوناتھ •
 .استراتیجیات التدریس •
 .التدریس في اكتساب المھارات اللغویة ورد •

 :ویتعلق باالستبیان فتعرضت فیھ إلى, الجانب التطبیقي: أما بالنسبة للفصل الثالث  

 .الدراسة المیدانیة  •
 .منھج البحث •
 .میدان الدراسة •
 .عینة الدراسة •
 .أداة البحث •
 .كیفیة بناء االستبیان •
 .كیفیة جمع البیانات •
 .كیفیة تحلیل البیانات •
 .النتائج وتحلیلھا عرض •
 .استنتاج عام ثم اإلقراحات •

ختم���ت بحث���ي ھ���ذا بخاتم���ة ذك���رت فیھ���ا أھ���م الفوائ���د و النت���ائج الَت���ي توص���لت إلیھ���ا م���ن و أخی���را  
و ك���ان ھ���ذا بفض���ل اس���تعمال مجموع���ة م���ن المص���ادر و المراج���ع الَت���ي تخ���دم . خ���الل ھ���ذا البح���ث

 .ھذا الموضوع
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I. مفھوم الوسائل التعلیمیة ومراحل تطورھا وأھم تصنیفاتھا: 
 ‡ :مفھوم الوسائل التعلیمیة وتطورھا التاریخي .1

وحدیث���ة حداث���ة الس���اعة فق���د ض���رب , التعلیمی���ة قدیم���ة ق���دم اإلنس���ان نفس���ھ الوس���ائل            
ورة بأمثل����ة هللا للن����اس األمث����ال لیوض����ح لھ����م س����بل الخی����ر و س����بل الش����ر ویق����رب إل����یھم الَص����

إن الق����رآن الك����ریم حاف����ل باألمثل����ة الَت����ي تق����رب المع����اني البعی����دة إل����ى . محسوس����ة م����ن حی����اتھم
وق����د ذك����ر هللا س�����بحانھ و , و یلمس����ھا المتلق����يأذھ����ان المتلق����ي بص����ورة محسوس����ة یش�����اھدھا أ

و یدفن���ھ ل���یعلم تع���الى قص���ة ھابی���ل و قابی���ل و كی���ف أرس���ل هللا س���بحانھ غراب���ا یقت���ل غراب���ا آخ���ر 
الك��ریم محم��د ص��لَى ھ��ذه وس��یلة علمی��ة  وك��ذلك أت��ى رس��ولنا . ھابی��ل كی��ف ی��واري س��وءة أخی��ھ

لص��ور المحسوس��ة والقص��ص موض��حا ألمت��ھ أم��ور دینھ��ا مس��تخدما األمث��ال وا هللا علی��ھ وس��لم
الم���ؤمن للم���ؤمن كالبنی���ان یش���َد : "فق���د ق���ال ص���لَى هللا علی���ھ وس���لم, البلیغ���ة وال���دروس العملی���ة

 .وشابك بین أصابعھ" بعضھ بعضا
تب����این مفھ����وم الوس����ائل التعلیمی����ة نتیج����ة لتأثرھ����ا ب����المتغیرات و التط����ورات الَت����ي تح����دث ف����ي 

ا ی����ورد الباح����ث مجموع����ة م����ن التعریف����ات وھن����, عملی����ة التعل����یم مم����ا أدى إل����ى تغی����ر مفھومھ����ا
 : للوسائل التعلیمیة و ھي كما یلي

واكتس�����اب الخب�����رات و , ھ�����ي أداة أو م�����ادة یس�����تعملھا التلمی�����ذ ف�����ي عملی�����ة ال�����تعلم              
وتط���ویر م���ا یكتس���ب م���ن مع���ارف بنج���اح ویس���تعملھا المعلَ���م لتیس���ر ل���ھ ج���وا , إدراك المب���ادئ

       .بتالمی���ذه إل���ى حق���ائق العل���م الص���حیح بس���رعة وق���وة بأق���ل تكلف���ةیص���ل مناس���با یس���تطیع فی���ھ أن 
 ).15:2000, عبید(

أي ش�����يء یس�����تخدم ف�����ي العلمی�����ة التعلیمی�����ة التعلَمی�����ة  : ویعرفھ�����ا الحیل�����ة عل�����ى أنھ�����ا            
وھ���ي جمی���ع المع���دات بھ���دف مس���اعدة الم���تعلَم عل���ى بل���وغ األھ���داف بدرج���ة عالی���ة م���ن اإلتق���ان 

الَت���ي یس���تخدمھا المعلَ���م لنق���ل محت���وى ال���درس إل���ى مجموع���ة م���ن الدارس���ین والم���واد واألدوات 
بھ����دف تحس����ین العملی����ة التعلیمی����ة التعلمَی����ة وزی����ادة فاعلیتھ����ا , داخ����ل غرف����ة الص����ف وخارجھ����ا

 ).180:2004, الحیلة. (وحدھادون االستناد إلى األلفاظ 
, ین عملی���ة التعل���یم وال���تعلَمالوس���ائل التعلیمی���ة ھ���ي ك���ل أداة یس���تخدمھا المعلَ���م لتحس���            

أو تعوی����د التالمی����ذ عل����ى الع����ادات , وتوض����یح األفك����ار والمع����اني أو الت����دریب عل����ى المھ����ارات
 أساس����اوغ����رس الق����یم المرغ����وب فیھ����ا دون أن یعتم����د المعل����م , أو تنمی����ة االتجاھ����ات, الص����الحة

ا المعل���م وھ���ي باختص���ار جمی���ع الوس���ائط الت���ي یس���تخدمھ, عل���ى األلف���اظ والرم���وز واألرق���ام فق���ط
ة أكث���ر لجع���ل الدراس���ف���ي الموق���ف التعلیم���ي لتوص���یل الحق���ائق أو األفك���ار أو المع���اني للتالمی���ذ  

ارة وتش����ویقا ولجع����ل الخب����رة التربوی����ة خب����رة حی����ة وھادف����ة ومباش����رة ف����ي نف����س الوق����ت              إث����
 ).33:2008, شمي وإسماعیل(

 :التعلیمیة ھيمجموعة من التعریفات للوسائل ) 15:2001, سلیمان(ویذكر 
ل����ى أي وس����یلة بش����ریة أو غی����ر بش����ریة تعم����ل عل����ى نق����ل رس����الة م����ا م����ن مص����در ال����تعلَم إ -

 .ي في تحقیق أھداف التعلَمویسھم استخدامھا بشكل وظیف, المتعلم

                                                            
 9في التعلیم بمراكز اإلنتاج بغزة ص  الجودة في تصمیم و إنتاج الوسائل و التكنولوجیا معاییر

 .10و
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بھ�����دف  ,م و ال�����تعلَمیمجموع�����ة أجھ�����زة وأدوات یس�����تخدمھا المعلَ�����م لتحس�����ین عملی�����ة التعل����� -
 .توضیح المعاني وشرح األفكار في نفوس التالمیذ

ك���ل م���ا یس���تعین ب���ھ المعل���م ف���ي تدریس���ھ لجع���ل درس���ھ أكث���ر إث���ارة وتش���ویقا لطالب���ھ ولجع���ل  -
 .الخبرة التربویة الَتي یمر بھا خبرة حیة وھادفة ومباشرة في وقت واحد معا

 .مھي وسائط تربویة یستعان بھا إلحداث عملیة التعلَ  -
 §:تطور الوسائل التعلیمیة مراحل .2

 :مراحل الحواس ) أ
عل������ى الح������واس الَت������ي ) 2:20006(اعتم������دت التس������میات كم������ا ی������رى عس������قول              

ث���م ظھ���رت تس���میات أخ���رى مث���ل , وأول م���ا أطل���ق علی���ھ التعل���یم البص���ري, تخاطبھ���ا الوس���یلة
ھم���ال ولع���ل التركی���ز عل���ى حاس���ة واح���دة س���واء كان���ت الس���مع أو البص���ر وإ, التعل���یم الس���معي

ألن الخب����رات ال ت����رد عل����ى عق����ل ب����اقي الح����واس یعك����س قص����ورا ب����ارزا ف����ي ھ����ذه التس����میات 
الم���تعلم عب���ر حاس���ة واح���دة مم���ا أدى إل���ى ظھ���ور تس���میة ثالث���ة ھ���ي التعل���یم الس���معي البص���ري 

 .إالَ أنھا أھملت باقي الحواس كالَشم والتذوق واللَمس
 :مراحل معینات التدریس ) ب

عل����ى ك����ون الوس����ائل معین����ات ف����ي العملی����ة التعلیمی����ة ف����أطلق  اعتم����دت التس����میة              
علیھ������ا معین������ات الت������دریس ألن المعلم������ین یس������تعینون بھ������ا ف������ي تدریس������ھم وی������رى عس������قول 

عل����ى ھ����ذه المرحل����ة أنھ����ا حص����رت دور الوس����یلة ف����ي إعان����ة المعل����م عل����ى الق����یم ) 3:2006(
 .و أن دورھا ثانوي في التعلیم, بدوره

  :مرحلة االتصال  ) ت
التقنی����ات التربوی����ة ینظ����ر مفھ����وم االتص����ال كمرحل����ة م����ن مراح����ل تط����ور مفھ����وم               

عل����ى أن����ھ عملی����ة دینامیكی����ة ی����تم التفاع����ل فیھ����ا ب����ین المرس����ل و المس����تقبل و الرس����الة وقن����اة 
 .االتصال داخل الغرفة الصفیة

 :مرحلة النظم ) ث
م���نھج وطریق���ة ف���ي العم���ل تس���یر ف���ي خط���وات منظم���ة  یقص���د بأس���لوب ال���نظم اتب���اع             

وتس���تخدم ك���ل اإلمكان���ات الت���ي تق���دمھا التكنولوجی���ا لتحقی���ق أھ���داف مح���ددة و تش���مل الم���وارد 
البش����ریة والتعلیمی����ة و الوق����ت والم����ال األم����ر ال����ذي س����اھم ف����ي نق����ل العملی����ة التعلیمی����ة م����ن 

 .المستوى العشوائي إلى المستوى المخطط
 :التعلیمیةأھم تصنیفات الوسائل  .3

الوس����ائل التعلیمی����ة كثی����رة ومتنوع����ة و لھ����ذا فإنھ����ا تص����نف ف����ي مجموع����ات لتس����ھل دراس����تھا 
ألنھ��ا ق��د تص��نف عل��ى أس��اس الھ��دف منھ��ا أو وفھمھ��ا وھن��اك أكث��ر م��ن طریق��ة لھ��ذا التص��نیف 

عل���ى أس���اس الحاس���ة الت���ي تت���أثر بھ���ا مباش���رة أو عل���ى أس���اس الخب���رة الَت���ي تق���دمھا أو عل���ى 
ن أجھ����زة او عل����ى أس����اس طریق����ة الحص����ول علیھ����ا أو عرض����ھا أو ق����د أس����اس م����ا تحتاج����ھ م����

تص�����نف عل�����ى ض�����وء ع�����دد المس�����تفیدین منھ�����ا أو طریق�����ة إنتاجھ�����ا وفیم�����ا یل�����ي أب�����رز ھ�����ذه 
 :التصنیفات

                                                            
 .12و 11ص  المرجع نفسھ
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عل���ى اعتب���ار أن ك���ل حاس���ة تعم���ل (تص���نیفات حس���ب الح���واس الَت���ي تت���أثر بھ���ا مباش���رة  :أوال
 ).35:2004, الحیلة(ویمكن تصنیفھا في ثالث مجموعات ): منفصلة

, وتض����م الوس����ائل الَت����ي تعتم����د ف����ي عملی����ة ال����تعلَم عل����ى حاس����ة الس����مع :الوس����ائل الس����معیة ) أ
مختب����رات اللغ����ة وك����ل , مكب����رات الص����وت, الع����ب األس����طوانات, المس����جل, الم����ذیاع: ومنھ����ا

 .ما یسمع
وتش���مل الوس���ائل الَت���ي تعتم���د ف���ي عملی���ة ال���تعلم واكتس���اب الخب���رات عل���ى  :الوس���ائل البص���ریة ) ب

الس����ھول والجب����ال , األف����الم الص����امتة, الخ����رائط, المج����الت, الكت����ب: حاس����ة البص����ر ومنھ����ا
 .واألنھار والمحیطات واألشجار والحیوانات والطیور وكل ما تبصر العین

عملی����ة ال����تعلَم واكتس����اب  وتض����م الوس����ائل الَت����ي تعتم����د ف����ي :الوس����ائل الس����معیة البص����ریة ) ت
الخب����رات عل����ى حاس����تي الس����مع و البص����ر ف����ي وق����ت واح����د مث����ل الس����ینما والتلف����از التعلیم����ي 

 .واألفالم التعلیمیة الناطقة والمتحركة

 :وتصنف إلى ثالثة أنواع ھي: تصنیف الوسائل التعلیمیة على أساس طبیعتھا :ثانیا

ی���ة الَت���ي تتض���من نش���اطات یق���وم بھ���ا وتش���مل جمی���ع الوس���ائل التعلیم :النش���اطات التعلیمی���ة ) أ
, المت�����احف, المع�����ارض, ال�����رحالت: الم�����تعلم بإش�����راف و مش�����اركة المعل�����م وم�����ن أمثلتھ�����ا

 .المختبرات ویضاف إلیھا النماذج واألشیاء, المسارح التعلیمیة
والم���ادة التعلیمی���ة ھ���ي نت���اج تفاع���ل ب���ین ,  Softwareوتع���رف أیض���ا  :الم���واد التعلیمی���ة ) ب

, إنجلی���زي, عرب���ي: إل���خ والم���ادة العلمی���ة مث���ل... ش���رائط كاس���یت , اقك���األورالم���ادة الخ���ام 
 .إلخ...علوم  

 
 :ویمكن تقسیم المواد التعلیمیة كما یلي
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 : Hardwareوتع�����رف أیض�����ا ب�����ـ  :Instruction Equipment :األجھ�����زة التعلیمی�����ة ) ج

, وتش����مل عل����ى جمی����ع اآلالت و األجھ����زة التعلیمی����ة الَت����ي تس����تخدم لغ����رض الم����واد التعلیمی����ة
 :ویمكن تقسیم المواد التعلیمیة كما یلي

 
وھ���و أكث���ر ): 40-24:2001, س���لیمان: (تص���نیف الوس���ائل التعلیمی���ة عل���ى أس���اس الخب���رة :ثالث���ا

ووض����عھ عل����ى ھیئ����ة  1969ع����ام إدج����ال دی����ل قدم����ھ الع����الم , أس����س التص����نیف ش����یوعا وش����موال
 .للخبرة عرف باسمھ) ھرم(مخروط 
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** 

)              36:2006, الحیل���������ة: (تص���������نیفات عل���������ى أس���������اس طریق���������ة الحص���������ول علیھ���������ا :رابع���������ا
 : وھذه قسمان).35:2001, عبید(و

ج���اھزة تنتجھ���ا المص���انع بكمی���ات كبی���رة ویمك���ن اإلف���ادة منھ���ا ف���ي التعل���یم وف���ي بل���دان كثی���رة م���ن 
ك����الخرائط , عة محلی����ا وتكالیفھ����ا زھی����دة وینتجھ����ا المعلم����ون والتالمی����ذواألخ����رى مص����ن. الع����الم

 .والرسوم واللوحات
 :وھي قسمان) 18:2005, سالمة: (تصنیفھا على أساس طریقة عرضھا :خامسا
افیات ـرائح والشف����ـالش���� :الل جھازن����ا منھ����اش����ة وتب����ث م����ن خ����وئیا عل����ى الشاض���� رضتع����م����واد 

 .المــاألفو
الرس�����وم البیانی�����ة والملص�����قات والمجس�����مات : منھ�����اتع�����رض مباش�����رة غل�����ى المتعلم�����ین  م�����واد

 والخرائط واللوحات
وھ����ي ) 23:2005, بن����ي دوم����ي والعم����ري. (تص����نیفات تبع����ا لع����دد المس����تفیدین منھ����ا :سادس����ا

 :ثالثة أقسام
 الھاتف التعلیمي والمجھر والحاسوب التعلیمي الشخصي : ومن أمثلتھا :فردیة •
المع���رض والمتح���ف العلم���ي والتلف���از التعلیم���ي واإلذاع���ة العلمی���ة : وم���ن أمثلتھ���ا :جماعی���ة •

والزی�������ارات المیدانی�������ة واللوح�������ات والخ�������رائط , والتجھی�������زات والتس�������جیالت الص�������وتیة
 .والنماذج

                                                            
 .16ص  المرجع نفسھ
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الب���رامج التثقیفی���ة والتثقیفی���ة الَت���ي تب���ث عب���ر اإلذاع���ة أو : وم���ن أمثلتھ���ا :ةوس���ائل جماھیری��� •
 .التلفاز المفتوح أو الفضائیات التعلیمیة وشبكات الحاسبات اآللیة 

 :وھذه قسمان) 20:2005, سالمة: (تصنیفھا على أساس وسیلة اإلنتاج :سابعا

المنس�����وخة آلی�����ا  الص�����ور الفوتوغرافی�����ة والرس�����وم: وم�����ن أمثلتھ�����ا :وس�����ائل تن�����تج آلی�����ا •
 .والشفافیات المطبوعة آلیا وأشرطة الفیدیو المنسوخة آلیا وغیرھا

 .الشفافیات والرسوم والخرائط والنماذج: ومن أمثلتھا :وسائل تنتج یدویا •

 :وھذه نوعان, )39:2003,الحیلة: (تصنف على أساس الخاصیة الصوتیة :ثامنا

ی���ر ناطق���ة یفی���د منھ���ا الم���تعلم ع���ن وھ���ي ك���ل وس���یلة أو م���ادة تعلیمی���ة غ: وس���ائل ص���امتة •
 .الصور والرسوم واللوحات واألفالم الصامتة: طریق فحصھا بالعین مثل

وق���د  وتش���مل جمی���ع الوس���ائل والم���واد الَت���ي یعتم���د مض���مونھا عل���ى النط���ق :وس���ائل ناطق���ة •
التس����جیالت الص����وتیة والتلف����از : مث����ل" الوس����ائل اللفظی����ة"یطل����ق عل����ى ھ����ذا الن����وع اس����م 

 ††P3F.وب التعلیمي الناطق والمعاجم اللغویة الناطقةالتعلیمي والحاس

 :تصنیفھا على أساس دورھا في عملیة التعلیم وتصنف إلى :تاسعا

: وھ����ي الَت����ي تس����تخدم كمح����ور للتعل����یم ف����ي موق����ف تعلیم����ي مع����ین مث����ل: وس����ائل رئیس����یة •
 .التلفاز

أي متمم���ة لوس���یلة رئیس���یة كاس���تخدام ورق���ة خاص���ة بع���د مش���اھدة برن���امج  :وس���ائل متمم���ة •
 .تلفازي لتجربة عملیة

وھ����ي الَت����ي نس����تخدمھا لكفای����ة موق����ف تعلیم����ي ل����م ت����ف ب����الغرض فی����ھ  :وس����ائل إض����افیة •
 .الوسائل الرئیسیة

 ).22:1986’ حمدان( " Edlingادلینغ "تصنیف  :عاشرا

                                                            
 24ص غزةالجودة في تصمیم و إنتاج الوسائل و التكنولوجیا في التعلیم بمراكز اإلنتاج ب معاییر

 .25و
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‡‡ 

 

قس���م إل���ى ث���الث فیئ���ات مت���أثرة , )87:1996, كل���وب(  Oslenأوس���لن تص���نیف  :ح���ادي عش���ر
 :وھذه الفئات ھي" دیل"كثیرا بـ

 .الخبرات الحسیة والواقعیة المباشرة ووضعھا في قاعدة الھرم •
الوس���ائل الس���معیة والبص���ریة والمتحرك���ة والثابت���ة وتمث���ل الواق���ع عن���دما ال تت���وفر الوس���ائل  •

 .الواقعیة ووضعھا في وسط الھرم
 .والمواد التعلیمیة المطبوعة ووضعھا في أعلى الھرم) ةاللغ(الرموز المسموعة  •

 
 

                                                            
 .27و  26ص  المرجع نفسھ
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 ):77:1999, علیان والدبس(تصنیف دونكان لوسائل وتكنولوجیا التعلیم  :ثاني عشر

 معاییر التصنیف الوسائل التعلیمیة معاییر التصنیف

  

والمطبوعاتالصور , النشرات, المذكرات المكتوبة  

 

 

السبورات, النماذج, العینات, المعروضات الحائطیة  

كتب مقررة متنوعة, المواد التعلیمیة المطبوعة  

 التسجیالت الصوتیة، المعامل اللَغویة

الشفافیات فوق الرأسیة, أفالم الصور الثابتة,الشرائح  

أفالم الصور المتحركة, األفالم الصامتة و المسموعة  

, البرامج التلفازیة الحیة, الفیدیوتیب, المواد التعلیمیة المبرمجة آلیا
.التلفاز, أنظمة الحاسوب التعلیمیة  

 
 
 

   
§§ 

یوضح تصنیف دونكان للوسائل التعلیمیة: 6الشكل  
 
 
 

الص���فة الحس���یة اعتم���د ف���ي تص���نیفھ عل���ى ) 79:2005, س���المة( تص���نیف ب���ریتس :ثال���ث عش���ر
 :الَتي تقدمھا الوسیلة أو التقنیة في مادتھا التعلیمیة

 

 :الوسائل السمعیة البصریة المتحركة 1
 التلفاز -
 أفالم فیدیو -
 .أفالم الصور المتحركة -

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 :البصریة الثابتة/ الوسائل السمعیة 2
 .الصور الثابتة المرفقة بتسجیل سمعي أفالم  -
 .الشرائح المرفقة بتسجیل سمعي -

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 :الوسائل السمعیة شبھ المتحركة 3
 .كسالتلغراف والتلی -

 
 

  
 

 
 

 :الوسائل المرئیة المتحركة 4
 .أفالم الصور المتحركة الصامتة -

  
 

 
 

 
 

     :الوسائل المرئیة الثابتة 5
                                                            

 28ص الجودة في تصمیم و إنتاج الوسائل و التكنولوجیا في التعلیم بمراكز اإلنتاج بغزة معاییر
.29و  
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 .المواد المطبوعة -
 .أفالم الصور الثابتة -
 .أفالم المیكروفیلم -
 .الصور والرسوم المسطحة -

 
 
 
 

 
 
 
 

 :الوسائل السمعیة 6
 .المذیاع -
 .التلفاز -
 .التسجیالت الصوتیة -

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 ریتس للوسائل التعلیمیةـیوضح تصنیف ب: 7الشكل 

 

 
II. أسس تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة: 

 : النفسیة والتربویةاألسس : أوال

عل���ى ال���رغم م���ن اتف���اق الترب���ویین عل���ى أن التعل���یم ھ���و تغی���ر ف���ي األداء أو تع���دیل ف���ي الس���لوك 
نتیج�����ة الم�����رور ب�����الخبرة أو النش�����اط التعلیم�����ي إالَ أنھ�����م م�����ازالوا مختلف�����ین ف�����ي تص�����وراتھم 

بع����ض ) 74:1994(فق����د ذك����ر اس����كندر وغ����زاوي. ونظری����اتھم لتفس����یر كیفی����ة ح����دوث ال����تعلم
ءات الَت���ي اش���تقھا س���لیمان الخض���ري م���ن مب���ادئ التعل���یم وال���تعلَم والَت���ي یمك���ن أن تؤخ���ذ اإلج���را

 :بعین االعتبار عند تصمیم وإنتاج الوسائل التعلیمیة ومن ھذه اإلجراءات

أي ال ب����د م����ن األخ����ذ بع����ین االعتب����ار التص����میم التعلیم����ي الَ����ذي  :النش����اط اإلیج����ابي لل����تعلَم .1
ي م����ن أج����ل ح����دوث ال����تعلم أن النش����اط اإلیج����ابي ض����رور یس����تخدم فی����ھ الوس����یلة التعلیمی����ة إذ

 .وكلما كان المتعلم نشطا أثناء تعلمھ كلما كان التعلَم أفضل
كم��ا أن نت���ائج , إن معرف��ة الم���تعلم نتیج��ة اس���تجابتھ ی��ؤدي إل���ى التأكی��د وتثبیت���ھ :معرف��ة النت���ائج .2

وع���ادة م���ا یش���ار إل���ى معرف���ة النت���ائج ب���التعزیز . الس���لوك الح���الي ت���ؤثر ف���ي الس���لوك الت���الي
وعن���د تص���میم وإنت���اج الوس���یلة التعلیمی���ة یج���ب األخ���ذ بع���ي االعتب���ار , والتغذی���ة والمراجع���ة

, تھ م���ن خ���الل النش���اط ال���َذي یق���وم ب���ھ ح���ول الوس���یلة التعلیمی���ةمعرف���ة الم���تعلم لنتیج���ة اس���تجاب
أو , أو اس����تنتاج, أو إج����راء تجرب����ة, أو فح����ص عَین����ة, أو ح����ل مس����ألة, س����واء ك����ان س����ؤاال

 .أو غیر ذلك, تحلیل
والقی���ام باألنش���طة , ه للموق���ف التعلیم���يحال���ة م���ن الت���وتر ت���دفع الم���تعلم إل���ى االنتب���ا :الدافعی���ة .3

, ھن�����داوي والزغ�����ول(الم�����تعلَم حَت�����ى یتحق�����ق الھ�����دف التعلیم�����ي التعلیمی�����ة أو توجی�����ھ س�����لوك
وحت���ى , وم���ن المع���روف أن ال���دوافع تحف���ز الم���تعلم عل���ى النش���اط الت���الي عل���ى ال���تعلم )2002

تتك���ون الدافعی���ة عن���د الم���تعلم ال ب���َد أن یراع���ي ف���ي الوس���یلة عن���د تص���میمھا حاج���ات ومی���ول 
أو أن تك����ون , وحدیث����ة ومش����وقةك����أن تك����ون الخب����رات غنی����ة , ورغب����ات واھتمام����ات الم����تعلَم

 .الوسیلة الحدیثة كالحاسوب مثال فتثیر دافعیتھم نحو التعلم

                                                            
29ص  المرجع نفسھ  
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حت����ى یك����ون الف����رد ق����ادرا عل����ى القی����ام بالس����لوك أو النش����اط التعلیم����ي الب����َد م����ن  :االس����تعداد .4
ویمك���ن أن یق���اس , االس���تعداد س���واء ف���ي النض���ج الجس���مي أو العقل���ي أو ف���ي خبرت���ھ الس���ابقة

ب���ین ف���رد وآخ���ر م���ن خ���الل كمی���ة الوق���ت الَت���ي یحتاجھ���ا الف���رد لل���تعلَم فكلم���ا قلَ���ت االس���تعداد 
أو األفض���ل أن تك���ون أعل���ى , كمی���ة الوق���ت الَت���ي یحتاجھ���ا الف���رد لل���تعلَم ك���ان االس���تعداد عالی���ا

 .من مستواھم بقلیل حتى تثیر الحماسة لدیھم و شوقھم وتثیر دافعیتھم
ول���ذلك , ظم���ة واض���حة ك���ان تعلَمھ���ا أس���ھل وأفض���لكلم���ا كان���ت الم���ادة التعلیمی���ة من :التنظ���یم .5

أن ی���نظم المعلوم���ات الَت���ي تحت���وي الوس���یلة وھن���اك طریقت���ان عل���ى مص���مم الوس���یلة التعلیمی���ة 
 :لتنظیم المعلومات

 .أن یبدأ بما ھو مألوف للمتعلمین ثم تقدیم المعلومات والحقائق الجدیدة :األولى
ثم صلب المادة , یبدأ المادة التعلیمیة بمقدمة تھدف لجذب انتباه المتعلمین وتحفزھم للتعلَم :الثانیة

 †††.الَتي یرغب مصمم الوسیلة في نقلھا للمتعلمین ثم الخاتمة الَتي تلخص األفكار الَتي قَدمت
كلم���ا كان���ت الم���ادة التعلیمی���ة الَت���ي تحت���وي الوس���یلة الواض���حة كلم���ا ك���ان تعلمھ���ا  :الوض���وح .6

 .ھل وقَل مقدار الفقدانأس
حق����ائق واألفك����ار ف����ي أثبت����ت نت����ائج كثی����ر م����ن البح����وث والدراس����ات أن تك����رار ال :التك����رار .7

ول���ذلك عل���ى مص���مم ومن���تج الوس���یلة التعلیمی���ة تص���میم , التعل���یم ل���ھ أث���را عل���ى زی���ادة التحص���یل
وس���یلة تعلیمی���ة بالش���كل ال���ذي یجعلھ���ا تس���مح بتك���رار األفك���ار والمعلوم���ات ویفض���ل أن یك���ون 

 .ھذا التكرار بأشكال مختلفة
یج�����ب ف�����ي الوس�����یلة أن ترج�����ع وتجس�����د األلف�����اظ  :االنتق�����ال م�����ن المحس�����وس إل�����ى المج�����رد .8

والرم���وز والمتعلم���ین عل���ى ش���كل ص���ور س���معیة بص���ریة بحی���ث تب���دأ م���ن األش���یاء المحسوس���ة 
 .ثم تتنقل إلى األشیاء المجردة

ا زاد اس���تخدام أكث���ر م���ن لق���د أثبت���ت الدراس���ات والبح���وث أن���ھ كلم��� :اس���تخدام أكث���ر م���ن حاَس���ة .9
ول��ذلك یج��ب عن��د تص��میم الوس��یلة , كلم��ا ك��ان ال��تعلم أفض��ل, حاس��ة ف��ي تعلَ��م الم��ادة التعلیمی��ة

 .دة التعلیمیةالتعلیمیة أخذ ذلك بعین االعتبار بحیث یستخدم أكثر من حاسة عند تعلم الما

 :األسس العقلیة: ثانیا

وحَت���ى یح���دث ال���تعلَم ) 47:1983,منص���ور(ھ���و تركی���ز الش���عور نح���و ش���يء مع���ین  :االنتب���اه ) أ
الب��َد م��ن انتب��اه التالمی��ذ أي تركی��ز ش��عورھم وحواس��ھم نح��و الش��يء الم��راد تعلَم��ھ وذل��ك م��ن 

وبع���د اإلدراك عل���ى الم���تعلَم أن یبق���ى مت���ذكرا لم���ا تعلم���ھ وال . أج���ل فھ���م وإدراك ذل���ك الش���يء
 .ینساه

التالمی����ذ طیل����ة الحص����ة  لق����د أثبت����ت الدراس����ات أن����ھ م����ن المس����تحیل اس����تمرار انتب����اه         
ل����ذلك عل����ى الم����تعلَم االس����تعانة ب����بعض األس����س الَت����ي ح����ددھا علم����اء , الدراس����یة دون توق����ف

والَت����ي تع����ین المعلَ����م عل����ى ج����ذب انتب����اه الط����الَب ) 64:1989, الھن����داوي والزغ����ول(ال����نفس 
 :أثناء الحصة الدراسیة وھي
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أو وض����ع خط����وط ودوائ����ر , كالعن����اوین الب����ارزة والص����ور واألل����وان الس����اطعة :ش����َدة المنب����ھ .1
و جع���ل حروفھ���ا ذات حج���م مناس���ب بحی���ث یمك���ن قراءتھ���ا ع���ن .أ, تح���ت العب���ارات المھم���ة

 .بعد
إذا م���ا اس���تمر المعل���م ف���ي رتاب���ة ووتی���رة واح���دة ف���ي ال���درس  :تك���رار المنب���ھ بأش���كال مختلف���ة .2

ل���ذلك عل���ى المعلَ���م أن یغی���ر , وخاص���ة ف���ي الك���الم ف���إن ذل���ك ی���ؤدي إل���ى المل���ل وتش���تت االنتب���اه
وأن یكث���ر أیض���ا م���ن , ویكث���ر م���ن اس���تخدام المنبھ���ات والوس���ائل التعلیمی���ة, نب���رات ص���وتھ م���ن

وق���د یك���ون ف���ي بع���ض األحی���ان س���كوت المعلَ���م منب���ھ یثی���ر انتب���اه الم���تعلَم . إش���راك التالمی���ذ
 .للَدرس

واالنتق����ال , كالحرك����ات الَت����ي تحققھ����ا األف����الم التعلیمی����ة والتلفزیونی����ة :تغی����ر حرك����ة المنب����ھ .3
مم����ا یج����ذب انتب����اه , والت����داخل ف����ي المواق����ف الدرامی����ة, الص����وت والص����ورةالمف����اجئ ف����ي 

 ‡‡‡ .المتعلَمین
, أو األس����ود و األب����یض, وذل����ك باس����تخدام األل����وان المتباین����ة ك����األحمر واألخض����ر :التب����این .4

ویع���د ھ���ذا التب���این م���ن المثی���رات الَت���ي تج���ذب , وع���ادة م���ا ت���تم ذل���ك ف���ي اللَوح���ات والملص���قات
 .انتباه المتعلمین

وق����د یك����ون الترتی����ب حس����ب , بحی����ث تج����ذب انتب����اه المتعلم����ین :ب مكون����ات الوس����یلةترتی����  .5
 .أو غیر ذلك, أو الشكل, أو المكان, أو الزمن, أو اللون, االختالف في الحجم

كاس�����تخدام أجھ�����زة , تعم�����ل عل�����ى إث�����ارة انتب�����اه المتعلم�����ین :الحداث�����ة والج�����دة ف�����ي الوس�����یلة .6
 .إذ یعتبر استخدامھا مثیرا النتباه المتعلَمین, الحاسوب في التعلیم

, ك�����اظم وج�����ابر( ھ�����و نش�����اط عقل�����ي یق�����وم ب�����ھ الف�����رد لمعرف�����ة الع�����الم الخ�����ارجي :اإلدراك ) ب
أو ھ����و مناف����ذ لل����تعلَم وحَت����ى , والح����واس وس����یلة االتص����ال باألش����یاء واألح����داث) 95:1986

وھ���ذا اإلدراك , ی���درك الطال���ب م���ا ی���دور حول���ھ م���ن الع���الم الخ���ارجي الب���َد أن یك���ون منتبھ���ا
والخب���رات , یختل���ف م���ن ش���خص آلخ���ر حس���ب الف���روق الفردی���ة ب���ین المتعلم���ین ف���ي ال���ذكاء

وحت�����ى یتحق�����ق اإلدراك , والمس�����توى الثق�����افي واالجتم�����اعي وغی�����ره, واالس�����تعداد, الس�����ابقة
بش����كل ص����حیح ل����دى المتعلم����ین أثن����اء عملی����ة التعل����یم وال����تعلَم فعل����ى مص����مم ومن����تج الوس����یلة 

, 85:199, اس��������كندر وغ��������زاوي: (التعلیمی��������ة مراع��������اة مب��������ادئ وأس��������س اإلدراك اآلت��������ي
 ).69:1993,سالمة

ول���ذلك , ة معین���ة تختل���ف ع���ن اإلنس���ان اآلخ���رأي أن ك���ل إنس���ان ی���درك بنس���ب :اإلدراك النس���بي .1
وال���ذكاء والظ���روف المحیط���ة بعملی���ة , وق���وة الح���واس, واالس���تعداد, حس���ب الخب���رات الس���ابقة

فم�����ثال ت�����درك األش�����یاء بطریق�����ة معین�����ة إذا كان�����ت , اإلدراك والح�����االت النفس�����یة للش�����خص
د وحَت�����ى الش�����خص الواح�����, وبطریق�����ة أخ�����رى إذا كان�����ت اإلض�����افة ض�����عیفة, اإلض�����افة قوی�����ة

 .یتفاوت إدراكھ للشيء الواحد من ظرف آلخر
بمعن����ى أن ق����درة اإلنس����ان عل����ى إدراك المعلوم����ات الَت����ي تص����ل إلی����ھ ع����ن  :اإلدراك االنتق����ائي .2

فالطال���ب ال یس���تطیع أن ی���درك ویع���ي جمی���ع م���ا ینتب���ھ ف���ي , طری���ق الح���واس ف���ي وق���ت مح���َددة
ل����ذلك یج����ب , ھالحص����ة الدراس����یة ب����ل ی����درك الج����زء ال����ذي یناس����ب اھتمام����ھ وحاجت����ھ ومیول����
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التركی���ز عل���ى األم���ور الرئیس���یة الَت���ي ی���تم عرض���ھا م���ن خ���الل الوس���یلة والتقلی���ل م���ن األم���ور 
 .الجانبیة الَتي قد تشوش على الفكرة الرئیسیة

ھ كلم����ا كان����ت الوس����یلة التعلیمی����ة منظم����ة كلم����ا ك����ان إدراك الم����تعلَم وفھم���� :اإلدراك الم����نظم .3
أو , یم للوس����یلة التعلیمی����ة ف����ي الش����كلس����واء ك����ان التنظ����, لمحتواھ����ا أس����ھل وأیس����ر وأس����رع

 . أو الزمان, أو المكان, المضمون
عل����ى المعل����م أن یراع����ي عن����د تص����میم وإنت����اج الوس����یلة اس����تعداد  :اإلدراك یت����أثر باالس����تعداد .4

الم���تعلَم وقدرت���ھ عل���ى إدراك الوس���یلة التعلیمی���ة وعلی���ھ أن یزی���د م���ن اس���تعداده ل���إلدراك م���ن 
أو , أو بإث���ارة األس���ئلة المش���وقة, می���ة الَت���ي تحملھ���ا الوس���یلةخ���الل بی���ان أھمی���ة الرس���الة التعلی

 .سیؤثر إیجابیا على إدراك المتعلَم, غیر ذلك
نض����جھم وبم����ا ب  یختل����ف إدراك الكب����ار ع����ن إدراك الص����غار بس����ب :اإلدراك یت����أثر ب����العمر .5

یت����وفر ل����دیھم م����ن خب����رات س����ابقة ل����ذلك عل����ى مص����مم ومن����تج ومس����تخدم الوس����یلة التعلیمی����ة 
 §§§.ستوى العمري للفئة المستھدفة للوسیلة التعلیمیة بما یناسبھامراعاة الم

) 88:2002( داوي والزغ����ولالمش����ار إلی����ھ ف����ي الھن����یب����ین ك����ولیزر  :اإلدراك یت����أثر باالنتب����اه .6
أن���ھ كلم���ا كان���ت ق���درة الف���رد عل���ى التركی���ز واألش���یاء أكب���ر لفت���رة طویل���ة كلم���ا ك���ان إدراك 
الف���رد وفھم���ھ ل���ذلك الموق���ف أكب���ر ف���ي ح���ین تش���تت انتب���اه الف���رد إل���ى مثی���رات أخ���رى یعی���ق 

 .عملیة اإلدراك
أو البص�����ریة أو  ةالت�����ذكر واالحتف�����اظ یع�����ین اس�����تبقاء الص�����ور الذھنی����� :الت�����ذكر والنس�����یان ) ت

أم���ا النس���یان فھ���و الف���رق , س���معیة ف���ي ال���ذاكرة لم���دة طویل���ة واستحض���ارھا عن���د الحاج���ة إلیھ���اال
  .)1982, خیر هللا(بین ما تَم تعلَمھ وما تَم تذكره 

لق����د أثبت����ت الدراس����ات الَت����ي أجری����ت أن الخب����رات الَت����ي تھیؤھ����ا الوس����یلة التعلیمی����ة مراع����اة 
تدعاء الم����اَدة التعلیمی����ة وتقل����ل م����ن األس����س والمب����ادئ الَت����ي تعم����ل عل����ى زی����ادة الت����ذكر واس����

ع���دس : (وم���ن ھ���ذه األس���س والمب���ادئ م���ا یل���ي, نس���بتھا عن���د تص���میم وإنت���اج الوس���یلة التعلیمی���ة
 ).41:2002, وقطامي

فالت����ذكر واالحتف����اظ ب����التعلم الحرك����ي كالس����باحة وتش����غیل أجھ����زة وإج����راء : التعل����یم بالعم����ل .1
 .التجارب المخبریة یدوم أكثر من التعلیم اللفظي

 .كما في حفظ اآلیات القرآنیة والقصائد الشعریة: ستظھار المتسلسلاال .2
 .مثل كلمة في اللغة اإلنجلیزیة ومعناھا في اللغة العربیة: استخدام األزواج المترابطة .3
ش���كل واض���ح وم���نظم ومرت���ب یس���ھل عملی���ة االس���ترجاع : للم���ادة التعلیمی���ةع���رض الوس���یلة  .4

 .والتذكر
لَم واالبتع���اد ع���ن الضوض���اء والمی���ل إل���ى الھ���دوء والس���كینة ترتی���ب المك���ان ال���ذي ی���تم فی���ھ ال���تع .5

 .وصفاء الذھن
 ****.االنشغال بأي أمرقبل مراجعة ما تَم تعلمھ في صباح الیوم التالي  .6
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III. معاییر جودة الوسائل التعلیمیة: 

مع�����اییر ج�����ودة النم�����اذج واللوح�����ات الَت�����ي تعتب�����ر ج�����زءا م�����ن ) 64:2007, عس�����قول(یع�����رف 
مجموع���ة م���ن المواص���فات والش���روط الَت���ي تعك���س درج���ة إتق���ان : أنھ���االوس���ائل التعلیمی���ة عل���ى 

 .عالیة في اللوحات والنماذج الَتي سوف یتفق علیھا مجموعة من المتخصصین

 : بعض الوسائل التعلیمیةمعاییر  •
 8:2004, عفانة والخزندار( :معاییر الجودة للمادة التعلیمیة.( 

إذ أن الم�����ادة  لمكون�����ات العملی�����ة التعلیمی�����ة تعتب�����ر الم�����ادة العلمی�����ة عنص�����را مكم�����ال           
العلمی���ة یمك���ن أن تأخ���ذ ش���كل كت���ب دراس���یة أو م���وارد أخ���رى یع���دھا أو یس���تعین بھ���ا المعلَ���م 
منھ�����ا المراج�����ع والمج�����الت والجرائ�����د المت�����وفرة ف�����ي المكتب�����ات وأجھ�����زة الحاس�����ب اآلل�����ي 

 .إلخ... ووسائل اإلیضاح , والمختبرات
 :لتعلیمیة ینبغي أن تكونولكي تتحقق الجودة في المادة ا

 .معَدة بشكل مشجع للدراسة .1
 .مواضیعھا معروضة ومقسمة بشكل منطقي ومنظم .2
 .واضحة الغرض والھدف .3
 .ومفیدة, ومختصرة, وسھلة, لغتھا واضحة .4
 .حجمھا مناسب للفترة الزمنیة المخصصة لھا .5
 .مناسبة لمستوى الطالب اللغوي والعلمي والفكري .6
 .الفكریة والخیالیة عند الطالبتساعد على تطویر القدرات  .7
 .تساعد الطالب في فھم الواقع المحیط بھ .8
 .تتفق مع مبادئ الطالب الدینیة والثقافیة والحضاریة الَتي أقرھا اإلسالم .9
 121:2006, خمیس(: معاییر تصمیم الصور والرسومات التعلیمیة.( 

وت���نظم عناص���ره ض���من ھ���ذه , ھ���و منظ���ر الص���ور أو الرس���م المح���دد بح���دود خارجی���ة: الش���كل .1
وك���ل م���ا یق���ع داخ���ل ھ���ذه الح���دود ی���دخل ض���من الش���كل ألن الف���رد عن���دما ینظ���ر إل���ى . الح���دود

أو م��ن أعل��ى أو , م��ثال منظ��ر أم��امي أو ج��انبي, ینظ��ر إلی��ھ م��ن خ��الل ش��كل مح��دد, ش��يء م��ا
وعل���ى ذل���ك فالش���كل یتغی���ر بتغی���ر زاوی���ة . أو مقل���وب, أو م���ن بع���د أو م���ن ق���رب, م���ن أس���فل

ویتوق���ف ك���ل ذل���ك , غی���ر المس���افة المتوس���طة والبعی���دة تعط���ي منظ���را عام���االتص���ویر وأیض���ا بت
 .على األھداف التعلیمیة وما یرید المصور أو الرسام إظھاره في المنظر

, وتعن����ي أن ترك����ز الص����ورة أو الرس����م عل����ى فك����رة واح����دة فق����ط, عك����س التعقی����د :البس����اطة .2
 .وتستبعد التفاصیل غیر المالئمة الَتي قد تشتت االنتباه, عناصر المھمة فیھاوعلى ال

ویعن������ي أن تك������ون جمی������ع العناص������ر والمثی������رات المص������ورة أو المرس������ومة أو  :الوض������وح .3
 ††††.المكتوبة واضحة لجمیع المتعلمین المشاھدین

تركی����ب عناص����ر الص����ورة أو الرس����م وترتیبھ����ا بش����كل م����ؤثر یج����ذب  ویقص����د ب����ھ :التركی����ب .4
والت����ي ینبغ����ي أن توض����ع ف����ي منطق����ة ج����ذب , االنتب����اه نح����و العناص����ر الرئیس����یة والمھم����ة
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ثقاف���ات األجنبی���ة أن ع���ین اإلنس���ان تتج���ھ وق���د ح���ددت البح���وث الَت���ي أجری���ت ف���ي ال, االنتب���اه
 األس���فلیلیھ���ا الرب���ع  %41مباش���رة نح���و رب���ع  الص���ورة  األعل���ى م���ن جھ���ة الیس���ار بنس���بة 

وذل���ك م���ع اتج���اه حرك���ة الع���ین م���ن أعل���ى یس���ار الص���ورة لألس���فل بالنس���بة للكتاب���ات , یس���ارا
ونظ�����را ألن . (Heinich , Mohenda& Russell,1972,42)             األجنبی�����ة

تب���دأ م���ن أعل���ى الیم���ین لألس���فل ف���إن منطق���ة ج���ذب , اتج���اه حرك���ة الع���ین ف���ي اللغ���ة العربی���ة
 .من حھة الیمینلثقافة العربیة ھي الربع العلوي ثم السفلي االنتباه في ا

التنظ����یم ھ����و ترتی����ب عناص����ر الص����ورة أو الرس����م بطریق����ة منطقی����ة  :التنظ����یم أو الترتی����ب .5
وذل���ك باس���تخدام األس���ھم و . تس���اعد عل���ى تتب���ع الفك���رة و تحق���ق األھ���داف المطلوب���ة, مناس���بة

فق���د یض���لل المش���اھد ف���ال یع���رف  ,أم���ا وض���ع العناص���ر بش���كل غی���ر من���تظم. االش���كال الھندس���یة
كالترتی���ب عل���ى ش���كل , والب���د م���ن تبن���ي فك���رة واض���حة للترتی���ب. یتج���ھ بم���ا یب���دأ أو إل���ى أی���ن

 .وذلك حسب طبیعة الموضوع, أو غیر ذلك" Z,S,M,N,U"أو , االنجلیزي" O"حرف 
توزی����ع جمی����ع عناص����ر الرس����م عل����ى منطق����ة الرس����م اآلمن����ة بش����كل  ویقص����د ب����ھ :الت����وازن .6

بحی����ث إذا قس����م الرس����م إل����ى أرب����ع أقس����ام متس����اویة , م����وزون یش����عر بالراح����ة عن����د مش����اھدتھ
وھن��اك نوع��ان م��ن الت��وازن , یك��ون م��ا ف��ي ك��ل قس��م م��ن عناص��ر یس��اوي م��ا ف��ي القس��م اآلخ��ر

الت����وازن غی����ر النمط����ي و, ال����ذي یعط����ي إحساس����ا بالثب����ات, Formalالت����وازن النمط����ي : ھم����ا
Informal الجاذبیة ومجال االبتكار فیھالذي یتمیز ب. 

لیس���ھل إدراكھ���ا , ویقص���د بھ���ا وض���ع العناص���ر المترابط���ة بش���كل متج���اور :الوح���دة أو الكلی���ة .7
وإذا وزع���ت العناص���ر . ألن العناص���ر المتج���اورة ت���درك كوح���دة كلی���ة واح���دة, كوح���دة واح���دة

أم���ا . عل���ى تك���وین الفك���رة الكلی���ة ع���ن موض���وع فق���د ال تس���اعد, بش���كل متباع���د ع���ن بعض���ھا
ك���ي یس���ھل , فإنھ���ا توض���ح بش���كل متباع���د ع���ن بعض���ھا ال���بعض, العناص���ر غی���ر المترابط���ة
 .إدراكھا كالعناصر المستقلة

یعن����ي أن تك����ون جمی����ع عناص����ر الص����ورة أو  Harmonyأو التواف����ق أو اإلنس����جام  :التناس����ق .8
لتأكی������د األفك������ار األساس������یة  ,الرس������م وألوانھ������ا متوافق������ة ومنس������جمة م������ع بعض������ھا ال������بعض

 .فال یوجد بینھا عنصر شاذ, المعروضة
ف���ي الع���روض البص���ریة إذا وظ���ف بنج���اح وق���د یفس���د الل���ون عنص���ر مھ���م  :توظی���ف األل���وان .9

والل��ون كم��ا یعَرف��ھ الن��اس ھ��و الم��واد الَت��ي تس��تخدم . اس��تخدام غی��ر الجی��د م��ع الع��رض بأكمل��ھ
ولوجي ن����اتج ع����ن ت����أثیر األش����عة ولك����ن أص����لھ ھ����و إحس����اس فیس����, ف����ي الص����باغة والتل����وین

الض���وئیة الَت���ي تعكس���ھا األجس���ام م���ع ش���بكیة الع���ین ف���إذا ام���تص جمی���ع األش���عة ول���م یعك���س 
وعل���ى ذل���ك , وإذا ل���م یم���تص منھ���ا ش���یئا وعكس���ھا كلھ���ا یب���دو أبیض���ا, منھ���ا ش���یئا یب���دو أس���ودا

 .فالضوء أصل اللون
البص�����ریة أو , عناص�����ر الص�����ور أو الرس�����م ص�����د ب�����ھ أن تظھ�����ر جمی�����عویق: التب�����این  .10

 المكتوبة بشكل واضح تماما وفیما یلي بیان باأللوان وخلفیاتھا المناسبة
 راألحم����� :الخلفی�����ة البیض�����اء تناس�����ب ع�����رض العناص�����ر المرس�����ومة أو المكتوب�����ة ب�����األلوان ∗

 .واألخضر واألزرق واألسود والبني واألرجواني
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 ‡‡‡‡F.ق الفاتح و األخضراألبیض واألحمر و األزر :ء تناسب العناصر باأللوانالخلفیة السودا ∗
 .أسود, أحمر, أزرق داكن: الخلفیة رمادي أبیض والعناصر ∗
 .أخضر, أسود بني, أزرق, أحمر: الخلفیة الصفراء والعناصر ∗
 .أبیض, أصفر, أخضر, أحمر: الخلفیة أزرق داكن والعناصر ∗
 .أحمر, أزرق داكن, أسود, أرجواني, بني, أصفر: الخلفیة أزرق فاتح والعناصر ∗
 .أصفر, أبیض, أسود: أخضر داكن والعناصر الخلفیة ∗
 .أحمر, أسود, بني: الخلفیة أخضر فاتح والعناصر ∗
 .أصفر, أبیض, أخضر: الخلفیة أحمر داكن والعناصر ∗
 .أزرق, أسود, أخضر: الخلفیة أحمر فاتح والعناصر ∗
 .أخضر فاتح, أصفر, أبیض, أسود: الخلفیة بني داكن والعناصر ∗
 .أسود, أحمر داكن, أزرق داكن, أخضر: بني فاتح والعناصر الخلفیة ∗
 ).65:2007, عسقول وأبو عودة(: معایرة ومواصفات اللوحات والمجسمات التعلیمیة •

 :معایرة جودة اللوحات التعلیمیة  
 : معایرة الجودة للوحات التعلیمیة العامة ) أ

 .خفة الوزن وقلة التكلفة .1
 .اللوحة لحجم المادة التعلیمیة الموجودة علیھا مالءمة .2
 .السالمة واألمان ومراعاة العادات والقیم والتقالید .3
 .وإمكانیة تعلیقھا بسھولة) صالحیتھا الستخدام المواد األخرى(المرونة  .4

 :معایرة الجودة الشكلیة للَوحات التعلیمیة ) ب
 .جذب البصرتوفر اللون واختیار األلوان الراقیة والمناسبة الَتي ت .1
 .وجود مسافات بین النصوص والصور والرسوم لكي تسھل االلتقاط والقراءة .2
 .الترتیب الذي یؤدي إلى سرعة جذب اھتمام الرأي .3
 .مراعاة الوقت واألنشطة التي تستغرقھ المادة التعلیمیة .4
 .وضوح المادة التعلیمیة لغویا وشكلیا وصوتیا وضوئیا .5

 :التعلیمیةمعایرة الجودة العلمیة للوحات  ) ت
 .صحة المحتوى العلمي ومالءمة المادة التعلیمیة للواقع .1
 .أن تساھم المادة التعلیمیة في تحقیق األھداف التدریسیة .2
 ).التوازن(البساطة وعدم التعقید في المادة التعلیمیة وتكافؤ عناصرھا  .3
 .إثارة المادة التعلیمیة لدافعیة ونشاط الَطالب .4
 §§§§.ى فكرة واحدة واستبعاد كل ما یمكن أن یشتت االنتباهاقتصار المادة التعلیمیة عل .5

 

                                                            
 .102, 101المرجع نفسھ ص 

, 103ص و إنتاج الوسائل و التكنولوجیا في التعلیم بمراكز اإلنتاج بغزةالجودة في تصمیم  معاییر
104 
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IV. مفھوم التقنیات التربویة: 
قب���ل ال���دخول ف���ي تعری���ف التقنی���ات الب���د أن أع���َرف كلم���ة تقنی���ات الَت���ي تع���د تقریب���ا            

الَت���ي تعن���ي  Technoلكلم���ة تكنولوجی���ا الیونانی���ة األص���ل الَت���ي اش���تقت م���ن كلمت���ین ھم���ا كلم���ة 
وب���ذلك تك���ون كلم���ة تكنولوجی���ا , أو تنظ���یموتعن���ي دراس���ة أو عل���م  lohyلم���ة وك, مھ���ارة فنی���ة

وب���المفھوم االنكلی���زي كم���ا ج���اء ف���ي تعری���ف دائ���رة المع���ارف . تعن���ي تنظ���یم المھ���ارة الفنی���ة
ف����ي بع����ض البل����دان " التقنی����ات التربوی����ة"وق����د اس����تخدم مص����طلح , األمریكی����ة ف����ي جزئھ����ا

ی���ب كلم���ة تكنولوجی���ا كم���ا أس���لفنا ھ���و وس���میت بع���ض المراك���ز عل���ى أس���اس أن تعر, العربی���ة
ولك���ن ال ننس���ى أن التفاع���ل م���ع اللَغ���ات , التقنی���ات وال ج���دال ف���ي أن نتمس���ك باللَغ���ة العربی���ة

وب���ذلك فل���یس جدی���دا أن نطل���ق كلم���ة تكنولوجی���ة التعل���یم الَت���ي , م���ن خص���ائص اللَغ���ة اللَفظی���ة
 .نعني بھا التقنیات التربویة

 :لتقنیات التربویة منھالقد وردت عَدة تعریفات ل           
مح��اور العملی��ة التربوی��ة ورف��ع كفایتھ��ا أس��لوب مب��رمج ف��ي التربی��ة یھ��دف إل��ى زی��ادة فاعلی��ة  ∗

 .اإلنتاجیة وتحدیدھا أثناء إعادة تخطیطھا وتنظیمھا وتنفیذھا
مجموع�����ة م�����ن الطرائ�����ق واألدوات واألجھ�����زة والتنظیم�����ات المس�����تخدمة ف�����ي نظ�����ام تعلیم�����ي  ∗

 .إلى تطویره ورفع فعالیتھ التعلیمیة الَتي تھدفمعین 
 .ھي تطبیق منظم للمبادئ ونظریات التعلَم علمیا في الواقع العلمي لمیدان التعلیم ∗
 .بطریقة منظمةعلم تطبیق المعرفة في األغراض العلمیة   ∗

 : ونخلص من ھذا بتعریف شامل لتقنیات التعلیم على أنھا
م����ات المس����تخدمة ف����ي نظ����ام تعلیم����ي لتحقی����ق جمی����ع الطرائ����ق واألدوات و األجھ����زة والتنظی

 *****.أھداف تعلیمیة محددة
وم���ا ھ���و مق���دار م���ا تقَدم���ھ م����ن , وم���ن ھن���ا یتب���ین لن���ا أن اآلل���ة مھم���ا ك���ان نوعھ���ا          

أو غی���ره فإنھ���ا تش���كل ج���زء م���ن التكنولوجی���ة الخاض���عة لإلنس���ان , م��ردود ف���ي العم���ل التعلیم���ي
ف���ي ك���ل مج���االت العم���ل م���ن تق���دیم الحل���ول وابتك���ار وتنفی���ذ ھ���ذه الحل���ول وتق���ویم النت���ائج ف���ي 

 .نھایة كل عمل
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V. أھم الوسائل والتقنیات المستخدمة في التعلیم: 
اللوح��������ة , الس��������بورات أو اللوح��������ات, الكت��������اب المدرس��������ي : الوس��������ائل التقلیدی��������ة: أوال

’ لوح�����ة الجی�����وب, لوح�����ة الع�����رض, اللوح�����ة الوبری�����ة, اللوح�����ة اإلخباری�����ة, المغناطیس�����یة
 .الكرات األرضیة, الخرائط, الرسوم

 : التقنیات الحدیثة: ثانیا
 .مختبر اللَغة, الھاتف, المسجل, اإلذاعة المدرسیة, الرادیو: التقنیات السمعیة ) أ

جھ�����از ع�����رض الص�����ور , الش�����رائح, جھ�����از الع�����رض ف�����وق ال�����رأس: التقنی�����ات البص�����ریة ) ب
 .المعتمة

 .األنترنیت, الحاسوب, السینما, التلفیزیون:التقنیات السمعیة البصریة ) ت

ھ�����ي األدوات والل�����وازم المرئی�����ة الثانی�����ة الَت�����ي م�����ن الممك�����ن أن  :الوس�����ائل التقلیدی�����ة:أوال
إذ تس���اعد ف���ي إیص���ال , یس���تخدمھا المعل���م داخ���ل قاع���دة ال���َدرس بس���ھولة ویس���ر دون تعقی���د

 .المادة العلمیة إلى الطالب بسرعة ووضوح أكبر

ھ���و الكت���اب المق���رر م���ن قب���ل وزارة التربی���ة وی���درس فی���ھ التالمی���ذ وھ���و  :الكت���اب المدرس���ي .1
 . لوسائل التعلیمیة المھمة المتوافرة لدى التالمیذ والمعلَممن ا

 :وترجع أھمیتھ إلى األمور اآلتیة
 .لیتیح للتلمیذ االعتماد علیھ في التعلیم حسب قدراتھ وإمكاناتھإنھ معَد إعدادا خاصا  ∗
 .یتیح للتلمیذ تحصیل المعارف بصورة منظمة ومقننة ∗
نش���اطات التربوی���ة الَت���ي یمك���ن أن تس���اعد عل���ى یحت���وي الكت���اب المدرس���ي عل���ى الكثی���ر م���ن ال ∗

 .تحقیق األھداف
 :وھناك أمور مھمة في استخدام الكتاب المدرسي

 .على المعلم أن یتأكد من وجود الكتاب المدرسي مع كل تلمیذ ∗
 ..أن یبتعد المعلَم عن الملخصات والمذكرات الَتي تجعل التلمیذ یھمل الكتاب ∗
 .بتنبیھ التالمیذ إلیھا في الكتاب, اسیة في الدرسأن یشیر المعلم إلى النقاط األس ∗
 : السبورات واللوحات .2

الب������َد أن نف������رق ب������ین لفظ������ي     , قب������ل الح������دیث ع������ن موض������وع الس������بورات واللوح������ات
إن الس�����بورة لف�����ظ یس�����تخدم م�����ع ك�����ل م�����ا یكت�����ب علی�����ھ كالس�����بورة : )اللوح�����ة-الس�����بورة(

لف����ظ اللوح����ة فھ����و یطل����ق عل����ى ك����ل س����طح یعل����ق علی����ھ كلوح����ة الجی����وب  أم����ا. الطباش����یریة
 .فالمعلم یقوم بتعلیق البطاقات على اللوحة

 :أنواع اللوحات والسبورات ∗
وھ���ي عب���ارة ع���ن ل���وح مس���توي ذات مس���افة مناس���بة تس���تخدم  :الطباش���یر) لوح���ة(س���بورة  ) أ

لتوض���یح بع���ض الحق���ائق واألفك���ار وع���رض موض���وع ال���درس وتس���تخدم ك���ذلك بمص���احبة 
 ††††† .أكثر من الوسائل التعلیمیة إشراك علیھا
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 :أھمیة السبورة الطباشیریة

 .ھیدة نسبیاول علیھا بأشكال مختلفة وبأسعار زإمكانیة الحص ∗
 .كثیر من الوسائل التعلیمیة كالخرائط والملصقات واللوحاتفي عرض تستخدم  ∗
 .اإلفادة منھا في جمیع الموضوعات والمراحل الدراسیة المختلفة ∗
وھ���ي وس���ط تع���رض علی���ھ البطاق���ات أو الص���ور وی���تم التثبی���ت علیھ���ا  :اللوح���ة المغناطیس���یة ) ب

 .بطریقة مغناطیسیة
ع���رض الن���وع م���ن اللوح���ات ف���ي ویس���تخدم مث���ل ھ���ذا  ):لوح���ة النش���رات(اللوح���ة اإلخباری���ة  ) ت

, الَت���ي توض���ح موض���وعا معین���ا, الص���ور والرس���ومات وبغ���ض النم���اذج والعین���ات الحقیقی���ة
 .وتحوي كذلك ما یوضح من التعلیقات اللفظیة

م����ن ض����من اللوح����ات الَت����ي یس����تخدمھا المعلَ����م لع����رض بع����ض البطاق����ات  :اللوح����ة الوبری����ة ) ث
إل����ى مس����اعدتھ ف����ي تحقی����ق أھداف����ھ  الَت����ي ت����ؤدي, الَت����ي تحم����ل محت����وى الم����ادة التعلیمی����ة 

وھ���ي عب���ارة ع���ن لوح���ة مس���تویة بمس���احة كافی���ة مثب���ت علیھ���ا . التعلیمی���ة الَت���ي یس���عى إلیھ���ا
تس���تعمل اللوح���ة الوبری���ة ف���ي . بطریق���ة ت���الءم الغ���رض ال���وظیفي م���ن اللوح���ة بقم���اش وب���ري

 ).الصور, الزینات, العمل, األشكال الھندسیة, األعداد(الریاضیات 
نع ھ����ذه اللوح����ة م����ن قطع����ة الفلَ����ین أو الخش����ب أو النش����ارة المكبوس����ة تص���� :لوح����ة الع����رض ) ج

, وتس����تخدم لع����رض المعلوم����ات و األش����كال والص����ور والمنش����ورات واإلعالن����ات. والقم����اش
 .وتكون ھذه اللوحات ثابتة على الجدران أو یمكن جعلھا متحركة من مكان إلى آخر

إذ توض����ع , أو رأس����یا وھ����ي لوح����ة مقس����مة عل����ى جی����وب متس����اویة أفقی����ا  :لوح����ة الجی����وب ) ح
, بطاق���ة ف���ي ك���ل جی���ب تحت���وي عل���ى لفظ���ة م���ن تعری���ف أو جمل���ة مفی���دة أو آی���ة أو ح���دیث

إذ تك����ون أج����زاء ال����نص  , مرتب����ةجی����وب الویطل����ب م����ن التلمی����ذ وض����ع ھ����ذه البطاق����ات ف����ي 
أو توض����ع زی����ادات ف����ي ال����َنص ویطل����ب م����ن التلمی����ذ التع����رف عل����ى تل����ك اللفظ����ة . جمیعھ����ا

 .مفرادات الَنص من الجیوبالزائدة وإزاحتھا عن 
ھ���ي مخطط���ات یس���تعین بھ���ا المعلَ���م لتوض���یح فك���رة علمی���ة م���ا تك���ون مع���َدة مس���بقا  :الرس���وم .3

وم����ن .وھ����ي أق����دم الوس����ائل البص����ریة والتعبیری����ة, عل����ى وف����ق متطلب����ات الم����اَدة العلمی����ة
ورس�����وم ... مث�����ل عملی�����ات الخس�����وف والكس�����وف والری�����اح: رس�����وم توض�����یحیة: أنواعھ�����ا

أو , رس���م طف���ل ھزی���ل ومالبس���ھ رث���ة بس���بب تناول���ھ األطعم���ة المكش���وفة مث���ل: الكاریك���اتیر
مث���ل : والرس���وم البیانی���ة. كالمثلث���ات والمربع���ات: والرس���وم الھندس���یة, اللع���ب ف���ي الطرق���ات

  ...األعمدة البیانیة والدوائر والصور البیانیة
ا ھ���ي تجس���ید األش���یاء واألم���اكن م���ن طری���ق نقلھ���ا عل���ى ال���ورق إذ یس���ھل اس���تخدامھ: الص���ور .4

 ...).فنیة, تاریخیة, علمیة(في أي مكان وزمان وتتنوع حسب استخدامھا 
تعم����ل عل����ى اس����تخدام الخط����وط لتوض����یح , ھ����ي وس����ائل مرئی����ة ثابت����ة غی����ر آلی����ة :الخ����رائط .5

. إذ تك�����ون ممثل�����ة للواق�����ع أص�����دق تمثی�����ل, المواق�����ع الجغرافی�����ة  والجیولوجی�����ة والبش�����ریة
 :وتصنف الخرائط بحسب
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كخ�����رائط المواق�����ع البش�����ریة والمناخی�����ة ومظ�����اھر  :ة فیھ�����امحتواھ�����ا والرم�����وز المس�����تخدم ) أ
 ‡‡‡‡‡ ).جبال, أودیة, أنھار(سطح األرض 

تجس�����یم (المخروطی�����ة , )الحائطی�����ة, األط�����الس(كالمس�����تویة  :األبع�����اد وطریق�����ة االس�����تعمال ) ب
 .ذات ثالثة أبعاد مثل الكرات األرضیة, )األماكن الجغرافیة

) ف���ي موق���ع واح���د مجموع���ة م���دن(واإلقلیمی���ة , )مدین���ة, قری���ة, مدرس���ة(المحلی���ة  :المس���احة ) ت
 .وغیرھا... والعالمیة

إذ أنھ���ا جس���م ك���روي مجس���م , وھ���ي نم���وذج مص���غر لكوكبن���ا األرض���ي  :الك���رات األرض���یة .6
لثالث����ة أبع����اد وتص����نع م����ن الخش����ب أو الح����بس أو البالس����تیك أو الحدی����د ولبعض����ھا س����طوح 

 ,خ���ر س���طوح توض���ح تض���اریس الیابس���ة وأعم���اق المحیط���اتملس���اء ف���ي ح���ین إن بعض���ھا اآل
وتق����دم مھ����ارات منھ����ا فھ����م ش����كل الی����ابس والم����اء عل����ى الك����رة األرض����یة وتحلیلھ����ا وفھ����م 

واس���تخدام خط���وط الط���ول ودوائ���ر الع���رض ف���ي تحدی���د الجھ���ات واألبع���اد والمواق���ع , رم���وزه
 §§§§§ . والقدرة على تحلیل العالقات المكانیة بین الظواھر

فق���د یوج���د ف���ي , موض���وع الملص���قات ال ینحص���ر فق���ط ف���ي المج���ال التعلیم���ي إن: الملص���قات .7
كش������ركات , مج������االت عدی������دة فیوج������د م������ثال ف������ي المستش������فیات والمص������حات والش������ركات

كم���ا أن اس���تخدامھ ف���ي المج���ال التعلیم���ي ل���یس بالض���رورة أن یك���ون ل���ھ عالق���ة , الكھرب���اء
إم���ا أن ی���دعو إل���ى , نوع���ان يوالملص���ق التعلیم��� ,ب���المقررات الدراس���یة الَت���ي یدرس���ھا التلمی���ذ

موض���وع مع���ین كالملص���قات الَت���ي تح���ث عل���ى إتب���اع س���لوك مح���دد كالمحافظ���ة عل���ى النظ���ام 
أو النظاف���ة أو أن یح���ذر م���ن موض���وع مع���ین كالملص���قات الَت���ي تح���ذر وتنب���ھ ع���ن أض���رار 

 . المخدرات
منظ��ور مش��ابھ للش��يء الحقیق��ي ق��د یك��ون  ھ��و  مجس��م النم��وذج المجس��م: النم��اذج المجس��مة .8

م���ن الش���يء  وق���د یك���ون أكب���ر, كنم���وذج المجموع���ة الشمس���یة, أص���غر م���ن الش���يء الحقیق���ي
 .وقد یكون مساویا في الحجم للشيء الحقیقي كنموذج المیزان, الحقیقي كنموذج الَذرة

 :أنواع النماذج المجسمة
م�����وذج یوض�����ح الش�����كل كن: نم�����وذج المقی�����اس أو م�����ا یس�����مى بنم�����وذج الش�����كل الظ�����اھري ∗

 .الظاھري للطائرة
 .ألجزاء الداخلیة للشيء الحقیقياوھي توضح لنا : النماذج المفتوحة  ∗
 .وھي النماذج الَتي ال تتطرق إلى التفاصیل مثل نوذج الساعة: النماذج البسیطة ∗
وھ���و یوض���ح لن���ا العالق���ة ب���ین األج���زاء الداخلی���ة للش���يء الحقیق���ي مث���ل : النم���وذج المفك���ك ∗

 .ب اإلنساننموذج لقل
وھ����ي توض����ح التراكی����ب الداخلی����ة الدقیق����ة للش����يء : نم����اذج القطاع����ات الطویل����ة والعرض����یة ∗

 .الحقیقي
 .وھي نماذج مشابھة للشيء الحقیقي في الحجم كنموذج لمیزان: النماذج المقلدة ∗
 .وھي توضح لنا بعض العالقات الریاضیة كنموذج لمثلث قائم الزاویة: النماذج المنطقیة ∗

                                                            
 .88, 87, 86, 85اتجاھاتھا ص , أنواعھا, تصنیفاتھا, التقنیات التربویة تطورھا

 .90, 89, 88المرجع نفسھ ص
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توضیح الشكل النھائي : وھي توضح الشكل النھائي للشيء الحقیقي مثل: مجسمةالنماذج ال ∗
 .لمشروع محدد

كنموذج یوضح طریقة عمل محرك , وھي توضح كیفیة عمل للشيء الحقیقي: النماذج الشغالة ∗
 .السیارة

إذ تك���ون ممثل���ة لخص���ائص ذل���ك الش���يء أو , م���ن ش���يء أو موض���وع ھ���ي ج���زء :ن���اتالعیَ  .9
وق���د تك���ون , وتك���ون حَی���ة كعَین���ات األس���ماك ف���ي الح���وض والنب���ات ف���ي المش���تل, الموض���وع

وق���د تك���ون عَین���ة لجم���اد كعَین���ات الص���خور والمع���ادن , میت���ة كج���زء م���ن النب���ات كورق���ة م���ثال
 .والنقود والمالبس والسوائل

 :لعملیة التعلیمیةأسباب استخدام العَینات في ا
 .عدم توفر المادة أو الوسیلة عند الحاجة إلیھا ∗
 .خطورة المادة أو الوسیلة الواقعیة على التالمیذ ∗
 .عدم إمكانیة توفیر أو إحضار المادة أو الوسیلة بالكامل ∗
 .انقطاع المادة أو الوسیلة من الحیاة نھائَیا ∗

 
  ****** :التقنیات الحدیثة: ثانیا

وھ���ي الوس���ائل واألجھ���زة الَت���ي تنق���ل محت���وى معرف���ي :  Audio Aids: التقنی���ات الس���معیة .1
عب���ر الص���وت فق���ط إل���ى المس���تقبلین وت���زداد أھمیتھ���ا عن���د اس���تخدامھا م���ع الوس���ائل البص���ریة 

 )مختبرات اللَغة, الھاتف, اإلذاعة المدرسیة, الرادیو(وتشمل على التقنیات السمعیة 
ال ج���دال ف���ي أَن اإلذاع���ة اس���تطاعت تب���وأ مرك���زا متمی���زا ف���ي  :)الرادی���و التعلیم���ي(اإلذاع���ة  ) أ

فق���د أخ���ذت مكانھ���ا ف���ي ع���ادات الش���عوب وتغلغل���ت ف���ي األوس���اط جمیعھ���ا , أوائ���ل ھ���ذا الق���رن
وتعتم���د اإلذاع���ة عل���ى حاس���ة الس���مع وتفتق���ر إل���ى , وفرض���ت وجودھ���ا ف���ي ش���َتى الن���واحي

ھ���ي , عل���ى قاع���دة رئیس���یة وأَن التربی���ة الحدیث���ة تعل���ق أمنی���ة كبی���رة, بع���دي الحرك���ة والرؤی���ة
, أَن التعل��یم یك���ون أكب���ر أث��ر وأق���ل عرض���ة للنس��یان كلم���ا تع���َددت الح��واس الَت���ي یس���تعان بھ���ا

ك���الترویج , مختل���ف المس���ؤولیات) اض���طرارا(وم���ع ذل���ك فق���د أخ���ذت اإلذاع���ة عل���ى عاتقھ���ا 
 .وتلقین المبادئ األساسیة واالجتماعیة والصحیة والدینیة

وتوجی���ھ تب���دوا وظیفتھ���ا ف���ي اتص���ال إدارة المدرس���ة بالتالمی���ذ  :اإلذاع���ة المدرس���یة الداخلی���ة ) ب
إل����ى جان����ب ذل����ك ف����إن اإلذاع����ة , التعلیم����ات واإلرش����ادات والتنبی����ھ إل����ى أح����داث متوقع����ة
وتوجیھھ���ا إل���ى جماع���ات متجانس���ة . المدرس���یة تس���تطیع اإلف���ادة م���ن ب���رامج اإلذاع���ة العام���ة

ع���دد م���ن الس���ماعات بفص���ول  م���ن الَتالمی���ذ الت���ابعین إلش���راف معلَم���یھم ع���ن طری���ق توص���یل
 .وبذلك یكفي وجود جھاز استقبال واحد, المدرسة

  :دور المعلَم
 ).وضوح الصوت وجودتھ(توفیر إمكانیات االستماع الجیدة  ∗
وإث����ارة إرش����اد التالمی����ذ قب����ل االس����تماع إل����ى البرن����امج یك����ون ع����ن طری����ق وض����ع األس����ئلة  ∗

 .اھتمام التالمیذ
                                                            

 .96, 95, 94, 93, 91اتجاھاتھا ص, أنواعھا, تصنیفاتھا, التقنیات التربویة تطورھا
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یش�����ارك المعلَ�����م التالمی�����ذ ف�����ي االس�����تماع إل�����ى ھ�����ذه الب�����رامج وأثن�����اء اس�����تماعھ ی�����دون  أن ∗
 .وتحتاج إلى تعلیق, مالحظاتھ وبعض النقاط الَتي تحتاج إلى توضیح فیما بعد

 .على المعلَم أن یقوم بعملیة تقویمھابعد االستماع إلى ھذه البرامج یجب  ∗
م����اكن بعی����دة ج���َدا ویمك����ن تكبی����ر وس����یلة تعلیمی���ة تمك����ن م����ن نق���ل الص����وت م���ن أ :الھ���اتف ) ت

وی���وفر اتص���اال , الص���وت واإلف���ادة مم���ا ینق���ل عب���ره ویس���تمع إلی���ھ مجموع���ة م���ن المتعلم���ین
 .مباشرا مما یؤمن نقل األحداث فور وقوعھا ویوفر تغذیة راجعة

وإع���ادة تق���دیمھا م���ع االحتف���اظ بمزای���ا , وس���یلة تعلیمی���ة تس���مح بتس���جیل الخب���رات :المس���جل ) ث
وھ���و عل���ى أن���واع متع���َددة  .ورف���ع أو خف���ض الطبق���ة الص���وتیة, وتوإمكان���ات تس���ریع الص���

 :منھا مسجل
 .الكاسیت العادي والكاسیت المصغر ∗
 .البكرة ∗
 .األسطوانة العادیة ∗
 .الكاتردج ∗
 .أسطوانات اللیزر ∗
وس����یلة س����معیة عل����ى ش����كل مختب����ر م����زود بع����َدة مس����جالت تمك����ن م����ن : مختب����رات اللَغ����ة ) ج

الم��اَدة ف��ي آن واح��د یس��یطر علیھ��ا عب��ر لوح��ة  اس��تماع ع��دد غی��ر مح��َدد م��ن المتعلم��ین إل��ى
وتت���یح , ویمكن���ھ مخ���اطبتھم كلَھ���م أو إف���رادا, والَ���ذي ی���تحكم بالَس���ماع, لمعلَ���مالس���یطرة أم���ام ا

وتس���مع المختب���رات بت���دریب حاَس���ة الس���مع واإلص���غاء , الفرص���ة لس���ماع التالمی���ذ وتق���ویمھم
دت�����ھ ومقارنت�����ھ وتع�����رف مخ�����ارج الح�����روف والنط�����ق وتك�����وین العب�����ارات والتس�����جیل وإعا

بالتس���جیل أو األداء الص���حیح ویس���مع مختب���را اللغ���ة بإدخ���ال التلفیزی���ون والفی���دیو لیص���بح ذا 
مختب��ر "أَم��ا الث��اني فیس��َمى " مختب��ر اللَغ��ة الَس��معي"ویس��مى األول , أھمی��ة كبی��رة ف��ي ال��َتعلَم

 " اللَغة سمعبصري
 : التقنیات البصریة .2
 ††††††:The overhead projector: جھاز العرض فوق الرأس ) أ

إن اس�����تخدام المعلَ�����م للش�����فافیات التعلیمی�����ة یع�����َد ض�����ربا م�����ن ض�����روب اس�����تخدام          
لك����ن . الوس����ائل التعلیمی����ة وتوظیفھ����ا ف����ي المج����ال التعلیم����ي لتحقی����ق اتص����ال تعلیم����ي ن����اجح

محت���وى معرف���ي لم���اَدة مرجعی���ة تحت���وي العناص���ر "التعلیمی���ة عل���ى أنھ���ا تعری���ف الش���فافیات 
ی����راد تق����دیمھا لفئ����ة مس����تھدفة م����ن المتعلم����ین ع����ن , لموض����وع مع����یناألفك����ار األساس����یة (

 .طریق جھاز عرض الشفافیات
بھ���دف , یس���تخدم جھ���از الع���رض ف���وق ال���رأس ف���ي كثی���ر م���ن المؤسس���ات التعلیمی���ة         

الَت����ي یتطل�����ب , أو لع�����رض األش����كال الھندس�����یة والنظری����ات والق�����وانین, الت����دریب والتعل����یم
 .حلھا تسلَسال في الشرح

 : ات استخدام جھاز العرض فوق الرأسممیز
 .یستخدم لعرض المواد التعلیمیة مكتوبة أو مرسومة ملونة أو عادیة ∗

                                                            
 .99, 98, 97المرجع نفسھ ص 
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یس����تخدمھ المعلَ����م وھ����و مواج����ھ التالمی����ذ مم����ا یس����اعده عل����ى ض����بطھم وموجھ����ة س����لوكھم  ∗
 .وتعبیراتھم أثناء الشرح

 .یساعد التالمیذ على التركیز واالستیعاب ویشَجعھم على المشاركة ∗
 .التالمیذ على تدوین المالحظات الَتي یرغبون فیھا یساعد ∗
 .یوفر الوقت الَذي تصرفھ في الكتابة على السبورة ∗
 .یكون حالَ لمشكلة سوء الخط عند بعض المعلمین ∗
وھ���ي مجموع���ة رس���وم أو ص���ور ثابت���ة مطبوع���ة عل���ى م���ادة ش���فافة تأخ���ذ الض���وء  :الش���رائح ) ب

, وموض����وعة بش����كل إنف����رادي ف����ي إط����ار بالس����تیكي أو م����ن ال����ورق المق����َوى أو الزج����اج
وتك����ون الش����ریحة ف����ي الغال����ب بمعص����مین األول ھ����و أكث����ر اس����تعماال ھ����ذه األی����ام بمقی����اس 

ز المس���تعمل ف���ي ع���رض ویس���مى الجھ���ا. س���م 4×1/3أم���ا الث���اني فھ���و بمقی���اس , س���م 2×2
 ‡‡‡‡‡‡. Slide projectorالشرائح بعارض الشرائح 

 :ممیزات الشرائح في التعلیم
 .سھلة التحضیر نسبَیا ومعقولة التكالیف ∗
 .سھلة االستعمال في التدریس ∗
ف���إذا ح���دث وتلف���ت أو عتق���ت ش���ریحة أو أكث���ر ف���إَن بإمك���ان المعلَ���م القی���ام , االس���تبدالس���ھلة  ∗

 .بتعویضھا دون تكلفة تذكر
 .إذ یستطیع المعلَم تقدیم أو تأخیر أو حذف أي شریحة, مرونة التعلیم بواسطتھا ∗
ویس����مى ھ����ذا الجھ����از بأس����ماء : OPAGUE-Projector: جھ����از ع����رض الص����ور المعتم����ة ) ت

أو الالیس����یك وھ����ذا الجھ����از واس����ع , أو األویدیاس����كوب, مختلف����ة منھ����ا الف����انوس الس����حري
س����ھولة اس����تعمالھ مم����ا یؤَدی����ھ م����ن  ویع����ود ذل����ك إل����ى, االنتش����ار ف����ي كثی����ر م����ن الم����دارس

وعرض����ھا عل����ى , خ����دمات للمعلَ����م والطال����ب ف����ي تكبی����ر الرس����ومات والخ����رائط والص����ور
 .تالمیذه بمساحات كبیرة یمكن مشاھدتھا من الجمیع بشكل حسن

 :مزایا واستخدامات الجھاز
 .واألحداثیستخدم للتغلب على مشكلة البعد المكاني والزماني  ∗
 .یسمح بعرض صور لتوضیح األجراء وبتقریب أو إبعاد الصور ∗
 .یعرض الصور باأللوان الحقیقیة ∗
 .یسمح بالعرض في قاعات كبیرة ∗
 :التقنیات السمعیة البصریة  .3
أص����بح م����ن الض����روري دراس����ة إمكانی����ات التلفیزی����ون للتوص����ل إل����ى أفض����ل  :التلفیزی����ون ) أ

التع����اون ب����ین المدرس����ة  عم����ال بض����رورة, األس����الیب من����ھ ف����ي تحقی����ق أھ����داف المدرس����ة
 .والمجتمع لتنمیة الطاقات البشریة فیھ

 :الممیزات التعلیمیة للتلفیزیون

                                                            
 .105, 103اتجاھاتھا ص, أنواعھا, تصنیفاتھا, التقنیات التربویة تطورھا
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وب���ذلك  یش���ترك التلفیزی���ون م���ع الس���ینما ف���ي أن���ھ یجم���ع ب���ین الص���وت والص���ورة والحرك���ة ∗
یض����في عل����ى الموض����وع أبع����ادا م����ن الحقیق����ة تقت����رب إل����ى ص����فة الواق����ع الَت����ي تجع����ل م����ن 

 .موضوعالَسھل على المشاھد فھم ال
یس����مح باالس����تعانة بالعدی����د م����ن الوس����ائل التعلیمی����ة المتنوع����ة ف����ي البرن����امج الواح����د مث����ل  ∗

الَت���ي ال تت���وفر لمعلَ���م الفص���ل ف���ي الم���َرة , ع���رض األف���الم والش���رائح والتمثیلی���ات وغیرھ���ا
ون����وع الخب����رة الَت����ي , مم����ا ی����ؤدي إل����ى زی����ادة مس����توى كف����اءة البرن����امج التعلیم����ي, الواح����دة

 .ذا النوع في مواجھة الفروق الفردیة الموجودة بین التالمیذویساھم ھ, یقدمھا
, یس��اعد عل��ى إث��ارة اھتم��ام التالمی��ذ كم��ا یعم��ل عل��ى تركی��ز انتب��اھھم نح��و شاش��تھ الص��غیرة ∗

 .فیعمل على عدم تشتیتھم كما أنھ یساھم في جعل التعلیم أكثر فعالیة
یس���ھل توص���یل ف���رص یت���یح تك���افؤ الف���رص لجم���اھیر عدی���دة تع���یش ف���ي أم���اكن متباع���دة ال  ∗

كم����ا یمك����ن ع����ن طری����ق التلفیزی����ون . التعل����یم إلیھ����ا ع����ن طری����ق إنش����اء الم����دارس التقلیدی����ة
 .معالجة بعض المشكالت التعلیمیة

أو تك���ون , یس���اھم ف���ي معالج���ة بع���ض أوج���ھ القص���ور ل���دى المعلَ���م ك���أن یك���ون رس���مھ ردیئ���ا ∗
 ...لیةأو أن تكون تجاربھ مع تالمیذه قلیلة الفعا, طریقة تدریسھ تقلیدیة

ف���المعلًم یق���وم بتس���جیل ’ یعم���ل عل���ى ت���وفیر الوق���ت والجھ���د للمعلَ���م لتحس���ین العملَی���ة التعلیمی���ة ∗
فإن��ھ یق��وم بإع��دادھا إع��دادا وافَی��ا قب��ل ذل��ك وبالت��الي ھ��ذا یت��یح , دروس��ھ عل��ى ش��ریط الفی��دیو

ل���ھ قض���اء وق���ت أط���ول م���ع تالمی���ذه لمناقش���ة أعم���الھم ومراجع���ة طریقت���ھ ف���ي الت���دریس و 
 .ھتحسین أدائ

اس����تخدمت أثن����اء الح����رب العالمی����ة الثانی����ة بتق����دیم أف����الم متحرك����ة للت����دریب عل����ى  :الس����ینما ) ب
وتعری���ف الجی���وش بمی���ادین القت���ال الَت���ي ل���م تك���ن تعرفھ���ا مس���بقا , األس���لحة الجی���دة باس���تیعا

 .إذ أدت دورا في التعلیم وتوصیل الخبرات إلى مشاھدیھا, ةوتعریفھم باألمور الوقائی
ا اس���تخدمھا رج���ال التربی���ة ف���ي عملی���ة ال���تعلَم والتعل���یم لم���ا لھ���ا م���ن م���ردود ولھ���ذ             

, ل����ذلك اس����تخدمت ف����ي الجامع����ات والمعاھ����د, إیج����ابي ف����ي تقب����ل المعلوم����ات الَت����ي تعرض����ھا
والعناص���ر األساس���یة الَت���ي تحتویھ���ا الص���ورة والحرك���ة . وأنتج���ت لھ���ا مجموع���ة م���ن األف���الم

 .تقبلینوالصوت لھا تأثیر مباشر على أحاسیس المس
 §§§§§§:ومن فوائد األفالم السینمائیة التعلیمیة

 .فرض االنتباه المركز وإثارة التشوق للمتابعة ∗
 .التعلَم السریع وبقدر أكبر وتثبیت عملیة اإلدراك ∗
 .نقل أفكار ومھارات ∗
 .تسجیل األمور الطارئة وتجاوز حدود البصر العادي ∗
 .جلب العالم إلى غرفة الصف من أزمان ومسافات بعیدة ∗

 :أنواع األفالم
 .علمیة وتربویةأفالم  ∗
 .أفالم تاریخیة ∗
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 . یة وزراعیةأفالم حیوان ∗
 .أفالم صحیة ∗
 .وفنیة أفالم منزلیة ∗
 .أفالم التربیة البدنیة ∗
 .أفالم اللغة ∗
 : الحاسوب ) ت

یمث����ل الحاس����وب قم����ة م����ا أنتجت����ھ التقنی����ة الحدیث����ة فق����د دخ����ل الحاس����وب  :تعل����یم بالحاس����وب
وأص����بح ی����ؤثر ف����ي  ,ش����تى مج����االت الحی����اة ب����دءا م����ن المن����زل وانتھ����اء بالفض����اء الخ����ارجي

م���ن ممی���زات ال توج���د ف���ي غی���ره م���ن الوس���ائل لم���ا یتمت���ع ب���ھ . حی���اة الن���اس بش���كل مباش���ر
 .التعلیمیة

 :ولعل من ھذه الممیزات المھَمة
الص����ادر ع����ن الم����تعلَم فیق����رر الخط����وة التفاعلی����ة إذ یعم����ل الحاس����وب باالس����تجابة للح����دث  ∗

التالی��ة بن��اءا عل��ى اختی��ار الم��تعلَم ودرج��ة تجاوب��ھ وع��ن طری��ق ذل��ك یمك��ن مراع��اة الف��روق 
 .الفردیة للمتعلَمین

 .كما أن استخدام الحاسوب یعَذ وسیلة مساعدة للمعلَم ∗
 :حاسوب في التعلیم وھيوھناك ثالثة أشكال یستخدم فیھا ال

 .أي یحل محل المعلَم, التعلیم الفردي إذ یتولى الحاسوب عملیة التعلیم والتدریب كاملة ∗
 .وفیھا یستخدم الحاسوب كوسیلة تعلیمیة مساعدة: التعلیم بمساعدة الحاسوب ∗
إذ تك�����ون المعلوم�����ات مخزن�����ة ف�����ي جھ�����از الحاس�����وب ث�����م : یوص�����ف مص�����درا للمعلوم�����ات ∗

 .عند الحاجة یستعان بھا
 :أسباب استخدام الحاسوب في التعلیم

یخ���دم أھ���داف تعزی���ز ال���تعلَم ال���ذاتي , إن اس���تخدام الحاس���وب كأح���د أس���الیب تكنولوجی���ا التعل���یم ∗
مم��ا یس��اعد المعلَ��م عل��ى مراع��اة الف��روق الفردی��ة وبالت��الي ی��ؤدي إل��ى تحس��ین نوعی��ة ال��تعلَم 

 .والتعلیم
ف���ي تق���دیم الص���ور الش���فافة واألف���الم والتس���جیالت  یق���وم الحاس���وب ب���دور الوس���ائل التعلیمی���ة ∗

 .الصوتیة
كمھ���ارات ال���تعلَم ومھ���ارات , المق���درة عل���ى تحقی���ق األھ���داف التعلیمی���ة الخاص���ة بالمھ���ارات ∗

 .استخدام الحاسب اآللي وحل المشكالت
فھ���و وس���یلة مش���وقة تخ���رج الَطال���ب م���ن روت���ین الحف���ظ والتلق���ین , یثی���ر ج���ذب انتب���اه الَطلب���ة ∗

م���ا أس���معھ أنس���اه وم���ا أراه أذك���ره وم���ا : "طالق���ا م���ن المث���ل الص���یني القائ���لإل���ى العم���ل ان
 ".أعملھ بیدي أتعلمھ

 .إعداد البرامج الَتي تتفق وحاجة الَطالب بسھولة ویسر ∗
 .تثبیت وتقریب المفاھیم العلمیة للمتعلَم ∗
ع���رض الم���ادة العلمی���ة وتحدی���د نق���اط ض���عف الَط���الب وإمكانی���ة ط���رح النش���اطات العالجی���ة  ∗

 .تتفق مع حاجات الَطالب الَتي
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ش�����بكة ض�����خمة م�����ن أجھ�����زة الحاس�����ب اآلل�����ي المرتبط�����ة ببعض�����ھا ال�����بعض  :االنترنی�����ت ) ث
 *******.والمنتشرة حول العالم

یش���یر بع���ض الب���احثین إل���ى أن االنترنی���ت س���وف ی���ؤدي دورا كبی���را ف���ي تغیی���ر             
لتعل����یم والس����یما ف����ي مراح����ل ا, الطریق����ة التعلیمی����ة المتع����ارف علیھ����ا ف����ي الوق����ت الحاض����ر

فع���ن طری���ق الفی���دیو التف���اعلي ل���ن نحت���اج إل���ى األس���تاذ الج���امعي مس���تقبال أن یق���ف , الج���امعي
وال یحت����اج الَطال����ب أن ی����ذھب إل����ى الجامع����ة ب����ل س����تحل , أم����ام الَط����الب إللق����اء محاض����رتھ

 .بوساطة مدرس إلكتروني" التعلَم عن بعد"طریقة 
ت العالمی����ة عل����ى تطبیق����ات م����دیر ش����ركة مایكروس����وف "بی����ل جی����تس"وق����د عل����ق             

إن طریق���ة المعلوم���ات الَس���ریعة س���وف تس���اعد عل���ى رف���ع : "االنترنی���ت ف���ي التعل���یم بقول���ھ
وس���وف یت���یح الطری���ق لظھ���ور طرائ���ق , المق���اییس التعلیمی���ة لك���ل ف���رد ف���ي األجی���ال القادم���ة

 .جدیدة للتدریس ومجاال أوسع بكثیر لالختیار
ك���أداة أساس���یة حق���ق الكثی���ر م���ن اإلیجابی���ات واس���تخدام الكثی���ر م���ن االنترنی���ت ف���ي التعل���یم 

 :منھا
 .تحقیق المرونة في الوقت والمكان ∗
 .إمكانیة الوصول إلى عدد أكبر من الجمھور والمتابعین في مختلف أنحاء العالم ∗
 .ROM-CDسرعة تطویر البرامج موازنة بأنظمة الفیدیو واألقراص اللیزریة  ∗
نظ���م وطرائ���ق الت���دریس التقلیدی���ة یس���اعد عل���ى إیج���اد فص���ل دراس���ي مل���يء بالحیوی���ة  تغیی���ر ∗

 .والنشاط
 .إعطاء التعلیم الصفة العالمیة والخروج من اإلطار المحلي ∗
س�����رعة التعل�����یم وبمعن�����ى آخ�����ر ف�����إن الوق�����ت المتخص�����ص للبح�����ث ع�����ن موض�����وع مع�����ین  ∗

 .باستخدام االنترنیت یكون قلیال مقارنة بالطرائق التقلیدیة
 .ة الحصول على المعلوماتسرع ∗
والمرش�����د ول�����یس الملق�����ي  وظیف�����ة األس�����تاذ ف�����ي الفص�����ل الدراس�����ي تك�����ون بمثاب�����ة الموج�����ھ ∗

 .والملقن
 .مساعدة الَطالب على تكوین عالقات عالمیة إن صح التعبیر ∗
 .تطویر مھارات الَطالب على استخدام الحاسوب ∗
مختل����ف المج����االت  والب����احثین المتخَصص����ین ف����يالحص����ول عل����ى أراء العلم����اء والمفك����رین  ∗

 †††††††P23F.وفي أي قضیة علمیة
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VI. العالقة بین الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیا في التعلیم: 
 :العالقة بین تكنولوجیا التعلیم والتكنولوجیا في الَتعلیم والوسائل التعلیمیة

 ).10:2006, عسقول( :العالقة بین تكنولوجیا التعلیم والتكنولوجیا في التعلیم .1
ألنھ���ا تنظ���ر إل���ى الموق���ف ’ تكنولوجی���ا التعل���یم أش���مل م���ن التكنولوجی���ا ف���ي الَتعل���یم           

, واح���دا منھ���اوالَت���ي تمث���ل اآلل���ة التعلیمی���ة , التعلیم���ي نظ���رة ش���املة لمجموع���ة م���ن العناص���ر
أم���ا التكنولوجی���ا ف���ي التعل���یم فترك���ز عل���ى توظی���ف العنص���ر اآلل���ي ف���ي المواق���ف التعلیمی���ة 

ویمكنن��ا الق��ول ب��أَن التكنولوجی��ا ف��ي , ف��ي تكنولوجی��ا التعل��یموعلی��ھ فھ��ي فئ��ة جزئی��ة مض��منة 
 .الَتعلیم عنصر من عناصر تكنولوجیا التعلیم

 :العالقة بین الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیا في الَتعلیم .2
إذن التكنولوجی���ا , الوس���ائل التعلیمی���ة تش���مل الوس���ائل اآللی���ة والوس���ائل غی���ر اآللی���ة           

ولم���ا كان���ت الوس���ائل التعلیمی���ة ف���ي تكنولوجی���ا , م���ن الوس���ائل التعلیمی���ةف���ي الَتعل���یم أخ���ص 
 .الَتعلیم أكبر من المساحة الَتي تمثلھا التكنولوجیا في التعلیم فیھا

‡‡‡‡‡‡‡ 

, س������المة والش������قران( :العالق������ة ب������ین مفھ������وم الوس������ائل التعلیم������ة وتكنولوجی������ا التعل������یم .3
16:200.( 

عل���ى أن , المفھ���ومین واعتبرھم���ا ال���بعض مت���رادفینلق���د ح���دث ت���داخل ب���ین ھ���ذین             
وھری����ة بینھم����ا ولمعرفتھ����ا الب����َد م����ن اإللم����ام بمفھ����وم تكنولوجی����ا أن لك����ل مج����ال ف����روق ج

فالزراع�����ة والط�����ب والعم�����ارة وغیرھ�����ا لك�����ل منھ�����ا مظھ�����ر عص�����ري ف�����ي , تكنولوجیات�����ھ
ك����ون ل����ھ ك����ذلك الَتعل����یم باعتب����اره أح����د ھ����ذه المی����ادین فینبغ����ي أن ت, الَتطبی����ق التكنول����وجي

ل����ذلك ف����إن تكنولوجی����ا الَتعل����یم ض����رورة فرض����ھا التط����ور العص����ري لإلنس����ان . تكنولوجیات����ھ
ویتك�����ون مص�����طلح تكنولوجی�����ا . ف�����ي س�����عیھ المس�����تمر لت�����وفیر الوق�����ت والجھ�����د والتك�����الیف

Technology  م�����ن مقطع�����ین ھم�����اTechno  یعن�����ي حرف�����ة أو مھ�����ارة أو ف�����ن أو المقط�����ع
قنی���ة ویھ���تم بالَتفاع���ل م���ا ب���ین اإلنس���ان والم���ادة واألداة الَث���اني یعن���ي عل���م الَتطبی���ق أو عل���م التَ 

 .لتحقیق أھداف محَددة مسبقا
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عملی�����ة عقلی�����ة تھ�����تم ب����الَتطبیق المنھج�����ي لنظری�����ات الَتعل�����یم وال�����َتعلم "وتكنولوجی����ا التعل�����یم 
واالَتص�����ال ونت�����ائج البح�����وث ف�����ي مج�����االت المعرف�����ة المختلف�����ة وتس�����تخدم جمی�����ع الم�����وارد 

تاح���ة للوص���ول إل���ى تعلَ���م أكث���ر فاعلی���ة لتحقی���ق أھ���داف مح���َددة البش���ریة وغی���ر البش���ریة الم
 ".مسبقا

 وبالتالي فتكنولوجیا التعلیم مفھوم مَتسع یشمل الوسائل الَتعلیمیة

§§§§§§§ 
 :التقویم في تكنولوجیا الَتعلیم ∗

وف����ي مج����ال تكنولوجی����ا , التق����ویم ف����ي العملی����ة التعلیمی����ة ھ����و عملی����ة كفای����ة التعل����یم         
ول����ذلك , الَتعل���یم ھ���و تقری����ر كفای���ة عناص����ر النظ���ام لتحقی���ق أھ����داف عملی���ة الَتعل����یم وال���َتعلَم

یش�����مل التق�����ویم كاف�����ة عناص�����ر النظ�����ام فبش�����مل تق�����ویم الس�����َیاق الع�����ام وتق�����ویم الم�����َدخرات 
مص���درا یس���ھم ائي وتقری���ر ص���الحیتھ س���واء ك���ان ھ���دفا أو والعملی���ات وتق���ویم المن���تج النھ���

 .في تحقیق األھداف
 ).92:2005, عبد الحمید( :وظائف التقویم في تكنولوجیا الَتعلیم ∗

الَتق���ویم بتحلی���ل األداء لإلجاب���ة عل���ى التس���اؤالت الخاص���ة بكتاب���ة المھ���ام  ی���رتبط              
وك����ذلك تقری����ر الحاج����ات حی����ث ی����تَم رس����م األھ����داف لتلبی����ة , أو المن����تج لتحقی����ق األھ����داف

ویجی����ب الَتق����ویم ف����ي ھ����ذه الحال����ة عل����ى الس����ؤال بم����دى تلبی����ة الحاج����ات الَت����ي , الحاج����ات
 .لَتعلیمتستھدفھا العملیات المختلفة في تكنولوجیا ا

وف���ي مج���ال تكنولوجی���ا الَتعل���یم نج���د أن األداء وتط���ویره ھ���و المعی���ار األساس���ي              
لوج�����ود تكنولوجی�����ا الَتعل�����یم أو غیابھ�����ا ویش�����مل األداء كفای�����ة القَی�����ام بالعملی�����ات األساس�����یة 
لتكنولوجی������ا وھ������ي الَتص������میم والتط������ویر واالس������تخدام واألداء والتق������ویم لتحقی������ق أھ������داف 

 .التعلیم في العملیة الَتعلیمیةتكنولوجیا 
 ).274:2003, خمیس(: مجاالت الَتقویم في تكنولوجیا الَتعلیم ∗
, حی����ث یھ����دف الَتق����ویم إل����ى التأك����د م����ن ص����الحیة المن����تج التكنول����وجي التعلیم����ي: التحس����ین )1

ألَن التحس����ین , وإج����راء التحس����ینات والتع����دیالت علی����ھ قب����ل تجربت����ھ می����دانَیا وتنفی����ذه عملَی����ا
ث�����م تجربت�����ھ , وال یمك�����ن لن�����ا طرح�����ھ أوال, الس�����تخدامقب�����ل ط�����رح المن�����تج ل یج�����ب أن ی�����تم

                                                            
 .44, 34لمرجع نفسھ صا
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ل���ذلك ف���إَن المن���تج التكنول���وجي یج���ب أن یخض���ع , ألَن الخط���أ فی���ھ ق���د یك���ون م���دمرا, وتعدیل���ھ
الَتق����ویم "ویس����َمى ھ����ذا الَتق����ویم , لعملی����ات تق����ویم وتع����دیل وتحس����ین مس����تمَرة أثن����اء تط����ویره

عملی����ات التص����میم والتط����ویر الَتعلیم����ي تس����یر ف����ي  الَ����ذي یق����َدم لن����ا أدل����ة عل����ى أن" البن����ائي
 .طریقھا الَصحیح

فالفاعلی���ة التعلیمی���ة ھ���ي دلی���ل یؤك���د لن���ا أَن ال���َتعلم مطل���وب  :الحك���م عل���ى الفعالی���ة والكف���اءة )2
وإل���ى أي درج���ة , وم���ن ث���م فھ���ي تق���یس م���دى تحقی���ق األھ���داف الَتعلیمی���ة, ق���د ح���دث بالفع���ل

ن خ��الل المقارن��ة ب��ین أداء الم��تعلَم النھ��ائي ف��ي وی��تَم ذل��ك م��, حق��ق المتعلَم��ون ھ��ذه األھ��داف
والف����رق بینھم����ا یك����ون ھ����و الفعالی����ة حی����ث , االختب����ار النھ����ائي وأدائ����ھ ف����ي االختب����ار القبل����ي

 .األداء النھائي –األداء القبلي = الفعالیة 
فق��د , ف��ي وح��دة معین��ة م��ن الوق��ت, أم��ا الكف��اءة التعلیمی��ة فھ��ي دلی��ل یؤك��د لن��ا فعالی��ة التعل��یم

ھن����ا یك����ون األول أكث����ر كف����اءة , یتس����اوى برنامج����ان ف����ي تحقی����ق األھ����داف ف����ي وق����ت أق����ل
 .دقیقة= ................. الزمن / الفعالیة = الكفاءة : حیث

 ".الَتقویم النھائي"یطلق علیھ والتقویم الذي یقیس علیھ الفعالیة والكفاءة 
 :الوسائل الكھربیة واإللكترونیة )3

تعتب����ر الوس����ائل الكھربی����ة واإللكترونی����ة م����ن المس����تحدثات التكنولوجی����ة الَت����ي دخل����ت إل����ى 
وك������ذلك دخ������ول منظوم������ة الوس������ائل التعلیمی������ة نتیج������ة التط������ور العلم������ي والتكنول������وجي 

جدی���دة كمبح���ث التكنولوجی���ا موض���وعات حدیث���ة إل���ى المن���اھج الدراس���یة واس���تحداث مباح���ث 
مم��ا اس��تدعى وج��ود وس��ائل تعلیمی��ة حدیث��ة تواك��ب ھ��ذا الَتط��ور , الَ��ذي ی��تم بالط��ابع األدائ��ي

فكان����ت الوس����ائل الكھربی����ة و اإللكترونی����ة وتعتم����د ھ����ذه الوس����ائل عل����ى عناص����ر كھربی����ة 
 :وإلكترونیة لتوصیل المفاھیم إلى الطلبة ویقَسمھا الباحث إلى ثالثة أقسام وھي

وھ����ي عب���ارة ع���ن مجموع���ة م����ن القط���ع والعناص���ر الكھربی����ة : وس���ائل التفكی���ك والتركی���ب ) أ
ی���تم م���ن , الموض���وعة داخ���ل عل���ب خاَص���ة ولھ���ا م���داخل مرتبط���ة ب���أطراف تل���ك العناص���ر

خاللھ���ا عم���ل دوائ���ر كھربی���ة وإلكترونی���ة بواس���طة توص���یل تل���ك القط���ع والعناص���ر بأس���الك 
ال������دوائر الكھربی������ة اس������بة لتك������وین توص������یل وللَطال������ب الحری������ة ف������ي اختی������ار القط������ع المن

 .واإللكترونیة بما یحقق الھدف الَتعلیمي ویمكن أن تستخدم بشكل فردي أو جماعي
ھ���ي عب���ارة ع���ن مجموع���ة م���ن القط���ع الكھربی���ة ): األطق���م التعلیمی���ة(وس���ائل الك���ت التعلیم���ي  ) ب

ی����تم تجمیعھ����ا عل����ى لوح����ات تجمیعی����ة خاَص����ة , و اإللكترونی����ة مرتبط����ة بأص����ابع توص����یل
وللطال���ب الحری���ة ف���ي اختی���ار القط���ع المناس���بة لتك���وین , ن دوائ���ر كھربی���ة وإلكترونی���ةلتك���وی

 .ویمكن أن تستخدم بشكل فردي أو جماعي, ھذه الَدوائر بما یحقق الھدف الَتعلیم
ھ����ي عب����ارة ع����ن قط����ع كھربی����ة وإلكترونی����ة : ال����دوائر الكھربی����ة والمش����اریع التكنولوجی����ة ) ت

ح���ام لتك���وین دوائ���ر كھربی���ة وإلكترونی���ة لھ���ا وظیف���ة مثَبت���ة عل���ى لوح���ات تجمی���ع بواس���طة اللَ 
أكث��ر م��ن دائ��رة لتص��بح م��ع بعض��ھا تك��ون مش��روعا تكنولوجَی��ا یق��وم مح��َددة ویمك��ن تجمی��ع 

 .ساقي الزھور اآللي الواردة في كتاب التكنولوجیا للصف العاشر: بمھَمة محَددة مثل
******** 
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I. مفھو التدریس وأھم مكوناتھ: 
 : التدریس لغة .1

تش������تق كلم������ة الَت������دریس م������ن الفع������ل دَرس ویق������ال دَرس الكت������اب ونح������وه أي ق������ام            
وزارة . (درس����ھ وتعھ����ده ب����القراءة والحف����ظ ل����ئال ینس����اه: بتدریس����ھ وت����دارس الكت����اب ونح����وه

 ). 225:21) (225:1992, التربیة والَتعلیم
ف����ي اإلنجلیزی����ة أن تعط����ي دروس����ا للَط����الب لمس����اعدتھم عل����ى  Teachویقص����د بالفع����ل درس  

 ).Oxford University, 2000,4332(تعلَم شيء ما بإعطائھم معلومات عنھ 
القائم���ة وتبادلی���ة عل���ى ال���َرغم م���ن أَن الَتعل���یم كمنظوم���ة یتض���من العدی���د م���ن العالق���ات           

الت����أثیر ب����ین جمی����ع أط����راف العملی����ة التعلیمی����ة والتربوی����ة م����ن معلَ����م وم����تعلَم وإدارة مدرس����یة 
 ...ونظم ولوائح تعلیمیةوبیئة تعلیمیة 

 .فإَن التعلیم في حد ذاتھ بمثابة أحد األھداف المھمة تحقیقھا من خالل التدریس
إذ م�����ن خ�����الل عملی�����ة , والتعل�����یم ھم�����ا أھ�����م الم�����ردودات المھَم�����ة للَت�����دریس فالتربی�����ة          

الَت���دریس الَت���ي یق���وم بھ���ا المعلَ���م یمك���ن إعط���اء بع���ض المعلوم���ات والمع���ارف وإكس���اب بع���ض 
 .بذا تتم عملیة تعلیم التالمیذ, ومن ثَم یتعلم التلمیذ مما یقوم المعلَم بتدریسھ, المھارات

بمعن���ى أن أي ش���خص یمل���ك " مھن���ة م���ن ال مھن���ة ل���ھ"یس وق���د یعتق���د ال���بعض خط���أ أن الت���در
 .قدرا من المعرفة ولیس لدیھ أي وظیفة یعمل بھا فیمكنھ القیام بعملیة الَتدریس

وال����بعض اآلخ����ر ی����راه اس����تعداد  ,وی����راه ال����بعض علم����ا, وق����د یعتق����د ال����بعض أن الت����دریس فَن����ا
 .لما؟ أم استعداد فطري؟إذا ما التدریس؟ نقل المعرفة؟ أم المھنة؟ أم فَنا؟ أم ع, فطري

فھ��ي عملی��ة حی��اة وتف��اھم , الت��دریس عملی��ة إنس��انیة أص��یلة تح��دث أث��را معین��ا ف��ي الق��ائمین فیھ��ا
, أو ب����ین م����تعلَم ومتعلَم����ین م����ن ناحی����ة, أو ب����ین معلَ����م ومتعلم����ین, ك����املین ب����ین معلَ����م وم����تعلَم

كنولوجی���ا وغی���ر ذل���ك وبینھم���ا وب���ین المعرف���ة والمعلوم���ات والمھ���ارات والق���َیم واالتجاھ���ات والتَ 
وھ���ذه العملی���ة الدینامیكی���ة المعَق���دة تمت���َد إل���ى مص���ادر أرح���ب وأش���مل م���ن , م���ن ناحی���ة أخ���رى

وإَنم���ا تش���تمل ك���َل م���ا ف���ي , عل���ى قاع���ات الَدراس���ةكم���ا ال تقتص���ر , الم���اَدة الَدراس���یة المق���َررة
وف���ي , لتتض���من مص���ادر ال���َتعلم ف���ي البیئ���ة الخارجی���ة, وك���َل م���ا ف���ي خ���ارج المدرس���ة, المدرس���ة

 .واالنترنیت تتسع لتتضمن مصادر الَتعلَم في العالم, عصر الَسماوات المفتوحة
الت���دریس ھ���و ذل���ك الجھ���د الَ���ذي یبذل���ھ المعلَ���م م���ن أج���ل تعل���یم الَتالمی���ذ ویش���مل أیض���ا            

كاف����ة الَظ����روف المحیط����ة الم����ؤَثرة ف����ي ھ����ذا الجھ����د مث����ل ن����وع الَنش����اطات والوس����ائل المتاح����ة 
درج���ة الح���رارة والكت���اب المدرس���ي والَس���بورة واألجھ���زة وأس���الیب الَتق���ویم ودرج���ة اإلض���اءة و

 .وما قد یوجد في عوامل جذب االنتباه والَتشتت
فح�����واه أَن ھن�����اك أرب�����ع منظ�����ورات , مفھوم�����ا رباعَی�����ا للَت�����دریس زیت�����ونویض�����ع            

 1:ھي لمعالجة مفھوم الَتدریس
 .  Systematic processأَن الَتدریس عملیة منظومیة  : المنظور األول ∗
 .Communicative processأَن الَتدریس عملیة اتصالیة    : المنظور الثاني ∗
 .Educatinal professionأَن الَتدریس مھنة تعلیمیة   : المنظور الثالث ∗
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 .Dixiplineأَن الَتدریس مجال معرفي منظم  : المنظور الَرابع ∗
ح���اول أن یجم���ع م���ابین اإلج���راءات التنفیذی���ة  والمالح���ظ عل���ى المنظ���ورات األرب���ع أَن الكات���ب

 .والمھارة العلمیة من أجل الخروج بمفھوم شامل لعملیة الَتدریس
الَت���دریس كنظ���ام أكث���ر وض���وحا وثبات���ا ویس���ھل م���ن عملی���ة األداء الَتدریس���ي وعملی���ة الَض���بط 

 :ویظھر التدریس كنظام وفق الشكل التالي, والمتابعة

2 
ل���تحكم والض���بط لعملی���ة الَت���دریس حی���ث أَن���ھ من���ذ البدای���ة تس���تطیع ھ���ذا األس���لوب یزی���د م���ن ق���وة ا

ال����تحكم ب����رتم األداء الَتدریس����ي ع����ن طری����ق ال����تحكم بالم����دخالت وتوجیھھ����ا وف����ق م����ا یحق����ق 
 المخرجات المطلوبة

 : المعنى االصطالحي للَتدریس .2
ھ معظ���م الب���احثین ف���ي ھ���ذا المج���ال یفتق���دون وج���ود معی���ار موح���د یمك���ن االعتم���اد علی���         

 في تعریفھم للَتدریس
والواق���ع أَن ھن���اك أسس���ا ترك���زت حولھ���ا تعریف���ات الَت���دریس كم���ا أوردھ���ا كم���ال زیت���ون         

 :لعَل أھمھا
, وھ�����و عملی�����ة اتص�����ال ب�����ین المعلَ�����م و التالمی�����ذ :الَت�����دریس باعتب�����اره عملی�����ة اتص�����ال: أوال

عل��ى نق��ل رس��الة معَین��ة إل��ى  یح���رص خاللھ���ا المعلَ���م 
الم�������تعلَم ف�������ي أحس�������ن  .صورة ممكنة
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, فالت���دریس س���لوك اجتم���اعي فھ���و ال ینش���أ م���ن ف���راغ: الت���دریس باعتب���اره عملی���ة تع���اون: ثانی���ا
والتلمی���ذ أو ب���ین التالمی���ذ بعض���ھم ق���د یج���ري التفاع���ل فیھ���ا ب���ین المعلَ���م , فھ���و عملی���ة تعاونی���ة

 .البعض

 
 .فھو نظام متكامل لھ مدخالتھ وعملیاتھ ومخرجاتھ: التدریس باعتباره نظاما: ثالثا

 .بیئة الَتعلَم, المناھج, التلمیذ, المعلَم: المدخالت )1
 .التقویم, طرق التدریس, المحتوى, األھداف: العملیات )2
 .في شخصیة الَتالمیذالتغَیرات المطلوب إحداثھا : المخرجات )3

 

3 
 :أھم مكوناتھ .3

ومخطط���ة تتك���ون م���ن عناص���ر دینامیكی���ة تتفاع���ل الت���دریس عملی���ة تعلیمی���ة مقص���ودة            
والش���كل الَت���الي یوض���ح عناص���ر , م���ع بعض���ھا ال���بعض بھ���دف إح���داث تعلَ���م جَی���د ل���دى الَتالمی���ذ

 :عملیة الَتدریس

 
المعلَ���م م���ن إج���راءات وعملی���ات م���ع تالمی���ذه لیحق���ق األھ���داف  فالَت���دریس ھ���و ك���َل م���ا یق���وم ب���ھ

وھ���و عملی���ة تفاع���ل حی���وي ب���ین األف���راد تتمث���ل ف���ي التفاع���ل ب���ین المعلَم���ین بعض���ھم , المرج���َوة
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م���ن ناحی���ة والَتالمی���ذ والمعلَم���ین م���ن ناحی���ة ثانی���ة والَتالمی���ذ بعض���ھم ل���بعض م���ن ناحی���ة ل���بعض 
 )85:23. (ثالثة

 .حجرة الَدراسة -ماَدة تعلیمیة –متعلَم  –معلَم : التدریس یشترط وجود
فالَت���دریس عملی���ة تتطل���ب وج���ود م���دَرس وتجھی���زات مدرس���یة وأوج���ھ أخ���رى تتمَث���ل ف���ي األداء  -

 .إلخ... الَتدریسي واألنشطة كالمسابقات والمعارض والَندوات 
 ).الَتقویم, التنفیذ, التخطیط: (وتتطلَب عملیة الَتدریس ثالث مھارات رئیسیة ھي 

مكتس�����ب أي ف�����ن یتطلَ�����ب االس�����تعداد الفط�����ري والقناع�����ة الَذاتی�����ة بح�����ب مھن�����ة  دریس ف�����نَ الَت����� -
 .الَتدریس

فالم���درس ھ���و م���دیر , إدارة العالق���ات اإلنس���انیة ب���ین عناص���ر الموق���ف الَتدریس���ي الت���دریس ف���نَ  -
عالق���ات عاَم���ة یس���تطیع الَتعام���ل م���ع الَتالمی���ذ والم���دیر وول���ي األم���ر والبیئ���ة وبالَت���الي یمكنن���ا 

 .أن الَتدریس علم وعملیة ومھارة وفن مكتسبالقول 

4 
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 :اإلستراتیجیةمفھوم  .1
وتعن���ي ف���َن القَی���ادة ول���ذا  كلم���ة مش���تَقة م���ن الكلم���ة الیونانی���ة إس���تراتیجیوس: كلم���ة إس���تراتیجیة

الَت���ي یمارس���ھا كب���ار " المغلق���ة"كان���ت اإلس���تراتیجیة لفت���رة طویل���ة أق���رب م���ا تك���ون إل���ى المھ���ارة 
وبھ����ذا , كم����ا تب����این تعریفھ����ا م����ن قائ����د آلخ����ر, بتط����ور الح����روبوارت����بط مفھومھ����ا , الق����ادة

دھا تعری���ف الخص���وص فإن���ھ الب���َد م���ن التأكی���د عل���ى دینامیكی���ة اإلس���تراتیجیة حی���ث أَن���ھ ال یقَی���
 واحد جامع

فاإلس�����تراتیجیة ھ�����ي ف�����َن اس�����تخدام الوس�����ائل المتاح�����ة لتحقی�����ق األغ�����راض أو لكونھ�����ا نظ�����ام 
 :المعلومات العلمیة عن القواعد المثالیة للحرب ویَتفق الجمیع في

 اختیار األھداف وتحدیدھا ∗
 اختیار األسالیب العلمیة لتحدید األھداف وتحقیقھا ∗
 وضع الخطط التنفیذیة ∗
 .لنواحي المَتصلة بكل ذلكتنسیق ا ∗

 :إستراتیجیة الَتدریس .2
بحی����ث تعین����ھ عل����ى , عب����ارة ع����ن إج����راءات الَت����دریس الَت����ي یخططھ����ا الق����ائم بالَت����دریس مس����بقا -

التدریس�����یة لمنظوم�����ة تنفی�����ذ الَت�����دریس عل�����ى ض�����وء اإلمكانی�����ات المتاح�����ة لتحقی�����ق األھ�����داف 
 )292:15. (وبأقصى فعالیة ممكنة التدریس الَتي یبنیھا

والطریق�����ة ) التكتیك�����ات (واإلج�����راءات والمن�����اورات اإلس�����تراتیجیة ھ�����ي المنحن�����ى أو الخَط�����ة  -
منھ���ا م���ا ھ���و , واألس���الیب الَت���ي یتبعھ���ا المعلَ���م للوص���ول إل���ى مخرج���ات أو ن���واتج تعلَ���م مح���ددة

حرك����ي /أو نفس����ي   Sociétalنفس����ي أو اجتم����اعي /أو ذات����ي  Cognitiveمعرف����ي /عقل����ي 
Psycho-motor ول على معلومات أو مجرد الحصInformation ) .101:20( 

مجموع���ة القواع���د العاَم���ة والخط���وط العریض���ة الت���ي تھ���تم بوس���ائل تحقی���ق األھ���داف المنش���ودة  -
 : وتشمل العناصر الَتالیة

 .األھداف التدریسیة ∗
 .التحركات الَتي یقوم بھا المعلَم وینظمھا لیسیر وفقا لھا في تدریسھ ∗
 .الَصف وتنظیم البیئة الَصفیة إدارة ∗
 )133:16. (استجابات الَطالب الَناتجة عن المثیرات الَتي ینظمھا المعلَم ویخطط لھا ∗

اإلس����تراتیجیة ھ����ي مجموع����ة م����ن الخط����وط العریض����ة  :)2001(تعری����ف مص����طفى الس����ایح  -
ثن����اء الَت����ي توَج����ھ العملی����ة الَتدریس����یة واألم����ور اإلرش����ادیة الَت����ي تح����َدد مس����ار عم����ل المعلَ����م أ

الَت���دریس والَت���ي تح���دث بش���كل م���نظم ومتسلس���ل بغ���رض تحقی���ق األھ���داف الَتعلیمی���ة المح���َددة 
 )2:18( .سابقا

اإلس���تراتیجیة عب���ارة ع���ن خَط���ة عم���ل عاَم���ة توض���ع لتحقی���ق  :1997تعری���ف ك���وثر كوج���اك  -
 5)2:18. (أھداف معَینة
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قب����ل المعلَ����م  ھ����ي مجموع����ة اإلج����راءات والوس����ائل الَت����ي تس����تخدم م����ن: إس����تراتیجیة الَت����دریس
وی���ؤدي اس���تخدامھا إل���ى تمك���ین الَتالمی���ذ م���ن اإلف���ادة م���ن الخب���رات التعلیمی���ة المخطط���ة وبل���وغ 

 .األھداف الَتربویة المنشودة
 6: مكونات اإلستراتیجیة .3

 .تحركات المعلَم الَتي تنظمھا لیسیر وفقھا في الَتدریس ∗
 .الجو التعلیمي والتنظیمي الَصفي للَدرس ∗
 .التدریبات والمسائل المستخدمة للوصول إلى الھدفالوسائل واألمثلة و ∗
 .توظیف استجابات الَطالب بطریقة تحقق الھدف ∗
 .التعزیـــــز ∗
 .أسالیب الَتقویم المتنوعة القبلیة والتكوینیة والبعدیة المرتبطة باألھداف ∗

الوس�����یلة أو الكیفی�����ة الَت�����ي یس�����تخدمھا المعلَ�����م ف�����ي توص�����یل  ھ�����ي األداة او :طریق�����ة الَت�����دریس
أو ھ����ي اإلج����راءات الَت����ي یتبعھ����ا المعلَ����م , محت����وى الم����نھج للَدارس����ین أثن����اء العملی����ة الَتعلیمی����ة

أو ھ����ي م����ا یتبع����ھ المعلَ����م م����ن خط����وات متسلس����لة , لمس����اعدة تالمی����ذه عل����ى تحقی����ق األھ����داف
 .تعلیمیة متتالیة ومترابطة لتحقیق ھدف أو مجموعة أھداف

ھ���و العملی���ة أو اإلج���راءات الَت���ي ین���تج عنھ���ا ال���َتعلَم وھ���ي عب���ارة ع���ن نق���ل المع���ارف  :التعل���یم
وإح�����داث , وتك�����وین المف�����اھیم واكتس�����اب المی�����ول واإلتجاھ�����ات والق�����َیم والمھ�����اراتوالحق�����ائق 

 .تغیرات عقلیة ووجدانیة ومھاریة للَطالب
 .ھو ناتج عملیة الَتعلیم وھو كل ما یكتسبھ اإلنسان عن طریق الممارسة والخبرة :الَتعلَم

أو ھ��و الكیفی��ة الَت��ي تن��اول بھ��ا , ھ��و ال��نمط الَتدریس��ي ال��ذي یفَض��لھ معلَ��م م��ا :أس��لوب الَت��دریس
وھ����و م����رتبط أساس����ا بالخص����ائص . المعلَ����م طریق����ة الَت����دریس أثن����اء قیام����ھ بعملی����ة الَت����دریس

 .الشخصیة للمعلَم
  :الفرق بین الَتدریس والتعلیم

ویح���َدد الش���روط البیئی���ة العلمی���ة , یح���دد بدق���ة الس���لوك الَ���ذي نرغ���ب ف���ي تعلیم���ھ للمعلَ���مالت���دریس 
أم���ا عملی���ة الَتعل���یم فإنھ���ا تح���دث بقص���د أو ب���دون قص���د أو ھ���دف . الَت���ي تتحق���ق فیھ���ا األھ���داف

 .محَدد
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III. دور الَتدریس في اكتساب المھارات اللَغویة: 
أي أن الم���درس یتع���ین علی���ھ , وس���یلتھا الَرئیس���یة ھ���ي اللَغ���ة, عملی���ة اَتص���الالَت���دریس            

, إرس����ال رس����الة معَین����ة إل����ى تلمی����ذ مع����َین وفق����ا لخَط����ة معَین����ة تس����ایر  بن����اءه لمجتم����ع أفض����ل
ومھ���ارة الق���راءة , ومھ���ارة الك���الم, كمھ���ارة االس���تماع, ویك���ون ذل���ك بواس���طة مھ���ارات لغوَی���ة

 7)1.......والكتابة
 :المھارات اللَغویة  

 مفت����اح بغی����ة المھ����ارات األخ����رى ألنَ  الَس����مع أول المھ����ارات اللَغوی����ة یمث����ل :مھ����ارة االس����تماع )1
أص����وات معَب����رة باعتب����ار أَن اللَغ����ة " والَس����مع أب����و الملك����ات"اللَغ����ة س����ماع قب����ل ك����ل ش����يء 

اإلص�����غاء , االس�����تماع, وھن�����اك ب�����ین الَس�����ماع. واألص�����وات ینبغ�����ي أن ت�����درك بحاَس�����ة األذن
 .واإلنصات

س��������مع "أم��������ا الَس��������ماع فھ��������و أن تس��������تقبل األذن أص��������واتا معَین��������ة وكالم��������ا دون اھتم��������ام 
فاإلنس�����ان ف�����ي ھ�����ذه الحال�����ة ل�����م یقص�����د إل�����ى الَس�����ماع ول�����م " الش�����يء أدرك�����ھ بحاَس�����ة األذن

ك�����أن یك�����ون ف�����ي أي مك�����ان وتس�����مع أذن�����ھ كالم�����ا كثی�����را م�����ن ك�����َل ناحی�����ة دون , یتھی�����أ ل�����ھ
ا َن�����الُ مَ ا أعْ َن�����وا لَ الُ َق�����وَ  ھُ ْن�����وا عَ ُض�����رَ عْ أَ  وَ لَْغ�����وا الَ عُ مِ ا َس�����ذَ إِ وَ ﴿ :أي اھتم�����ام ومن�����ھ قول�����ھ تع�����الى

 .صدق هللا العظیم ﴾ ینْ لِ اھِ جَ ي الْ غِ تَ بْ نَ  الَ  مْ كُ یْ لَ عَ  مٌ الَ سَ  مْ كُ الُ مَ أعْ  مْ كُ لَ وَ 
 .أصغى: فھو سماع باھتمام وقصد وأعمال الفكر استمع لھ وإلیھ :أما االستماع

 االس�����تماعومھ�����ارة  االھتم�����امفھ�����و اس�����تماع مس�����تمر بحی�����ث یك�����ون ب�����الغ : أم�����ا اإلنص�����ات
أول������ى المھ������ارات اللَغوی������ة الَت������ي ینبغ������ي إعطاؤھ������ا اھتمام������ا فائق������ا حی������ث تكم������ن أھمیتھ������ا 

 .)2....................أن اإلنسان یكون في مختلف ظروف حیاتھ مستمعا 
م������ن جوان������ب ل������تمكن وللوص������ول ب������المتعلَمین إل������ى الق������در الَ������ذي تش������َده م������ن ا            

 :ھذه المھارة یمكن مراعاة الخطوات التالیة كخَطة عملَیة لتحقیق الھدف
 . تھیئة المتعلَمین نفسیا لدرس االستماع وتحضرھم إلیھ باعتباره ھدفا مقصودا لذاتھ ∗
ك���أن یك���ون نًص���ا جَی���دا ل���ھ ص���لة ب���الواقع تع���رض الم���اَدة والَت���ي ق���د تك���ون قص���ة قص���یرة م���ؤَثرة  ∗

ة باھتمام�����اتھم كاألطف�����ال م�����ثال بأس�����لوب ی�����تالءم م�����ع الھ�����دف المطل�����وب المعیش�����ي ل�����ھ عالق�����
 .كالبطيء في قراءة الماَدة المسموعة أو إعادتھا أحیانا

ع���راب أن تك���ون الق���راءة دقیق���ة بص���وت ب���ارز مناس���ب للقاع���ة تب���رز م���ن خاللھ���ا عالم���ات اإل ∗
 .المدَرسوتحترم عالمات الترقیم ویتوقف ھذا األمر على طاعات ) في اللَسان العربي(

أن یك���ون وق���وف الم���دَرس مناس���با ف���ي مك���ان مالئ���م ی���راه ك���ل المتعلَم���ین م���ن غی���ر متح���َول ف���ي  ∗
 .مستعینا بالحركات واإلشارات الضروریة دعما للفھم وتوضیحا لمعاني الَنص, القاعة

بط����رح أس����ئلة مح����َددة ت����رتبط بھ����دف الموض����وع أو , مناقش����ة المتعلَم����ین فیم����ا اس����تمعوا إلی����ھ ∗
للوق����وف عل����ى م����دى  وتعم����ل عل����ى أَن تق����ویم أدائھ����م, م����ا اس����تمعوا إلی����ھ مط����البتھم بتلخ����یص
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 . عبد الَرحمن بن خلدون –المقَدمة  )2

عبد الَرحمن إبراھیم الفوزان  –دروس الَدورات التدریسَیة لمعلمي اللَغة العربیة كغیر الناطقین بھا 
 .وآخرون
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ل���ذا ال یتوق���ع م���ن , ألَن فھ���م ال���َنص المس���موع یع���َد أص���عب م���ن فھ���م ال���َنص المق���روء, تق���َدمھم 
 .الَطالب اإلجابة عن األسئلة إجابة كاملة

 : أنواع االستماع •
یقَسم بعض الب�احثین مھ�ارة االس�تماع إل�ى أن�واع ب�النظر إل�ى مس�توى الم�تعلَم ألن الم�تعلَم           

كما أَن االستماع یظَل مستمَرا في حیاة اإلنسان , فالمبتدئ لھ طرق وأھداف وغیره, قدرات متفاوتة
فق��د , خصوص��اعن��د اإلنس��ان عموم��ا أص��حاب االھتم��ام كالمدرس��ین والمثقف��ین , لش��َدة الحاج��ة إلی��ھ

وم�ن ال یس�تطیع البق�اء لم�َدة طویل�ة  ق�ة ل�ھ عل�ى االس�تماع ألن�ھ ل�م یت�دَرب علی�ھدف من ال طالتصا
في حین أَن اإلنسان قد یض�طر إل�ى ض�رورة البق�اء لم�َدة طویل�ة , مستمعا ألَنھ لم یتدَرب علیھ كذلك

 :األھداف إلى ما یليمستمعا تحقیقا ألھداف معَینة وعلیھ فأنواع االستماع یمكن تحدیدھا بحسب 
, ویك��ون الھ��دف من��ھ ت��دریب الَطال��ب عل��ى االس��تماع إل��ى بع��ض عناص��ر اللَغ��ة :االس��تماع المكث��ف -

ك�أن یھ�دف االس�تماع المكث�ف إل�ى تعل�یم أس�لوب مع�َین م�ن , كجزء من برنامج تعل�یم اللَغ�ة العربی�ة
 .األسالیب اللَغویة أو تحدید فنَیات القَصة القصیرة

تھ��دف إل��ى إع��ادة االس��تماع إل��ى م��واد س��بق أن عرض��ت عل��ى الَط��الب ولك��ن  :االس��تماع الموَس��ع -
كما أنھ یتن�اول مف�ردات أو تراكی�ب ال ی�زال الَطال�ب , تعرض اآلن في صور جدیدة أو موقف جدید

 8)1.............. غیر قادر على استیعابھا
ویك��ون القص��د من��ھ طل��ب الثقاف��ة واالس��تزادة م��ن العل��وم والمع��ارف  :االس��تماع التثقیف��ي والممت��ع -

أو ف��ي المج��الس , رغب��ة م��نھم ف��ي الَتعل��یم والَتع��رف أكث��ر, ویك��ون ع��ادة ل��ذوي المس��تویات العالی��ة
العاملة طلبا للمتعة ودفعا للملل والركود كعرض قَصة ممتع�ة أو إج�راء نق�اش موَس�ع أو غی�ره مَم�ا 

وتحقی��ق رغب��ة م��ن الَرغب��ات , عھ��ا أن��واع مطلوب��ة ألنھ��ا ت��ؤدي ھ��دفا مح��َدداوجمی, یمی��ل الَن��اس إلی��ھ
 )2..........المستھدفة في حیاة اإلنسان 

أو التعبی�ر ھ�و االنج�از الفعل�ي للَغ�ة والممارس�ة الفعلی�ة المطلوب�ة للَغ�ة تحقیق�ا الك�الم  :مھارة الك�الم )2
عَب�ر ف�ي ≤لَسان ھو اإلبانة واإلفص�اح لغرضھا األساسي الَذي ھو الَتواصل والَتعبیر كما ورد في ال

یعني فأعرب عنھ واالسم العبرة والعبارة والَعَبارة وعَب�ر ع�ن : أعرب وبَین وعَبر عنھ غیره: نفسھ
 .≥تكلَم عنھ : فالن

 :أھداف تدریس مھارة الَتعبیر •
ن�اء المھ�ارة القدرة في السیطرة على اللَغة كوسیلة للتفكیر والَتعبیر واالتص�ال وھ�ذا یعن�ي العنای�ة بب -

 .األساسیة للَغةعلى الَتواصل بشكل سلیم انطالقا من الوظیفة الَتواصلَیة 
 .تنمیة قدرتھ على تشكیل جملة مفیدة -
تدریب الَتالمیذ على االرتجال وتعزیز مشاعر الَثقة ب�النفس لدی�ھ م�ن خ�الل إزال�ة الخ�وف والخج�ل  -

 .وما ینتابھ من ترَدد
 .متطلبات الحیاة كالمواجھة المباشرة وكتابة الَتقاریر والرسائل تزویده بمھارات وخبرات تقتضیھا -
 .تمكینھ من الَتعبیر الحر عن خبراتھ ونظرتھ الخاَصة -

                                                            
 .74, 73طرق الَتدریس الخاَصة باللَغة العربیة و التربیة اإلسالمیة ص –فخر الَدین عامر  )1
 .289جاك ریتشاردز ص –تطویر مناھج تعلیم اللَغة  )2
 .183وص 179زكرَیا اسماعیل دار المعرفة الجامعیة  ص –طرق تدریس العربیة   )3
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 .القدرة على تلخیص نص طویل أو توسیعھ أو كتابة نص -
الم����تعلَم عل����ى إب����داع وابتك����ار مع����اني جدی����دة وال����َتخلص م����ن الَرواس����ب والمع����اني  مس����اعدة -

 ).3....................المتداولة
 : معطیات التعبیر •

 :كي نحقق تعبیرا جیدا من طرف المتعلَمین ینبغي مراعاة المسألتین الَتالیتین 
فر تقنی���ة الق���ول بحی���ث الب���َد یقتض���ي تحقی���ق الَتعبی���ر أو بن���اء مھ���ارة الك���الم عن���د الم���تعلَم أن تت���وا -

م����ن وج����ود ظ����روف مالئم����ة تبح����ث ع����ن المش����افھة وت����دفعھم للَتح����دث باللَغ����ة الفص����حى تح����ت 
 .مراقبة المتعلَم

, مثی���را الھتمام���ھ وأش���واقھ, معَب���را ع���ن قض���یاه, أن یك���ون الموض���وع ذا ص���لة بحی���اة الم���تعلَم -
ب�������ة ل�������دى یتحس�������س الم�������تعلَم للتعبی�������ر عن�������ھ وإب�������داء ال�������رأي فی�������ھ وذل�������ك لتحقی�������ق الَرغ

 9)1................المتعلَم
 :أشكال الَتعبیر •
الح���دیث ف���ي ظ���ل عل���م اللَغ���ة  ھ���و ن���وع یجَس���د المس���لَمة الَت���ي أرس���اھا  البح���ث: التعبی���ر الش���فھي -

التركیب���ي ب���أن اللَغ���ة اإلنس���انیة الح���ق ھ���ي الح���دیث ال غی���ر وھ���و العملی���ة الَتعلیمی���ة الَت���ي تق���وم 
 .على تعلیم فن الَتواصل وتنمیة مھارة الحدیث واالستماع

یع���َد ھ���ذا الن���وع األص���عب مقارن���ة م���ع الَتعبی���ر الش���فھي ذل���ك أَن���ھ یعتم���د عل���ى  :التعبی���ر الكت���ابي -
نن المھ���ارات تتك���اثف فیم���ا بینھ���ا لتش���كل عم���ال منَس���قا متك���امال وم���ن ث���َم فھ���و ت���دریب العدی���د م���

 .عملي على التفكیر من ناحیة استخدام اللَغة نحوھا وصرفھا وتركیبھا
م���ن مختل���ف مواقف���ھ الحیاتی���ة ھ���و ذل���ك الن���وع الَ���ذي ی���ؤدي وظیف���ة اإلنس���ان  :التعبی���ر ال���وظیفي -

 .وبةومن ثَم فقد یكون شفھَیا أو في صورة مكت
ھ����و ك����ل م����ا تج����ود ب����ھ قریح����ة الم����تعلَم وعاطفت����ھ م����ن ش����عر وقص����ص  :التعبی����ر اإلب����داعي -

وخ����واطر تجل����ي شخص����یتھ ویظھ����ر ذل����ك بوض����وح ف����ي ع����دد م����ن األش����كال األدبی����ة كت����ألیف 
 ).2................المسرحیة وإنجاز اللَوحات اإلشھاریة ونظم الَشعر 

 :وتغذیة المتعلَم أبرزھاالَروافد األساسیة المساعدة على إجادة التعبیر  •
ھي باإلضافة إلى كونھا معرفة الحروف والكلمات والَنطق بھا نطقا صحیحا فھي كذلك : القراءة

والقراءة أسلوب , معرفة األفكار والمعاني الَتي تشمل علیھا الماَدة المقروءة وفھمھا جیدا ثَم نقدھا
 )3...........من أسالیب حل المشكالت الَتي تواجھ المرء في حیاتھ

                                                            
الفوزان  إبراھیمعبد الَرحمن دروس الدورات الَتدریسیة لمعلَمي اللَغة العربیة لغیر الَناطقین بھا  )1

 وآخرون
طھ حسین الدیلمي سعاد عبد الكریم عباس الوئلي دار  –اللغة العربیة مناھجھا وطرق تدریسھا  )2

 .138ص 2005الَشروق رام هللا المنارة ط 
 1العربیة أحمد السَید بیروت طنظر الموجز في طرق تدریس اللَغة ب )3
 .148أحمد السَید شؤون لغویة ص )4
 .157أحمد السَید شؤون لغویة ص )5
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حیث , الَتي تعتبر المخزون اللَغوي والَثقافي الَذي یستمَد منھ المتعلَم مختلف أفكاره: المطالعة
یساعد في تدریب التالمیذ على ضبط لغتھم بقواعدھا المختلفة حدیثا وقراءة وكتابة بشكل یتالءم 

 .مع تدَرج مستواھم العقلي اللَغوي في سلَم الَتعلَم
ھو عملیة تحویل األصوات المسموعة والمفھومة إلى رموز مكتوبة على أ توضع ھذه : اإلمالء

الستقامة اَلفظ وظھور المعنى المراد وھو الحروف في مواضعھا الَصحیحة من الكلمة وذلك 
 ).5...........وسیلة مھَمة في تنمیة المھارة الكتابیة وكذا الَسمعیة ومن ثَم التمییز بین األصوات

ھي فَن أساسي من فنون اللَغة وركن مھم من أركان االتصال اللَغوي تساعد في  :مھارة القراءة )3
الَتعرف والفھم والمھارات : تذوق المعاني والجمال وصَوره وللقراءة مھارتان أساسَیتان ھما

 :األساسیة ھي
 ربط المعنى المناسب بالَرمز ∗
 .الَتحلیل البصري الَتعرف على أجزاء الكلمات من خالل القدرة على ∗
 :أھداف القراءة •
 .یمَكن المعلَم من وضع یده على مواطن الضعف ومعالجتھ: ھدف تشخیصي -
 .تعزیز الَشعور بالَثقة في النفس بأداء القراءة: ھدف نفسي -
 10)1...............ینمي تواصلھ مع الجماعة وتعاملھ معھا: ھدف اجتماعي -
 :أنواع القراءة •
القراءة المكَثفة تنمي قدرات الَطالب على الفھم الَتفصیلي لما یقرؤه وتنمیة قدرتھ على القراءة  -

 .الجھریة
ھي النظر لما ه ومكتوب للَتعرف علیھ وإدراك معناه من خالل تحدید الحروف : القراءة الَصامتة -

 .بواسطة قراءة البصر أو الَلمس من في قراءة المكفوفین
, وتختلف عن الَصامتة في أمر واحد ھو الَصمت ومن ثَم استخدام جھاز الَنطق: القراءة الجھریة -

 .فالقراءة المجھورة أن یعطي القارئ الَنص المكتوب الَذي أمامھ عَینة أو الَذي حفظھ صورة صوتیة
لكي تتحقق , تھدف القراءة الجھریة إلى سالمة النطق وحسن األداء مع الفھم :عوامل نجاحھا •

 :یجب
 .المعلَم بتوجیھ تالمیذه على المحاكاة ومراعاة قواعد اللَغة أن یھتم -
 .البدء بالممیزین عند القراءة إلعطاء النموذج لغیرھم -
 ).2......................شرح المفردات والَتراكیب الَصعبة -
تأتي مھارة الكتابة متأخرة بحسب ترتیبھا بین بقَیة المھارات وتأتي بعد مھارة : مھارة الكتابة )4

 ) 3..........والتعبیر الكتابي ثالثا, والخط ثانَیا, الَرسم الھجائي أوال: القراءة وھي على ثالثة أنواع
 : أھداف تعلیم الكتابة •
 .الكتابة وسیلة كتخلید الَتراث اإلنساني -
 .الَتدریب على مھارات االتصال اللَغوي الكتابي الَسلیم -

                                                            
 .27رشدي أحمد طعیمة المھارات اللَغویة ص )1
 164مصرص,المكتب العربي الحدیث للطباعة والَنشر, عصر مھارات القراءة: حسین عبد الباري )2
 .06حسین عبد الباري عصرص, مھارات القراءة )3
 .11ص 2004دلیل المعلَم السنة الثانیة من التعلیم اإلبتدائي الدیوان الوطني للمطبوعات  )4
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 : أسالیب تعلیم الخط •
 .مراعاة المسافات الفاصلة فیما بینھا نسخ كلمات وجمل قصیر مع -
 .ترتیب عناصر الجملة ترتیبا صحیحا -
 .شطب كلمة غیر مناسبة في الجملة -
 .فھم النصوص واآلثار الَتي یقرؤھا -
 .احترام قواعد اإلمالء وضبط الكلمات -
 ).4. ................القراءة الَصحیحة والنطق الَسلیم -
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تق���وم عل���ى مجموع���ة م���ن اإلج���راءات المنھجی���ة , ھ���ي أس���اس البح���ث العلم���ي :منھجی���ة البح���ث *-
باعتبارھ���ا جانب���ا مھَم���ا ف���ي الَدراس���ة المیدانی���ة م���ن ببدایت���ھ إل���ى نھایت���ھ م���ن حی���ث ع���رض النت���ائج 

وك���ذا ش���رح اإلج���راءات العلمی���ة حی���ث أنھ���ا تح���َدد ك���ل األبع���اد المنھجی���ة الَت���ي , وتحلیلھ���ا وتفس���یرھا
 :ص خطوات ھذا الفصل فیما یليتتعلق بالبحث ویمكن تلخی

 .الدراسة المیدانیة .1
 .منھج البحث .2
 .میدان الدراسة .3
 .عَینة البحث وكیفیة اختیارھا .4
 .أدوات البحث .5
 .كیفیة بناء االستبیان  .6
 .كیفیة جمع البیانات .7
 .كیفیة تحلیل البیانات .8
 .عرض النتائج وتحلیلھا .9

 .استنتاج عام .10
, "فیةیش���ریف یح���ي الش���را"ف���ي ثانوی���ة الس���تطالعیة ت���َم إج���راء الَدراس���ة ا :الَدراس���ة المیدانی���ة )1

حی����ث قم����ت بط����رح أس����ئلة ح����ول موض����وع , وذل����ك ف����ي إط����ار مرحل����ة االس����تبیان المی����داني
فأف�����ادوني ب�����بعض المعلوم�����ات المتعلَق�����ة بالوس�����ائل , دراس�����تي عل�����ى مجموع�����ة م�����ن األس�����اتذة

وعل����ى ض����وء المعلوم����ات , المتعلَق����ة بالوس����ائل التعلیمی����ةض����وء المعلوم����ات 1وعل����ى , الَتعلیمی����ة
وك���ان , ث���م اختی���ار عین���ة الَدراس���ة والَت���ي كان���ت عش���وائیة, المتحَص���ل علیھ���ا ف���ي ھ���ذه األخی���رة

 .الَدراسة االستطالعیة ھو الَتحقق من صدق وثبات األداة الھدف من
باس���تخدام طریق���ة وذل���ك , لق���د ت���َم إخض���اع ھ���ذا االس���تبیان إل���ى ص���دق المحك���ومین :الَص���دق -)أ

حی���ث ت���َم توزیع���ھ عل���ى اثن���ان وعش���رون أس���تاذ م���ن ثانوی���ة ش���ریف , اس���تطالع آراء المحكم���ین
 .یحي بالشرایفیة من مختلف الَتخصصات

ت���َم تطبی���ق االس���تبیان م���رتین للَتأك���د م���ن ثبات���ھ أي أن���ھ یق���یس بالفع���ل م���ا وض���ع  :الَثب���ات -)ب
 .لقیاسھ وھو الَتحصیل الدراسي

أس���اتذة م���ن الَتعل���یم الَث���انوي یدَرس���ون : تمَثل���ت عَین���ة الَدراس���ة االس���تطالعیة ف���ي :العَین���ة -)ج
 .أستاذ) 22(وقد بلغ عددھم , مختلف المواد

 : منھج البحث )2
إذ , اتبع���ت ف���ي بحث���ي ھ���ذا الم���نھج الَ���ذي أراه أَن���ھ ی���تالءم م���ع موض���وع الَدراس���ة الَت���ي أن���ا بص���ددھا

والم���نھج الوص���في , تھ���دف إل���ى وص���ف الوس���ائل التعلیمی���ة وتس���لیط الض���وء عل���ى مختل���ف جوانب���ھ
ك���َل استقص���اء ینص���ب عل���ى ظ���اھرة م���ن "  ترك���ي راب���حف���ي مج���ال الَتربی���ة والَتعل���یم یع���َرف حس���ب 

الظ���واھر التعلیمی���ة أو الَنفس���یة كم���ا ھ���ي قائم���ة ف���ي الحاض���ر بقص���د تشخیص���ھا وكش���ف جوانبھ���ا 
أو ب��������ین ظ��������واھر تعلیمی��������ة أو نفس��������یة أو اجتماعی��������ة , ب��������ین عناص��������رھاوتح��������َدد العالق��������ات 

 )1"................أخرى

                                                            
  1984الجزائر , المؤَسسة الوطنیة للكتاب, مناھج البحث في علوم الَتربیة وعلم الَنفس, رابح تركي )1

 . 129ص
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 : میدان الَدراسة )3
 .تمت الَدراسة المیدانیة في ثانویة شریف یحي بالشرایفیة : المجال المكاني ) أ

فق���د تح���دد ھ���ذا المج���ال وفق���ا لم���ا اس���تغرقتھ مراح���ل البح���ث المختلف���ة : المج���ال الَزمن���ي للَدراس���ة ) ب
 :اآلتيوھي ك

وق�����د ب�����دأت بتس�����جیل الموض�����وع ف�����ي اإلدارة وذل�����ك بت�����اریخ : مرحل�����ة اإلع�����داد النظ�����ري -
10/03/2016. 

وق����د اس����تغرقت س����بعة أی����ام ف����ي م����لء ": األس����اتذة"مرحل����ة جم����ع البیان����ات م����ن المبح����وثین  -
 .االستبیان

إل�������ى  17/03/2016م�������ن : مرحل�������ة تفری�������غ البیان�������ات ث�������َم ج�������دولتھا وتحلیلھ�������ا إحص�������ائَیا -
20/03/2016. 

لق����د اش����تملت دراس����تي عل����ى عَین����ة م����ن أس����اتذة الَتعل����یم  :ن����ة الدراس����ة وكیفی����ة اختیارھ����اعیَ  )4
أس���تاذا وبم���ا أَن الدراس���ة الَت���ي أن���ا بص���ددھا تھ���دف إل���ى الوق���وف ) 22(الث���انوي بل���غ ع���ددھم 

فقم���ت باس���تبیان می���داني , ف���ي مرحل���ة الَتعل���یم الَث���انوي عل���ى الوس���ائل البیداغوجی���ة المعم���ول بھ���ا
لألس���ئلة واإلجاب���ة عنھ���ا قص���د الَتوص���ل إل���ى م���دى نجاع���ة ھ���ذه الوس���ائل ودورھ���ا ف���ي اكتس���اب 

 .بینما یكون األستاذ الواحد ھو وحدة العَینة, المھارات اللَغویة
 المؤسسة الَتعلیمیة

 "الشرایفیة"ثانویة شریف یحي 
 الَنسبة التكرار

22 100% 
 

 الجنس
 أنثى ذكر

 الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار
09 40% 13 60% 

 
 اإلطار الوضعیة اإلداریة

 متعاقد متدَرب مرَسم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

14 64% 6 27% 2 9% 
 

 طریقة االلتحاق بالَتعلیم
 بالمدرسة العلیا تكوین مرور بالمعھد الَتكنولوجي توظیف مباشر

 الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار
4 18% 6 27% 14 64% 

 
ھ���ذه الج���داول أھ���م المعلوم���ات المتعلَق���ة بمواص���فات العَین���ة الَت���ي وق���ع اختیارھ���ا م���ن حی���ث  تق���َدم

المؤَسس���ة التعلیمی���ة الَت���ي تنتم���ي إلیھ���ا وم���ن حی���ث جنس���ھا ووض���عیتھا اإلداری���ة وطریق���ة إلحاقھ���ا 
 .بالتعلیم
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 :اعتمدت في بحثي على األداة الَتلیة :أداة البحث )5
نم����وذج یحت����وي عل����ى مجموع����ة أس����ئلة توَج����ھ إل����ى األف����راد "ویع����َرف عل����ى أَن����ھ  :االس����تبیان -

بھ����������دف الحص����������ول عل����������ى معلوم����������ات ح����������ول موض����������وع أو مش����������كلة أو موق����������ف أو 
 2).1"...........اَتجاه

لق����د راعی����ت ف����ي طریق����ة بن����اء االس����تبیان أن تك����ون مفردات����ھ س����ھلة  :كیفی����ة بن����اء االس����تبیان )6
وتجنب���ت الوق���وع ف���ي , ن ف���ي متن���اول الجمی���عوعبارات���ھ واض���حة المعن���ى حت���ى تك���و, وبس���یطة

قص����د الَتوص����ل إل����ى دور , س����ؤاال) 13(االنحراف����ات المعروف����ة ف����ي االس����تبیان وق����د تض����من 
الوس�����ائل البیداغوجَی�����ة المعم�����ول بھ�����ا ف�����ي مرحل�����ة الَتعل�����یم الث�����انوي وھ�����ذا نتیج�����ة اكتس�����اب 

فی���زھم عل���ى ب���ذل المھ���ارات اللَغوی���ة ف���ي تحس���ین مس���توى الَتحص���یل الَدراس���ي ل���دى الَتالمی���ذ وتح
 .الجھود والمثابرة

, نظ����را ألَن مجتم����ع البح����ث یجی����دون الق����راءة والكتاب����ة بدرج����ة عالی����ة :كیفی����ة جم����ع البیان����ات )7
ع��ن فق��د ت��َم , تس��مح لھ��م باس��تعمال األس��ئلة واإلجاب��ة عنھ��ا وعل��ى وع��ي بأھمی��ة البح��ث العلم��ي

ث���َم , تل���ف البیان���اتوالحص���ول عل���ى مخ, طری���ق تس���لیم االس���تبیان بالی���د لألس���اتذة لإلجاب���ة علی���ھ
, أَی����ام) 8(وق����د اس����تغرقت الم����َدة , س����ؤاال) 13(تص����میمھ ع����ن طری����ق اس����تمارة تحت����وي عل����ى 

وذل����ك رغب����ة من����ي ف����ي إمھ����ال األس����اتذة وقت����ا كافَی����ا لإلجاب����ة ع����ن أس����ئلة االس����تبیان ولتجَن����ب 
 .اإلجابة العشوائیة

ب����إجراء الَتحلی����ل فبع����د جم����ع البیان����ات ال����واردة ف����ي االس����تبیان قم����ت  :كیفی����ة تحلی����ل البیان����ات )8
وھ�����ي عملی�����ة تحوی�����ل الَتك�����رارات , اإلحص�����ائي للنت�����ائج بن�����اءا عل�����ى تقنی�����ة الَنس�����ب المئوی�����ة

, والموض���حة ف���ي ج���داول وبلورتھ���ا إل���ى دالالت لفظَی���ة لتفس���یرھا وتحلیلھ���ا, المتحَص���ل علیھ���ا
 :ونتحَصل على الَنسب المئویة بتطبیق القانون الَتالي

 
 1        

  
  

والھ����دف م����ن اس����تخدام ھ����ذه الَتقنی����ة ھ����و الَتمیی����ز ب����ین مجموع����ة األس����اتذة ال����ذین یس����تخدمون 
وب�����ین مجموع�����ة األس�����اتذة الَ�����ذین ال یھتم�����ون بالوس�����ائل , الوس�����ائل التعلیمی�����ة بص�����فة دائم�����ة

 .س وإلقائھالَتعلیمیة بل یكتفون بعرض الَدر

 

 

 

 

 

                                                            
 .1980القاھرة , دار المعرفة الجامعیة, علم االجتماع والمنھج العلمي, علي محمدمحمد  )1
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 :عرض الَنتائج وتحلیلھا )9
 : بعنوان 01الجدول رقم  •

 .معلومات شخصَیة حول األستاذ
 

 اإلطار الوضعیة اإلداریة الجنس
 متعاقد متدَرب مرَسم أنثى ذكر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار
09 40% 13 60% 14 64% 6 27% 2 9% 

 طریقة االلتحاق بالَتعلیم
مرور بالمعھد  توظیف مباشر

 الَتكنولوجي
تكوین بالمدرسة 

 العلیا
 الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار الَنسبة التكرار

4 18% 6 27% 14 64% 
 

 
 : الَتعلیق
 :تبَین لنا أنَ ) 1(من خالل نتائج الجدول رقم       

ف���ي مقاب���ل ع���دد ال���َذكور , )%60(أس���تاذة بنس���بة ) 13(إذ بل���غ ع���ددھم , األس���اتذة إن���اث أغل���ب -
 ).%40(أساتذة بنسبة ) 09(بعدد 

ف����ي مقاب����ل المت����دَربین  )%64(أس����تاذا بنس����بة ) 14(معظ����م األس����اتذة مرَس����مین إذ بل����غ ع����ددھم  -
 ).%09(بنسبة ) 02(والمتعاقدین عددھم ) %27(أساتذة بنسبة ) 06(بلغ عددھم 

ف����ي ) %64(أس����تاذا بنس����بة ) 14(األس����اتذة مك����ونین بالمدرس����ة العلی����ا ق����َدر ع����ددھم ب����ـ  ج����ل -
وك�����ذلك بالنس�����بة إل�����ى  )%18(بنس�����بة ) 04(المقاب�����ل م�����وظفین توظیف�����ا مباش�����را بل�����غ ع�����ددھم 

 ).%18(بنسبة ) 04(المرور بالمعھد التكنولوجي عددھم 
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 :بعنوان) 02(الجدول رقم  •
 "ال"أو " نعم"النسبة المئویة لألساتذة الذكور المجیبین على أسئلة االستبیان المقترحة بـ 

 ال نعم
 الَنسبة الَتكرار الَنسبة الَتكرار

92 74% 33 26% 
 

 :الَتعلیق
" نعم" أَن عدد التكرارات لألساتذة المجیبین بـ) 02(یتضح من خالل نتائج الجدول رقم           

وھذا ما , )%26(مَرة بنسبة ) 33(بلغ " ال"في حین أن المجیبین بـ , )%74(مَرة بنسبة ) 92(بلغ 
یدَل على أَن معظم األساتذة یرون أَن البرنامج لھ أھداف إذ یساعد المدَرس على معرفة مدى تقَدم 

ومات مفیدة عن تقَدمھ أو كما یقدم بسرعة للمتعلَم معل, المتعلَمین ومدى استیعابھم الَدرس وتطورھم
إنھ : "في قولھ" بلوم"ضعفھ فھو وسیلة من وسائل معالجة ھذا الَضعف والنقص وھذا ما یؤكده 

ویقَدم لھم بسرعة , تعترضھ أثناء العملیة الَتعلیمیةیقیس مستوى التالمیذ والَصعوبات الَتي 
تحفیزھم لبذل الجھد اللزم معلومات مفیدة عن مدى تطورھم ویحدد بسرعة تعلیمھم مما یعمل على 

 3)1".................في الوقت المناسب
 : بعنوان) 03(الجدول رقم  •

 ".ال"أو " نعم"النسبة المئویة لألساتذة اإلناث المجیبین على أسئلة االستبیان المقترحة بـ 
 ال نعم

 الَنسبة الَتكرار الَنسبة الَتكرار
16 69% 53 31% 

 
 :التعلیق

أو " نع���م"إل���ى ع���دد تك���رارات األس���اتذة المجیب���ین ب���ـ ) 03(تش���یر نت���ائج الج���دول رق���م          
م����َرة ) 53(ق����َدر ب����ـ " ال"ف����ي ح����ین أَن المجیب����ین ب����ـ ) %69(م����َره بنس����بة ) 116(ق����در ب����ـ " ال"

وھ���ذا ی���دَل عل���ى أَن البرن���امج یلع���ب دورا كبی���را ف���ي العملی���ة التربوی���ة وخاَص���ة ) %31(بنس���بة 
وتعلیمَی���ا م���ن إذ أَن���ھ یخ���دمھما تربوَی���ا , معلَ���م والم���تعلَم فیق���َدم وظیف���ة كب���رى لكلیھم���ابالَنس���بة لل

 .خالل سماتھ وأھدافھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .193ص, 1984ترجمة محمد أمین وآخرون , الَتجمیعي والتكوینيتقییم تعلَم الَطالب , بلوم )1
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 :االستنتاج العام )10
أثن�����اء العملی�����ة التعلیمی�����ة لقی�����اس  إَن األس�����اتذة یطَبق�����ون أش�����كال الوس�����ائل البیداغوجی�����ة       

وم����ن ث����َم معرف����ة الَص����عوبات الَت����ي تعترض����ھم والعم����ل عل����ى إزالتھ����ا ف����ي , مس����توى الَتالمی����ذ
فعل���ى ض���وئھا یمك���ن معالج���ة م���واطن الخل���ل ونق���اط الَض���عف م���ن أج���ل بل���وغ , الوق���ت المناس���ب
 .األھداف المتوخاة

إذ ی���رى ج���ل , علَ���ق بالبرن���امجج ایجابی���ة فیم���ا یتحی���ث كش���ف لن���ا االس���تبیان ع���ن نت���ائ         
 :األساتذة لھ أھمیة بالغة وتتمثل في

والمن�����اھج , نتھج�����ة ف�����ي تنفی�����ذ البرن�����امجالعم�����ل عل�����ى تحس�����ین الطرائ�����ق الَتدریس�����یة الم ∗
 .والمقَررات الَدراسیة

 .الكشف عن مستوى الَتالمیذ ومعرفة الفروق الفردیة الموجودة بینھم ∗
 .المقَدمة أثناء الَدرسمعرفة مدى التالمیذ ومدى فھمھم للماَدة  ∗
, تمك����ین الَتالمی����ذ م����ن تحس����ین مس����تواھم وعرف����ة م����دى اس����تیعابھم واس����تعداداتھم وق����دراتھم ∗

 .ومن ثَم الرفع من مستوى التحصیل الَدراسي لدیھم
رغ���م ذل���ك یس���تخدم بع���ض المدرس���ین الوس���ائل التعلیمی���ة دون تخط���یط أو تنظ���یم ولك���ن          

ویفاج�����أ , ومعرف�����ة محتواھ�����ا ومعناھ�����ا وأھ�����دافھاأو إع�����داد مس�����بق أو اس�����تعداد م�����نظم للم�����اَدة 
مم��ا یجع��ل موقف��ھ غی��ر س��لیم , الم��دَرس ف��ي ظ��رف مث��ل ھ��ذا بكثی��ر م��ن المش��كالت و العراقی��ل

ن اتجاھ����ات غی����ر محم����ودة ل����دى طالَب����ھ ع����ن ووض����عھ أم����ام طالَب����ھ غی����ر م����ربح وھن����ا تتك����و
 :تعتریھا ومنھاالوسائل واستخدامھا وھنا نشیر إلى بعض العیوب الَتي 

 .وجود أخطاء علمیة أو لغویة في ماَدة الوسیلة أو عدم صَحتھا علمَیا -
 .أو كلیھما معاصعوبة ماَدة الوسیلة على أذھان الَتالمیذ من حیث اللَغة أو المحتوى  -
 .التیار الكھربائي في حجرة الجھاز عدم مالءمة -
 .عدم معرفة المدَرس طریقة تشغیل الجھاز أو ضبط الَصورة أو إدخال الفیلم -

ع���الوة عل���ى ذل���ك لیس���ت ك���ل مؤسس���ة تت���وفر عل���ى الوس���ائل التعلیمی���ة المختلف���ة مث���ل دتاش���و 
 :وھذا نتیجة

عبئ���ا مادی���ا ثق���یال  مم���ا یجع���ل اس���تخدامھا یش���َكل, ارتف���اع ثمنھ���ا وتك���الیف اس���تخدامھا وص���َیانتھا -
 .على بعض المؤَسسات التعلیمیة

 .إذا ما قورنت بما یتوفر في البیئة من وسائل, تعقیدھا وصعوبة إنتاجھا واستخدامھا -
حاجتھ���ا إل���ى ق���درات واس���تعدادات وخب���رات خاَص���ة ف���ي المعلَ���م الَ���ذي یس���تخدمھا مم���ا یش���كل  -

الم����دربین والم����ؤھلین ت����أھیال عبئ����ا إض����افَیا عل����ى المعلَم����ین خاَص����ة م����ع قلَ����ة ع����دد المعلَم����ین 
 .تربوَیا كافَیا
ھ����ذه الس����لبیات جعل����ت كثی����را م����ن األس����اتذة ینظ����رون إل����ى ھ����ذه التقنی����ات واألجھ����زة            

ویعتق���دون أنھ���ا مض���یعة للوق���ت وعالم���ة للرفاھی���ة الَت���ي ی���رون أن مكانھ���ا ل���یس , نظ���رة س���لبیة
 .المؤسسات التعلیمیة
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 االقتراحات: 
م���ن خ���الل م���ا تعرض���ت إلی���ھ ف���ي الجان���ب الَنظ���ري والمی���داني م���ن بحث���ي ھ���ذا تب���َین ل���ي          

ولتحقی���ق أحس���ن ط���رق الوس���ائل , أن الوس���ائل التعلیمی���ة لھ���ا أھمی���ة كبی���رة ف���ي العملی���ة التعلیمی���ة
 :ریة ومن بینھا ما یلينختم بحثي بمجموعة من االقتراحات الَتي أراھا ضرو

ی����ة ش����املة ال تقتص����ر عل����ى جان����ب وتھم����ل الجوان����ب األخ����رى أن تك����ون الوس����ائل التعلیم ∗
 .وتكون مستمرة من بدایة العملیة التعلیمیة إلى نھایتھا

الب����َد م����ن إیج����اد األس����تاذ الَ����ذي یحس����ن فھ����م الوس����ائل التعلیمی����ة واس����تعداد تالمی����ذه وم����دى  ∗
 .ثَم استعمال الوسیلة المناسبة من أجل الحصول على أفضل النتائج, تحصیلھم العلمي

توعی����ة األس����اتذة بتجری����ب الوس����یلة قب����ل االس����تخدام وھ����ذا یس����اعده عل����ى اتخ����اذ الق�����رار  ∗
 .المناسب بشأن استخدام وتحدید الوقت المناسب لعرضھا وكذلك المكان المناسب

وإذا كان����ت الم����اَدة , أن یعتم����د الم����دَرس أس����لوب الَتق����ویم الَ����ذي یص����احب البرن����امج یج����ب ∗
 .فعلیھ أن یضَمنھا أسلوب خاصا بالتقویم والمراجعة, المعَدة من قبل األستاذ

 .یجب أن یعَد المواد المكَملة للبرنامج ویستخدمھا عند الحاجة ∗
 .یجب أن تكون المواد التعلیمیة مصَنفة ومنَسقة ∗
 .عداد وإنتاج الوسائل التعلیمیة في وقت سابق لموعد الحَصةینبغي إ ∗
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 :خاتمة
م���ن خ���الل م���ا توَص���لت إلی���ھ م���ن خ���الل ھ���ذا البح���ث أَن الوس���ائل التعلیمی���ة لھ���ا أھمی���ة          

وخاَص���ة ف���ي وقتن���ا ال���َراھن ألَن , فھ���ي بمثاب���ة الم���رآة العاكس���ة ل���ھ, كبی���رة ف���ي حی���اة اإلنس���ان
التط�����ور التكنول�����وجي یتطل�����ب ذل�����ك ألنھ�����ا تجع�����ل النش�����اطات التربوی�����ة والتعلیمی�����ة عملی�����ة 

اركة فعال��ة م��ن ط��رف أعض��اء الفع��ل الَتعلیم��ي م��ن تلمی��ذ وأس��تاذ وتمَك��ن ش��دینامیكی��ة تتطلَ��ب م
الم����دَرس م����ن تقنی����ات دیداكتیكی����ة للوس����ائل التعلیمی����ة وأس����لوبھ ال����واعي ف����ي اس����تخدامھا وك����ذا 

ف����دور الم����دَرس یتمث����ل تھیئ����ة المن����اخ المناس����ب للَتعل����یم وال����َتعلَم , إش����راك المعلَم����ین ف����ي ذل����ك
, ولك���ي یتحق���ق الم���دَرس م���ن أَن الوس���یلة كان���ت ناجح���ة, لةوتحدی���د الھ���دف م���ن اس���تخدام الوس���ی

یج���ب أن تعق���ب عملی���ة اس���تخدامھا فت���رة للتق���ویم یتأك���د م���ن خاللھ���ا أَن األھ���داف الَت���ي ح���ددھا ق���د 
وبفض����لھا یس����تطیع المعلَ����م , تحقق����ت وأَن الوس����ائل الَت����ي اختارھ����ا تتناس����ب م����ع ھ����ذه األھ����داف

, ل درس���ھ أكث���ر إث���ارة وتش���ویقا لطالَب���ھویجع���, تحوی���ل معلومات���ھ م���ن المج���َرد إل���ى المحس���وس
وجع��ل الخب��رة التربوی��ة الَت��ي یم��ر بھ��ا ھ��ؤالء الَط��الب خب��رة حَی��ة وھادف��ة ومباش��رة ف��ي وق���ت 

 .واحد معا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

1 

 
 

 

الجانب النظري 
 للبحث

 
 
 

 

 



 

 
 

2 

 :مدخل نظري

إن الكیفی����ة الَت����ي س����ننجز بھ����ا درس����ا یفت����رض دی����داكتیكیا أن ننطل����ق م����ن أھ����داف و               
كفای����ات مح����ددة الختی����ار و ھیكل����ة المحتوی����ات و أن نس����تعمل طرائ����ق و أنش����طة إل����ى بل����وغ ھ����ذه 

إالَ أَنھ����ا تف����رض أیض����ا أن نخت����ار و نوظ����ف و س����ائل و تقنی����ات و أدوات تس����اعد عل����ى , األھ����داف
فم����ا أھمی����ة ھ����ذه الوس����ائل ف����ي العملی����ة التعلیمی����ة ف����ي إط����ار الدی����داكتیك . س����ناتحقی����ق أھ����داف درو

ض���من المنھ���اج الدراس���ي ؟ و كی���ف تط���ورت عب���ر الت���اریخ ق���دیما و ح���دیثا ؟ لإلجاب���ة عل���ى , الع���ام
 :نقدم مجموعة مختارة من الشھادات تبین ذلك, ھذین السؤالین 

أن ی�������ألف الم��������تعلم األش��������یاء و : "الھولن��������دي ) م15ق ( Eramusإیرام�������وس لق�������د ن��������ادى  )1
وك���ان ین���ادي ب���تعلم ". الحیوان���ات بطرائ���ق غی���ر الس���ابقة الَت���ي تعتم���د عل���ى الحف���ظ  و التس���میع

ولك�����ن ع�����ن طری�����ق المحادث�����ة و اس�����تعمال , ال ع�����ن طری�����ق تعل�����م القواع�����د, الم�����رء اللُغ�����ات
 .األسالیب

یج����ب : " یق���ول, وس���لوفاكيالتشیك)م  17ق( John Amos Comeniusكومینی���وس كت���ب  )2
أن یوض����ع ك����ل ش����يء أم����ام الح����واس طالم����ا ك����ان ذل����ك ممكن����ا و لتب����دأ المعرف����ة دائم����ا م����ن 

 ".الحواس
دع���ا , الفرنس���ي) م 18ق(  Jean Jacques Rousseauج���ان ج���اك روس���و   لق���د زع���زع )3

إل���ى تعل���یم ك���ل م���ا یمك���ن تعلیم���ھ ع���ن طری���ق المالحظ���ة المباش���رة لألش���یاء المادی���ة و الظ���واھر 
لم���اذا ال تب���دأ ب���أن تع���رض عل���ى : "یق���ول م���ثال. ب���دال م���ن اس���تخدام الكلم���ات وح���دھا, ی���ةالطبیع

 ".لكي تمكنھم أن یعرفوا على األقل ما نتحدث عنھ, المتعلمین الشيء نفسھ 
, أن الكلم����ات ال تع����د نفس����ھا رم����وزا"السویس����ري ) م 19ق ( Pestalozziبیس����تلوزيأك����د لق����د  )4

و یج���ب أن تب���دأ الخب���رات ب���إدراك . ةخب���رات واقعی��� تص���احبھاوأنھ���ا خالی���ة م���ن المعن���ى م���ا ل���م 
 ".األشیاء المادیة و بأداء األعمال المادیة و االنغماس في االنفعاالت الواقعیة

أن الخب����رة تب����دأ ب����اإلدراك الحس����ي : "األلم����اني) م 19ق (  Herbertھ����اربرت  ك����ان یعتق����د  )5
رب����ط الم����درك الجدی����د إن نم����و الم����دركات ال ی����تم إالَ ع����ن طری����ق : "و ك����ان یق����ول". لألش����یاء

 ".بالمدرك القدیم
وأك���د أھمی���ة , ت و بلورھ���افق���د نظ���م أفك���ار ھ���اربر, األلم���اني ) م19ق (  Fröbelفروب���ل   أم���ا )6

أن یحت����وي م����نھج المدرس����ة عل����ى نش����اط تطبیق����ي "اللع����ب ف����ي ری����اض األطف����ال و أق����ر عل����ى 
 و أك�����د ع�����ن أھمی�����ة ال�����رحالت و مالحظ�����ة الطبیع�����ة مالحظ�����ة". یناس�����ب أعم�����ار المتعلم�����ین

 .و استخدام األشیاء و األجھزة في نمو الفھم, مباشرة
ف����ي فلس����فتھا أن الھ����دف الرئیس����ي للتعل����یم ھ����و الفھ����م : 1920/1930ت����رى المدرس����ة التقدمی����ة  )7

. بع����د أن كان����ت المدرس����ة األكادیمی����ة ت����رى أن التعل����یم ت����ذكر و تع����رف و تص����نیف, والتعبی����ر
كالزی���ارات , ائل الس���معیة البص���ریةواھتم���ت المدرس���ة التقدمی���ة لتحقی���ق أھ���دافھا بع���دد م���ن الوس���

ھ���و و الم���نھج الس���ائد ف���ي ھ���ذه الرس���الة , وال���رحالت وك���ذا المس���بح و المعس���كرات و المنافس���ات
 .منھج النشاط القائم على مراكز اھتمام المتعلمین كدراسة موضوعات یطلبونھا لھم
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ن إل����ى تحس����ی 1940تھ����دف مدرس����ة البیئ����ة المحلی����ة أو مدرس����ة المجتم����ع ابت����داء م����ن س����نة  )8
الظ�����روف الَت�����ي تح�����یط بالمدرس�����ة ع�����ن طری�����ق تعل�����یم المتعلم�����ین الس�����یطرة عل�����ى الظ�����واھر 

و الم���نھج الس���ائد ف���ي ھ���ذه المدرس���ة ھ���و م���نھج . المحیط���ة بھ���م و تنمی���ة النزاع���ات البنائی���ة ف���یھم
 .على مواقف الحیاة اإلجتماعیةالنشاط القائم 

ت���ي ح���دثت أثن���اء الح���رب ھ���ي تل���ك الَ , ربم���ا كان���ت أق���وى دفع���ة الس���تعمال الوس���ائل التعلیمی���ة )9
عن����دما نج����ح إع����داد المالی����ین م����ن الجن����ود األم����ریكیین باس����تعمال الوس����ائل , العالمی����ة الثانی����ة

 .وبخاصة الصور المتحركة والنماذج و المصورات, التعلیمیة
مم����ا أدى إل����ى وف����رة الوس����ائل التعلیمی����ة , تط����ور اإلختراع����ات وتن����وع الوس����ائل التعلیمی����ة )10

والی���وم أص���بح لزام���ا ع���ى . إنت���اج كمی���ات  منھ���ا ال یس���تھان بھ���اوص���ار م���ن الممك���ن , وتنوعھ���ا
 .یستخدم الوسائل التعلیمیة بكثرة وكفایة متزایدینالمدرس أن 

یقص����د بھ����ا جمی����ع أن����واع الوس����ائط الَت����ي تس����تخدم ف����ي العملی����ة  :مفھ����وم الوس����ائل التعلیمی����ة .1
التعلیمی����ة لتس����ھیل اكتس����اب المف����اھیم والمع����ارف والمھ����ارات وخل����ق المن����اخ المالئ����م لتنمی����ة 

وھ����ي ك����ل م����ا یع����ین المتعلم����ین عل����ى إث����راء خب����راتھم . المواق����ف واالتجاھ����ات وغ����رس الق����یم
بورات بأنواعھ����ا و النم����اذج وھ����ي تض����م الكت����ب المدرس����یة و الس����, وعقلن����ة أس����الیب تعلمھ����م

وأجھ���زة اإلس���قاط الخلف���ي وأجھ���زة ) الش���فافات(والعین���ات والمجس���مات و الخ���رائط و الش���رائح 
آل وق���د قس���م اإلبیس���كوب واألف���الم والرادی���و والتلف���از وأش���رطة كاس���یت و الفی���دیو والحاس���وب 

 : الوسائل التعلیمیة إلى نوعین رئیسیین یاسین محمد حسین
, ض����رب األمث����ال, وتتض����من الوص����ف): غی����ر البص����ریة( اللفظی����ة الوس����ائل النظری����ة أو ) أ

 .التشبیھ و القیاس, قصص وسرد األحداث التاریخیة
و ت����دعى بالوس����ائل المحسوس����ة أو الملموس����ة ك����الخرائط  :الوس����ائل اإلیض����احیة البص����ریة ) ب

 .والرسوم والخطوط البیانیة وكذا المختبرات و التجارب العلمیة
ب���وي أص���لھ یون���اني ویعن���ي لغوی���ا العب���د الَ���ذي ك���ان یراف���ق مص���طلح تر :مفھ���وم البی���داغوجیا .2

 .األطفال إلى المدرسة
نظری���ة تطبیقی���ة للتربی���ة تس���تمد مفاھیمھ���ا م���ن البی���داغوجیا  إمی���ل دور ك���ایمیعب���ر : اص���طالحا

ھ���ي لیس���ت علم���ا و ال تقنی���ة و ال  رون���ي أوبی���رأم���ات بالنس���بة ل���ـ . عل���م ال���نفس و عل���م االجتم���اع
 .كلھ منظم وفق تفصیالت منطقیة فلسفة وال فنا بل ھي ھنا

بھ���دف نق���ل المع���ارف , ھ���و العملی���ة المنظم���ة الت���ي تم���ارس م���ن قب���ل المعل���م: تعری���ف التعل���یم .3
ویع����د ال����تعلَم ھ����و الن����اتج الحقیق����ي لعملی����ة , ی����ة اتجاھ����اتھم نحوھ����االمھاراتی����ة إل����ى الطلب����ة وتنم

اس���تخدامھا للتمیی���ز التعل���یم ویعرف���ھ جی���رین برون���ر عل���ى ان���ھ البح���ث ف���ي قائم���ة الص���فات یمك���ن 
 .بین النماذج المختلفة للفئات

تعتب����ر ج����داول الم����دخالت و المخرج����ات وص����فا إحص����ائیا ل����ألداء : الم����دخالت والمخرج����ات .4
وتتعام���ل ھ���ذه الج���داول أساس���ا م���ع أس���الیب تحلی���ل التبعی���ة والتش���ابك ب���ین مختل���ف , االقتص���ادي

تم تقس����یم االقتص����اد وم����ن خ����الل ج����داول الم����دخالت و المخرج����ات ی����. القطاع����ات االقتص����ادیة
علم���ا أن القطاع���ات و الس���لع الَت���ي یتض���منھا الج���دول یعتم���د عل���ى , إل���ى ع���دد م���ن القطاع���ات

الھ��دف م��ن التحلی��ل االقتص��ادي ورغب��ة المخط��ط م��ن جھ��ة و م��دى البیان��ات م��ن جھ��ة أخ��رى 
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وی����تم وض����ع ت����دافعات ك����ل قط����اع ف����ي ص����ورة مع����ادالت بس����یطة تش����تمل عل����ى الم����وارد و 
ج����داول  توض����ع ف����ي الع����ادة بش����كل ج����داول تع����رف ب, بك����ل قط����اعص����ة االس����تخدامات الخا

 .المدخالت و المخرجات أو جداول االستخدام واإلنتاج 
قط������اع  :م2006التق������اریر التحلیلی������ة القطاعی������ة لج������داول الم������دخالت و المخرج������ات لس������نة 

 .خدمات اجتماعیة و حكومیة , الصناعات اإلستراتیجیة والتحویلیة, الزراعة
 أ 
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 :تمھید
ل��م تع���د التربی��ة ف���ي العص���ر الح��دیث كم���ا كان���ت ف��ي العص���ر الغ���ابر مج��رد تلق���ین ل���درس            

ول���م تع���د حرف���ھ یمارس���ھا المعل���م بطریق���ة آلی���ة كم���ا ل���م تع���د عبئ���ا عل���ى الطال���ب , أو تس���میع ل���نص
 .یقوم فیھا بحفظ النصوص وتسمیعھا

و نت���ائج فق���د تحول���ت العملی���ة التعلیمی���ة داخ���ل الص���ف وخارج���ھ إل���ى نش���اط ل���ھ أھ���داف            
ب����ین م����دخالت ھ����ذا النش����اط  وأص����بح للتقنی����ات التعلیمی����ة دور فع����ال, تخض����ع للقی����اس والتقن����ین

و فض���ال ع���ن ذل���ك فق���د ص���ارت تل���ك التقنی���ات تلع���ب دورا ھام���ا ف���ي تط���ویر عناص���ر . ومخرجات���ھ
فاعلی���ة وجعلھ��ا أكث��ر , النظ��ام الترب��وي كاف��ة بوج��ھ ع��ام و عناص��ر الم���نھج عل��ى وج��ھ الخص��وص

كفای�����ة و ذل�����ك م�����ن خ�����الل اإلس�����تفادة منھ�����ا ف�����ي عملی�����ة التخط�����یط لھ�����ذه المن�����اھج وتنفی�����ذھا و
 .ومتابعتھا و تطویرھا بما یسھم بشكل كبیر في تحقیق أھدافھا المنشودة  یمھاوتقو

  یمك����ن أن نلخ����ص ھ����ذا ال����دور: دور الوس����ائل التعلیمی����ة ف����ي تحس����ین عملی����ة التعل����یم وال����تعلَم •
 :یليبما 

أوض���حت الدراس���ات و األبح���اث أن الوس���ائل التعلیمی���ة ت���ؤدي دورا جوھری���ا ف���ي  :إث���راء التعل���یم )1
توس����یع خب����رات الم����تعلم وتیس����یر بن����اء المف����اھیم وتخط����ي الح����دود الجغرافی����ة التعل����یم وإث����راء 

والطبیعی�����ة باس�����تخدام وس�����ائل اتص�����ال متنوع�����ة تع�����رض الرس�����ائل التعلیمی�����ة بأس�����الیب مثی�����رة 
 .ومشوقة وجذابة

ویقص���د ب���ذلك جع���ل عملی���ة التعل���یم اقتص���ادیة بدرج���ة أكب���ر م���ن خ���الل  :تحقی���ق اقتص���ادیة التعل���یم )2
فالھ���دف الرئیس���ي للوس���ائل التعلیمی���ة ھ���و تحقی���ق أھ���داف تعلَ���م . ى تكلفت���ھزی���ادة نس���بة ال���تعلَم إل���

 .في الوقت والجھد والمصادرمن التكلفة  قابلة للقیاس بمستوى فعال بأقل قدر
یكتس����ب  :تس����اعد الوس����ائل التعلیمی����ة عل����ى استش����ارت اھتم����ام التلمی����ذ وإش����باع حاجت����ھ لل����تعلَم )3

بع����ض الخب����رات الَت����ي تثی����ر اھتمام����ھ تحق����ق التلمی����ذ م����ن خ����الل اس����تخدام الوس����ائل التعلیمی����ة 
 .أھدافھ

 .للتعلَم اتساعد على زیادة خبرة التلمیذ مما یجعلھ أكثر استعداد )4
إن اش���تراك  :تس���اعد الوس���ائل التعلیمی���ة عل���ى اش���تراك جمی���ع ح���واس الم���تعلَم ف���ي عملی���ة ال���تعلَم )5

 .جمیع الحواس في عملیة التعلَم یؤدي إلى ترسیخھ وتعمیقھ مما یساعد على بقاء أثره
و المقص����ود باللفظی����ة ھ����و  :تس����اعد الوس����ائل التعلیمی����ة عل����ى تحاش����ي الوق����وع ف����ي اللفظی����ة )6

اس��تعمال الم��درس ألفاظ��ا لیس���ت لھ��ا عن��د التلمی���ذ الدالل��ة الَت��ي عن���د الم��درس وال یح��اول توض���یح 
, ف���اظ بوس���ائل مادی���ة محسوس���ة تس���اعد عل���ى تك���وین ص���ور مرئی���ة لھ���ا ف���ي ذھ���ن التلمی���ذھ���ذه األل

ولك���ن إذا تنوع���ت ھ���ذه الوس���ائل ف���إن ذل���ك یس���اعد عل���ى زی���ادة التق���ارب و التط���ابق ب���ین مع���اني 
 .األلفاظ في ذھن كل من المدرس و التلمیذ

ئل التعلیمی���ة تنم���ي الوس���ا :تس���اعد ف���ي زی���ادة مش���اركة التلمی���ذ اإلیجابی���ة ف���ي اكتس���اب الخب���رة )7
عل�����ى التأم�����ل ودق�����ة المالحظ�����ة و إتب�����اع التفكی�����ر العلم�����ي للوص�����ول إل�����ى ح�����ل ق�����درة التلمی�����ذ 
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وھ����ذا األس����لوب ی����ؤدي بالض����رورة إل����ى تحس����ین نوعی����ة ال����تعلَم ورف����ع األداء عن����د . المش����كالت
 .التلمیذ

 .تساعد في تنویع أسالیب التعزیز الَتي تؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة  )8
 .نویع أسالیب التعلیم لمواجھة الفروق الفردیة بین المتعلمینتساعد في ت )9

 .تي یكونھا التلمیذتؤدي إلى ترتیب و استمرار األفكار الَ  )10
 

 :أساسیات في استخدام الوسائل التعلیمیة  •
تحدی���د األھ���داف التعلیمی���ة الَت���ي تحققھ���ا الوس���یلة بدَق���ة وھ���ذا یتطل���ب معرف���ة جی���دة بطریق���ة ص���یاغة  )1

, الحرك����ي, العقل����ي :األھ����دافومعرف����ة أیض����ا مس����تویات بش����كل دقی����ق قاب����ل للقی����اس األھ����داف 
 .إلخ.... االنفعالي 

معرف�����ة خص�����ائص الفئ�����ة المس�����تھدفة و مراعاتھ�����ا ونقص�����د بھ�����ا التالمی�����ذ والمس�����تخدم للوس�����ائل  )2
التعلیمی����ة علی����ھ أن یك����ون عارف����ا للمس����توى العم����ري وال����ذكائي والمعرف����ي وحاج����ات المتعلم����ین 

 .تخدام الفعال للوسیلةحَتى یضمن االس
مفھ����وم الم����نھج . المدرس����ي وم����دى ارتب����اط ھ����ذه الوس����یلة وتكاملھ����ا م����ن الم����نھجمعرف����ة ب����المنھج  )3

, الجدی����د ال یعن����ي الم����ادة أو المحت����وى ف����ي الكت����اب المدرس����ي ب����ل یش����مل األھ����داف والمحت����وى
الجی����د ومعن����ى ذل����ك أن المس����تخدم للوس����یلة التعلیمی����ة علی����ھ اإللم����ام , طریق����ة الت����دریس و التق����ویم

باألھ����داف و محت����وى الم����ادة الدراس����یة وطریق����ة الت����دریس والتق����ویم حت����ى یتس����نى ل����ھ االس����تخدام 
 .األنسب و األفضل للوسیلة

و المعل�����م المس�����تخدم ھ�����و المعن�����ي بتجری�����ب الوس�����یلة قب�����ل : تجرب�����ة الوس�����یلة قب�����ل اس�����تخدامھا )4
وق���ت المناس���ب االس���تخدام وھ���ذا یس���اعده عل���ى اتخ���اذ الق���رار المناس���ب بش���أن اس���تخدام وتحدی���د ال

 .لعرضھا و كذلك المكان المناسب
وم���ن األس���الیب المس���تخدمة ف���ي تھیئ���ة أذھ���ان , تھیئ���ة أذھ���ان التالمی���ذ الس���تقبال محت���وى الرس���الة )5

 :التالمیذ
 .تحثھم على متابعة الوسیلةتوجیھ مجموعة من األسئلة إلى الدارسین  -
 .التلخیص تلخیص لمحتوى الوسیلة مع التنبیھ إلى نقاط ھامة لم یتعرض لھا -
 .تحدید مشكلة معینة تساعد الوسیلة على حلھا -

ویش���مل ذل���ك الظ���روف الطبیعی���ة للمك���ان ال���ذي تس���تخدم : تھیئ���ة الج���و المناس���ب الس���تخدام الوس���یلة )6
االس��تخدام ف��ي الوق��ت المناس��ب م��ن ال��درس ف��إذا ل��م , ت��وفیر األجھ��زة, اإلض��اءة: یلة مث��لفی��ھ الوس��

لمناس���ب فإن���ھ ل���ن ی���تمكن م���ن الحص���ول غل���ى النت���ائج ی���نجح المس���تخدم للوس���یلة ف���ي تھیئ���ة الج���و ا
 .المرغوب فیھا

ویتض���من التق���ویم النت���ائج الَت���ي ترتب���ت عل���ى اس���تخدام الوس���یلة م���ع األھ���داف الَت���ي : تق���ویم الوس���یلة )7
, أع���دت م���ن أجلھ���ا و یك���ون التق���ویم ع���ادة ب���أداة لقی���اس التحص���یل الدراس���ي بع���د اس���تخدام الوس���یلة

ی����ولھم ومھ����اراتھم وم����دى ق����درت الوس����یلة عل����ى إیج����اد ج����و أو معرف����ة اتجاھ����ات الدارس����ین و م
 .مناسب للوسیلة التربویة
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 :التقنیات اللَغویة معاییر اختیار  •

أھ���م المع���اییر الَت���ي یمك���ن اإلس���تنارة بھ���ا عن���د اختی���ار التقنی���ات التربوی���ة للمج���ال التعلیم���ي و      
 :من ذلك تدریس اللغة العربیة

أم , واض���حة ومح���ددة ف���ي ذھ���ن الم���درس س���واء كان���ت معرفی���ةیج���ب أن تك���ون األھ���داف التربوی���ة  )1
مھاری���ة أم وجدانی���ة ألن األھ���داف التربوی���ة ھ���ي األس���اس ف���ي اختی���ار وس���ائل التعل���یم وأدوات���ھ حَت���ى 

 .یتمكن المدرس من اختیار أنسب التقنیات لتحقیق ھذه األھداف
م و خلفی���اتھم الفكری���ة المتعلم���ین و ق���دراتھم وجنس���ھم و أعم���ارھع���ة یال ب���َد أن تناس���ب الوس���یلة طب )2

واالجتماعی������ة وخب������راتھم الس������ابقة وذل������ك م������ن حی������ث محتواھ������ا وطریق������ة عرض������ھا والرم������وز 
 .المستخدمة فیھا وأبعاد ھذه الرموز

الوس���یلة الَت���ي س���بق و أن جرب���ت وثب���ت منھ���ا تحقی���ق أھ���داف تربوی���ة أج���در م���ن غیرھ���ا باالختی���ار  )3
الَ�����ذین طبق�����ت عل�����یھم أو لدارس�����ین عن�����د إدارة تحقی�����ق األھ�����داف أو أھ�����داف تمثلھ�����ا للدارس�����ین 

 .یماثلونھم
التقنی���ات التعلیمی���ة الناجح���ة یج���ب أن تت���وافر فیھ���ا األس���س التربوی���ة الالزم���ة لعملی���ة التعل���یم الفَع���ال  )4

وت����وفر التفاع����ل واالس����تجابة لل����دارس , ووض����وح المثی����رات, كعنص����ر التش����ویق وج����ذب االنتب����اه
 .إلخ ... وإمكانیة التعزیز الفوري

ض أي م���ن مكون���ات الوس���یلة أو محتواھ���ا المعتق���دات الدینی���ة لمجتم���ع الدارس���ین یج���ب أن ال یع���ار )5
 .وأن تتناسب مع األعراف والعادات االجتماعیة السائدة
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 الفصل األول
 

أھمیة الوسائل التعلیمیة و دورھا في الفعل 
 .التربوي التعلیمي

 

ـــم  .1 ـــا وأھ ـــل تطورھ ـــة و مراح ـــائل التعلیمی ـــوم الوس مفھ
 .تصنیفاتھا

 .أسس تصمیم و إنتاج الوسائل التعلیمیة .2
 .معايیر جودة الوسائل التعلیمیة .3
 .مفھوم التقنیات التربوية .4
 .أھم الوسائل و التقنیات المستخدمة في التعلیم .5
العالقـــة بـــین الوســـائل التعلیمیـــة والتكنولوجیـــة فـــي  .6

 .التعلیم
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منش����ورات مجل����ة الَدراس����ات النفس����یة التربوی����ة , محم����د ال����دریج –تحلی����ل العملی����ة التَعلیمی����ة  ) أ
1983. 

 .1974بغداد , آل یاسین محمد حسین, المبادئ األساسیة في طرق تدریس العامة ) ب
 .1979مكتبة النھضة المصریة القاھرة  –إبراھیم مطاع  –الوسائل التعلیمیة  ) ت
الرب���اط , وزارة التربی���ة الوطنی���ة مطبع���ة المع���ارف الجدی���دة, مرج���ع علم���ي, التعلیمی���ةالوس���ائل  ) ث

1988. 
بش���یر عب���د ال���َرحیم الكل���وب دار إحی���اء العل���وم ببی���روت , التكنولوجی���ة ف���ي عملی���ة ال���تعلَم والتعل���یم ) ج

1989. 
. ر الج���ودة ف���ي تص���میم وإنت���اج الوس���ائل والتكنولوجی���ا ف���ي التَعل���یم بمراك���ز اإلنت���اج بغ���زةمع���ایی ) ح

محم���د عب���د الفت���اح "إش���راف األس���تاذ ال���دكتور  –" ش���ادي عب���د هللا أب���و عزی���ز"إع���داد الطَال���ب 
 ".عسقول

عب����اس ج����ري  ال����دكتور خض����یر, اتجاھاتھ����ا, أنواعھ����ا, تص����نیفھا, تطورھ����ا, التقنی����ات التربوی����ة ) خ
الجامع���ة المستنص���ریة / دكت���وراه فلس���فة ف���ي طرائ���ق ت���دریس الت���أریخ كلی���ة التربی���ة اإلس���المیة 

 .م2010 - ھـ1432الطبعة األولى 
عب����د الحمی����د حس����ن / اس����تراتیجیات الت����دریس المتقدم����ة واس����تراتیجیات ال����تَعلَم وأنم����اط ال����تَعلَم  ) د

         Shahel2@yahoo.com عب�������د الحمی�������د ش�������اھین ال�������دبلوم الخاَص�������ة ف�������ي التربی�������ة 
 .كلیة التربیة بدمنھور الجامعة اإلسكندریة. م2010/2011" مناھج وطرق تدریس"

 .عبد الَرحمن ابن خلدون –المقَدمة  ) ذ
عب�����د ال�����َرحمن  – دروس ال�����دورات التدریس�����یة لمعلم�����ي اللَغ�����ة العربی�����ة كغی�����ر الن�����اطقین بھ�����ا ) ر

 .إبراھیم الفوزان وآخرون
 .طرق التَدریس الخاصة باللَغة العربیة والتربیة اإلسالمیة –فخر الَدین عامر  ) ز

 .جاك ریتشاردز –تطویر مناھج تعلیم اللَغة  ) س
 .زكریا إسماعیل دار المعرفة الجامعیَة –طرق تدریس العربیة  ) ش

ال����دبلمي س����عاد عب����د الك����ریم ط����ھ حس����ین –اللَغ����ة العربی����ة مناھجھ����ا وطرائ����ق تدریس����ھا  ) ص
 .م2005عباس الوئلي دار الشروق رام هللا المنارة ط 

 .1بنظر الموجز في طرق تدریس اللَغة العربیة أحمد السید ببیروت ط ) ض
 .أحمد السید شؤون لغویَة ) ط
 .رشدي أحمد طعیمة المھارات اللغویة ) ظ
 .مصر-ة والنشرمھارات القراءة المكتب العربي الحدیث للطباع: حسین عبد الباري عصر ) ع
 .م2004الدیوان الوطني للمطبوعات , االبتدائيدلیل المعلَم السنة الثانیة من التعلیم  ) غ
المؤسس����ة الوطنی����ة للكت����اب , من����اھج البح����ث ف����ي عل����وم التربی����ة وعل����م ال����نَفس, راب����ح ترك����ي ) ف

 .1984الجزائر 
 .1980دار المعرفة الجامعیة القاھرة , والمنھج العلمي االجتماععلم , محمد علي محمد ) ق
  .1984ترجمة محمد أمین وآخرون , تقییم تعلَم الطَالب التجمیعي والتكویني, بلوم ) ك
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