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:المدخل  

یقوم على النظریة أوًال , إّن مجال استخدام الوسائل التعلیمیة بشقیها الّنظري والتطبیقي      

في تقعیدها وتنظیراتها التي تحاول دائمًا التماشي مع متطلبات واحتیاجات الفعل التربوي 

ومن , داخل حجرة الّدرس أو إي مكان یمكن من خالله أداء العملیة التعلیمیة بكل أریحیة

یتبین لنا أّن الجانب التطبیقي لهذه الوسائل یطرح مشكالت , ل معرفة الوظیفة الناجعة لهاأج

من أجل فهم ذالك التفاعل اإلیجابي بین الوسیلة , قابلة للتطویر والّنقاش, وقضایا لفرضیات

.التعلیمیة وعالقتها بالمردود المنتظر منها  

ى العالقة القائمة بین الحقول المعرفیة والذي یستدعي الحدیث وباستطراد مطوال إل       

فحیثما قلبت الكتب والمقاالت المتخصصة في علم التربیة , المترابطة خصوصًا علم التربیة

أوعلم الّنفس وبذات علم النفس األطفال أو حتى الذین یعانون من اضطرابات نطقیة عند 

وأجهزة هي تكملت ,دوات هذه الفئة التي الستطیع أن تفهم المعرفة إال بالتجسّیدها بأ

.لالحتیاجات مدارسنا من الوسائل البیداغوجیة  

إّن الظاهرة الّزئبقیة التي تشهدها مؤسستنا التربویة عند نهایة كل فصل أو سداسي       

وكل الثاقم اإلداري تحت تأثیر  -والمؤطرین -تالحظ تلك النتائج التي یقف فیها األستاذ

تهم توجه مرة إلى عدم میاالت التالمیذ بالدروس داخل  الحیرة وقد تمزج مرة على شكل

وفي هذه الغفلة التامة یبقى المتعلمین ,وتارة أخرى إلى أداء المدرس في حجرة القسم, القسم

.یتلقون تلك الّدروس مجردة  من الوسائل معینة على اإلیضاح والفهم} التالمیذ{  

النظریة في استخدام هذه  هذه وفي إطار هذه الدراسة قمت بإحاطة لألسس     

والتي یجب أن تقوم وفق  قواعد أساسیة تتماشى مع المناهج المقررة من طرف ,الوسائل

.الوزارة الوصیة  
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     تساهم الوسائل التعلیمیة في عملیة التربیة وهذا ماتجلى في السیرة العطرة للنبي سّیدنا 

محمد صلى اهللا علیه وسلم مع صحابته رضوان اهللا علیهم جمیعًا أوبما تسمى المدرسة 

 الّنبویة  والمتعارف علیه إّن كل فرد منا یقع تحت تأثیر التربیة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

     والمربي هو كل من یتعامل مع اآلخرین ویؤثر في حیاتهم وطریقة معیشتهم وتفكیرهم 

بشكل أو بأخر كما یفعل اآلباء ، وكما یوجه المعلم والمرشد ورجل الّدین ورجل الحكم 

والسیاسة وأجهزة الّدولة ومؤسسات التسلیة والتوعیة  وغیرها من المؤسسات التي تتعامل مع 

 الناس وتستقطب اهتمامهم وتؤثر في أنماط حیاتهم وتفكیرهم.

     ومع تزاید المستمر في عدد الّسكان بسب تحسن األوضاع الّصحیة واالقتصادیة 

 ولعوامل أخرى،أصبح مفهوم العملیة التربویة أكثر اتساعًا وشمولیة.

    وقد صاحب ازدیاد الّسكان تطور سریع في العلوم والتكنولوجیا ففرضت مثل هذه 

التطورات والتغییرات على التربیة ومؤسساتها أعباء ثقیلة أصبحت تنوء بها والتستطیع  

لمتطلباتها المادیة والبشریة، فظهرت أنماط مختلفة من التعلیم منها تعلیم الكبار تعلیم 

بالمراسلة والجامعة المفتوحة وورشات العمل والتدریب المتنقلة والّدورات 

الّصیفیة....الخ.ولجأت دول أخرى إلى أسلوب التعلیم غیر النظامي،كل لمواكبت آخر      

     التطورات الحدیثة في هذا المجال،ألن قوة إي نظام تعلیمي في العالم یكون النموذج 

 الحقیقي لباقي الّدول في العالم .

     التعلیم هو مركز ثقل الّدول بها تطعف وتندثر وبه تمتلك سبل القوة والتفوق وأسباب 

السیطرة،فعلم هو الموجه لألمم نحو التقدم والّرقي،لذا تسعى المؤسسات إلى النهوض به 

 ،وبالعوامل المساعدة على ذالك ومنها الوسائل التعلیمیة.                                   

                                



 المدخل
 

 

 

  

 

 

 
 د

     تساهم الوسائل التعلیمیة في عملیة التربیة وهذا ماتجلى في السیرة العطرة للنبي سّیدنا 

محمد صلى اهللا علیه وسلم مع صحابته رضوان اهللا علیهم جمیعًا أوبما تسمى المدرسة 

 الّنبویة  والمتعارف علیه إّن كل فرد منا یقع تحت تأثیر التربیة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

     والمربي هو كل من یتعامل مع اآلخرین ویؤثر في حیاتهم وطریقة معیشتهم وتفكیرهم 

بشكل أو بأخر كما یفعل اآلباء ، وكما یوجه المعلم والمرشد ورجل الّدین ورجل الحكم 

والسیاسة وأجهزة الّدولة ومؤسسات التسلیة والتوعیة  وغیرها من المؤسسات التي تتعامل مع 

 الناس وتستقطب اهتمامهم وتؤثر في أنماط حیاتهم وتفكیرهم.

     ومع تزاید المستمر في عدد الّسكان بسب تحسن األوضاع الّصحیة واالقتصادیة 

 ولعوامل أخرى،أصبح مفهوم العملیة التربویة أكثر اتساعًا وشمولیة.

    وقد صاحب ازدیاد الّسكان تطور سریع في العلوم والتكنولوجیا ففرضت مثل هذه 

التطورات والتغییرات على التربیة ومؤسساتها أعباء ثقیلة أصبحت تنوء بها والتستطیع  

لمتطلباتها المادیة والبشریة، فظهرت أنماط مختلفة من التعلیم منها تعلیم الكبار تعلیم 

بالمراسلة والجامعة المفتوحة وورشات العمل والتدریب المتنقلة والّدورات 

الّصیفیة....الخ.ولجأت دول أخرى إلى أسلوب التعلیم غیر النظامي،كل لمواكبت آخر      

     التطورات الحدیثة في هذا المجال،ألن قوة إي نظام تعلیمي في العالم یكون النموذج 

 الحقیقي لباقي الّدول في العالم .

     التعلیم هو مركز ثقل الّدول بها تطعف وتندثر وبه تمتلك سبل القوة والتفوق وأسباب 

السیطرة،فعلم هو الموجه لألمم نحو التقدم والّرقي،لذا تسعى المؤسسات إلى النهوض به 

 ،وبالعوامل المساعدة على ذالك ومنها الوسائل التعلیمیة.                                   

                                



 المدخل
 

 

 

  

  



 
 
 
 
 

 
 
   

 مبادئ اختيار الوسائل الّتعليمية :المبحث األول 

 ـــــــــــــــــــةاألسس النّفسية للوسائل الّتعلي    : :المبحث الثّاني   

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدور الوسائل الّتعليم    :ثالمبحث الثّالـ 
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 ماھیة الوسائل التعلیمیة وأنواعھا وتطبیقاتھا:الفصل األول

  :مفھوم الوسیلة التعلیمیة -/1

یعین المدرس على تطویر منهجیة عمله والزیادة في فالوسائل التعلیمیة هي كل ما      

المكتبة :یعین المتعلمین على إثراء خبراتهم وهي تضم  وهي كل ما,التربویة مردود یته

الحائطیة والشرائح  والخرائطوالنماذج والعینات والمجسمات  -السبورات بأنواعها -المدرسیة

والرادیو والتلفاز وأشرطة  وأال فالم -وأجهزة أالیسكوب-الخلفي اإلسقاطوأجهزة -}الشفافات{

تجهیزات حجرة الدرس اعتبار الخ كما یمكن .....یدیو والحاسوبشرطة الفوأ    الكاسیت 

فالوسائل التعلیمیة بالمفهوم العام هي ,والبیئة المحلیة من الوسائل التعلیمیة والحدیقة المدرسیة

أكثر فاعلیة أو هي  المعلم على توصیل الخبرات الجدیدة إلى تالمیذه بطریقة كل أداة تساعد

كل أداة یستخدمها المدرس لتحسین عملیة التعلیم والتعلم وتوضیح معاني كلمات الدرس دون 

نظن إن هناك  ال"یقول محمد وطاس  }1{واألرقام  والرموزأأللفاظ على  أن یعتمد المعلم

للمتعلم  من الوسائل التعلیمیة التي تتیح الفرصة ألتعلميفي هذا المجال  وسائل أكثر فاعلیة

بد ویعرفها ع,"فهم مایتعلم له إدراكًا یسمح و إدراكهاأألشیاء بأن یستخدم حواسه لمعرفة 

علیم عة أدوات ومواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة التبأنها مجمو "السالم حافظ

 .وٕایصالهاأألفكار وشرح بهدف توضیح المعاني ,"والتعلم
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 آخرونوقد عرفها ,من التكنولوجیا التعلیمیة  كمفهوم یعتبر جزء الوسائل التكنولوجیة أما    

یستعان بها عادة  ویةوسائل ترب جزء من التكنولوجیا التعلیمیة وكذالك على أنها على أنها

أن الوسائل التعلیمیة الحدیثة التي یمكن  سبق یمكن القول ومن كل ما,إلحداث عملیة التعلیم

عناصر  وأ توصیل فكرة  بدونه في تستخدم مع اللفظ أو حسیة} وسائل{في زیادة  استخدامها

وب منظم أذهانهم بأسل إلىالمادة الدراسیة إلى الطالب وتساعد على توصیل المعلومات 

  }1{تقبل الطالب للمادة الدراسیة زیادةومشوق وبأسلوب یساعد على فاعلیة عملیة التعلیم و 

technology tnstnuctionalمصطلح تكنولوجیا التعلیم :تكنولوجیا التعلیم 

التقنیات " أو"تقنیات التعلیم",في أصله مصطلح معرب ومرادفه في اللغة العربیة     

وثیقا بالتقنیة وكما  ارتباطانها ترتبط التكنولوجیا یتضح أ لمصطلح لكلمةومن هذا ا"التعلیمیة

التعریفات حول مصطلح التكنولوجیا أنها تعني الدراسة العلمیة  كثیر منیتضح في 

 .التطبیقیة

م الذي یعمل هي تكنولوجیا التعلیم ذلك العل:1978}2{وتعرفھ الموسوعة أالمریكیة *     

م في الوقت الحاضر ت ویقدمها بغرض القیام بالتدریس وتعزیزه وتقو ألالعلى إدماج المواد وا

والثاني المواد التعلیمیة والتي تضم المواد المطبوعة ,دوات التعلیمیةعلى نظامین األول هو األ

 .والمصورة التي تقدم معلومات خالل عرضها عن طریق األدوات التعلیمیة

نسانیة ویستخدم طریقة وغیر اإل نسانیةإلمصطلح یأتي من المصادر ا وتش هيتعریف *  

  ككل ویربط بین المصادر السمعیة والبصریة والتعلم وتقویمها نظامیة لتصمیم عملیة التعلیم

                                         

253م ص 1989دار الفكر -عبد السالم حافظ وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم- 1  
"التعلیم اإللكتروني بالجامعة الجزائریة مقومات التجسید وعوائق التطبیق" مذكرة تخرج - 2  
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التعلیم محصلة التفاعل یعتبر التكنولوجیا  هذا التعریفوالحاسبات اآللیة وغیرها ومن      

 .ةبین اإلنسان واألدا

ملیة مصطلح التكنولوجیا التعلیم مفهوم یعني عإن :مریكیةة األجمعیة أالتصاالت التربوی*   

سالیب األفكار واألدوات والتنظیمات بغرض تحلیل األفراد واأل متكاملة یشترك فیها   مركبة 

المشكالت التي تتصل بجمیع جوانب التعلیم اإلنساني وٕایجاد الحلول المناسبة لها ثم تنفیذها 

 }1{عملیات وٕادارة جمیع هذه ال وتقویمها

هي العلم الذي :تعریف المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تكنولوجیا التعلیم*    

حیث  التعلیم وعملیاته من المتعلقة بمصادریبحث في النظریات والممارسات التطبیقیة 

التعلیم هو  وتقویمها فتكنولوجیا وٕادارتها,واستخدامها }تقویم–إنتاج {تصمیمها وتطویرها

الوسائل التعلیمیة ودعوة بعض علماء  استخدامصطلح جدید نشأ نتیجة للفوضى في إ م

 هناك من الباحثین من,تكنولوجیا التعلیم المعلومات –لهذه العملیة  التربیة إلى وضع ضوابط

یحصر تعریفها تكنولوجیا المعلومات على إنها خلیط من أجهزة الكمبیوتر ووسائل أالتصال 

 الفیلمیةقمار الصناعیة وتقنیات المصغرات اف الضوئیة إلى األمن األلی ابتداء,

 }2{واالستنساخ

 :في علم الوسائل التعلیمیة فاھیمبعض الم  

ستخدام ا دى المداخل الحدیثة القائمة على وتعد بیئة التعلیم المدمج أح:بیئة التعلیم المدمج 

              ستخدام  استراتیجیات ا تزید من لمواقف التعلیمیة والتي م اكنولوجیا المعلومات في تصمیالت

 فهي أحدى الطرق التي تجمع بین بیئة ,التعلم النشط و المتمركز حول المتعلم والتعلم المفرد 
                                         

299دار صنعاء ص –علیان ریحي مصطفى عبد الدین محمد وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم - 1  
 

32م ص1989القاهرة دار الشروق –محمد الهادي تكنولوجي المعلومات وتطبیقاتها   -2 
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ل الطرق لتعلیم االلكتروني فهي تمزج بین أفضالتعلم التقلیدیة بأشكالها المختلفة وبیئة ا

رت وسائط جدیدة مثل االنترنیت وظهتي تقدم عبر جرائي وتلك المواد الالتقلیدیة لتعلیم اإل

لكترونیة في التعلیم دوات  التعلم االبیئة التعلیم المدمج نتیجة اإلقبال الشدید على استخدام أ

لى توافر متطلباته وخاصة في الدول النامیة فأصبحت هناك حاجة لتنظیم هذا دون النظر إ

حیث تجمع بیئة التعلم المدمج بین مزایا , علم التربیة  خدام من جانب المختصین فياالست

 .قرص مدمجة أم مسجلة على األ }1{الوسائل االلكترونیة سواء كانت هي عبر االنترنیت

حیث تقوم هذه الوسائل بعرض ,ومن مزایا هذا التعلیم التفاعل التقلیدي المباشر       

م هاد الطالب وتوجیهیالمحتوى العلمي بینما یقوم المعلم في قاعة الدرس بعملیات إعد

سئلتهم وتقدیم واإلجابة عن أ,رشادهم ومتابعتهم عند القیام باألنشطة  الفردیة والجماعیة وإ 

 .من خالل التفاعل الحي معهم  الرد المناسب لهم

هي البیئة التعلیمیة التي تجمع بین التعلیم االلكتروني المتمثل في : والتعلیم المدمج     

والمواقع االلكترونیة بما  التقدمیةالمتفاعلة والعروض  ائط المتعددةعروض تكنولوجیا الوس

تتضمنه من أسالیب التفاعل الفردیة أو االجتماعیة سواء كانت متزامنة أو غیر متزامنة وبین 

 .التقلیديالتعلیم 

والذي یتمثل في المحاضرات الفعلیة التي تمكن من تفاعل المتعلم مع المعلم وجها لوجه      

المتعلمین مع بعضهم البعض عن طریق  وتفاعل,المتعلم  مع المحتوى المطبوع  اعلوتف

 وذلك بهدف التغلب على سلبیات كل من البیئة أاللكترونیة والبیئة ,الحوار المباشر أو النقاش 

                                         

م2011مارس } 02ج-145{جامعة األزهر–مجلة كلیة التربیة  - 1  
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لى تنمیة المعارف ومهارات بهدف الوصول إ التقلیدیة واالستفادة من ممیزات كل منها

 .ر فاعلیة یقة أكثر بط الطالب

نشطة التدریبیة التي تصمم على شكل مهام هي مجموعة من األ:الورش التعلیمیة    

رشاد من المدرب بشكل فردي ثم جماعي مع التوجیه واإلتدریبیة صغیرة یعمل فیها المتدرب 

معارف ومهارات وخبرات وتوفي أدوات التدریب في أماكن التدریب الواقعیة بهدف تنمیة 

 }1{.الطالب

موضوع الوسائل التعلیمیة تحت ,لقد عالجت الوسائل التعلیمیة أدبیات التربیة والتعلیم      

 –الوسائل التعلیمیة  –وسائل اإلیضاح  -الوسائل المعینة:عناوین ومسمیات عدیدة منها

 –تكنولوجیا التعلیم  –التقنیات التربویة  –الوسائل السمعیة البصریة  –معینات التدریس 

 .الوسائل المعیاریة والوسیطة  –األساسیة }الغنائیات{ إلخباریةاالوسائل 

وٕالى غیر ذلك من المسمیات التي اجتهد ورغب التربویون واالختصاصیون استعمالها في     

یقصد  وتباینت المسمیات  فإن ما دتتعد ومهما,دراساتهم وبحوثهم ودراستهم وكتبهم 

دوات والمواد التي یستخدمها و األ ةجهز مجموعة األ هوانهابالوسائل التعلیمیة 

لتحسین أو تدریب التالمیذ على المهارات أو تعویدهم على العادات أو تنمیة "المدرس

 والرموز االتجاهات أو غرس القیم فیهم دون أن یعتمد المدرس أساسا على األلفاظ 

 لجت موضوع الى أن الدراسات التربویة الحدیثة  التي عوالبد من اإلشارة إ ,}2{واألرقام
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لى أن البعض یرى في الوسائل التكنولوجیا على أنها الوسائل الوسائل التعلیمیة قد أشارة إ

 .التي أظهرت كنتیجة للثورة التي حدثت في مجال أالتصاالت

من المعرفة المنهجي المنتظم  األسلوبالتكنولوجیا هو تطبیق  إلىالنظرة  وتعتبر هذه     

إي أن التكنولوجیا لیست ,المعارف المنظمة لمعالجة مهام تطبیقیة  العلمیة أو غیر ذلك من

تفاعلة من العناصر البشریة إنها منظومة متشابكة متداخلة م,وأجهزة اآلالت أدوات أو مجرد

 إن, }1{وغیر ذلك من العناصر والحقائقأإلدارة وأنظمة  واألسالیب وأال فكار اآلالت و

جدا فتشیر آثار ومخلفات التاریخ قدیم  في عملیة التعلیم تواآلال واألجهزةاستعمال األدوات 

والرسوم والصور التي استخدمها أهل الحضارات القدیمة لتعلیم  المنفوشاتلى اإلنساني إ

تطویر  إلىتضمنه من صور ورسوم وأشكال  كما تشیر الكتب والمؤلفات من خالل ما,األفراد

ن التطور الواضح إال أ,لیم واالنتباه و التع  حاإلیضاكبیر في استخدام هذه الوسائل إلغراض 

لى استخدام اللعب والمجسمات باإلشارة إ, الستخدام تلك الوسائل قد بدأ في عصر النهضة 

تها الهائلة ول من القرن القرن العشرین ثم تطورالتشهد تحوال كبیرا في النصف األ, والصور

یذكر , }2{ل وأجهزة تكنولوجیة متقدمة العقل البشري من وسائ إلیه توصل خر ماباستخدام أ

وتحسین التربیة  تقریر لمجلس البحوث القومي الذي كلف بإعداده مكتب البحوث التربویة

}OERI{مریكیة ویرى توثیقفي وزارة التربیة األ.  

وبیلیغرنیو  -برانس فورد -دون فان"  األشخاصكیف یتعلم  :"هذا البحث تحت عنوان      

 ,راضات الكامنة وراء هذا العمل وجود فجوة واسعة بین البحث والممارسة م ومن االفت1999
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یجري عندما یتعلم  فقط على ماویحاول المؤلفون بطریقة عملیة جدا إلقاء الضوء  

إننا نشاركهم في وجهة نظرهم القائلة إن فهم عملیات التعلم البد وأن تبني ,شخاص جیدا األ

یة استخدام التكنولوجیا التعلم المختلفة وهي ثالث فئات بكیفیة التعلیم بما في ذلك  كیف

 .والبناء االجتماعي المعرفي  –والمعرفیة  –السلوكیة :أساسیة من نظریة التعلم 

 القرن العشرین نتیجة محاولة  نشأ علم النفس السلوكي في العشرینیات والثالثینیات:السلوكیة

لذلك فهو یركز االنتباه على مظاهر , یزیائیةالفبموجب أسالیب العلوم  اإلنساندراسة سلوك 

 السلوك وجوانبه التي یمكن مالحظتها وقیاسها بصورة مباشرة وتقع في صمیم السلوكیة الفكرة

 تماما كتقلیص,التي مفادها أن االستجابات في أبسط أشكالها عمل انعكاس نفسي محض 

هذا من ذلك ومع  ثر تعقیداأكتعد غالبیة السلوك ,بنور ساطع تستثارحدقة العین عندما 

 واستجابة كما یقول علماء السلوك تعزیز االقتران بین حافز معین أو حادثة معینة یمكن

ویعتمد الرباط  الذي یتكون بین الحافز واالستجابة على  خاصة كحافز المكافأة والعقوبة

ولذلك یمكن  حافز باالستجابةال اقترانوجود وسیلة تعزیز مناسبة في الوقت الذي یتم فیه 

عندما }الخطأ -التجربة{ معزز مناسبعلیه بفضل سلوك عشوائي  والسیطرةتعدیل السلوك 

هذا هو مفهوم التكیف الفاعل وهو مبدأ طوره بوضوح كبیر }1{یحدث ذلك السلوك

م فقد بین إنه یمكن تدریب الحمائم على سلوك معقد تماما عن طریق skinner1969سكینر

مثل تقدي  بحوافز مناسبةاستجابات مرغوب بها تحدث عشوائیا مكافأة بوجه خاص على 

 فضال عن أنه ,مبدئیا سلوك معقد حوافز بعیدةواكتشف أنه یمكن ربط ,المزید من الطعام لها 
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إلغاء سلوك غیر مناسب ثم التدریب علیها مسبقا بفضل سحب المعززات وادعى  بإآلمكان

 . }1{فاعلیة من العقوبة رأكثكذلك أن السلوك المجزي skinnerسكینر 

وأن هذه ,ومما یعزز هذه المقاربة ویبرز أهمیتها هو أالعتقاد بأن التعلم محكوم بمبادئ ثابتة 

المبادئ مستقلة عن سیطرة المتعلم الواعیة ویحاول السلوكیون االحتفاظ بدرجة عالیة من 

الحاالت التي ال  ىإلیرفضون اإلشارة  وغالبا ما اإلنسانيفي رؤیتهم لنشاط  الموضوعیة

 اإلنسانيكالمشاعر والمواقف والوعي واألهم من ذلك أنه یمكن التنبؤ بالسلوك  تالحظ

 و أسفرةوالسیطرة علیه وتنطلق المدرسة السلوكیة بقوة من الموقف المعرفي الموضوعي 

وتعلیم وأهداف تعلیم قابلة للقیاس وتعلیم مدعوم  آلیاتعن تطویر  skinnerنظریة سكینر

میل العتبار  قریب واالختبارات المتعددة الخیارات وكان هناكالى عهد –لحاسوب با

أما الیوم ,وثیقا بالمقاربات السلوكیة للتعلم اقتراناالتكنولوجیا والحواسیب بوجه خاص مقترنة 

فهناك حركة قویة بعیدة عن المقاربات السلوكیة للتعلیم في مراحل التعلیم العالي رغم أن 

والهندسة والتدریب , قویا في التدریب التعاوني والعسكري وفي بعض حقول العلم أثرها مازال

 }2{الطبي

فالتعلم عند  أساسا للتعلمبوصفه  وتتجاهلهالنشاط الذهني  تنكر السلوكیة:المذھب المعرفي*

تعزیز السلوك بدال من  إعادة إلىالبیئیة الخارجیة التي تؤدي  البنيالسلوكیین یتحدد بفضل 

 على فیلحون فیلحون,فكرة واعیة لدى المتعلم أما المعرفیون أو   معالجة ذهنیة إلىدي أن تؤ 

 .اإلنسان ضروریة لتعلم -للعلمووعیه داخلیة  تمثیلیاتوجود معالجات ذهنیة 
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تعني المقاربة المعرفیة :" م المعرفیة على النحو التاليFontana  1981ویلخص فونتانا   

     أن نقید أنفسنا بالسلوك المالحظ بل یجب أن نهتم  یمكن الالتعلم فهم  أردنا  ماإ إذ أننا

بمقدار المتعلم عقلیا على إدراك مجاله النفسي أي على عالمه الداخلي من المفهومات      

تؤكد فقط على  ولذا فإن المقاربة األخیرة ال,والذكریات وغیر ذلك استجابة للخبرة والتجربة

  .}1{البیئة طریقة التي تفسر بموجبهاعلى ال أیطأبل ,البیئة 

بل كعنصر فعال في عملیة التعلم یحاول عن قصد ,وترى الفرد لیس كمنتج ألي للبیئة     

وهكذا فإن البحث عن قوانین ومبادئ , معالجة تیار المعلومات التي یغذیه بها العالم الخارجي

ناغم في مالئمة المعلومة والبحث عن معنى وت,أو عالقات في معالجة المعلومة الجدیدة

إذ یهتم علم , النفس المعرفي في علمیعد أن مفهومین جوهریین , الجدیدة مع المعرفة السابقة

والشروط  والتفكیر والسلوكس المعرفي في تحدید العملیات الذهنیة التي تؤثر في التعلم النف

في بعض ,ات الذهنیة تعتبر العملی وغالبا ما,ووصفها,في تلك العملیات الذهنیة  المؤثرة

ومع ذلك یمكن برمجتها وتعدیلها بعوامل خارجیة ,للتغییر غیر قابلةأو ثابتة  الطرق عامة

 . }2{كالخبرة

جرت محاوالت عبر ,فمن الناحیة األولى,واسعا جداوتغطي المقاربة المعرفیة للتعلم مدى      

وفیزیائیة للعملیات  رونیةمیكانیكیة والكت تمثیالمجاالت مثل الذكاء االصطناعي لتقدیم 

فإن المدرسین الذین ,الناحیة األخرى موضوعیا ومناألمر الذي یعكس موقفا معرفیا ,الذهنیة

 على تطویر معنى شخصي للمتعلمین بفضل التفكیر والتحلیل وبناء المعرفة عن  یؤكدون بقوة
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ات المعرفیة للتعلم المقارب ویبدوان,على موقف معرفي بنیوي إنما یدلون,طریق عملیات ذهنیة

تكون مالئمة بصورة أفضل في مراحل – اإلبداعيبما فیها من تركیز على التجرید والتعمیم –

 .}1{التعلیم العالي

االجتماعیة البنیة "هو هام موضوعتعلم عدیدة تحت  هناك نظریات:البنیة االجتماعیة للمعرفة*

{ التعلم المعرفیة تتصف بالجبریة عناصر نظریاتفنظریات التعلم السلوكیة وبعض " للمعرفة

السلوك والتعلم یقومان على القانون ویعمالن ضمن شروط  االعتقاد بأنبمعنى } الحتمیة

سیطرة علیها وٕان كان له دور في السیطرة فهو  الفردیةثابتة یمكن التنبؤ بها ولیس للمتعلم 

 }2{.قلیل جدا

الحرة  اإلدارةو اف بأهمیة الوعي نحو االعتر  األیامهناك نزعة في هذه  على أیة حال  

ویة قد أصبحت في السنوات والمؤثرات االجتماعیة على التعلم وعلى الرغم من أن البنی

في التعلیم العالي فإن االعتقاد بأن الكائنات البشریة في  كثر شعبیة وشیوعاً األ ألخیرةا

 .زمن طویلقد ظل قائما ل,لى المعنى بدالالت شخصیة نشطة وحرة وتسعى إ جوهرها

من الخبرة متغیر  في عالمكل فرد یعیش "م Carl Rogers1969قال كارل روجرز 

 .ویفسر العالم الخارجي في سیاق ذلك العالم الخاص"هو مركزه باستمرار یكون

الختبر األفكار فقط على إذ ,تعد بیئة التعلیم االجتماعیة عند العدید من التربویین حاسمة

 والزمالء فضال عن أن المعرفة تكتسب أساسا عن واألصدقاء ةمع الطلب إبطاالمدرس بل 
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 وما یعتبرالمؤسسات المنشأة اجتماعیا كالمدارس والجامعات  أوطریق العملیات االجتماعیة  

 .قد بنیت اجتماعیا األمرتكون في واقع "ذات قیمة"معرفة 

 إحدىكل معرفة تشأیطأ بل هي ,وهكذا فإن المعرفة لیست فقط معرفة مضمونة    

یكون من أهداف ,وبموجب هذا المفهوم -اللیبرالیةالتربیة  بمفهوممجموعات القیم المتعلقة 

 .المتقاةمعرفة شكل ال و األیدیولوجیات التي تحدد تطویر وعي نقدي للقیم التربیة الرئیسة

 وال, وغیرهم المتعلمینالتواصل بین  تتطلب, اجتماعیةعملیة  أساساالتعلم یعد  إننستنتج هنا 

كن أن تحل التكنولوجیا محل هذه العملیة االجتماعیة بصورة فعالة رغم أن التكنولوجیا یم

 }1{یمكن أن تسهلها

على  أطلق, مراحلمر مفهوم الوسائل التعلیمیة بعدة :تطور مفھوم الوسائل التعلیمیة

 .الوسائل التعلیمیة كما أسلف الذكر مسمیات مختلفة وفما یلي عرض لهذه المراحل

 :األولىالمرحلة 

ولعلى ,تسمیات هذه الوسائل التعلیمیة على الحواس التي تخاطبها اعتمدتفي هذه المرحلة 

التعلیم یعتمد على  یعتقدون أنفالمربون visual Instructionأول أسم لها التعلیم البصري 

لیها عن من خبرات الفرد في التعلیم یمكن الحصول ع%90-80وأن نسبة,حاسة البصر

 Audioوظهرت تسمیة أخرى للوسائل التعلیمیة هي التعلیم السمعي .ق هذه الحاسةطری
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 Instruction  ألنهما تناولتا حاسة واحدة هي حاسة ,قاصرتین المتسمیتانوتعتبر هاتان

بقیة الحواس كأنها لیس لها أهمیة في عملیة  السمع وحدها وتركت حاسة أووحدها  البصر

 .التعلیم 

 Audio  Visualهي التعلیم السمعي البصري ,تسمیات أخرى وظهرت عد ذالك

Instruction وتعتبر هذه التسمیة قاصرة أیضا ,وهي تعتمد على حاستي السمع والبصر معا

إال أن أصحاب هذه التسمیة یعتقدون  -اللمس –والذوق  -الشم –بقیة الحواس  تمهلألنها  

     ثم ,ته عن طریق حاستي السمع والبصرمن خبرا أكبر قدرعلى  الحصولبأن الفرد یستطیع 

على جمیع الحواس ظهرت تسمیات أخرى أكثر شموال وال تعتمد على حاسة واحدة بل تعتمد 

 .سیة واإلدراكیةمثل الوسائل الح

 :المرحلة الثانیة

 Teachingمعینات للتعلیم  اعتبرت هذه المرحلة الوسائل التعلیمیة معینات التدریس أو

Aids& Instructional Aids,1{المعینات السمعیة البصریة فسمیت وسائل اإلیضاح أو{, 

ولكن بدرجات متفاوتة كل حسب مفهومه ,بها في تدریسهمظرٌا ألِن المعلمین قد استعانُوا ن.

واعتمد على الطریقة التي تعلم بواسطتها ونشأ ,وبعضهم لم یستخدمها,لهذه المعینات وأهمیتها

وقد یعاب على هذه التسمیات أنها تُقِصُر وظائف هذه الوسائل , لىأنها الفض علیها العتقاده

ویمكن االستعانة بها أو ,في حدود ضیقة للغایة وتعتبر كمالیة وثانویة في عملیة التدریس

 .ولم تعطى أهمیة للمتعلم,یصعب شرحه كما أنها ارتبطت بالمعلم لتوضیح ما,عنها االستغناء

                                         

20لكویت صوسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم دار العلم ا –حسین حمدي الطوبجي  - 1  



 الفصل األول       تطبیقاتهاو  ماهیة الوسائل التعلیمیة وانواعها

 

 
15 

 

 :المرحلة الثالثة

 وسائل لتحقیق االتصال  وفیها بدأأنها على اعتبار  ة بالوسائل التعلیمیةحلمر اهتمت هذه ال

 االستغناءو معینة یمكن تحقیق نریدها وسائل إیضاح أهر العملیة التعلیمیة لاالهتمام بجو 

 . علیمعلم والتً ثناء عملیة التً بالمنطق المجرد أ واالكتفاءعنها 

 :یةالنظرة التّاریخیة عن الوسائل التعلیم2/

لى لى نقل رسالة ما من مصدر التعلم إتعمل ع غیر بشریة أونت أیة وسیلة بشریة كا      

 )توفیق مرعي.   (}1{التعلم أهدافالمتعلم ویسهم استخدامها بشكل وظیفي في تحقیق 

  الدرس وحل أهدافعنصر من عناصر نظام شامل لتحقیق والوسیلة التعلیمیة هي        

یساعد على الشرح  إضافیاوهي لیست شیئًا  في موقف تعلیمي معین المشكالت التعلیمیة

من عملیة التعلیم التي یجب أن تشارك فیها األیدي تجزأ ی بل هي جزٌء ال ,والتوضیح

 .لتكون ناجحة مالئمة لفطرة الطفل والحواس

: لسببین األول وجب الحدیث عن اللغة ,قبل التطرق لتاریخ الوسائل التعلیمیة       

قناة } المادة{والرسالة}التلمیذ{سل إلیهو المر }المعلم{الوسیلة التواصلیة بین المرسل عتبارهابا

مفهوم أو حقیقة أو  معنى أو إي عنصر یساعد على توصیل رسالة أو} الوسیلة{ االتصال

فإذا نجح في طریقة اتصاله بتلمیذه فإن هذا یعني ,وهذا بالطبع ینعكس على عمل المعلم فكرة

تستخدم كوسیلة تعلیمیة مع مراعاة المستوى  أما السبب الثاني ته في التدریس ناجحةأن طریق

 الصیغ  باستخداموتكون :ضرب المثالوأمثلة ذالك  الفكري للمتعلمین
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ُدوِن الّلِه ُأْولَیاَء َكَمَثِل  اتخذوا منذِیَن الّ  َمَثلُ :ِِِِ[قال تعالى}كأن{و}الكاف{و}مثال{اآلتیة

 }1{]َكاُنوا َیْعَلُمونَ ْیُت ْالَعْنَكُبوِت َلْو ّتَخَذْت َبْیَتا وإِّن َأْوَهَن ِالُبُیوِت َلبَ اْلَعْنَكُبوِت ا

ومن أمثلتها قصة الثالثة الذین آواهم المبیت إلى الغار فانحدرت صخرة من الجبل :القصة

ول أن رس هریرة رضي الّله عّنهأبو القصص القصیرة ما رواه  أمثلةومن ,فسدت علیهم الغار

بینما رجل یمشي بطریق اشتد علیه العطش فوجد بئرًا فنزل (:الّله صلى الّله علیه وسلم قال

لقد بلغ هذا الكلب من :فقال الرجل,فإذا بكلب یلهث یأكل الثرى من العطش,ثم خرج,فشرب

فسقى الكلب ,بفیه أمسكنهفنزل البئر فمأل خفه ثم ,بینبلغ  العطش مثل الذي كان قد

في كل ذات كبد :؟ فقال...رسول الّله وٕان لنا في البهائم أجراً  یا:قالوا,فغفر لهفشكر الّله له 

 .)رطبة أجر

 : التعلیمةمراحل تطور الوسائل  /1 

اعتمدت التسمیات كما یرى عسقول على الحواس  التي یخاطبها  }2{:مرحلة الحواس: أوالً 

ات أخرى مثل التعلیم السمعي ثم ظهرت تسمی, أطلق علیها التعلیم البصري  الوسیلة وأول ما

 وٕاهمال باقي الحواس ,ولعل التركیز على حاسة واحدة سواء كانت حاسة السمع أو البصر ,

ألن الخبرات ال ترد على عقل المتعلم عبر حاسة ,یعكس قصورًا بارزًا في هذه التسمیات 

نها أهملت  إال أ,مما  أدى إلى ظهور تسمیة ثالثة هي التعلیم  السمعي البصري ,واحدة 

 .باقي الحواس  كالشم  والتذوق واللمس 
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اعتمدت التسمیة على كون الوسائل معینات في العملیة  :مرحلة معینات التدریس:ثانیاً 

ویرى ,فأطِلق علیها معینات التدریس  ألن المعلمین یستعینون بها في تدریسهم , التعلیمیة

ي إعانة المعلم على القیام بدوره وأن أنها حصرت دور الوسیلة فعسقول على هذه المرحلة 

 .دورها  ثانوي في التعلیم 

ینظر لمفهوم االتصال كمرحلة من مراحل تطور مفهوم التقنیات  :مرحلة االتصال: ثالثاً 

على أنه عملیة دینامیكیة یتم التفاعل فیها بین المرسل والمستقبل والرسالة وقناة ,التربویة 

 .االتصال داخل الغرفة الصفیة 

بأسلوب النظم إتباع منهج وطریقة في العمل تسیر في خطوات  یقصد :مرحلة النظم : رابعاً 

وتشمل ,منظمة وتستخدم كل اإلمكانات التي تقدمها التكنولوجیا  لتحقیق أهداف محددة 

التعلیمیة من  العملیةاألمر  الذي ساهم في نقل ,الموارد البشریة والتعلیمیة والوقت والمال 

 }1{.لعشوائي إلى المستوى المخططالمستوى ا

 :تطور الوسائل التعلیمیة حسب الحضارت واألمم/ 2

 :العصور القدیمة*  

لوسائل التعلیمیة لیست ولیدة العصر الحالي بل تعود أوصولها التاریخیة إلى بدایة وجود ا   

 إلى أن مخلفات اإلنسان منذ أقدم alclebالكلوبوقد أشار ,األرضاإلنسان على سطح 

التعامل  وأتقنبصورة رموز تعرف على مدلوالتها  العصور تدل على أنه بدأ التعبیر بأفكاره

 تمثل في مجموعها وسائل تعلیمیة ألنها تتكون من مجموعات من  الهیروغلیفیةفالكتابة ,بها
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ن علماء أcable كایليوذكر ,الصور لها مدلوالت تشكل سجًال لتك الحقب التاریخیة

یحرص على  أرسطو في تدریس تالمیذهم على التجارب المباشرة حیث كاناإلغریق أكدوا 

 , اصطحاب تالمیذه لجمع العینات ودراسة الظواهر الطبیعیة

فقد ذكران الوسائل التعلیمیة كانت مستخدمة في القرون األولى من المیالد  أبو حمودأما 

ورة استعمال ضر  kontelnyanكونتلیان  في روما وهو المعلمینعندما طالب أحد 

وقد وضع نماذج , الممكنة التي تساعد في تسهیل تعلمها المخترعاتالمتعلمین اللعب وجمیع 

وللوسائل التعلیمیة مكانة ممیزة في التربیة , من العظام للحروف حتى یلعب بها المتعلمون

 .إنه عندما السید حیث یذكر اإلسالمیة 

 :الحضارة االسالمیة*

صلوا كما :"مي كان الرسول صلى اهللا علیه وسلم یوجه أصحابه بقولهبدأ الدین اإلسال      

القصة  -وقد استخدم صلى اهللا علیه وسلم  في تعلیم صحابته ضرب المثال "رأیتموني أصلي

الخ عطار .....العروض العملیة -عناصر الكون المادي الرسوم التوضیحیة -اللوح والكتاب

 }1{الكلوبمعینات التدریس حیث ذكر  باستخدام العدید من العلماء ناديوقد   وكنساوة

kaleb  مام الغزالي اإلثم تاله , بكر الرازي الذي اعتمد على التجارب إلثبات أفكاره  أباأن

أي أنه اعتمد على الحواس "یدرك باألبصار والعمل, أن العلم یدرك بالبصائر" الذي أشار إلى

الذین اعتمدوا على الوسائل التعلیمیة  وكذالك من العلماء, في عملیة التعلم والتعلیم

الحسن بن الذي صنع أول مجسم للكرة األرضیة على قرص الفضة وكان  اإلدریسي,

 .الهیثم
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 االنكسارمع طالبه لیشرح لهم الظواهر الطبیعیة عملیًا مثل ظاهرة  رحاالتیخرج  في       

حیث إیراسموس  الوسائل التعلیمیةالذین اهتموا ب الغربیینومن بین المفكرین والمربین كابلي ,

بطرائق غیر السابقة كالقصص والصور  والحیواناتبأن یألف التالمیذ األشیاء  نادي

الذین أكد أهمیة االنطباعات  mauhanوموهان   kamblanilكامبالنیل  وتبعهوالمباریات 

و فروبل kamaunaus bastalauzyكمونیوس بستالوزي  الحسیة  في التعلم ثم جاء

fraubl}1 {. 

 :العصرالحدیث*

بدأ العلماء ینادون بضرورة االهتمام واالعتماد على الخبرات : وفي العصر الحدیث    

  وأجریتوأهتم المربون وعلماء النفس بالوسائل التعلیمیة , الحسیة والمباشرة في عملیة التعلم

في مواجهة الفروق التي توضح دور الوسائل التعلیمیة  واألبحاثالعدید من الدراسات     

 .الفردیة وتعلیم المعرفة والمهارات

فقد , وحدیثة حداثة الساعة, الذكر الوسائل التعلیمیة قدیمة قدم اإلنسان نفسه أسلفناوكما    

ضرب اهللا للناس األمثال لیوضح لهم سبل الخیر وسبل الشر ویقرب إلیهم الصورة بأمثلة 

ل باألمثلة التي تقرب المعاني البعیدة إلى أذهان إن الفران الكریم حاف,محسوسة من حیاتهم 

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى قصة , یلمسها المتلقي المتلقي بصورة محسوسة یشاهدها أو

یقتل غرابًا آخر ویدفنه لیعلم هابیل كیف یواري هابیل وقابیل وكیف أرسل اهللا سبحانه غرابًا 

" محمد صلى اهللا علیه وسلم"نا الكریم رسول أتىوكذلك , هذه وسیلة عملیة ,سوءة أخیه 

 األمثال والصور المحسوسة والقصص البلیغة والدروس  مستخدماموضحًا ألمته أمور دینها 
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ثم شبك  ).المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا(:فقد قال صلى اهللا علیه وسلم,العملیة

 .}1{أصابعه

الزمني الفن سواء التشكیلي من رسم  والحكم,رجال الكنیسة سخر وفي الدین المسیحي     

الخ كوسائل لنشر تعالیم الدین المسیحي ما ورد في ....ونحت أو فن مسرحي أو موسیقى 

 و لو رجعنا للتاریخ مرة لوجدنا أن اإلنسان فكر بوسیلة یتعامل بها للتعبیر عما ,اإلنجیل 

الرسوم  إلىفاهتدى ,عامل بهاوللتعبیر عن أفكاره فحاول تجرید المحسوسات التي یت, یرید     

ها أصبحت الحروف والكلمات التي نتعامل بِ  أن إلى وأخذ یبسط هذه الرسوم والرموز,والرموز

 .في عصرنا الحالي هي رموز لتعامل والتعبیر 

له  ال حولطفال  یولد اإلنسانولما كان , أغراضهلوسائل تخدم  اإلنسانوتطور استخدام     

سواء عن طریق الخبرة الشخصیة المباشرة أو غیر ,یمر بتجارب عدیدة فإنه البد أن, وال قوة

رات كتساب الخباالخبرات الخارجیة فإن هذا الطفل یبدأ ب أوبغیر هدف  أوبهدف ,المباشرة 

 لآلخرینما الخارجیة فإنه یكتسبها عن طریق مشاهدته الشخصیة من تجاربه الذاتیة ،أ

شهدوها  وممنلخبرة له، سواء ممن مروا  بالتجربة وٕاخوانه وأصدقائه،وبشرحهم ل ،كوالدیه

   }2{رةوخالل عملیة إكسابه الخب

عدة طرق لتبسیط الخبرة البنه،بل وأنه ممرره بخبرة عملیة  أستخدمالبد وٕان الرجل قد    

 الصغیر كان یأخذه معه،بل أنه كان یّالزمه  ابنهفعندما كان یشتد عود ,لیتعلم تلك المهارة
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 فشاهد عملیة الصید التي كان یقوم بها والده أو,تجواله بالغابة بحثًا وراء  القنص ,خالل     

 .الخ... ر }1{روالدته أو أخوه الكبی

فینادي بضرورة اعتماد  15ومن العلماء المسلمین ابن خلدون في مقدمته في القرن      

لتعلیمیة لتسهیل اإلدراك في عملیة التعلیم بل لقد اعتبرها من أفضل الوسائل ا األمثلة الحیة 

واكتساب الخبرات وبعد فترة من الظالم الذي خیمة على أوربا یظهر لنا المطران كومونیوس 

فیخرج أول كتاب مدرسي مزود بالرسوم لتعلیم م 1670م إلى 1592في أول عصر النهضة 

  ون  قاله ابن خلد الالتینیة لألطفال باسم عالم المصورات وأكثر من هذا نجده یكرر ما

فیطالب المعلم بإحضار نماذج حیة إلى غرفة الصف وأن یرسم الرسوم التوضیحیة على لوح 

 .}2{المحسوس بالمجرد ویعرف المجرد بالمحسوس إلى األطفالالطباشیر لیتعرف 

ظهر ,وبدأت األمور تأخذ مجراها الطبیعي هناك, وبعد أن استقرت النهضة في أوروبا    

تربیة }{ امیل{م فیخرج بكتابه 1778-م1712جان جاك روسو المربي الفیلسوف الكبیر

إذ شرح في كتابه كیف یرید البنه الحریة والنمو والتطور وآثر البیئة والطبیعة في } الطفل

-م(1746 19في القرن  )بستالوزي(ثم جاء بعده إمام رجال التربیة األستاذ ,ذلك 

ات للحواس وللخبرات الشخصیة وترك المجال لتعلم في عملیة اكتساب المهار  )م1827

والتجارب العملیة فاستخدم الحجارة والخرز والبندق لتعلیم الحساب والرحالت المدرسیة إلى 

أو عمل نماذج ,حیث كان یطلب منهم رسم األماكن التي زاروها,األماكن األثریة والطبیعیة 

 .یاء تاركًا لهم حریة التعبیر واكتشاف العالقات بین األش, لها من الطین
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واستمر رجال التربیة في تطویر الطرق التربویة في عملیة اكتساب الخبرات والتأكید      

حول هذا الموضوع  فكثرت اآلراء والمداس ,تعلى الوسائل التعلیمیة لتسهیل اكتساب الخبرا

 .وزاد هذا األمر االكتشافات الحدیثة واالختراعات

لى وقامت الثورة الشیوعیة التي كان لها رأي في كل إلى أن بدأت الحرب العالمیة األو ,      

واستخدمت خالل الحرب وسائل اإلیصال الجماهیریة المتوفرة لكل دولة من الدول ,شيء

وما كادت ,ولزیادة عدد المتطوعین منهم, المشتركة في الحرب لنشر الوعي بین أفراد شعبها

 واستخدامها لمواساة الناس وشحذ تضع الحرب أوزارها حتى عادت تلك الدول لنفس الوسائل 

فاستخدموا في هذا وذاك الملصقات والسینما ,وبناء ما حطمته الحرب هممهم  الستعادة الحیاة

 .}1{الصامتة والمسرحیات الوطنیة والمنشورات عالوة على وسائل الحرب والدمار

 باإلسراعللتفكیر وبدأت الدول تنظر إلى عملیة التعلیم نظرة فیها من الجدیة ما حداهم      

في تطویرها لإلقالل من األمین بأسرع وقت ممكن فاسخروا لذالك كل طاقتهم محاولة من 

في الحرب الحكومات التقلیل من مشاكل المجتمع ألنها بدأت تقدر الفرق بین اإلنسان األمي 

اهیة فاستغلوا أحدث أال الت واألجهزة التي كانت معروفة آنذاك لرف,والسلم على حد السواء

فاستعملوا الرادیو ,اإلنسان وتعلیمه وتثقیفه لما وجدوه عند استعمالها خالل وقبل وبعد الحرب

 .وغیر ذالكوالسینما الصامتة والمطابع وما یطبع بها من صحف ومجالت وكتب 

ولقد قام رجال التربیة بتجارب عدیدة وأبحاث مضنیة حول التعلم واكتساب المهارات 

 بحیث تتناسب,استیعابها لدى المتعلمین سواء الصغار منهم أو الكبار والمعارف وتیسیر آمر
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وحددوا الكثیر من الوسائل  فخرجوا بالعدید من النظریاتهذه السهولة مع أعمارهم  

واألسالیب األكثر توفیرًا للوقت والجهد على المتعلمین والمعلمین في نفس الوقت كالتعلیم 

فكانت الحرب العالمیة , یشأ أن تسیر األمور بهذه الرتابةولكن القدر لم          .المبرمج

فكانت بعض الدول المشتركة فیها غیر مستعدة لها االستعداد الالزم ,الثانیة على حین غرة

بل ال تبقي ,وتصهر الحضارات صهراً , فوجدت نفسها أمام حرب تآكل نارها البشر اكأل

ام مدى الفوائد التي یمكن أن تجنیها من فراجعت سجالتها فوجدت باألرق, وراءها من باقیة

بل أحدث الوسائل التي استخدمت في عملیة التعلیم لتعویض ما فقد منها الوسائل  استخدام

أن التعلیم باستخدام  حصائیات وجدباإلو ,اهفي الحرب وٕاعادة بناء ما تهدم من معالم حضارت

ن أكبر عدد من المهارات الوسائل التعلیمیة یساعد على تعلیم عدد أكبر من المتعلمی

وٕانهم یحتفظون ,من وقت التعلیم بدون وسائل%40-30والمعارف ویوفر ما ال یقل  عن 

 .}1{وبتكلفة أقل%38بهذه المعارف والمهارات لزمن أطول یصل إلى حوالي 

 والناس في كل شؤون حیاتهم یستخدمون وسائل اإلیضاح لتقریب األفكار والمفاهیم     

وقد طور اإلنسان وسائل معینة لتوصیل أفكاره , ون إیصاله إلى مستمعیهملتوضیح ما یرید

بدءًا من رسومات اإلنسان  الحجري على الكهوف وصوًال إلى استخدام التقنیات الحدیثة التي 

على رأسها الحاسوب وتطبیقاته المتعددة واألجهزة السمعیة والبصریة والعینات والمعارض 

ات المیدانیة واللوحات بمختلف أنواعها والسبورات وغیر ذلك من والتجارب المعملیة والزیار 

 .وسائل اإلیضاح
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 }1{:أن الفرد یتعلم بنسبة تشیر الّدراسات الحدیثة إلى

 .%83للتعلیم عن طریق حاسة البصر / 1

 %11للتعلم عن طریق حاسة السمع / 2

 %3.5للتعلیم عن طریق حاسة الشم / 3

 %1.5لمس للتعلیم عن طریق حاسة ال/ 4

بمعنى أن حاسة السمع قد تكون , وهي نسبة تقریبیة, %1للتعلیم عن طریق حاسة الذوق / 5

بینما تكون حاسة البصر هي الحاسة الرئیسیة في , الحاسة الرئیسیة في موقف تعلیمي معین

 .موقف تعلیمي آخر

وأصبحت ,علیمیة الت األنظمةفي كل  اعتمادهاوألهمیة الضروریة للوسائل التعلیمیة جرى     

یتجزأ في بنیة منظومتها ومع أن  من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءًا ال ضرورة

, بدایة االعتماد على الوسائل التعلیمیة في عملیتي التعلیم والتعلم لها جذور تاریخیة قدیمة

نظم التعلیمیة ع ظهور الفإنها ما لبثت  أن تطورت تطورًا متالحقًا كبیرًا في اآلونة األخیرة م

 .الحدیثة 

وقد مرت الوسائل التعلیمیة بمراحل طویلة تطورت خاللها من مرحلة إلى اخرى حتى   

 بنظریة االتصال وصلت إلى أرقى مراحلها التي نشهدها الیوم في ظل ارتباطها 
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 Communication Theoryاعتمادها على مدخل النظم  Systemmsالحدیثة

Approach}1{ . 

مصطلحًا واستعماله شیئًا مألوفًا عند معظم فئات " الوسائل التعلیمیة"بح انتشار أص      

ولما كان , العاملة في نطاق التعلیم أم غیر العاملة, المجتمع المثقف منها وغیر المثقف

وعلى  التعلیمیةالمؤسسات  للوسائل التعلیمیة من دور وأهمیة في میدان التدریس فإن جمیع

والتأكید على ضرورة , صبحت توجه جزءًا كبیرًا من اهتمامها لتوفیر الوسائلها أمستویاتكافة 

 .استخدامها واالستفادة منها في عملیة التدریس 

لدى الغالبیة العظمى " الوسائل التعلیمیة"لكن المتتبع لنوعیة ومدى استیعاب مفهوم      

حتاج إلى تصحیح وبلورة في یسیجد أن فهم ماهیة الوسیلة , ممن یبدون اهتمامًا وحماسًا لها

في إلى جانب ضرورة توضیح الرؤیة لعملیتي االختیار واالستخدام , األحیانمن  كثیرًا 

 }2{.التعلیمیةالمواقف 

إن أفضل أنواع التعلیم هو ما یتم من خالل تجارب خبرة حیة ومباشرة وهذا ما اتبعه    

ن العامة لكي یستمعوا إلى الناس سقراط في تعلیم تالمیذه إذ كان یخرج بهم إلى األماك

وازدادت تعقیدًا ,تعقدت الحیاةإال أنه بمرور الزمن ,ویناقشونهم في آرائهم وفي أسالیب حیاتهم 

حیث أنه من الصعب توفیر هذا النوع من الخبرات لوجود عوائق كثیرة ,في وقتنا الحاضر

شیاء المطلوب دراستها أو مثل البعد الزمني والبعد المكاني وكثرة النفقات وكبر حجم األ

 لهذا كله أصبحت الحاجة ماسة إلى توفیر خبرات أخرى تكون, خطورتها على حیاة الطالب
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, بدیلة للخبرات المباشرة وتساعد في عملیة التعلم فظهر ما یسمى بالخبرة الغیر المباشرة 

طالب ومابین وفي هذا النوع من الخبرات یتم التعلم عن طریق وسائل اتصال تربط مابین ال

وهي " الوسائل التعلیمیة"وسمیت هذه الوسائل بوسائل االتصال أو , دون الخروج إلیهالواقع 

 . }1{ومنها ما یشاهد ومنها ما یسمع ویشاهد في وقت واحد, متنوعة ومتعددة منها ما یسمع

وتعتمد العملیة التعلیمیة بوجه عام على مجموعة من العناصر ذات عالقة عضویة    

اسكة وتفاعالت مستمرة ال یمكن فصلها عن بعضها البعض نظرًا لما یوجد بینهما من متم

 , تكامل مستمر في أثناء العملیة التعلیمیة 

 ویمكن القول أن الوسائل التعلیمیة تمثل أحد هذه العناصر وتعد ركنًا أساسیًا في العملیة     

ها قناة أو القنوات التي تمر خاللال"التعلیمیة  ومرجع ذلك هو أن الوسائل التعلیمیة هي

فهي باختصار عبارة عن قنوات لالتصال ونقل المعرفة بل   ,الرسالة بین المرسل والمستقبل

أنها ضرورة لكل مؤسسة تعلیمیة ولكل مدرس ومن هنا صار التعریف علیها وعلى أساس 

 .بمختلف مراحله اختیارها واستخدامها وتقویمها أمرًا الزمًا لكل  من له عالقة بالتعلیم

إن المعلومات والخبرات التي یحصلها الطالب عن طریق البرامج الدراسیة في مراحل      

سة أدواره التعلیم المختلفة ما هي إال وسیلة لعملیة إعداده الشاملة التي تمكنه من ممار 

  .الوظیفیة التي یعد لها

, ًا نشیطًا وفعاًال داخل مجتمعه ولغرس قیم المجتمع ومعاییره بما یجعل هذا الطالب عضو    

 فالخصائص المعرفیة واالنفعالیة للمعلم, ویعد المعلم ركنًا أساسیًا من أركان العملیة التعلیمیة
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الفّعال عند , مهمة في عملیة التعلیم ونتاجها حیث إن لهذه الخصائص آثارها على الناتج 

والمعرفیة  واالنفعالیةالحركیة من إشباع حاجاته النفسیة و  المتعلم التحصیلي للمتعلم

 .واالجتماعیة

ویؤدي التفاعل بین المعلم والطالب والمنهج إلى حدوث التعلم فالتربیة عملیة تفاعل بین     

 .}1{إنسان وآخر

 :الوسائل التعلیمیة والتعلیم الفعال -/3

میادین  وحیثما نظرنا في,إن العصر الذي نعیش فیه عصرًا یتجدد ویتغیر على مدار الساعة

العلم والمعرفة تطالعنا أسماء جدیدة ومخترعات حدیثة ال عهد لنا بها وحتى في میادین 

ورد إلینا  مقدمة ما التربیة والتعلیم یفرض هذا الواقع وجوده في جمیع المجاالت ولعل في

 .ومع تكد س" تقنیات التعلیم "اصطالح 

تقنیات ” ه من جزء بسیط تحت مظلة الوسائل واألجهزة  بما تمثل هذهالمدارس بالعدید من 

 إال أن استیعاب رجل الشارع والطالب وحتى المدرس أو المسئول عن العملیة ” التعلیم 

التعلیمیة في المدرسة لهذا المفهوم مازال دون المستوى المطلوب بل وفي العدید من 

هي ” التعلیم  تقنیات” المجتمعات والدول أثیرت أسئلة تدور في معظمها حول ما إذا كانت 

نزعة واتجاه نحو الرفاهیة التعلیمیة أم أنها ضرورة حتمتها الظروف المحیطة بالعملیة 

 .  }2{التعلیمیة لضمان تعلیم أفضل وتعلم أفضل
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  :العلمیةلقد أثبتت نتائج العدید من الدراسات واألبحاث 

یساعد هذا أن االستخدام األمثل لتقنیات التعلیم بوساطة المدرس الكفء سوف - 1

أن , المدرس على أداء عمله بكفاءة عالیة وجودة فائقة فقد ثبت من دراسة للمؤلف

من % 50أن یوفر   بصریة/ بوسع المدرس الذي یستخدم وسیلة تعلیمیة سمعیة 

 .وقت الحصة مع ضمان مستوى تعلیمي أفضل 

ستواه كما أن استخدام تقنیات التعلیم سوف یساعد المدرس على أن یطور من م -2

 .العلمي خاصة عندما یستفید من البرامج المتاحة 

كذلك فغن تقنیات التعلیم قادرة على تقدیم المادة التعلیمیة بأسلوب مشوق وتستطیع  -3

 .أن تخلق جوا من التفاعل والعمل الجماعي داخل الفصل وخارجه 

تعلم وینمي وأخیرا فإن بوسع تقنیات التعلیم أن تتیح الفرصة أمام الطالب لكي ی -4

 . }1{مواهبه وحصیلته وفقا لقدراته

یمكن تعریف التعلیم بأنه تعدیل السلوك أو تغییر فیه  ناشئ عن المرور في خبرة          

 ویتوقع الناس حتى البسطاء منهم سلوكًا أفضل للمتعلمین والى فما الذي تعلموه في

فإنه یدفع یده نحوه لیقبض } ر مثی{ المدرسة فالطفل الصغیر عندما یر ى كوبًا من الشاي 

فإذا رأى },انفعال {ثم یصرخ  من األلم  الذي سببته الحرارة  الشدیدة },استجابة {علیه  

{ وهذا,,حتى ال یسبب له نفس اآلآللم, الشيء في الیوم التالي ابتعد عنه غالباً نفس 

 , ذلك الفعلنتیجة رابطة بین ما فعله باألمس واأللم الناشئ  من } تعدیل في السلوك
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هذا الطفل تعلم إذ أنه عدل سلوكه وقد تم التعلیم هنا نتیجة وجود وسیلة تعلیمیة : ونقول إن

 .مناسبة وهي الكوب الساخنة

 للتعلم الفعال الذي یؤدي إلى تعدیل إذن فالوسائل التعلیمیة تمدنا بالمثیرات المناسبة    

 لى تحقیق الجوانب المختلفة ألهدافكما یساعد استخدام الوسائل التعلیمیة ع,السلوك

 :التعلیم 

 :جوانب أھداف التعلیم الفعال/ 1

 :الجانب المعرفي

 ,}1{فیعمل ویستنبط ویصنف ویجرد, قلهمن البدیهي أن اإلنسان حاسي تغذي حواسه ع      

 ولذلك نجد , وما یعمله العقل ویجتهد فیه أكثر ثباتًا وأغنى مما یتلقاه جاهزًا من اآلخرین

 ,إذ یتم تعلم المعلومات الجدیدة في وقت أقل, الوسائل والموضحات التعلیمیة توفر الوقت

معاني الكلمات المجردة إذا ارتبطت بأشیاء كما أنها تساعد على الفهم بتوضیح  

 محسوسة 

 فقد ثبت أن ,واستخدم الوسائل المتعددة باإلضافة إلى كالم المعلم یدفع الملل عن التالمیذ

 , نشاط في حجرة القسم باستخدام وسیلة تعلیمیة مغایرة یجدد نشاط التالمیذتغییر ال

 .ویساعدهم على استمرار االنتباه التلقائي للعمل المقام 

 : يالجانب الحركي والمھار

 المهارة هي أداء عمل ما بسرعة وٕاتقان نتیجة التدریب وتكرار المهارة فال یمكن       
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أداة أو جهاز معین لمجرد قراءة كالكتابة أو السباحة أو استخدام أن یتقن الطفل مهارة ما  

كتاب أو سماع حدیث عن هذه المهارة وٕانما تكتسب المهارة بمشاهدة بیان أو غرض عملي 

 .وفي هذا المجال تلعب الوسائل دورًا الغني عنه في تعلم المهارة , من لهذا العمل

 :الجانب الوجداني أو االنفعالي 

شمل هذا الجانب االتجاهات والمیول  وأوجه التقدیر وعواطف الحب والكراهیة ی        

 قد یحفظ :ومثال دلك , وهي دوافع مكتسبة للسلوك ,}1{لألشیاء وأال فكار والمواقف المختلفة

یبتعد  أو مخاطر اإلصابة بمرض معین ولكنه ال ئم األمراض التي تنقلها الذبابةالطفل قوا

وقد یكون أول المصابین بهذه األمراض رغم , یحتاط  ضد إمراضها وال,خطرها عن مواطن 

ویعود السبب في ذلك هو أننا لم ننجح كمعلمین في أن نؤثر فیه  وجدانیًا بفكرة ,معرفته

 .الذبابة لیعلمها كعدو قد یقتله أو یحرمه نور بصره

 :الشروط والمواصفات التي تجعل من التدریس فعاال/ 2

یثة للتدریس تلغي ما كان سائدا عنه قدیما فلم تعد عملیة نقل المعلومات إن النظرة الحد    

 .هي المهمة الوحیدة للتدریس ، ولكنه نشاط مخطط یهدف إلى تحقیق نواتج تعلیمي

 وبالتالي. مرغوبة لدى الطالب، حیث یقوم المعلم بتخطیط وٕادارة هذا النشاط    

  }2{ظرة الحدیثة لعملیة التدریسأصبح للمعلم والمتعلم أدوارا جدیدة وفق الن

 فالمعلم لن یقتصر عمله على إلقاء المعلومات، والطالب لن یقتصر دورهم على
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 وقد أظهرت الدراسات ضرورة العنایة. حفظ تلك المعلومات استعدادا لتسمیعها

 بدوافع األفراد للتعلم والمعرفة وبالتالي استغاللها لزیادة التعلم وتوجیهه

 ة الحدیثة للتدریس یزداد دور المتعلم في مقابل تقلیل دوروبهذه النظر 

 ولذلك ستتناول هذه الورقة التدریس. المعلم فالطالب هو المستهدف والمستفید 

 1الفعال كطریقة في التعلیم موضحة أهم جوانبها ومواصفات المعلم الفعال

  .والمدرسة الفعالة

 وهدف. تربویة ومبتغاها إن التعلم هو فحوى العملیة ال: مفھوم التعلم 

 التربیة هو حدوث تغیر مرغوب في سلوك الفرد وهذا التغییر عندما یتصف

 تغیر دائم نسبیا في" بمجموعة من المواصفات ، نسمیه تعلما والتعلم هو 

 .السلوك ناجم عن الخبرة والمواد

 : مفھوم التدریس أو التعلیم الفعال

 على)  2004(وعاشور وأبو الهیجاء ) م 1991( فقد اتفق كال من دیك وریزر -أ

 تعلیم یجعل الطلبة قادرین على اكتساب مهارات" تعریف التدریس الفعال بأنه 

  ." معینة ومعارف ، واتجاهات ، وهو تعلیم یستمتع به الطلبة

 ذلك التعلم الذي یتم في مجموعات صغیرة" بأنهعرفه الغبیسي 
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 التعلیمي التعلمي تسعى معا لتحقیق أهداف مشتركة للموقف 

للبقاء واالستمرار،  التعلیم ذو المعنى والمفید، ذو القیمة القابل” أما خیري فقال بأنه  -

والتعلم المنتج والتعلم اإلبداعي والذي یتصف  واالستخدام في حیاة المتعلم الراهنة والمستقبلیة،

فرد استثمارا خالقا ومبدعا اإلمكانات والطاقات الكامنة لدى ال بالعمق ویؤدي إلى استثمار كل

 .”}1{تحسین نوعیة حیاة الفرد وحیاة المجتمع في آن واحد  یساهم في

 :أبعاد التدریس الفعال/ 3

  :یقوم التدریس الفعال على بعدین هما

وهي تعتمد على مهارة المدرس وتتمثل في وضوح االتصال : اإلثارة الفكریة: البعد األول

أثر المدرس االنفعالي اإلیجابي على  . رح المادة العلمیةالكالمي مع المتعلمین عند ش

 .للمتعلمین ویتولد هذا من طریقة عرض المادة العلمیة

البد أن یعمل المعلم على تحسین : الصلة اإلیجابیة بین المدرس والتالمیذ  :البعد الثاني

ذلك بإحدى مهارة االتصال مع التالمیذ وذلك لزیادة دافعتیهم للتعلم ویمكن أن یتحقق 

 :الطریقتین التالیتین

 - تجنب استثارة العواطف السلبیة عند التالمیذ ، مثل القلق الزائد أو الغضب •

 – تطویر عواطف إیجابیة عند التالمیذ مثل احترامهم وٕاثابة أدائهم الجید •
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 :َخصائص التعلم الفعال*

 :للتعلم الفعال خصائص تمیزه تتمثل فیما یلي

 أن یكون مناسبا للمتعلم من حیث الوقت الذي یتطلبه والجهد الذي یبذل فیه - 1

 ، وما 1فكلما كان التعلم مناسبا لقدرة المتعلم واستعداده من حیث وقته .

 . یتطلبه من جهد كلما كان أیسر له

 أن یكون واضح الهدف ذا معنى للمتعلم ، یرتبط بحاجاته ومیوله ، ویخدم - 2

فكلما كان التعلم ذا معنى للمتعلم كلما ازداد إقباال علیه، ورغبة فیه ، وكلما . متطلبات حیاته

  . كان أیسر له

  فكلما كان التعلم ذا أثر في نفس المتعلم. أن یبقي أثرا لدى المتعلم - 3

 .یحس معه بالتغیر الذي أحدثه في سلوكه ، كلما كان فعاال ،له مردوده وعطاؤه

 }2.{الصفي الفعال العوامل المهمة في التعلم

 یتوقف التعلم الصفي الفعال على مدى تجانس خصائص المتعلمین :خصائص المتعلم*

 في الصف من حیث قدراتهم العقلیة والحركیة وصفاتهم الجسدیة ، وقیمهم

 واتجاهاتهم وتكامل شخصیاتهم ، حیث یعد هذا العامل من أهم العوامل التي
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 . .تقرر فاعلیة التعلم

 ال یقتصر تأثیر المعلم على شخصیة المتعلم ، وٕانما یتعداه :علم خصائص الم*

 ففاعلیة التعلم تتأثر بدرجة كفاءة وذكاء وقیم واتجاه. إلى ما یتعلمه 

 ومیول وشخصیة المعلم

 یؤثر التفاعل المستمر بین سلوك المعلم وسلوك: سلوك المعلم والمتعلم *

 علم الواعي الذكي بطرق التدریسالمتعلم في نتاج التعلم ، وترتبط شخصیة الم

 . }1{.الفعالة القائمة على أساس من التفاعل

 ترتبط فاعلیة التعلم بمدى توفر التجهیزات :الظروف الطبیعیة للمدرسة *

 فمثال ال یمكن تعلم. والوسائل التعلیمیة الضروریة المتعلقة بمادة التعلم 

 .السباحة دون وجود بركة

  بعض الطالب بطبیعتهم إلى مواد دراسیة معینة ،یمیل  :لمادة الدراسیة *

 بینما ینفرون من مواد دراسیة معینة ، لذلك تحصیل المتعلم یختلف في المواد

 الدراسیة ، إال أن التنظیم الجید والعرض الواضح لمادة الدراسة یزید من

  .فاعلیة التعلم
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 لتي یتكونترتبط فاعلیة التعلم بالتركیبة االجتماعیة ا :المجموعة  *

 منها الصف الدراسي ، من حیث اختالف طالب الصف في قدراتهم وصفاتهم

 واتجاهاتهم ومیولهم وقیمهم وخبراتهم السابقة ، كما ترتبط هذه الفاعلیة

 بمدى التباین والتجانس في الوسط االجتماعي للمدرسة من حیث الظروف

 . }1{والمستویات االقتصادیة واالجتماعیة للطلبة

 یقصد بها العوامل التي تؤثر في موقف المتعلم تجاه التعلم :الخارجیة  القوى*

 المدرسي ، فالبیت والبیئة الثقافیة التي یعیش فیها المتعلم من العوامل

 المهمة التي تحدد صفاته الشخصیة ونمط سلوكه داخل غرفة الصف 

 : الشروط والمواصفات التي تجعل من التدریس فعاال*

 .}2{تباطا وظیفیا بالهدف المطروحأن ترتبط ار  - 1

  أن تجعل الطالب إیجابیا ومشاركا فعاال في الموقف التعلیمي - 2

 . أن تكون إدارة الصف إدارة دیمقراطیة - 3

  أن یكون الطالب قادرا على النقد والتحلیل والتركیب واالستنتاج - 4

 .ن تثیر الدافعیة والتشویق واالنتباه عند الطالب أ - 5
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 .أن ترتبط ارتباطا وظیفیا بالهدف المطروح -6

  }1{ن تجعل الطالب إیجابیا ومشاركا فعاال في الموقف التعلیميأ -7

 .دیمقراطیةن تكون إدارة الصف إدارة أ -8

  ن یكون الطالب قادرا على النقد والتحلیل والتركیب واالستنتاجأ -9

  ن تثیر الدافعیة والتشویق واالنتباه عند الطالبأ -10

 : المعلم والتدریس الفعال/ 4

 هي مدى ما أحرزه الطلبة من تقدم نحو تحقیق األهداف :أوال فاعلیة المعلم 

 . التربویة المعینة حیث تقاس فعالیة المعلم بسلوك طلبته ولیس سلوكه هو

 هي مجموعة المعارف والقدرات والمبادئ : ثانیا قدرة المعلم وكفایته

 التي یوظفها في تدریسه وهو القادر بواسطتها على إنجازیحملها ویؤمن بها و  التي 

  ..نتائج مرغوبة

 :القدرات المھنیة التي یحتاجھا المعلم الفعال:ثانیاً 

 لكي یكون المعلم فعاال البد أن یملك القدرات المهنیة التي تمكنه من العطاء 

 لكفي مجال التدریس وتحقیق التفاعل المطلوب بینه وبین الطالب وتتمثل ت

  :القدرات في 
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إن الرغبة في التعلم تدفع المعلم إلى االستزادة بكل ما ) تطویر الذات(الرغبة في التعلیم  -1

 .}1{یستجد في مجال تخصصه

  -أي أن یخطط المعلم األهداف وأغراض التعلیم وذلك: التخطیط الفعال   -2

 والعمل معهملتحقیقها وأن یطلع طالبه علیها وٕاشراكهم في اختیار األهداف 

 .بمشاركتهم لتحقیقها 

 . أي أن یظهر المعلم كفاءة في تعامله مع طالبه: التعامل مع الطالب  -3

 أي فرض أدوار أو مهارات إلدارة التعلیم بحیث تعمل هذه: إدارة التعلیم  -4

 " من أین وكیف یحصل على المعلومات"المهارات على تدریب المتعلم على 

 . لیم الذاتيإلكسابه مهارات التع

 أي على المعلم الفعال أن یعي طبیعة: العمل بفاعلیة مع المجتمع المحلي 5- 

 البیئة التي یعمل بها والمشاكل التي تعاني منها البیئة أو المجتمع المحلي

 :المھارات الالزمة للمعلم الفعال:ثالثا

خرین مثل الطالب ، مهارات اإلدارة والتواصل االجتماعي والعالقات اإلنسانیة مع اآل -/1

 . اإلدارة ، المدرسة ، البیت ، البیئة المحلیة

 . مهارات تطویر احترام الذات لكل من المعلم والمتعلم -/2
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 }.1{ مهارات إعداد الخطط المختلفة الیومیة والفصلیة والسنویة -/3

 . مهارات استخدام طرق التدریس المختلفة -/4

 ئل التعلیمیةمهارات إنتاج واستخدام الوسا -/5

 . القدرة على حفظ النظام داخل غرفة الصف -/6

 . القدرة على تطویر شخصیة المتعلم-/7

 . القدرة على مراعاة الفروق الفردیة -/ 8

 . الكفاءة العلمیة بالمادة الدراسیة -/ 9

 :خصائص المعلم الفعال*

خر  وذلك ألن ما الذي یجعل بعض المعلمین في نظر طلبتهم أفضل من البعض اآل      

  :ذلك المعلم یتحلى بصفات المعلم الفعال التالیة

 . }2{البشاشة والحیویة-/ 1

 . الحماسة والعدالة -/2

 . التحلي باألخالق الحمیدة -/3

 الصبر واالحتمال -/4
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 . اإلحساس بالقدرة والكفایة في العمل واإلنجاز -/5

 . التمكن من المادة التي یدرسها -/6

 .على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب القدرة  -/7

  :طرق التدریس التي تسھم في نجاح التعلم الفعال ما یلي / 5

وهي سلسلة من العملیات اإللقائیة للمحتوى التدریسي على مجموعة من الطالب  :المحاضرة 

 .}1{بغرض اإللمام بالمعلومات الخاصة بموضوع معین

 كشفیة للتعلم وهي عبارة عن استبطان محتوىهي إحدى الطرق ال: المناقشة 

 ة الموضوع من خالل تبادل عملیات التحلیل لجوانبه اعتمادا على األسئل

 . .}2{ةالشفوی

 وهي إحدى استراتیجیات التعلم الجماعي التي تهدف إلى استحضار :العصف الذھني

 بدایة ،أكبر قدر ممكن من األفكار من جانب الطالب بغض النظر عن الكیف في ال

 ودون أي تقویم لألفكار أثناء استحضارها ، وصوال إلى األفكار المطلوبة

 وهي عبارة عن موقف غامض ال یستطیع التلمیذ التغلب علیه في :حل المشكالت 
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الوصول  ضوء خبراته الحالیة ویستطیع حل الغموض عن طریق الخبرات الجدیدة وبالتالي

 .للهدف 

 :اإلدارة الفــعالـة 

اإلدارة الصفیة واإلدارة : تنقسم اإلدارة الفاعلة على مستوى المدرسة إلى قسمین هما        

 . المدرسیة

  :اإلدارة المدرسیة الفاعلة : أوال

 -* إن كل إداري ناجح یحتاج إلى إقامة عالقات حسنة مع اآلخرین

 -* إیجاد الدافعیة عند اآلخرین لحفزهم على العمل

 .حوله من ظروف ومع من یتعامل من أشخاص  التكیف مع ما یستجد -*

  :مواصفات المدرسة الفعالة : ثانیاً 

مواصفات تلك المدارس على ) 1979( أما فیما یتعلق بالمدارس الفعالة فقد حدد أدموندز 

 } 1{النحو التالي

وجود القیادة اإلداریة القویة التي ال یمكن لم شملها أو إبقائها دون وجود العناصر  1-

 . ختلفة للمدرسة الجیدةالم

وجود مناخ من التوقع في المدارس الفعالة تعلیمیا بحیث ال یسمح ألي طالب أن -2 

 ینخفض مستواه عن الحد األدنى
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 . الجو المدرسي فیها منظم دون أن یكون صارما وهادئ دون أن یكون مستبدا-3 

الب للمهارات المدرسیة تكون المدرسة فعالة إلى حد ما عندما توضح أن اكتساب الط -4 

 . األساسیة هو هدفها األول

 وجود بعض الوسائل التي یمكن من خاللها مراقبة مدى تقدم الطالب بشكل مستمر

 فقد تكون تقلیدیة مثل االختبارات الصفیة أو متقدمة مثل االختبارات

 المعیاریة

  :مفهوم اإلدارة الصفیة الفاعلة*

 فاعلة، فإننا نستبعد تلك اإلدارة الشكلیةعند الحدیث عن اإلدارة الصفیة ال

 القائمة على القسوة واإلرهاب والتحكم بسلوكیات المتعلم فهذا النمط من

 اإلدارة له انعكاسات سلبیة على شخصیة المتعلم ولكن نعني بها تلك اإلدارة

 التي تساعد على تحقیق أهداف التعلیم والتعلم بمستویات جیدة وتكون ملحوظة

 أي أن.هیئة التدریسیة وأعضاء اإلدارة المدرسیة وأفراد المجتمعمن قبل ال

 .} 1{تكون التغذیة الراجعة نحو التعلیم والتعلم ونحو المدرسة إیجابیة
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حتى تكون اإلدارة الصفیة فاعلة ال بد من وجود خصائص متعددة لها وتلك الخصائص 

ها لخدمة المتعلمین أنفسهم تسهم في جعل التعلیم ممكنا في غرفة الصف وموج  -1 :هي

 .} 1{من أجل بلوغ األهداف التربویة المرسومة

توفر مناخا یسوده انضباط قائم على عالقات التفاعل والتفاهم بین المعلم وطالبه من  -2

 . جهة وبین الطالب أنفسهم من جهة أخرى

ات الذاتي، فیضبط سلوكه ویحترم حریlتعمل على تدریب الطالب على االنضباط  -3

 . اآلخرین ومصالحهم

 .تنمي ثقة الطالب بنفسه وبمن حوله -4

 . تشعر كل فرد في غرفة الصف بأن له دورا هاما یؤدیه -5

 تسهم في تنفیذ العملیة التعلیمیة التعلمیة في غرفة الصف في جو مریح -6

 یشعر الطالب فیه بالود والصداقة والطمأنینة ، ویسعد المعلم فیه بمشاركة

 }2{طالبه

 إدارة تدیرها هیئة تدریسیة مؤهلة علمیا ومسلكیا والراغبة في مهنة التعلیم  -7

 تقویم التدریس الفعال

 م نتائج دراسة قام 1970سنة  ( Flanders) لقد قدم فالندرز
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 بها باالشتراك مع فریق من الباحثین للتعرف على مقومات التدریس الفعال عن

 س ، النمط األول هو ما سمي بالتدریسطریق مقارنة نمطین من أنماط التدری

 المباشر ویعتمد فیه المعلم على اإللقاء والنقد لطالبه واستخدام السلطات

 المتاحة له وٕاعطاء األوامر ، أما النمط الثاني فقد سمي بالتدریس غیر

 ویعتمد فیه المعلم على توجیه األسئلة وتقبل مشاعر الطالب ومدحهم .المباشر

 ارهم وتشجیعهم ، وكشفت الدراسة أن طالب المعلمین الذینوالثناء على أفك

 استخدموا األسلوب غیر المباشر كان تعلمهم أفضل من طالب المعلمین الذین

 استخدموا األسلوب المباشر ، وتكونت لدى الطالب في التعلیم الغیر مباشر

 فهذا یدل على أن التعلیم الفعال.اتجاهات أفضل نحو العملیة التعلیمیة 

 .}1{بالنسبة للطالب أفضل عن غیره من التعلیم

 :أنــــــــــــــواع الوسائل التعلیمیــــــــــــــة/ 4

 :وسائل تكنولوجیا التعلیم / 1

 :تصنیف الوسائل من حیث الحواس التي تخاطبها إلى ما یلي
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 :الوسائل البصریة -أ

الصور، : ب، ومن أمثلتهاهي مجموعة الوسائل التي تخاطب حاسة البصر فقط عند الطال

والرسومات، واألفالم الثابتة غیر المصحوبة بصوت، وكذا الشرائح والشافیات، واألفالم 

مم الصامتة، وهى جمیًعا تتطلب من الطالب 8الحلقیة المتحركة المستخدمة في سینما 

 .}1{المشاهدة دون غیرها من وظائف الحواس األخرى

 :الوسائل السمعیة -ب

: اطب حاسة السمع فقط لدى الطالب دون غیرها من الحواس، ومن أمثلتهاوهى التي تخ

التسجیالت الصوتیة، والبطاقات المسموعة، والرادیو التعلیمي، واإلذاعة المدرسیة 

 .باستخداماتها المختلفة في األنشطة التربویة المتنوعة، وقاعات الدراسة

 :الوسائل السمعیة البصریة -جـ

الوسائل التي تخاطب حاستي السمع والبصر مًعا لدى الطالب، ومن وتتدرج أسفلها جمیع 

التلیفزیون التعلیمي، والفیدیو التعلیمي، والسینما الناطقة، والشرائح الناطقة، والدوائر : أمثلتها

 .}2{التلیفزیونیة المغلقة

 :وسائل جمیع الحواس -د

ت التعلیمیة التي تتعامل مع وهي التي تخاطب عدًدا متغیًرا من حواس الطالب، فمنها الرحال

جمیع حواس الطالب، وكذا العروض التوضیحیة، وٕاجراء التجارب، وعملیات الفك والتركیب 

: للنماذج، ودراسة العینات، والمعارض، والمتاحف، وهي تتطلب عدًدا من الحواس، مثل
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لحواس وعلى اللمس، والشم، والتذوق، واإلبصار، واالستماع، والمناقشة، بحیث تتفاعل تلك ا

 بعضها البعض داخل موقف التعلیم الواحد

 :الوسائل من حیث عدد المستفیدین /2

 :الوسائل الفردیة -أ

استخدام المیكروسكوب بواسطة : وهى وسائل تستخدم بواسطة فرد واحد فقط، ومن أمثلتها

، }1{الطالب، حیث أنه من الصعب أن ینظر طالبان في العدسة، والكمبیوتر الشخصي

ص العینات، والصور، والرسومات، وفك وتركیب النماذج الصغیرة، وتلك الوسائل إن لم وفح

یكن من المقرر استخدامها داخل قاعة الدراسة فیمكن للطالب استخدامها في أي من 

التوقیت  -في حالة التعلیم الفردي-المكتبات، أو المعامل، أو المنزل؛ حیث یحدد الطالب 

 .المناسب له لدراستها

 :الوسائل الجماعیة -ب

یشترط الستفادة الطالب منها أن یتواجدوا في المكان المحدد لدراسة بالتوقیت المحدد، وهي 

 . الدائرة : تستخدم لتعلیم مجموعة من الطالب في وقت واحد، ومن أمثلتها

 .التلیفزیونیة المغلقة، وعامل اللغات، وأجهزة العرض الضوئي، ومواردها التعلیمیة المختلفة

 :الوسائل الجماھیریة -جـ

وهي تخاطب عدًدا من الطالب، ویشترط الستفادتهم منها وجودهم في التوقیت الزمني 

 : المحدد، وتوفیر إمكانیات وصولها كخدمة تعلیمیة إلیهم في أماكن وجودهم، ومن أمثلتها
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اإلرسال  بث البرامج التعلیمیة التلیفزیونیة، ووجود الطالب في توقیت ذلك البث، ووصول

 .التلیفزیوني إلیهم، إضافة لتوافر أجهزة التلیفزیون في أماكن وجودهم

 :تصنیف الوسائل التعلیمیة حسب مخروط الخبرة/ 5

 :مخروط إدجاردیل للخبرات التعلیمیة/ 1

حاول المختصون على مدى فترات طویلة تصنیف الوسائل التعلیمیة ، وبالفعل نتج لنا       

فهو من أكثر ) ادجاردیل(من التصنیفات وكان من أهمها تصنیف  في المیدان العدید

التصنیفات أهمیة ومن أهمها انتشارًا وذلك لدقة األساس التصنیفي الذي اعتمد علیه العاِلم 

 ...ادجاردیل 

) مخروط الخبرة ( وهذا التصنیف یطلق علیه العدید من المسمیات فأحیانًا یسمى بـ      

للوسائل ) دیل ( ، وهناك من یطلق علیه تصنیف ) هرم الخبرة (ـ وأحیانًا أخرى یسمى ب

 }1{ للوسائل التعلیمیة) ادجاردیل (التعلیمیة ، ومنهم من یطلق علیه تصنیف 

 عندما نتمعن في تصنیف ادجاردیل للوسائل التعلیمیة نجده وضع الخبرة المباشرة في قاعدة 

، ألن الطالب فیها یتعامل مع الخبرة  }2{لیمیةالهرم والتي اعتبرها أفضل أنواع الوسائل التع

الحقیقیة التي سیستفید منها بجمیع حواسه ونجد على النقیض من ذلك وفي أعلى الهرم 

فكلما اتجهنا إلى قاعدة المخروط ( الرموز اللفظیة التي فقط تؤثر على حاسة السمع فقط 

وهذا ینطبق فقط ) رجة التجرید زادت درجة الحسیة ، وكلما اتجهنا إلى قمة الهرم ازدادت د

 . على مخروط الخبرة 
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 :ومما تقدم یتضح أن هناك نوعین من الخبرات

 خبرات مباشرة هادفة 

  )بدیلة(وخبرات غیر مباشرة 

هى الخبرات التى یتعلمها الفرد من المواقف الحقیقیة، وهى أساس :الخبرات المباشرة *

لمباشر لألشیاء وذلك باستخدام الحواس الخمس التعلیم عن طریق العمل واإلدراك الحسى ا

، وهى ر }1{مثل السمع والبصر والذوق واللمس والشم أو بعض هذه الحواس كالسمع والبص

ال تقتصر على ما یتعلمه التلمیذ فى المدرسة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل الحیاة العامة 

امة، وكأن یتعلم التلمیذ التعامل للطفل خارج المدرسة كالبیت والشارع وغیرها من األماكن الع

مع التجار فى األسواق بشراء سلعة معینة مثال ویدفع ثمنه ویسترد باقى المبلغ بالتمام 

فتلك إذن خبرة مباشرة یتحمل التلمیذ نتائجها سواء كانت إیجابیة مرغوب فیها أم . والكمال

ون خبرة سابقة بها تعتبر سلبیة غیر مرغوب فیها، كما أن تعلم قیادة الدراجة فى الشارع د

خبرة مباشرة مارسها التلمیذ أیضا، واألمثلة على التعلیم عن طریق الخبرة المباشرة كثیرة فهى 

 .}2{الخبرة التى یمارسها التلمیذ عملیا سواء كانت فى المدرسة أو خارجها

االستعانة فهى الخبرات التى یتعلمها المتعلم بالممارسة الفعلیة ب :الخبرات غیر المباشرة*

إذن فهى   ملیة مشتركة بین المعلم والمتعلبخبرات وٕارشادات المعلم، ولذلك فتكون المسئو 

خبرة یكتسبها المتعلم من خالل خبرات المعلم ویمكنه االستفادة منها فى حل المشكالت التى 

  .}3{تواجهه فى مواقف مماثلة
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ملیة فحسب، بل یمكن أن تكتسب وال تقتصر الخبرات غیر المباشرة على النواحى الع    

عن طریق المعرفة الذهنیة من خالل االستعانة بأنواع الوسائل التعلیمیة البصریة أو السمعیة 

أو السمعیة البصریة، فمشاهدة فیلم عن الجهاز الهضمى لإلنسان فى التلیفزیون، أو فى 

كان یجهلها من قبل، غرفة العرض السینمائى فى المدرسة كفیل بأن یزود التلمیذ بمعلومات 

وبذلك ال یتطلب اكتساب الخبرات غیر المباشرة الممارسة الفعلیة لها دائما بل یمكن االكتفاء 

 .}1{بمشاهدة صورة أو فیلما أو رسما توضیحیا عنها أحیان

 والخبرات غیر المباشرة كثیرة ومنها كما صنفها ادجاردیل 

 :ــــــــــــــــــــةالخبرة المعدلــــــــــــــــــــــــــــ1-

وهى تقلید للواقع، فإذا اعتبرنا أن قیادة الدراجة فى الشارع العام خبرة فعلیة مباشرة، فإن     

ركوب نموذج غیر متحرك لدراجة من نفس الحجم فى غرفة التربیة الریاضیة فى المدرسة أو 

اسیة تعتبر خبرة معدلة فى إحدى صاالت األندیة الریاضیة للتدریب على مهارات القیادة األس

وذلك ألننا قلدنا الواقع باستبدال الدراجة الحقیقیة بنموذج لها فى نفس حجمها، واألمثلة كثیرة 

 .}2{فالخبرة المعدلة لیست واقعا حقیقیا إنما هى تقلید للواقع

 :الخبرات المسرحیــــــــــــــــــــــــــــــــــة-2   
تالمیذ، وذلك لعدم القدرة على تعلمها عن طریق الخبرة هى الخبرات التى تمثل أمام ال

المباشرة؛ ألن أحداثها قد مرت وانقضت وطواها الزمن، والتمثیلیة كالخبرات المعدلة لیست 

 .هى الشىء الحقیقى، وٕانما هى مجرد تمثیل لهذا الشىء

 دة بل تصلح ولكن لها مكانتها فى التعلیم كوسیلة اتصال وال تقتصر على مرحلة تعلیمیة واح
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ودورنا كمعلمین هو إشراك التلمیذ فى التمثیلیة حتى ال یقتصر دوره . لجمیع مراحل التعلیم

 .على المشاهدة فقط وعدم التفاعل مع المواقف التمثیلیة التعلیمیة

 :البیان العملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي-3

اء عمل أو تجربة أمام التالمیذ لیبین لهم طبیعة هذا یتمثل البیان العملى فى قیام المعلم بأد

العمل أو التجربة وتفاصیله لیصل معهم إلى النتائج المرجوة بمشاركة التلمیذ فى أداء العمل 

أو التجربة بدال من االقتصار على المشاهدة ومشاركة التلمیذ للمعلم فى أداء العمل یكسبه 

 .لمیةالخبرة فى تعلم الحقائق والمفاهیم الع

ویقربه من المادة العلمیة وذلك یساعد على بقاء أثر التعلم على الفرد، مما یدفعه ویدفع 

 زمالئه الراغبین فى التعلم بالمشاركة فى األنشطة والعروض التوضیحیة فى الدروس القادمة، 

 .}1{فى الفصل أو خارجه

 :الرحاالت المیدانیــــــــــــــــةخبرة  -4        
ة عن تخطیط منظم لزیارة هادفة خارج حجرة الدراسة سواء كان ذلك فى المدرسة وهى عبار 

نفسها أو فى مدرسة أخرى أو فى البیئة خارج المدرسة كزیارة مصنع األسمدة الكیماویة، أو 

 .}2{زیارة حدیقة الحیوان، أو رحلة إلى منطقة الكثبان الرملیة بالواحات وغیرها

لتالمیذ بأنشطة مختلفة لجمع المعلومات وحقائق عن موضوع فى الرحالت التعلیمیة یقوم ا

 .معین من مصادرها األصلیة، كما یقوم التالمیذ بجمع عینات وأشیاء من أماكن الزیارة
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 :مزایا الرحاالت التعلیمیة*

 .تجعل التلمیذ مشاركا نشطا یفكر ویعبر عن خبراته الواقعیة التى یمر بها -1

یة للتالمیذ إدراك الصلة بین ما یدرسه التلمیذ فى الفصل الدراسى تتیح الرحالت المیدان -2

للتالمیذ إدراك الصلة بین ما یدرسه التلمیذ فى الفصل الدراسى وما یجرى فى الحیاة 

 .الخارجیة

 .توطد الرحالت المیدانیة العالقة بین الزمالء من التالمیذ وبینهم وبین المعلم -3

تعلقة بالظواهر على الحقائق والمفاهیم العلمیة المتعطى التلمیذ فرصة للحصول  -4

 الطبیعیة المحیطة به  

تنمى الرحالت المیدانیة شخصیات التالمیذ وتعودهم االعتماد على النفس فى جمع  -5

 .المعلومات وتحمل المسئولیات

 .}1{تمكن المعلم من التعرف على طاقات تالمیذه -6

 :اعلیة في عملیة االتصال الموقف التعلیميتصنیف الوسائل من حیث مشاركتھا بف/ 2

  :وسائل سلبیة -أ

وهى وسائل یتوقف دورها عند عرض المادة التعلیمیة فقط، ویكون االتصال فیها في اتجاه 

واحد من المرسل إلى المستقبل، ویصعب تقبل استجابات الطالب كمستقبلین من خاللها، 

التلیفزیون التعلیمي، : لالزمة، ومن أمثلتهاوتقییم مدى صحتها، وٕاجراء التغذیة الراجعة ا

 .}2{والرادیو، والفیدیو التعلیمي، والسینما التعلیمیة، والتسجیالت الصوتیة 
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 :وسائل نشطة -ب

یتمثل دورها في عرض المادة التعلیمیة على الطالب، وتلقى استجاباتهم، وتقیمها، وتوفیر 

ون فیها االتصال في اتجاهین من المرسل إلى التغذیة الراجعة المناسبة، وهي بذلك وسائل یك

  .}1{لالمستقبل إلى المرس

الكمبیوتر : وتكتمل فیها الدائرة التعلیمیة؛ حتى یتم تغیر أنماط سلوك المتعلم، ومن أمثلتها

التعلیمي الذي یمد الطالب في تعلمهم من خالله بالتغذیة الراجعة، والتعلم المبرمج، 

 .الت لتعلیمیةوالعروض التوضیحیة، والرح

 :تصنیف الوسائل من حیث أسلوب عرض المواد التعلیمیة/ 3

  :وسائل تعرض باستخدام األجھزة التعلیمیة -أ

وهي تتمثل في المواد واألدوات التي تستخدم أجهزة العرض الضوئي في تقدیمها بالمواقف 

مة، والمجسمات التي الشفافیات، والشرائح، واألفالم، والصور المعت: التعلیمیة، ومن أمثلتها

 .تعرض باستخدام جهاز عرض الصورة المعتمة، واالسطوانات المرنة بالحاسبات

 :وسائل تعرض بذاتھا -ب

وعند تقدیمها في الموقف التعلیمي ال تستخدم أجهزة لعرضها، لكنها تعرض بذاتها كوسیلة، 

وض التوضیحیة، ، والنماذج التي یتم فحصها، والعر }2{المجسمات، والصور: ومن أمثلتها

 .وتمثیل األدوار، والدمى، والمعارض، والمتاحف، ومعامل اللغات
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 :تفاعلیة وسائل تعلیمیة حسیة /4 

 :المعارض والمتاحف-
فالمعارض المدرسیة والمتاحف المدرسیة والمتاحف العامة من أهم مصادر المعلومات فى 

 :المجتمع؛ حیث تضم الكثیر من الوسائل التعلیمیة مثل

 .ینات بأنواعها الطبیعیة والصناعیةالع -

 .النماذج بأنواعها المكبرة والمصغرة  -

 .}1{الخرائط والصور، والرسوم التوضیحیة -
 :التلفزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون-

بأنه وهو من أهم وسائل االتصال الجماهیرى تأثیرا على الثقافة، وبوجه عام یتمیز التلیفزیون 

 :یجمع بین الصوت والصورة والحركة مما یقرب الفرد من الواقع الذى یعیش فیه، وذلك خالل

الخلیفة عمر بن الخطاب، انجازات جمال عبد .( عرض القصص والتمثیلیات التاریخیة -

 ......).الناصر، حرب أكتوبر،

سطح  عرض األحداث المعاصرة مثل مشاهدة رجال الفضاء وهم ینزلون بمركبتهم على -

 .ینایر 25القمر، زلزال فى الیابان، أحداث ثورة 

ولذلك فإن التلیفزیون وسیلة لتوصیل المعلومات بطریقة فعالة تجذب اهتمام التالمیذ لما 

 .یقوم به من عرض حى وقریب من الواقع
 :الصور المتحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -

الصور المتحركة لألغراض التعلیمیة منذ أكثر من ثالثین عاما حیث  استخدمت أفالم

 كانت صورا صامتة ینقصها عنصر الصوت، وهذا یقلل من فاعلیتها ألنها اعتمدت على 
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 .}1{رحاسة واحدة وهى حاسة اإلبصا

ولذلك فهى فى الحقیقة أبعد قلیال من التلیفزیون عن الواقعیة وألنها تقتصر على تقدیم 

متحركة صامتة بمعنى أنها تعتمد فى الفهم على حاسة واحدة وهى حاسة صورة 

 .اإلبصار

فیتطلب من التلمیذ فى هذه الحالة أن یفهم الحركات ویترجمها فى ذهنه لیفهم الرسالة  

التى تتضمنها هذه األفالم، فهى أذان أقل واقعیة من التلیفزیون وذلك لفقدها عنصر 

 .}2{الصوت

 :و والصور الثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتسجیالت الرادی  -

ویقصد بالصور الثابتة هى تلك الصور والشرائح الفوتوغرافیة واألفالم الثابتة من مقاس 

مم ، وتعتبر هذه الخبرة أقل من سابقتها فى الواقعیة وذلك لخلوها من عنصر الحركة 35

حیث إنها تحتاج إلى أجهزة عرض  العرض إنها غیر مباشرةبما یصفها بالجمود كما 

وأجهزة  Slides Projectorخاصة مثل أجهزة عرض الشرائح الفوتوغرافیة الشفافة 

 .35mm Filmstrip Projectorsمم 35عرض األفالم الثابتة 

 :الرموز الثابـــــــــــــــــــــــــــــــتة -
رسوم التوضیحیة والرسوم الكاریكاتوریة، وهى مواد تعلیمیة مرئیة مثل الرسوم البیانیة، وال

والخرائط، والجداول وغیرها، وهى سهلة الفهم عند البعض وصعبة جدا لدى البعض 

 .}3{اآلخر
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وتتفاوت هذه الرموز فى درجة صعوبتها وسهولتها، ولذلك ینبغى على المعلم أن یختار  

راءتها وٕادراك معانى منها ما یتناسب ومستویات تالمیذه المختلفة حتى یتمكنوا من ق

 .العالقات المجردة التى تمثلها لیتمكنوا من فهمها

 :الرمـــــــــــــــــــــــوز اللفظیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-
وهى أكثر الرموز والخبرات تجریدًا حیث تشمل الكلمات المنطوقة والمطبوعة والمكتوبة، وقد 

 .ن أفكارًا ، أو قوانین، أو تعمیمات، أو أرقام حسابیة أو رموز جبریة علمیةتكو 

وعلى الرغم من أن هذه الرموز عبارة عن مجردات إال إنها تستخدم فى جمیع مكونات  

 .}1{مخروط الخبرة

ولكى یكون التعلم فعاال فالبد من أن یكون لهذه الرموز معنى واحد عند المرسل 

 .التفاهم والتفاعل بینهما على الوجه الصحیحوالمستقبل حتى یتم 

" لقد صّنف إدجار دیل الوسائل التعلیمیة علي أساس الخبرات التي تهیئها الوسائل في كتابه 

في  " Audio-visual Methods in Teaching-الطرق السمعیة والبصریة في التدریس

 .شكل مخروط ُسمِّي مخروط الخبرة

 (Cone of Experience). تبر إدجار دیلویع ( E.Dale)   من التربویین الذین قدموا

فقد طور مخروط الخبرة الذي یعرض . مساهمات رئیسة في تطویر تكنولوجیا التعلیم الحدیثة

 ویعد, تشبیهًا بصریًا للمستویات المحسوسة والمجردة من طرق التدریس والوسائل التعلیمي
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ائل التعلیمیة اشتمل على نظریة تعلم أول محاولة لبناء أساس منطقي الختیار الوس 

 .}1{م1964وكان ذلك عام , واتصاالت سمعیة بصریة

إن غرض المخروط هو عرض نطاق من الخبرات تتراوح بین الخبرة المباشرة واالتصال      

, وقد بني المخروط على سلسلة تبدأ باألشیاء المحسوسة وتنتهي باألشیاء المجردة. الرمزي

 واعتقد دیل

 Dale   أن الرموز واألفكار المجردة یمكن أ، یفهمها المتعلم ویتذكرها بسهولة أكبر إذا كانت

وقد وضع في قمة المخروط الخبرات المجردة كالرموز اللفظیة  . مبنیة علي خبرات محسوسة

وقام بترتیب الوسائل . وفي قاعدة المخروط الخبرات الملموسة الحسیة الواقعیة, والبصریة 

األخرى في هذا المخروط حسب قرب أو بعد الخبرات التي تهیؤها من التجرید أو التعلیمیة 

 ,}2{الواقعیة ولیس حسب صعوبتها أو سهولتها أو أهمیتها أو أي معیار آخر

على أساس أننا كلما من قاعدة المخروط في اتجاه قمته كلما قلت الخبرات المباشرة الحقیقیة  

 ..وازدادت نواحي التجرید

قد أوضح دیل أن هذا المخروط لیس إال نموذجًا لتوزیع الخبرات التي یمر بها افر و       

أثناء عملیات االتصال حتى صورًا ذهنیة واضحة عن المفاهیم التي یكونها وأن األقسام 

 .مثال قد یستخدم المعلم في الموقف التعلیمي الواحد, متداخلة
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فالتقسیم لمكونات المخروط تم من , ة وغیرهاالكلمات مع الخبرات المباشرة والمصور       

فالتعلم عن . وهو یقوم علي أساس القرب أو البعد من الخبرات المباشرة. أجل تسهیل الدراسة

طریق الخبرات المباشرة الهادفة هو أفضل أنواع التعلم ولكن لهذه الخبرات حدودًا وقیودًا 

وأن . و الوقت أو اإلمكانات أو غیر ذلكبطبیعتها قد تتصل هذه القیود بالزمان أو المكان أ

األمر الذي أدى إلي : من المستحیل تعلم كل ما نهدف إلیه عن طریق الخبرات المباشرة

حتمیة استخدام مخلف الوسائل التعلیمیة في عملیات والتعلم مع تحقیق اقتصاد في الوقت 

ي تحقیق األهداف والجهد والنفقات األخرى مع تحقیق أقصى درجة ممكنة من الفاعلیة ف

 ..التعلیمیة التعلُّمیة المحددة

للخبرات األساسیة الالزمة لعملیة االتصال  Bruner یتفق مخروط الخبرة مع تقسیم برونر

 (Direct Inactive Experience) والتفاهم وهي الخبرات المباشرة

 (Pictorial Experience -Iconic) الخبرات المصورة

 }1{الخبرات المجردة

 (Abstract Experience- Symbolic) 

فهو یتم . أي أن فیها نشاط ایجابي عملي. فاألولى تتضمن قیام المتعلم بالممارسة الفعلیة

ولذلك فإن المفاهیم التي یكونها تكون واقعیة ولها أبعاد , عن طریق الممارسة العملیة

 .متكاملة

 

                                         

60قسطندي نقوال أبوحمود ص/د –الوسائل في عملیةا لتعلم والتعلیم - 1  



 الفصل األول       تطبیقاتهاو  ماهیة الوسائل التعلیمیة وانواعها

 

 
58 

 

فهو ال یقوم , یته للفلم أو الصورةو في الحالة الثانیة فإنه یكون هذه المفاهیم عن طریق رؤ 

 .ولكنه یكون مفاهیم بصریة ذهنیة, بممارسة فعلیة

أّما في الحالة الثالثة فإن التلمیذ ال یكون هذه المفاهیم عن طریق الممارسة أو عن        

ولكنه یكونها عن طریق سماعه أللفاظ مجردة أو رؤیته لكلمات لیس لها , طریق الرؤیة

 ..ي تدل علیهصفات الشيء الذ

, وأن المفاهیم المجردة تعتمد في تعلمها علي الخیال وعلي خبرات سابقة لدى المتعلم      

حیث یقوم المتعلم بمقارن اللفظ بخبراته السابقة وبالصورة الذهنیة التي سبق له تكوینها في 

 .لةفالصور الذهنیة غیر الواضحة تؤدي إلى تكوین مفاهیم غیر صحیحة أو متكام. عقله

ولذلك أصبح من الضروري تزوید المتعلم بكثیر من الخبرات التي تساعده على تكوین  

فكلما زادت الخبرات .مفاهیم وصور ذهنیة واضحة عن األلفاظ والكلمات التي یستخدمها

 ..}1{المباشرة الهادفة سهلت عملیة التعلم

 :من مخروط الخبرة یمكن استخالص اآلتي

 :حقائقأغنى مصادر التعلم هي ال

العمل المباشر وغیر المباشر یؤدي إلي تكوین خبرات عند اإلنسان یستخدمها في المواقف 

 الحیاتیة المختلفة

 

                                         

98رمزي أحمد عبد الحي  ص/ د –الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم  - 1  



 الفصل األول       تطبیقاتهاو  ماهیة الوسائل التعلیمیة وانواعها

 

 
59 

 

تبرز أفضلیة وسیلة تعلیمیة علي أخرى من خالل مناسبتها للموقف التعلیمي وقدرتها 

 على تدعیم عمل المعلم

  :وسائل التعلیمیةلل آخر تصنیف

یة كثیرة ومتنوعة ، لذلك تم تصنیفها في مجموعات لتسهیل دراستها سائل التعلیمو ال       

وفهمها ، ولقد تعددت طرق التصنیف وذلك على اساس الهدف منها ، أو على أساس 

الحاسة التي تتأثر بها مباشرة أو على أساس نوع الخبرة التي تقدمها ، أو على أساس ما 

، أو طریقة عرضها، أو قد تصنف على  تحتاج الیه من أجهزة ، أو طریقة الحصول علیها

ضوء عدد المستفیدین منها ، أو طریقة انتاجها ، وغیرها الكثیر من التصنیفات ، ومن 

  .}1{أبرزها

على اعتبار كل حاسة تعمل (  تصنیفات حسب الحواس التي تتأثر بها مباشرة: أوًال 

 وتصنف الى ثالثة مجموعات) منفصلة 

م الوسائل التي تعتمد في عملیة التعلم على حاسة السمع ومنها وتض:  الوسائل السمعیة /1

 . المذیاع ، والمسجل ومكبرات الصوت ومختبرات اللغة وكل ما یسمع: 

وتشمل الوسائل التي تعتمد في عملیة التعلم واكتساب الخبرات على  : الوسائل البصریة /2

 لصامتة وكل ما تبصره العینالكتب والمجالت والخرائط واألفالم ا: حاسة البصر ومنها 
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وتضم الوسائل التي تعتمد في عملیة التعلم واكتساب  : الوسائل السمعیة البصریة /3

الخبرات على حاستي السمع والبصر في وقت واحد مثل السینما واألفالم التعلیمیة الناطقة 

 . والمتحركة

 :تصنیفات على اساس أن الحواس تعمل متصلة: ثانیًا 

وقسم فیه وسائل الى ) ادجاردیل ( أساس هذا التقسیم هو فیلسوف التربیة األمریكي ان      

 : ثالثة أقسام

التمثیلیات ، الخبرات الواقعیة (  وسائل اكتساب الخبرة بواسطة العمل المحسوس/ 1

 . المباشرة ، والعینات

، الصور المعارض ، الرحالت ( وسائل اكتساب الخبرة بواسطة المالحظة المحسوسة / 2

 .الثابتة والمتحركة

 }1{الرموز المجردة والرسومات( وسائل اكتساب الخبرة بواسطة البصیرة المجردة  /3 

 : تصنیفات على أساس طریقة الحصول علیها: ثالثًا 

 .وسائل جاهزة تنتجها المصانع بكمیات كبیرة ویمكن االفادة منها في التعلیم / 1

ا زهیدة وینتجها المعلمون والتالمیذ كالخرائط والرسوم وسائل مصنعة محلیًا وتكالیفه/ 2

 . واللوحات
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 : تصنیفات على أساس طریقة عرضها: رابعًا 

الشرائح والشفافیات : مواد تعرض ضوئیًا على الشاشة وتبث من خالل جهاز منها / 1

 . واألفالم

یات والملصقات الرسوم البیانیة والشفاف: مواد تعرض مباشرة على المتعلمین منها  / 2

 . والمجسمات واللوحات

 : تصنیفات تبعًا لعدد المستفیدین منها: خامسًا 

وسائل فردیة مثل الهاتف التعلیمي والمجهر والحاسوب التعلیمي الشخصي ومن أهم  / 1

 .فوائده للمتعلم الفرد

 .اتاحة الفرصة لالحتكاك المباشر مع الوسیلة -

 . }1{بالوسیلة ویتعلم ما یرید اتاحة الفرصة للمتعلم لالستئثار -

مثل المعارض والمتاحف العلمیة والتلفاز التعلیمي واالذاعة التعلیمیة  :وسائل جماعیة / 2

 والزیارات المیدانیة ومن أهم فوائدها

 . یفید منها مجموعة من المتعلمین في مكان واحد ووقت واحد

یة التي تبث عبر االذاعة أو التلفاز مثل البرامج التثقیفیة والتعلیم :وسائل جماهیریة  / 3

 .}2{االمفتوح أو شبكات الحاسبات اآللیة وأهم فوائده

                                         

33الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم ص:محمد على الّسید/ د - 1  
 .w.w.w.Alukah.net-dat: 07/03/2016 - 2  



 الفصل األول       تطبیقاتهاو  ماهیة الوسائل التعلیمیة وانواعها

 

 
62 

یستفید منها جمهور كبیر من المتعلمین في وقت واحد وفي أماكن متفرقة ، سواء كان التعلیم 

 . نظامي أو غیر نظامي

 : تصنیفات على أساس وسیلة االنتاج: سادسًا 

ل الصور الفوتغرافیة والرسوم المنسوخة آلیًا وأشرطة الفیدیو مث:وسائل تنتج آلیًا  / 1

 .المنسوخة آلیًا ومن مزایاها

 . سهولة االنتاج وسرعته واتسامها بالدقة والكفایة في العمل ولكنها مكلفة -

 .مثل الشفافات والرسوم والخرائط والنماذج ومن مزایاها :وسائل تنتج یدویاً / 2

تعلم فرص التدریب والتدرب على بعض المهارات واكتساب غیر مكلف وتتیح للمعلم والم -

بعض المیول المرغوب فیها ، ولكنها ال تجاري الوسائل اآللیة من حیث الدقة واالتقان 

 }1 {والسرعة والسهولة 

 :تصنیفات على أساس الخاصة الصوتیة: سابعًا 

منها المتعلم عن وسائل صامتة وهي كل وسیلة أو مادة تعلیمیة غیر ناطقة ویستفید  / 1

 . طریق تفحصها بالعین مثل الصور والرسوم واللوحات واألفالم الصامتة

وسائل ناطقة وتشمل كل الوسائل والمواد التي یعتمد مضمونها على النطق مثل / 2

التسجیالت الصوتیة والتلفاز التعلیمي الناطق والمعاجم اللغویة الناطقة ، وهذا النوع أكثرها 

 . یة التربویة ألنه یحقق قدرًا كبیرًا من االثارة والتشویق في المواقف التعلیمیةفائدة في العمل

 . تصنیف الوسائل حسب وظیفتها: ثامنًا 
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عرض المعلومات للمتعلم فقط كالصور الساكنة والرسوم :وسائل العرض ووظیفتها /1

 . والتلفاز والفیلم السینمائي

ون المعلومات جزءًا منها أو موروثة فیها مثل وهي عبارة عن وسائل تك :وسائل األشیاء/ 2

 .الحجم والشكل والكتلة

وهي وسائل تعرض معلومات یتفاعل معها الطالب ، كأن یكتب شیئًا :وسائل التفاعل / 3

 .أویذكر ومنها الكتب المدرسیة واألجهزة التعلیمیة كالحسوب والمختبرات والمحاكاة

 : تصنیفات حسب فاعلیتها: تاسعًا 

مثل المذیاع واألشرطة الصوتیة والمادة : صنیفات سلبیة وال تتطلب اجابة نشطة ت / 1

 . }1{المطبوعة

 مثل التعلیم المبرمج والتعلیم بواسطة الحاسوب :تصنیفات نشطة یتجاوب معها المتعلم  / 2

 . تصنیفات على أساس دورها في عملیة التعلیم: عاشرًا  

كمحور للتعلیم في موقف تعلیمي تعلمي معین مثل  وهي التي تستخدم: وسائل رئیسیة  / 1

 . التلفاز

أي أنها متممة لوسیلة رئیسیة ، كاستخدام ورقة خاصة بعد مشاهدة : وسائل متممة  /2

 . برنامج تلفازي لتجربة عملیة

 . وهي التي نستخدمها لكفایة موقف تعلیمي لم تفي بالغرض فیه: وسائل اضافیة  /3

 . كان لوسائل وتكنولوجیا التعلیمتصنیف دون: حادي عشر 
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 : یقوم هذا التصنیف على أساس من المعاییر التالیة *

 . ارتفاع التكالیف وانخفاضها / 1

 . صعوبة توافر الوسائل / 2

 . عمومیة استعمالها ، وخصوصیته/ 3

 . سهولة استعمالها في التعلیم/ 4

 }1 {حجم المتعلمین/ 5

فات واقعیة ، من حیث تأثیر وسائل االتصال ، وامكانیة وتصنیف دونكان من أكثر التصنی *

 . توافرها ، والقدرة على استخدامها وترتیبها منطقیًا ، غیر أنه أهمل البیئة والتعامل معها

 . تصنیف حمدان الثنائي: ثاني عشر 

 وسائل التعلیم اآللیة وتشمل الوسائل المترافقة ومراكز مصادر التعلیم والصور المتحركة / 1

 . والفیدیو والتلفاز التعلیمي والحاسبة الیدویة

وسائل التعلیم غیر اآللیة وتشمل وسائل البیئة المحلیة الواقعیة والعینات الحقیقیة  / 2

  والدروس العلمیة والخرائط الجغرافیة والسبورات التعلیمیة

 :تصنیف الوسائل من حیث أسلوب عرض المواد التعلیمیة/ 5

 :خدام األجھزة التعلیمیةوسائل تعرض باست -أ

                                         

 .w.w.w.Alukah.net-dat: 07/03/2016    -1  



 الفصل األول       تطبیقاتهاو  ماهیة الوسائل التعلیمیة وانواعها

 

 
65 

وهي تتمثل في المواد واألدوات التي تستخدم أجهزة العرض الضوئي في تقدیمها بالمواقف 

الشفافیات، والشرائح، واألفالم، والصور المعتمة، والمجسمات التي : التعلیمیة، ومن أمثلتها

 .}1{تتعرض باستخدام جهاز عرض الصورة المعتمة، واالسطوانات المرنة بالحاسبا

وعند تقدیمها في الموقف التعلیمي ال تستخدم أجهزة لعرضها، لكنها  :وسائل تعرض بذاتھا -ب

المجسمات، والصور، والنماذج التي یتم فحصها، : تعرض بذاتها كوسیلة، ومن أمثلتها

 .والعروض التوضیحیة، وتمثیل األدوار، والدمى، والمعارض، والمتاحف، ومعامل اللغات

 :ائل من حیث إمكانیة الحصول علیھاتصنیف الوس/6

شمظ -آ هرب ئك ب جئ لي ة هلهئخ ةعكي  :آخهئ

وهذه ال یتدخل المعلم في عملیة تصنیعها أو التعدیل في محتویاتها، ویقتصر دوره فیها على 

أسطوانات اللیزر، واألفالم والبرامج : اختیارها واستخدامها بالوقف التعلیمي، ومن أمثلتها

 .طاقات المسموعة، وغیرهاالتلیفزیونیة، والب

من المواد التي تصنعها الشركات، وال یتدخل في إنتاجها المعلم في الموقف التعلیمي،        

 .}2{أو في أثناء اإلعداد له

 :أدوات ومواد تعلیمیة تنتج للموقف التعلیمي المحدد -ب

سائل بالمدرسة، وهي األدوات والمواد التي تنتج بواسطة معلم الفصل، واختصاصي الو       

الشفافیات، والشرائح، والنماذج، والعینات، : أو التلمیذ للموقف التعلیمي المحدد، ومن أمثلتها

 .والرسومات، والصور، وأفالم الفیدیو التي یعدونها بالمدرسة، أو البیئة التعلیمیة المحیطة بها
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مفهوم الوسيلة الّتعليمــــــــــــــــية    :المبحث األول    

الّنظرة التـّاريخية عن الوسائل الّتعليمية :المبحث الثّاني  

الوسائل الّتعليمية والّتعليم الفعال :المبحث الثّالث  

ـــواع الوسائل الّتعليميةــــــــــــــــــأنــــــــــــ :المبحث الّرابع  

تصنيف الوسائل الّتعليمية حسب مخروط الخبرة:الخامس المبحث  
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 .وأسسھا -مبادئ اختیارھا -میتھاالوسائل التعلیمیة أھ: الفصل الثاني 

 .:الوسائل التعلیمیة اختیارمبادئ /1

 :التأكد على اختیار الوسائل وفق أسلوب النظم / 1

ویقصد بالتأكید على اختیار الوسائل وفق أسلوب النظم بأن تخضع الوسائل التعلیمیة      

الختیار وٕانتاج المواد التعلیمیة، وتشغل األجهزة التعلیمیة واستخدامها ضمن نظام تعلیمي 

أن الوسائل التعلیمیة لم یعد ینظر إلیها على أنها أدوات للتدریس یمكن : متكامل، وهذا یعني

دامها في بعض األوقات، واالستغناء عنها في أوقات أخرى، فالنظرة الحدیثة للوسائل استخ

التعلیمیة ضمن العملیة التعلیمیة، تقوم على أساس تصمیم وتنفیذ جمیع جوانب عملیة التعلیم 

أن اختیار : والتعلم، وتضع الوسائل التعلیمیة كعنصر من عناصر النظام، وهذا یعني

یسیر وفق نظام تعلیمي متكامل، أال وهو أسلوب النظم الذي یقوم على الوسائل التعلیمیة 

أربع عملیات أساسیة بحیث یضمن اختیار هذه الوسائل، وتصمیمها، واستخدامها لتحقیق 

 .}1{أهداف محددة

 :مبادئ في استخدام وسائل التعلیمیة التعلیم/2

 :تحدید األھداف التعلیمیة التي تحققھا الوسیلة بدقة -

ویتطلب هذا معرفة جیدة بطریقة صیاغة األهداف بشكل دقیق قابل للقیاس، ومعرفة أیًضا 

 الخ... العقلي، الحركي، االنفعالي : بمستویات األهداف
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وقدرة المستخدم على تحدید هذه األهداف یساعده على االختیار السلیم للوسیلة التي 0      

 .تحقق هذا الهدف أو ذلك

 :فئة المستھدفة ومراعاتھامعرفة خصائص ال-

ویقصد بالفئة المستهدفة التالمیذ، والمستخدم للوسائل التعلیمیة علیه أن یكون عارًفا      

للمستوى العمري، والذكائي، والمعرفي، وحاجات المتعلمین؛ حتى یضمن االستخدام الفّعال 

 .للوسیلة

 :من المنھج معرفة المنھج المدرسي ومدى ارتباط ھذه الوسیلة وتكاملھا -

: مفهوم المنهج الحدیث ال یعني المادة أو المحتوى في الكتاب المدرسي، بل تشمل    

أن المستخدم للوسیلة التعلیمیة : األهداف والمحتوى، طریقة التدریس والتقویم، ومعنى ذلك

 علیه اإللمام الجّید باألهداف، ومحتوى المادة الدراسیة، وطریقة التدریس،

یم؛ حتى یتسنى له األنسب، واألفضل للوسیلة، فقد یتطلب األمر استخدام وطریقة التقو  

 .}1{وسیلة جماهیریة، أو وسیلة فردیة

 :تجربة الوسیلة قبل استخدامھا  -

المعلم المستخدم للوسیلة التعلیمیة هو المعني بتجریبها قبل االستخدام، وهذا یساعده         

 ام وتحدید الوقت المناسب لعرضها، وكذلك المكان على اتخاذ القرار المناسب بشأن استخد
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المناسب، كما أنه یحفظ نفسه من مفاجآت غیر سارة قد تحدث كأن یعرض فیلًما غیر      

 الفیلم المطلوب، أو أن یكون جهاز العرض غیر صالح للعمل

ًجا أو أن یكون وصف الوسیلة في الدلیل غیر مطابق لمحتواها ذلك مما یسبب إحرا     

 .للمّدرس، وفوضى بین التالمیذ

 :تھیئة أذھان التالمیذ الستقبال محتوى الرسالة  -

توجیه مجموعة من األسئلة إلى  -:ومن األسالیب المستخدمة لتهیئة أذهان التالمیذ      

 .تحثهم على متابعة الوسیلةالدارسین 

 -.لها التلخیصمع التنبیه إلى نقاط هامة لم یتعرض :تلخیص لمحتوى الوسیلة   -

 .}1{تحدید مشكلة معینة تساعد الوسیلة على حّله

 :تھیئة الجو المناسب الستخدام الوسیلة  -

اإلضاءة، : ویشمل ذلك جمیع الظروف الطبیعیة للمكان الذي ستستخدم فیه الوسیلة مثل     

 ..التهویة، توفیر األجهزة، االستخدام في الوقت المناسب من الدرس

ینجح المستخدم للوسیلة في تهیئة الجو المناسب، فإن من المؤكد اإلخفاق في فإذا لم      

 ..الحصول على نتائج المرغوب فیها
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 :تقویم الوسیلة  -

ویتضمن التقویم النتائج التي ترتبت على استخدام الوسیلة مع األهداف التي أعدت         

من أجلها، ویكون التقویم عادة باستخدام أداة لقیاس تحصیل الدارسین بعد استخدام الوسیلة، 

أو معرفة اتجاهات الدارسین، ومیولهم، ومهاراتهم، ومدى قدرة الوسیلة على خلق جو للعملیة 

 بویةالتر 

 :متابعة الوسیلة-

والمتابعة تتضمن ألوان النشاط التي یمكن أن یمارسها الدارس بعد استخدام الوسیلة     

 .إلحداث مزید من التفاعل بین الدارسین

 :مبادئ اختیار الوسائل التعلیمیة من وجھة نظر إسالمیة/ 3

 :التربیة بالقدوة من وسائل التربیة*   

إنه یربي بالقدوة، ویربي بالموعظة، ویربي بالعقوبة، ویربي بالقصة، ویربي بالعادة،      

كل لون من هذه األلوان ینفذ إلى النفس من أحد منافذها، ویلعب على  }1{ویربي باألحداث

بعض أوتارها؛ حتى یغادر اإلنسان في النهایة ولم یبق منفذ واحد لم ینفذ إلیه، َوَال وتر واحد 

 ..یوقع علیه، َوَال جانب إَال و اتجاه إلیه لم

  :التربیة بالقدوة*     

 }2{القدوة في التربیة هي أفعل الوسائل جمیًعا وأقر بها إلى النجاح

ومن السهل تخیل منهج، وٕان كان في حاجة إلى ! كتاب في التربیة" تألیف"من السهل 

 .إحاطة وبراعة وشمول
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ما لم یتحول إلى ... یظل معلًقا في الفضاء... ولكن هذا المنهج یظل حبًرا على ورق      

ما لم یتحول إلى بشر یترجم بسلوكه وتصرفاته ... حقیقة واقعة تتحرك في واقع األرض

عندئذ فقط یتحول المنهج إلى حقیقة، یتحول إلى . ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانیه

 لیكون قدوة للناس -صلى اهللا علیه وسلم-لذلك بعث اهللا محمًدا .یخحركة، یتحول إلى تار 

 . اللَِّه ُأْسَوةٌ َرُسوِل 

.. الصورة الكاملة للمنهج اإلسالمي -صلى اهللا علیه وسلم-ووضح في شخصیة الرسول 

رضي اهللا عنها، عن خلق رسول اهللا -سئلت عائشة .الصورة الحیة الخالدة على مدار التاریخ

 .كان خلقه القرآن: ، فقالت-علیه وسلمصلى اهللا -

كان خلقه القرآن كان الترجمة الحیة لروح القرآن .. إجابة دقیقة عجیبة مختصرة شاملة

قوة من صنع اهللا، یتكامل . قوة كونیة عظمى -كالقرآن-ومن ثم كان .. وحقائقه وتوجیهاته

 َال عجب . لقاء شهده الكونفیها الناموس، وتتكامل فیها القوى، وتلتقي السماء باألرض أروع 

لقد عرف العلم أخیًرا حقیقة عرفتها الروح البشریة ببداهتها .إن كان مولده مولد النور      

 ..}1{عرف أن المادة عبارة عن طاقة، وأن الطاقة تتحول إلى إشعاع.. منذ آماد

تتحول إلى وأن طاقته .. ولقد أدركت الروح البشریة ببداهتها منذ آماد أن اإلنسان طاقة

 .إشعاع، تتحول إلى نور

ولكنها لم تدرك هذه الحقیقة على تمامها وكمالها وحقیقتها، حتى رأت محمد بن عبد       

ولقد فاض هذا النور ,طاقة من النور الشفیف بعثه اهللا لینیر للناس. اهللا صلى اهللا علیه وسلمِ 

 ..مهتدین واصلین في القلوب وفاض في الوجود، وكشف الطریق للناس فساروا فیه
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لم . وبهر النور نفوس الناس، فتعلقت به وأحبته كما لم یحب أحد أحًدا في العالمین       

حتى من المعارضین لدین اهللا، والنافرین من .. ینل أحد من  البشر ما نال محمد من الحب

 .الهدي الجدید

وانتصر الحق كما ... ولقد قامت المعركة بین الحق والباطل كما كان طبیعی�ا أن تقوم      

كان طبیعی�ا أن ینتصر، فانزاحت الظلمة التي كانت تحجب النور عن الناس، وبقي هذا 

 }1{ساطًعا مشعشًعا، كما أراده اهللا ویربط قلوبهم باهللا -محمد بن عبد اهللا-النور 

كل واحد منها متكامل في ذاته كأنه . كأنه شخوص كثیرة مجتمعة في شخص واحد     

 فتكامل  -على تكامل كل منها-ثم تجتمع الشخوص كلها .. متخصص في جانبه منقطع له

على نطاق أوسع، وتناسق في محیطها الشامل، وتتألف منها نفس واحدة تجمع كل النفوس، 

 .}2{وتجمعها في توازن واتساق

ورجل سیاسة یشید أمة من الفتات المتناثر فإذا هي بناء ضخم َال یطاوله شيء في         

حیاة  -وحده-ویمنح هذا البناء من وقته وفكره وروحه وجهده ومشاعره ما یشغل . التاریخ

كقائد ... حیوات ورجل حرب یضع الخطط ویقود الجیوش ویحارب وینتصر .كاملة بل

 ..رًغا له عن كل ما عداهمتخصص كل همة القتال، متف

نفقات النفس والفكر والشعور فضًال على .. وأب وزوج ورب أسرة كبیرة كثیرة النفقات       

كرجل متخصص لألبوة على أعلى نسق شهدته األرض، ومتخصص لألسرة َال . نفقات المال

 .}1{یشغله عنها شاغل من الحیاة
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مهم، وتمأل نفسه مشاعرهم، ویعودهم وصدیق وقریب وصاحب للناس تشغله همو          

ویزورهم ویعینهم ویمنحهم من مودته وعطفه ما یشغل رجًال إنساني القلب یهب حیاته كلها 

 .لشئون الناس

وعابد متحنث لربه، كرجل منقطع للعبادة، متخصص ألدائها، َال تصله باألرض         

نوازع، َوَال تتحرك في كیانه رغبات رابطة، َوَال یشغله هم من الهموم، َوَال تجیش في نفسه 

الدعوة التي حققت لإلنسان وجوده . ومع ذلك كله فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها األرض,

 ..وتغلغلت في كیانه كله فمدته على أقصى اتساع. الكامل

مجموعة على تناسق وتوافق . كل هذه الشخوص المتفرقة مجموعة في شخصه        

خذ نصیبه كامًال من نفسه ومع ذلك َال یمیل، ألن طاقات أخرى عظیمة كل منها یأ. واتزان

 ..توازنه في كل اتجاه

ولقد كانت حكمة اهللا سبحانه من بعثه على هذه الصورة المتكاملة الشاملة العظیمة،         

في كونه آیة -كحكمته في إنزال القرآن على هذا النهج الشامل المعجز العظیم، فكان محمد 

 .وكان خلقه القرآن.. كفًئا لهذا القرآن -كونیة

تتمثل فیه هذه  -وهو بشر منهم-یرونه ... وكان قدوة للناس في واقع األرض       

الصفات كلها وهذه الطاقات، فیصدقون هذه المبادئ الحیة ألنهم یرونها رأي العین َوَال 

ویحاولون أن . ا مشاعرهمیقرءونها في كتاب ویرونها في بشر، فتتحرك لها نفوسهم، وتهفو له

 كل بقدر ما یطیق أن یقبس، وكل بقدر ما یحتمل كیانه .. یقبسوا قبسات من الرسول
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. َوَال یدعونه حلًما مترًفا لذیًذا یطوف باألفهام.. َال ییأسون َوَال ینصرفون. الصعود       

 .}1{أماني في الخیالویرونه سلوًكا عملی�ا َال . ألنهم یرونه واقًعا یتحرك في واقع األرض

. أكبر قدوة للبشریة في تاریخها الطویل -صلى اهللا علیه وسلم-لذلك كان رسول اهللا        

وكان مربًیا وهادًیا بسلوكه الشخصي قبل أن یكون بالكالم الذي ینطق به، سواء في ذلك 

 .القرآن المنزل وحدیث الرسول

ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس {: عن طریقه أنشأ اهللا هذه األمة التي یقول فیها سبحانه       

 }2{}َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّهِ 

ُمْؤِمِنیَن ِإْذ َبَعَث ِفیِهْم َرُسوًال ِمْن َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى الْ { : وبه مّن اهللا على تلك األمة       

ِفي َضَالٍل َأْنُفِسِهْم َیْتُلو َعَلْیِهْم آَیاِتِه َوُیَزكِّیِهْم َوُیَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل لَ 

َال أمة َوَال لیست آیة عصر َوَال جیل وَ  -صلى اهللا علیه وسلم-إن شخصیة الرسول  }ُمِبیٍن 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة  {: للناس كافة ولألجیال كافة.. إنها آیة كونیة. مذهب َوَال بیئة

 }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا {. }ِلْلَعاَلِمینَ 

وفي جمیع . لدن مبعثهفي جمیع األزمان من . وللناس كافة. فهو للعالمین كلهم      

 .}3{آیة باقیة َال تذهب َوَال تنقص َوَال تزول. وفي كل األرض. األجیال

وتتغلغل . وٕان سیرته حین تقرأ لتلمس النفس وتهزها من قواعدها كما َال یهزها شيء       

 .فیها إلى األعماق
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وأخذوا الحیاة مباشرة عن شخصه  -صلى اهللا علیه وسلم-وطبیعي أن الذین شهدوه       

الكریم، قد أخذوا الشحنة كاملة في أرواحهم وقلوبهم وأفكارهم ومشاعرهم وأجسادهم، فانطلقوا 

یصنعون أعجب أحداث التاریخ، كما تنطلق الطاقة الذریة المركزة تحدث  -وهم حفنة قلیلة-

 .األعاجیب

، -صلى اهللا علیه وسلم-ولكن القوة الحیویة العجیبة التي كان یشتمل علیها الرسول      

من الضخامة والعظمة وقوة اإلشعاع واإلیحاء بحیث یملك استحیاءها في قلبه كل شخص 

 .. }1{یلقي إلیها نفسه ویفتح لها مشاعره، فتنتفض حیة شاخصة كأنه یلمسها في العیان

أجیاًال على سیر أبطالها المحلیین الصغار، الذین یلبون حاجة جیل  إن األمم تعیش       

في مقیاس اإلنسانیة " البطل"وكلما ارتفع . معین في بیئة معینة في بقعة من األرض محدودة

فكیف بداعي السماء لألرض؟ كیف ... كانت حیاته أشمل وأطول، وأخلد على مر األزمان

 اةباآلیة الكونیة التي تشمل كیان الحی

. وأعلم بمن خلق. وهو أعلم حیث یجعل رسالته. لقد بعثه اهللا للناس كافة وللعالمین        

وقد جعله القدوة الدائمة للبشریة، یقتبسون من نوره، ویتربون على . وهو اللطیف الخبیر

هدیه، ویرون في شخصه الكریم الترجمة الحیة للقرآن، فیؤمنون بهذا الدین على واقع تراه 

 ..وكان هذا تدبیًرا هللا سبحانه، یكافئ تدبیره في تنزیل القرآن. هم محقًقا في واقع الحیاةأبصار 

وٕاذ یجعل اإلسالم قدوته الدائمة هي شخصیة رسوله، فهو یجعلها قدوة متجددة على       

 .متجددة في واقع الناس. مر األجیال
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إنه یعرضها علیهم لیحققوها في ذوات أنفسهم، كل بقدر ما یستطیع أن یقبس، وكل       

ومن ثم تظل حیویتها دافقة شاخصة، َوَال تتحول إلى خیال . بقدر ما یصبر على الصعود

 .}1{مجرد تهیم في حبه األرواح دون تأثر واقعي َوَال اقتداء

َال بد للطفل . تربیته الدائمة على هذا األساس أن القدوة أعظم وسائل التربیة، فیقیم       

 .من قدوة في أسرته ووالدیه لكي یتشرب منذ طفولته المبادئ اإلسالمیة

َوَال بد للناس من قدوة في مجتمعهم تطبعهم بطابع اإلسالم . وینهج على نهجها الرفیع       

َوَال بد للمجتمع من قدوة من وتقالیده النظیفة لكي یحملوا األمانة لمن یربونهم من األجیال، 

، وینسج على منواله }2{قائدهم أو زعیمهم أو حاكمهم، تتحقق في شخصه المبادئ

 .المحكومون

 .والقدوة للجمیع هي شخصیة الرسول التي تتمثل فیها كل مبادئ اإلسالم وقیمه وتعالیمه

مجتمع ودفة ومن ثم یقیم اإلسالم منهجه التربوي على أساس أنه هو الذي یسیر دفة ال

 .الحیاة

وٕانما ! وتذروه الریاح واألعاصیر. إنه َال یجعل التربیة مجهوًدا فردی�ا یخفق أو ینجح    

حكم إسالمي، : یجعله منهًجا شامًال متكامًال یبدأ بولي األمر وینتهي بالطفل الرضیع

على أساس فكل نظام یضع منهجه . وتلك مسألة بدیهیة. وتربیة إسالمیة.. ومجتمع إسالمي

واإلسالم أولى النظم بتلك القواعد البدیهیة ألنه َال یستطیع أن . أنه هو الذي یقوم بتنفیذه

َوَال بد له أن یستخدم أدواته الخاصة لتحقیق منهجه المتفرد على مدار . یعمل بأدوات غیره

 ..التاریخ
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ریق القدوة وحین یتكون مجتمع إسالمي فإنه یشرب أطفاله مبادئ اإلسالم عن ط      

 .القائمة في هذا المجتمع، متمثلة في األسرة والوالدین

{َال یمكن أن یتعلم الصدق. إن الولد الذي یرى والده یكذب 1{ 

 َال یمكن أن یتعلم األمانة. والولد الذي یرى أمه تغش أباه أو أخاه أو تغشه هو نفسه

 والولد الذي یرى أمه مستهترة َال یمكن أن یتعلم الفضیلة

 .لولد الذي یقسو علیه أبوه َال یمكن أن یتعلم الرحمة والتعاونوا

واألسرة هي المحضن الذي یبذر في نفس الطفل أول بذوره، ویكیف بتصرفاته           

 مشاعر الطفل وسلوكه

حتى ینشأ جیل مسلم یحقق في . أسرة مسلمة. ومن ثم ینبغي أن تكون أسرة نظیفة         

 .المنقولة عن قدوة الرسول. یأخذها بالقدوة المباشرة. نفسه مبادئ اإلسالم

أن تكون سیرة الرسول جزًءا دائًما من منهج  -باإلضافة إلى ذلك-وینبغي أیًضا         

 .}2{و المدرسة أو الكتاب أو الصحیفة أو المذیاعالتربیة، سواء في المنزل أ

 لتكون القدوة دائمة وحیة وشاخصة في المشاعر وفي األفكار

 :التربیة بالموعظة*

. وهو استعداد مؤقت في الغالب. في النفس استعداد للتأثر بما یلقى إلیها من الكالم       

 .ا إلى النفس مباشرة عن طریقالموعظة المؤثرة التي تفتح طریقه .ولذلك یلزمه التكرار
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كالسائل الذي تقلب رواسبه فتمأل . لحظة من الوقت. وتثیر كوامنه. الوجدان وتهزه هز�ا 

 ..}1{ولكنها إذا تركت تترسب من جدید. كیانه

لذلك َال تكفي الموعظة وحدها في التربیة إذا لم یكن بجانبها القدوة والوسط الذي        

فالقدوة المنظورة الملموسة هي التي تعلق . یسمح بتقلید القدوة ویشجع على األسوة بها

 .المشاعر، َوَال تتركها تهبط إلى القاع وتسكن بال حراك

وعظة تكون ذات أثر بالغ في النفس، وتصبح وحین توجد القدوة الصحیحة فإن الم       

 ..دافًعا من أعظم الدوافع في تربیة النفوس

ففي النفس دوافع فطریة في حاجة دائمة .. ثم إنها من جانب آخر ضرورة الزمة        

فقد َال یلتقط اإلنسان القدوة الصالحة، أو قد . َوَال بد في هذا من الموعظة. للتوجیه والتهذیب

 . }2{ه بمفردهاَال تكفی

 ولكن الطفل یجنح إلى السرقة بدافع من دوافع األطفال... قد َال یسرق الوالد َوَال األم

ولكن الطفل یكذب لیكمل نواحي النقص التي یحسها في نفسه ... قد َال یكذب الوالد َوَال األم

ك الطیور فیخنقها، ولكن الطفل یمس... قد َال یقسو الوالد َوَال األم!,أو في بیته أو في والدیه

 .والقطط فیشد ذیولها وینصل آذانها

ترد الطفل إلى صوابه وتعوده . موعظة لطیفة خفیفة مؤثرة, البد حینئذ من الموعظة        

 .على مكارم األخالق
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واإلنسان الكبیر كالطفل الصغیر في حاجة دائمة إلى المواعظ، فقد َال یلتقط القدوة         

ویستعلي القائد . فقد یعدل الحاكم ویظلم المحكومون.,َال تكفي وحدها للتقویمأو قد . الصالحة

 ویسفل الشع مدفوعین بما ركب في طبیعة اإلنسان من ضعف واتباع للشهوات

 :والقرآن مليء بالمواعظ والتوجیهات

َكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ ِإنَّ اللََّه َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألََماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوإَِذا حَ { 

 }1{}إن اهللا كان سمیعا بصیرا  اللََّه ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبهِ 

یِن َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساكِ {

اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبیِل َوَما َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم ِإنَّ  اللََّه  َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

 }2{}َال ُیِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا

ْبِنِه َوُهَو َیِعُظُه َیا ُبَنيَّ َال ُتْشِركْ {  ْیَنا * ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم  َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن ِالِ َوَوصَّ

ْنَساَن ِبَواِلَدْیِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْیِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْیكَ  ِإَليَّ  اإلِْ

َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي َوإِْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلیْ * اْلَمِصیُر 

َیا ُبَنيَّ * ُلوَن الدُّْنَیا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبیَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعمَ 

َتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََّمَواِت َأْو ِفي اْألَْرِض َیْأِت ِبَها ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَ 

َالَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر * اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطیٌف َخِبیٌر  َیا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ

َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض * وِر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُمُ 
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َواْقِصْد ِفي َمْشِیَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر * َمَرًحا ِإنَّ اللََّه َال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

 }1}{اْألَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیرِ 

 :بالعقوبـــــــــــــــــــــةالتربیة *   

حین َال تفلح القدوة َوَال تفلح الموعظة، فال بد إذن من عالج حاسم یضع األمور في        

 .والعالج الحاسم هو العقوبة, وضعها الصحیح

ولكن الجیل الذي ! وبعض اتجاهات التربیة الحدیثة تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان

 .جیل منحل متمیع مفكك الكیان -في أمریكا-بى بال عقوبة أرید له أن یتر 

فقد یستغني شخص بالقدوة وبالموعظة فال . إن العقوبة لیست ضرورة لكل شخص       

ففیهم من یحتاج . ولكن الناس كلهم لیسوا كذلك بال ریب. یحتاج في حیاته كلها إلى عقاب

 .إلى الشدة مرة أو مرات

فالموعظة هي . ل خاطر یخطر على قلب المربي َوَال أقرب سبیلولیست العقوبة أو         

 المقدمة، والدعوة إلى عمل الخیر، والصبر الطویل على انحراف النفوس لعلها تستجیب

وفي واقع المعاش أن هناك أناًسا َال یصلح معهم ذلك كله؛ أو یزدادون انحراًفا كلما        

 }2{زید لهم في الوعظ واإلرشاد

 !الحكمة أن نتجاهل وجود هؤالء أو نتصنع الرقة الزائدة فنستنكر الشدة علیهمولیس من 

َوَال أحد یمنع عنهم , قد تصلحهم" }3{العیادات السیكولوجیة"و. ومنحرفون. نعم. إنهم مرضى

 .تربیةولكن فلنحذر أن نجعل وسیلتنا في . العالج النفسي أو أي نوع من أنواع العالج
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انحرافاتها ونتلمس لها األعذار فإن ذلك نفسه یبعث على االنحراف  النفوس أن نجاریها في

 .ویزید عدد المنحرفین

إن التربیة الرقیقة اللطیفة الحانیة كثیًرا ما تفلح في تربیة األطفال على استقامة        

ولكن التربیة التي تزید من الرقة واللطف والحنو تضر ضرًرا بالًغا ألنها . ونظافة واستواء

 شئ كیاًنا لیس له قوامتن

والنفس في ذلك كالجسم إذا رفقت بجسمك رفًقا زائًدا فلم تحمله جهًدا خشیة التعب، َوَال       

وٕاذا رفقت بنفسك رفًقا . مشقة خشیة اإلنهاك، فالنتیجة أنه َال یقوى أبًدا َوَال یستقیم له عود

وفضًال عن ذلك . ع وتنحرف َوَال تستقیمزائًدا فلم تحملها أبًدا على ما تكره، فالنتیجة أنها تتمی

. فإنها تشقي صاحبها ألنها َال تدع له فرصة یتعود فیها على ضبط مشاعره وشهواته

 ..األرضي الذي َال یعطي الناس قط كل ما یشتهون" الواقع"فیصطدم بـ

هم لصالح. من الحزم في تربیة األطفال وتربیة الكبار" شيء"ومن هنا كان َال بد من        

 .هم أنفسهم قبل صالح اآلخرین

      .ومن الحزم استخدام العقوبة أو التهدید باستخدامها في بعض األحیان

إنه یستخدم القدوة . واإلسالم یتبع جمیع وسائل التربیة فال یترك منفًذا في النفس َال یصل إلیه

 . .}1{یع درجاتهولكنه كذلك یستخدم التخویف والترهیب بجم. والموعظة، والترغیب والثواب

 .وتلك درجة أشد" كما جاء في حدیث اإلفك"ومرة یهدد بغضب اهللا صراحة 

فمن الناس من تكفیه اإلشارة البعیدة فیرتجف قلبه , درجات متفاوتة لدرجات من الناس       

 ومنهم من َال یردعه إال الغضب. ویهتز وجدانه، ویعدل عما هو مقدم علیه من انحراف
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ومنهم من َال بد من تقریب . ومنهم من یكفیه التهدید بعذاب مؤجل التنفیذ. الجاهر الصریح 

ومنهم بعد ذلك فریق َال بد أن یحس لذع العقوبة . العصا منه حتى یراها على مقربة منه

 .على جسمه لكي یستقیم

 :التربیة بالقصة*     

في القصة سحر یسحر النفوس وهو انبعاث الخیال یتابع مشاهد القصة ویتعقبها من     

 .موقف إلى موقف، ومن تصرف إلى شعور

 ألشخاص القصة وما تثیره في النفس من مشاعر تنفجر وتفیض؟  " المشاركة الوجدانیة"وهو 

، ومع ذلك فهو ناج وهو انفعال النفس بالمواقف حین یتخیل اإلنسان نفسه في داخل الحوادث

 .}1{منها متفرج من بعید

أی�ا كان األمر فسحر القصة قدیم قدم البشریة، وسیظل معها حیاتها كلها على          

 َال یزول .. األرض

وأی�ا كان األمر فال شك أن قارئ القصة وسامعها َال یملك أن یقف موقًفا سلبی�ا من         

. یدس نفسه على مسرح الحوادث -ي منه أو غیر وعيعلى وع-فهو . شخوصها وحوادثها

ویتخیل أنه كان في هذا الموقف أو ذاك، ویروح یوازن بین نفسه وبین أبطال القصة فیوافق، 

 .أو یستنكر، أو یملكه اإلعجاب

واإلسالم یدرك هذا المیل الفطري إلى القصة، ویدرك ما لها من تأثیر ساحر على        

 .كون وسیلة من وسائل التربیة والتقویمالقلوب، فیستغلها لت
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القصة التاریخیة الواقعیة المقصودة بأماكنها : وهو یستخدم كل أنواع القصة        

 والقصة الواقعیة التي تعرض نموذًجا لحالة بشریة، فیستوي أن تكون. وأشخاصها وحوادثها

قصة التمثیلیة التي َال تمثل بأشخاصها الواقعیین أو بأي شخص یتمثل فیه ذلك النموذج، وال 

واقعة بذاتها، ولكنها یمكن أن تقع في أیة لحظة من اللحظات وفي أي عصر من 

 ..}1{العصور

وقصص المكذبین بالرساالت وما أصابهم من . من النوع األول كل قصص األنبیاء       

جه التحدید وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحداثها على و . جراء هذا التكذیب

موسى وفرعون، عیسى وبني إسرائیل صالح وثمود، هود وعاد، شعیب ومدین، : والحصر

 ..إلخ... لوط وقریته، نوح وقومه، إبراهیم وٕاسماعیل

: والقرآن یستخدم القصة لجمیع أنواع التربیة والتوجیه التي یشملها منهجه التربوي         

 فهي سجل . سم، ، والتربیة بالقدوة والتربیة بالموعظةتربیة الروح، وتربیة العقل، وتربیة الج

 -على قلة عدد األلفاظ المستخدمة في أدائها-حافل لجمیع التوجیهات، وهي كذلك        

 ..حافلة بكل أنواع التعبیر الفني  من حوار إلى سرد إلى تنغیم موسیقي

یق للحظة الحاسمة في إلى إحیاء للشخوص، إلى دقة في رسم المالمح، إلى اختیار دق    

 .}2{القصة لتوجیه القلب للعبرة، والتوقیع علیه بالنغم المطلوب

الذي كرمه خالقه ورفعه، ومنحه خالفة األرض، على أن یكون " اإلنسان"إنها قصة        

 شهوة : ولكنه یضعف، بسبب شهوة من شهوات نفسه. سیًدا لنفسه، وعبًدا هللا وحده دون شریك
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.. جنس، أو شهوة مال، أو شهوة ملك، أوشهوة قوة، أو شهوة علم، أو شهوة خلد        

ویقوده ویستعبده فال یعود سید نفسه، . فیسلم زمامه للشهوة، فیستزله الشیطان من مقودها

 وینسى مهمته

ینسى أن مهمته الحقیقیة الكبرى هي وصل  .}1{االضخمة في خالفة األرض وتعمیره 

فیخلد إلى األرض وینحصر في عالم ضیق صغیر محدود الهواتف محدود . اءاألرض بالسم

 ..}َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْیهِ {: ولكن اهللا مع ذلك َال یطرده من رحمته. الجنبات

 خاضعة لألغراض الدینیة" موجهة"وقد كان أمًرا طبیعی�ا أن تكون القصة في القرآن          

. فلیس القرآن كتاب قصص في أصله، وٕانما هو كتاب تربیة وتوجیه. التي جاءت لتحقیقها

مع خضوعها للغرض -ولكن الدقة في األداء، ومراعاة القواعد الفنیة فیه، یجعل القصة 

جزًءا  -على إطالقها-ویجعل استخدام القصص للتربیة . طلیقة من الوجهة الفنیة -الدیني

 ..}2{نظیفة"هو أن تكون : بشرط واحد. سالمیةمن منهج التربیة اإل

ولیس المقصود بالنظافة أن تعرض النفس البشریة بیضاء من غیر سوء صحیح أن         

اللقطة المترفعة المستعلیة النظیفة ، التي تصلح للقدوة، " بطل القصة"القرآن یختار من نفس 

تي تصور سواد قلوبهم وسوء ویختار من نفوس المنحرفین اللقطة ال. وتغري باالرتفاع

وهذا منطقي مع أهدافه، فضًال -واالعتبار بمصائرهم . انحرافهم، لتصلح للتنفیر من أفعالهم

إال أنه في لقطات أخرى، وخاصة في القصص الطویلة التي تتسع  -على أنه كله حقائق

 .للعرض 
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" الضعف البشري"ت والتحلیل، یعرض النفس البشریة كاملة، بل ما فیها من لحظا        

    الواقعیة الحدیثة، المتأثرة بالتفسیر الحیواني "كل ما هنالك أنه َال یصنع كما تصنع الفنون 

لإلنسان، َوَال یجعل من لحظة الضعف بطولة تستحق اإلعجاب والتصفیق        

وٕانما یسرع خالًصا، ولكنه َال یقف عندها طویًال، " واقعی�ا"إنه یعرضها عرًضا ,  }1{والتهلیل

لحظة التغلب على الضعف البشري، ألنها هي الجدیرة .. لیسلط األنوار على لحظة اإلفاقة

الذي كرمه اهللا وفضله على كثیر " اإلنسان"وهي في حقیقتها هي . فعًال بتسلیط األنوار علیها

 .من الخلق، وعهد إلیه بالخالفة الراشدة في هذه األرض

إلخ ... ي وقع فیها سلیمان أو داود أو یوسف أو موسىفهو إذ یعرض الفتنة الت      

. وخضوع لدافع من دوافع النفس الفطریة.إنها فتنة، و ضعف. یعرض لحظة الضعف كما

هو أن اإلنسان یفيء منها . َال تستحق االحتفال إال من جانب واحد -على واقعیتها-ولكنها 

 .ینیب إلى اهللاو . فیرتفع عنها. ویعرف أنها كانت لحظة ضعف. إلى نفسه

ولكنه . یعرضها القرآن دون مداراة على أصحابها" ضعف بشري"تلك وأمثالها لحظات       

ألنها في الحقیقة لیست كذلك وقصة آدم ذاتها من األمثلة التي یتبین . َال یصنع منها بطولة

امته فیها المنهج القرآني، ویتبین إلى أي مدى یختلف هذا المنهج بوضوحه ونصاعته واستق

 .عن المنهج األوربي الذي یصنع من لحظة الضعف بطولة

نسي نفسه وعهده مع ربه، وخالفته . }َفَنِسي{وفي قصة ادم  لحظة ضعف أصابته      

 ..الراشدة، وجنح إلى شهوة من شهواته فاستزله الشیطان منها
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هكذا یعرضها القرآن، وهكذا تتبدى في الحقیقة البشریة الواقعة على مدار األجیال       

األوربیة بما فیها من انحراف وتعثر، تعرضها على أنها مفخرة } 1{ولكن اآلداب. والقرون

 .آلدم وبطولة

یمها كذلك تعرضها اآلداب األوربیة المنحرفة المنقطعة عن هدى اهللا، المتأثرة في صم       

بما رسب في كیانها من أساطیر الیونان القدیمة التي تصور الصراع الدائم بین البشر 

 }2{.واآللهة، وتتمنى انتصار البشر على اآللهة الظالمین الطغاة

فهي توحي للناس بعصیان ربهم واإلغراق في . وهي آداب ذات إیحاء خبیث َال یخفى      

طریق الوحید إلثبات الذات هو الشهوات والعصیان الشهوات لكي یحققوا ذواتهم كأنما ال

فوق ما فیها من مرض                                              -وكأنما الطاعة هللا هي انعدام الشخصیة وزوال الكیان إنها نظرة 

فجة تعیش في مستوى األطفال فالطفل وحده هو الذي یظن أنه یثبت وجوده حین  -وانحراف

 .}3{یعصي

ویلغي كیانه إذا أطاع ولكنه حین یكبر وینضج، حین یفهم الحیاة في عمقها وحقیقتها        

. طریق الطاعة وطریق العصیان: یعرف أن هناك طریقین َال طریًقا واحًدا إلثبات الذات

وأن اإلنسان َال یثبت وجوده بطریق االنحراف عن الجادة . طریق الهدى وطریق الضالل

أما في حالته السویة، حالة . إال في حالة الضعف والمرض والهبوط .والعناد مع الحق

الصحة واالرتفاع، فإنه یجد ذاته في مستواها األعلى حین یطیع دوافع الخیر والهدى 

 واالستقامة والصعود، ویحقق كیانه بقدر ما یستطیع من إطاعة تلك الدوافع الخیرة المهتدیة

                                         
محي الدین حمیدي/ ي كولنج ترجمة د -ن -د -ا–الموسوعة الّلغویة   -1 

سراج الدین محمد/ د –النوادر والطرائف :موسوعة المبدعون - 2  
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هذه هي الحقیقة ,أي بقدر ما یستطیع أن یضبط من شهواته لیقدر على الصعود. إلى اهللا    

 ..التي ترمز لها قصة آدم في القرآن

" الفاحشة"كما أن هناك نقطة بارزة أخرى في القصص القرآني وهو یعرض قصص         

كما تفعل القصص إنه َال یعرضها إلثارة تلذذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة، 

منحرفة أو غیر -فلحظة الجنس . في المذاهب الحدیثة الضالة" الطبیعیة"و" الواقعیة"

إنها . إنها لیست هي الحیاة. َال تستحق الوقوف عندها بأكثر من مجرد الذكر -منحرفة

لیفسح المجال ألهداف الحیاة العلیا الجدیرة .  }1{عارض یعرض في الحیاة ویقضى

لملء المشاعر . ح المجال للتصور اإلیماني الكبیر للكون والحیاة واإلنسانیفس. بالتحقیق

بذلك التصور، وٕاطالق النفس في واقع الحیاة تحاول أن تحقق من كماله وجماله ما تقدر 

 . من إقامة مجتمع نظیف: علیه

، وهي كذلك ینبغي أن تكون "الفاحشة"تلك قاعدة مرعیة في كل قصص القرآن عن        

َوَال یحرم وصف المشاعر . إن اإلسالم َال یحرم الفن" اإلسالمي"یة في كل القصص مرع

ولكنه یعرضها . َوَال یحرم وصف لحظة الهبوط والضعف -نظیفة أو غیر نظیفة-الجنسیة 

 ..ولحظة عابرة یفیق منها اإلنسان . لحظة ضعف َال لحظة بطولة. كما ینبغي أن تعرض

ویستفید . ن ومطالب التصور اإلیماني دون تعارض َوَال نزاعوهكذا تلتقي مطالب الف      

اإلسالم بالقصة في التربیة دون أن یخرج عن أهدافه األصیلة، أو بجانب الحق، أو یحول 

  ..}2{الفن إلى خطب وعظیة سطحیة التأثیر
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 :التربیة بالعادة*   

فهي توفر قسًطا . تؤدي مهمة خطیرة في حیاة البشریة -كما أشرنا من قبل-العادة           

لینطلق هذا الجهد في میادین  -بتحویله إلى عادة سهلة میسرة-كبیًرا من الجهد البشري 

ولوال هذه الموهبة التي أودعها اهللا في فطرة البشر، . جدیدة من العمل واإلنتاج واإلبداع

 .یتعلمون المشي أو الكالم أو الحساب -كما قلنا-اتهم لقضوا حی

ولكنها على عظم مهمتها في حیاة اإلنسان تنقلب إلى عنصر معوق معطل، إذا          

 .وأصبحت أداء آلی�ا َال تلتفت إلیه النفس، َوَال ینفعل به القلب" وعي"فقدت كل ما فیها من 

ائل التربیة، فیحول الخیر كله إلى عادة، تقوم واإلسالم یستخدم العادة وسیلة من وس      

 .. }1{بها النفس بغیر جهد، وبغیر كد، وبغیر مقاومة

وفي الوقت ذاته یحول دون اآللیة الجامدة في األداء، بالتذكیر الدائم بالهدف المقصود من 

ة إلى رابًطا تسري فیه اإلشعاعة المنیر . العادة، والربط الحي بین القلب البشري وبین اهللا

 .القلب، فال ترین علیه الظلمات 

بإزالة العادات السیئة التي وجدها  -وهو ینشأ في الجاهلیة-وقد بدأ اإلسالم            

إما القطع الحاسم الفاصل، وٕاما التدرج : واتخذ لذلك إحدى وسیلتین. سائدة في البیئة العربیة

 . }2{ا من النفسالبطيء، حسب نوع العادة التي یعالجها، وطریقة تمكنه

فكل عادة تتصل بأصل التصور والعقیدة واالرتباط المباشر باهللا، فقد قطعها قطًعا           

فهي كاألورام الخبیثة في الجسم ینبغي أن تستأصل من جذورها، وٕاال . حاسًما من أول لحظة

 }1{.فال حیاة

                                         
82خالد بن حامد الحازمي ص/ د :أصول التربیة االسالمیة  - 1  
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والشرك بكل عاداته وتصوراته، من عبادة لألوثان، واجتماع حولها، وأداء لمراسم معینة       

ألنه َال یمكن أن یستقیم إیمان . من أجلها، كل ذلك قطعه من أول لحظة، وبضربة حاسمة

ومن ثم كان ینقل المسلم نقًال كامًال حاسًما . وشرك، وعبادة هللا وعبادة لغیره من الكائنات

التي كان یعیش فیها إلى البیئة الجدیدة اإلیمانیة، التي تقیم كل " البیئة الفكریة"ا من صریحً 

شيء فیها على أساس وحدانیة اهللا الخالصة، ووحدانیة القوة المسیطرة على الكون والمصرفة 

 .لجمیع أموره

. إنساني وعادة مثل وأد البنات لم یكن یمكن مهادنتها وهي تقوم على أساس غیر إیماني َوَال 

 َال یجوز أن یخالط النفس المؤمنة  -وهو الدافع األول لوأد البنات-والخوف من الفقر 

َوإَِذا {: الذي خلقت به السموات واألرض" الحق"ثم إنه ظلم َال یستقیم مع . المطمئة إلى اهللا

 }ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلتْ * اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت 

إلخ، .. من كذب وغیبة ونمیمة وغمز ولمز وكبر وعنجهیة }2{وكذلك العادات النفسیة       

كان َال بد من مواجهتها مواجهة حاسمة، وٕان كانت الوسیلة إلى ذلك التوجیه المحیي للقلب، 

وكلها عادات یمكن أن تنتقل فیها . واالتصال باهللا في السر والعلن، وفي األخذ والعطاء

من أقصى الشمال ألقصى الیمین دون تدرج َوَال  في لحظة واحدة -باللمسة الموحیة-النفس 

 .إبطاء
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وحدها، وٕانما " الفرد"التي َال تقوم على مشاعر  }1{"االجتماعیة"أما العادات            

ترتبط بأحوال اجتماعیة واقتصادیة متشابكة فقد لجأ فیها إلى التدرج البطيء مع استمرار 

 ..الوعظ والتوجیه واستحیاء القلوب

وجدانیة بقدر ما كانت عملة " فردیة"لم تكن عادات .. والرق. والربا. والزنا. الخمر          

وهي كذلك لیست من العادات التي تستطیع كل نفس أن تحسم موقفها . ساریة في المجتمع

 .منها في لحظة، فال یعاودها الحنین إلیها َوَال تعود

تدرج على مراحل ودرجات، أو أخر تحریمها لذلك لجأ في عالم كل منها إلى ال         

 ..حتى اكتمل نمو المجتمع المسلم

ففصل بین السكر وبین  }َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا {: لتحریم الخمركانت أول إشارة 

وكان توجیًها لطیًفا أحس منه أذكیاء القلب من المسلمین أن اهللا َال بد محرمها . الرزق الحسن

 .ات یوم قریب أو بعیدذ

َیْسَألوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌم َكِبیٌر َوَمَناِفُع {: ثم كانت اإلشارة الثانیة          

إنها مرحلة اإلقناع الوجداني والعقلي، لتتزحزح النفس عن  .}ِللنَّاِس َوإِْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما

 . }2{حول عن عادتهاإلفها، وتت

َالَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى{: ثم كانت اإلشارة الثالثة فنهى  .}َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصَّ

ألن اإلنسان َال . وهو نهي عن التعاطي في الواقع. المسلمین عن السكر في أوقات الصالة

 .یستطیع عملی�ا أن یشرب ثم یفیق قبل حلول موعد الصالة

ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر {: ثم كانت الخطوة الحاسمة األخیرة هي التحریم القاطع      

  }ُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَواْألَْنَصاُب َواْألَْزَال 

                                         
205التعلیمیة والمدرسیة ص محمد محمود جاسم  سیسیولوجیة اإلدارة/ د - 1  
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أما الزنا فقد تدرج به األمر كذلك من النصیحة إلى التهدید بالعقوبة إلى تقریر            

كما تدرج من عدم إكراه الفتیات على البغاء .. عقوبة مجملة إلى تقریر عقوبة مفصلة محددة

إلى تحریم البغاء وتحریم زواج المتعة كلیهما، والخلوص إلى إغالق . واج المتعةمع إباحة ز 

 .كل الطرق فیما عدا الزواج المؤبد الدائم المعقود باسم اهللا وبنیة الدوام

أما الربا فقد أخر تحریمه إلى العام العاشر من الهجرة حتى اكتمل نمو المجتمع         

 .المسلم والنفس المسلمة

وأما الرق فقد اتخذ في معالجته وسائل بطیئة جد�ا تنتهي في النهایة بتحریر الرقیق،        

إذ كان إلغاؤه في حاجة إلى التدرج البطيء، وٕالى تحریر الرقیق من داخل نفوسهم قبل 

وقد كانت وسیلته هي ردهم رویًدا إلى اإلحساس بإنسانیتهم، . تحریرهم من الخارج بقانون

الحریة حتى َال ینفروا من مذاقها " تذوق"، ویربطهم باهللا، وتعویدهم على بالمعاملة الحسنة

 }1{.حین یصبحون أحراًرا یتولون تبعة أنفسهم في مواجهة مشكالت الحیاة

 ..أما بذر العادات الصالحة فله كذلك عدة طرق وعدة مراحل

التي . لمحییة الموحیةفأما اإلیمان بعد الكفر، فقد كان یستخدم له الهزة الوجدانیة ا        

 . تنقل النفس فجأة من تصور إلى تصور، ومن شعور إلى شعور

ثم َال یدعها تبرد ففي الحال یحولها إلى عادة عادة مشتبكة بزمان ومكان           

فهو ینقل المسلم من بیئته الكافرة التي كان فیها لیربط بینه وبین مؤمنین آخرین، . وأشخاص

التي تعدل قرابة الدم بل تزید " القربى"بینه وبینهم صالت من المودة ویتعاطف معهم وتنشأ 

 وتصبح . ویتعود أن یلقى هؤالء المؤمنین على حدیث اإلیمان وأفعال اإلیمان، فیصلي معهم

                                         
106المرجع السابق ص - 1  
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ویتواعد معهم . ویصبح استماع القرآن عادة. ویستمع معهم إلى القرآن. الصالة عادة      

ویصبح احتمال الكروب في سبیل العقیدة . معهم الكروب ویحتمل. وتصبح المودة عادة

 .}1{ثم یجاهد معهم الكفار ویصبح الجهاد عادة! عادة

وینشئ مجتمًعا تعیش فیه التصورات والفضائل اإلسالمیة، وبذلك تصبح العادة           

كما یضمن لها . عمًال فردی�ا وارتباًطا جماعی�ا في آن واحد، فیضمن لها ذلك الدوام واالستمرار

ی�ا فال تتبلد َوَال تتحجر كما ینشئ منها نظاًما اجتماع-التي تتضاعف بلقاء اآلخرین -الحیویة 

 .قوي األسس متین البنیان

 :النفسیة والتربویة للوسائل التعلیمیة األسس/ 2

 :األسس النفسیة التربویة الستخدام الوسائل التعلیمیة/ 1

عند حدیثنا عن طرق التدریس التقلیدیة، والحدیثة نتوقف عادة عند موضوع الوسائل 

أن البرامج التقلیدیة كانت تعتبر  ومما الشك فیه. التعلیمیة، ودورها فى هذه الطرق أو تلك

مكمالت لعملیة التعلیم، أو یستخدمها المدرس إلعطاء الدرس نوعا من  }2{الوسائل التعلیمیة

 .الجاذبیة؛ لذلك كانت مساهمة الوسائل التعلیمیة فى عملیة التعلیم محدودة

هج ولیست جزًء من هنا فإن المعلم كان ینظر إلى الوسائل التعلیمیة بأنها إضافة إلى المن

منه؛ لذلك لم یكن هناك ما یبرر إنفاق الوقت والجهد والمال إلنتاج مثل هذه الوسائل، أو 

ویأتى هذا االستخدام  -إن استخدمت  -وبالتالى لم یكن یخطط الستخدامها . استخدامها

 }3{.بشكل عشوائى
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} 1{لهذا كله، نجد أن التربیة الحدیثة، أخذت تهتم بالتخطیط للدرس، والتخطیط         

 .الستخدام الوسائل التعلیمیة، التى أصبحت جزًء أساسیا من المنهج

واتجه رجال التربیة وعلم النفس إلى البحث عن أسالیب جدیدة لتنظیم عملیة          

 :االتعلیم، وتوصلوا إلى أسالیب عدة منه

اعتبار المتعلم محورا لعملیة التعلیم ولیس المعلم، وما ترتب على ذلك من  -1

تغیر دور المتعلم من مستقبل سلبى إلى مشارك نشط إیجابى، والمعلم من مرسل فقط 

  .إلى مرسل ومستقبل وموجه ومخطط، ومهیأ للبیئة التعلیمیة

على التلقین، إلى برامج التحول من البرامج التعلیمیة التقلیدیة الجامدة المعتمدة  -2

   .دینامیكیة متطورة باستمرار

التحول من اعتبار المتعلم جزًء من جماعة ٌتدرس بطریقة واحدة إلى اعتباره ذاتا -3

 ..متمیزا، وبذلك یجب مراعاة الفروق الفردیة بین األفراد

 .بدقة اإلیمان بجدوى التخطیط المسبق للدرس، وتحدید األهداف وطرق تحقیقها وقیاسها-4

والطریقة أو . بناًء على ذلك ٌأخذ ٌینظر إلى الوسائل التعلیمیة باعتبارها جزًء من المنهج -5

فلم یعد ینظر إلیها كأدوات منفصلة، بل تستخدم ضمن نظام متكامل وأى . التقویم فى الدرس

ق فرد یعمل فى تخطیط وٕانتاج أو استخدام الوسائل التعلیمیة، علیه أن یعى فوائدها، وطر 

 فكثیرا ما كان یتم إنتاج الوسائل . إنتاجها، واستخدامها بشكل سلیم ومدروس

ولكن هذه الطرق أثبتت . التعلیمیة، أو استخدامها على أساس األحكام الذاتیة، أو الحدس

 ..}1{عدم جدواها وفشلها
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كیف یتأكد المعلم أو المستخدم للوسائل التعلیمیة بأن تصمیمه، : ولكن السؤال المطروح     

 أو إنتاجه، أو استخدامه للوسیلة التعلیمیة یحقق األهداف المنشودة؟

 :ولإلجابة على هذا التساؤل نقول

ة حتى على المستفید من الوسائل التعلیمیة، أو المهتم بها، أن یضع فى اعتباره أمورا عد

 :یتأكد أن هذه الوسائل تلبى الغایة المطلوبة

 .العلمیة التى یجب اتباعها عند وضع األهداف المرجوة من الوسیلة التعلیمیة-1

 .االستفادة من نتائج البحوث والدراسات، التى تقیس كفاءة وفاعلیة هذه الوسائل2-

 }2.{معرفة األسس النفسیة للوسائل التعلیمیة3-

 :یجب مراعاتھا عند التصمیم واإلنتاج واالستخدام للوسیلة التعلیمیةاألسس التى / 2

 :اإلدراك: أوال

وهو أن یعى اإلنسان ما حوله فى  (Perception) ویطلق علیه اإلدراك الحسى         

 .هذا العالم، باستخدام الحواس لیفهم األشیاء واألحداث

ة االتصال، الذى یؤدى بدوره إلى وتمثل حواس اإلنسان، أدوات اإلدراك الذى یسبق عملی

  .التعلم

ویعّرف اإلدراك بأنه نشاط نفسى یقوم به الفرد، ویعرف العالم المحیط به عن طریق          

 }1{.هذا النشاط النفسى، ویحقق تكیفا مع البیئة التى یعیش فیها
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. لنا كذلكواإلدراك عملیة معقدة، فهى لیست بالعملیة البسیطة، وٕان كانت تبدو        

هذه ). الخ... العینان، واألذنان، األطراف العصبیة فى الجلد(فالجهاز العصبى فى األطراف 

تنقل ما تجمعه من معلومات وٕاحساس إلى الجهاز العصبى المركزى فى المخ، حیث یفسر 

 .ما یستقبله من معلومات، ثم یرسل الرد على هذه المعلومات، وبذلك یحدث اإلدراك

تبر اإلدراك مرحلة مبكرة جدًا من العملیات المعرفیة، حیث یؤثر على غیره من ویع        

 . العملیات المعرفیة ویتأثر بها، فالتعلم السابق یؤثر فى اإلدراك یؤثر فى التعلم السابق

 :مستخدم الوسائل التعلیمیة باإلدراك

التعلیمیة واستخدامها، عالقة دراسة اإلدراك بتصمیم وٕانتاج الوسائل kamp)  كمب(یورد 

 :حیث یبرر ذلك بما یلى

أن الحدث المدرك یتركب من عدد من الرسائل المحسوسة، التى ال تقع منفصلة عن  -1

  .بعضها، لكنها ترتبط وتتشابك فى مجموعها أساس معرفة اإلنسان بالعالم من حوله

یحدث فى بیئته؛  أن اإلنسان، یتفاعل فى الوقت الواحد مع جزء بسیط جدا من كل ما -2

حیث ینتقى جزًء من الحدث الذى یجذب انتباهه، ومن هنا تبرز حاجتنا إلى ضرورة تصمیم 

  .الوسائل التعلیمیة بحیث تجذب اهتمام المتعلم

فكلما كان إدراك الشىء أو الحقیقة أو المعلومة افضل؛ كلما . أن اإلدراك مرتبط بالتذكر -3

. كان افضل وأقوى. كلما ارتبط اإلدراك بأكثر من حاسةكان التذكر أفضل، ومعنى ذلك أنه 

 .وبالتالى یكون التذكر كذلك
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أن الخطأ الذى قد یحدث فى إدراك المتعلم لجزء من التعلم، قد یؤدى إلى نتائج  -3

خاطئة فى العملیة التعلیمیة، وبالتالى یجب أن نتجنب مثل هذه األخطاء أو 

 }1.{التحریفات

 :)اإلدراكمبادئ (خصائص اإلدراك 

 :هناك خصائص عدة أو مبادئ لإلدراك یمكن إجمالها فیما یلى

 :اإلدراك نسبى -1

بمعنى أن الشىء المدرك تتفاوت درجة إدراكه من شخص إلى آخر حسب           

التفاوت (الخبرات السابقة، وقوة الحواس، والبیئة، والظروف التى تحدث فیها عملیة اإلدراك 

إضافة إلى أن الشخص الواحد ) ، والظروف الموضوعیة للشىء المدركبسبب الفروق الفردیة

 .}2{یتفاوت إدراكه لشىء معین من ظرف إلى آخر حسب الموضع الفیزیقى للشىء المدرك

الورقة أو القلم أو األثاث أو أى شىء آخر، ندركه بطریقة معینة : مثال على ذلك         

، بینما ندركه بطریقة أخرى إذا ساد الظالم، عندما تكون هناك إضاءة كاملة فى الحجرة

 .الخ... وبطریقة ثالثة إذا كان ضوء القمر یغمر أرجاء الغرفة

ومعنى . فالبیئة، والحالة النفسیة، وطبیعة الشىء المدرك لها أثر على طبیعة اإلدراك       

المناسبة، واختیار ذلك أن على مصمم ومنتج ومستخدم الوسائل التعلیمیة، تهیئة البیئة 

 .}3{الوسیلة المناسبة، ومراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین
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 :اإلدراك انتقائى -2

بمعنى أننا ال ندرك كل ما هو موجود حولنا من المناظر واألصوات والبشر واألشیاء،       

 :وتعود االنتقائیة إلى ما یلى

ىء المدرك، وعلى اتجاهنا ومیولنا نحو هذا أن اإلدراك یعتمد على معرفتنا بالموقف أو الش -

 .المنظر أو ذاك

أن هناك حدودا لحجم أو مقدار المعلومات التى تصل إلیها عن طریق قنوات االتصال  -

 }1.{وحدودا لقدرة المتعلم على استیعاب المعلومات

فى عدد فالمثیرات فى البیئة كثیرة، ولكن قدرة الفرد على اإلدراك محدودة ومحصورة       

 .من هذه المثیرات فى الوقت نفسه

هذه المیزة تفرض على مصمم ومنتج الوسیلة التعلیمیة، إبراز أهم العناصر فیها، التى       

 .تجذب انتباه المتعلم أكثر من غیرها

فطالما ال یستطیع الفرد استیعاب، أو إدراك كل عناصر الموقف الواحد وحتى نحول       

، فعلى الوسیلة أن تبرز العناصر المهمة، والتى لها ارتباط بالموقف دون تشتیت االنتباه

 .المطلوب إدراكه من المتعلم

االستقبال الجید لإلذاعة، وضوح التسجیل فى الشریط وضوح الصور : مثال على ذلك       

 .الخ... والصورة فى العرض السینمائى
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 :اإلدراك كلى -3

المنظر، إذا كان بصریا، بما فیه من عالقات وتناسق، ونسمع بمعنى أننا ندرك كل         

 .}1{كل األصوات بما فیها من تناسق أو نشاز

. لذلك كان التنظیم الزمانى أو المكانى، عامال هاما یؤثر فى سرعة اإلدراك ودقته       

فى  وهذه الصفة تفرض على مصمم ومنتج ومستخدم الوسیلة التعلیمیة أن یأخذ مبدأ التنظیم

فكلما كان تنظیم الوسیلة . الشكل أو المضمون، أو الزمان، أو المكان للوسیلة بعین االعتبار

 .}2{في شكلها ومضمونها أكثر دقة، كان إدراك المتعلم وفهمه لمحتواها أیسر وأسرع

 :اإلدراك یتأثر باالستعداد -4

وهذه . دراك أسرع وأسهلفكلما زاد استعداد أو تأهب المتعلم لإلدراك كلما كان اإل       

الصفة یجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند تصمیم وٕانتاج واستخدام الوسیلة التعلیمیة، بمعنى 

أن یراعى عند تصمیم وٕانتاج واستخدام الوسیلة وجود نوع من االستعداد عند المتعلم لإلدراك، 

 .مالئم لما یهدف إلى نقله من معلومات وحقائق

هذه الوسیلة، فعلى المعلم أن یلفت انتباه المتعلمین إلى الجوانب  أما عند استخدام       

المهمة للرسالة التعلیمیة التي تعرضها الوسیلة، ویكون هذا التنبیه عن طریق التوجیه اللفظى 

 }3{ .المباشر، أو إثارة التساؤالت المشوقة
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 :یتأثر اإلدراك بالعمر -5 

یختلف إدراك الكبار عن إدراك الصغار، الذین تتداخل خبراتهم فیما یدركون، وبالتالى        

 .یكون إدراكهم غیر سلیم

وبالتالي فإن على مصمم ومنتج ومستخدم الوسیلة التعلیمیة مراعاة المستوى العمرى،        

 .والثقافي للفئة المستهدفة بالوسیلة

 :غیر حسىاإلدراك قد یكون حسیاً أو  -6

الخبرات الحسیة هى أساس المعرفة، وبدونها ال یستطیع الفرد إدراك ما هو محیط           

. الخ... به، فالخبرة الحسیة المرئیة تمكن الفرد من التمییز بین األلوان واألطوال واألشكال

 }1{والسمعیة تمكنه من التمییز بین درجات الصوت، وصوره

 .وبالتالى فإن الخبرة الحسیة تؤدى إلى إدراك معنى الشىء المدرك        

وٕالى جانب اإلدراك الحسى، هناك إدراك ألشیاء غیر المادیة، مثل إدراك العالقات      

 .االجتماعیة التى تصل الفرد بالمحیط الذى یعیش فى إطاره

 :علیمیةقیمة اإلدراك الحسى فى التعلم، وعالقة ذلك بالوسائل الت

تظهر قیمة اإلدراك الحسى فى التعلم، من قدرته على نقل المعنى الدقیق الموضوع         

 وما الصور والخرائط والرسوم بأنواعها، التى تتخلل الكتب . المقروء أو المسموع، أو المشاهد
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ل إال لتدعیم العبارات المكتوبة، بالوسائل الحسیة التى تمكن من اإلدراك الحسى بشك

 .}1{أسهل

 :وحتى ندلل على قیمة اإلدراك الحسى فى التعلم، دقته نضرب المثل التالى

لو أن شاعرا قدیرا اخذ فى وصف منظر طبیعى، أو حادث، او أى مظهر من مظاهر 

الخ، فإنه مهما بلغت عبارته دقة، فلن یستطیع وصف البحیرة ... الحضارة، أو شخص

سینمائى، أو صورة فوتوغرافیة، والمتعلم الذى یرید أن یتعرف مثال،بالدقة التى یصورها شریط 

على معالم لندن مثال، لن تكون الكتب المطبوعة دقیقة دقة شریط فیدیو عن هذه المعالم 

 }2{.بالصوت والصورة، أو بالخبرة العملیة هى زیارة هذه المعالم

معارف اإلنسان، وبدونها لذلك نستطیع االدعاء أن الخبرة الحسیة هى األساس لجمیع       

 .ال یستطیع أن یعى بشكل جید ما یدور حوله

أما عن الوسائل التعلیمیة واإلدراك الحسى، فإنها تعتبر من أهم األدوات والطرق التى     

 }3{.تمكن المعلم والمتعلم، من إیصال وتلقى هذه الخبرات الحسیة الضروریة للتعلم الجید

علیمیة، توفر األساس المناسب من الخبرات الحسیة الضروریة إن الوسائل الت: خالصة القول

 .للتعلم
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 :األسس السیكولوجیة لتصمیم التعلیم والعالقة بین نظریات التعلم والوسائل التعلیمیة/ 2

ال نستطیع فصل نظریات التعلم، عن األسس النفسیة لتصمیم التعلیم وبالمقابل ال        

ئل التعلیمیة؛ ألن الهدف الرئیسى إلعداد الوسائل نستطیع فصل كل ذلك عن الوسا

التعلیمیة، واستخدامها هو تحقیق األهداف التعلیمیة للعملیة التربویة بأسرها، والمساعدة على 

 }.1{تیسیر عملیة التعلم

 إن الحدیث عن أسس التعلم، وأسس استخدام الوسائل التعلیمیة: لهذا نقول        

تغیر مرغوب فیه، ومقصود وثابت نسبیا : ویعّرف التعلم بأنه. منفصلال یمكن أن یتم بشكل 

ومهما اختلفت تعلیمات العلماء فى .فى سلوك المتعلم، یحدث نتیجة الممارسة أو التدریب

 .األلفاظ، إال أنها تتفق فى المضمون

؟ كان مثارا لخالف أصحاب …ولكن تفسیر عملیة التعلم، أو كیف یحدث التعلم       

 .ولهذا نجد نظریات عدة تفسر عملیة التعلم. ریات فى التعلمالنظ

ویمكننا من خالل استعراض ودراسة جمیع نظریات التعلم، أن نحدد بعض المبادئ        

} 2{والتى تساعدنا كمختصین فى التقنیات التعلیمیة، على تصمیم وٕانتاج. المشتركة بینها

تى تشكل فى مجموعها أسسا نفسیة لتصمیم وال. واستخدام الوسائل التعلیمیة بشكل سلیم

 .التعلیم، وأسسا أیضا وٕانتاج واستخدام المواد السمع بصریة
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 :األسس النفسیة والتربویة لوسائل التعلیم التكنولوجیة المبرمجة/3

وجه التربویون جل اهتمامهم إلى العنایة بكیفیة إعداد المواد المتعلقة بالوسائل         

التكنولوجیة وٕانتاجها بطریقة عالیة الكفاءة تحقیقا لألهداف التربویة السلیمة، كما انصب 

اهتمامهم على استراتیجیة استخدام هذه الوسائل، إذ لم یعد االهتمام مقتصرا فقط على العنایة 

، وهذا ما استدعى مراعاة جملة }1{كیفیة استخدام الوسائل التكنولوجیة في العملیة التعلیمیةب

 :من األسس النفسیة والتربویة والتي یمكن استعراضها كما یلي

إن األثر التعلیمي لدى المتعلم یرتبط ارتباطا طردیا بمدى مساهمته في العملیة  :أوال        

  ، لذا }2{التعلیمیة، فكلما زادت مساهمته فیها كلما زاد أثر التعلیم في تغییر سلوكه وتعدیله

الوسائل التكنولوجیة المبرمجة "أصبح تصمیم البرامج التعلیمیة یعتمد على أسلوب        

ما یستدعي بالمقابل من المتعلم أن یساهم مساهمة فعالة ودائمة في العملیة م" للتعلیم

 .التربویة، وعلى أن یكون طوال مدة تعلمه ناشطا إیجابیا في برنامجه التعلیمي

أن یكون للتعلم أثر حیاتي واجتماعي كبیر، فینتقل المتعلم بهذا األثر التعلیمي  :ثانیا       

لى مجتمع الحیاة لكي یستفید المتعلم مما تعلمه في مواجهة من مجتمع المدرسة والصف إ

ظروفه الحیاتیة إذ للوسائل التكنولوجیة التربویة دور متمیز في تضییق المساحة بین عالم 

 .المدرسة والعالم الخارجي للمتعلم
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إال  إن أثر االتصال عن طریق الكالم وحده ال یساعد التلمیذ على االحتفاظ به :ثالثا       

إذا تم تعزیزه بالتعلیم عن طریق استخدام أكبر عدد ممكن من الحواس، وهذا ما یمكن تحقیقه 

 }.1{من خالل الوسائل التكنولوجیة المبرمجة للتعلیم

إن اإلعداد الذهني المسبق لدى المتعلم من أجل استقبال المعلومات أمر أكدته  :رابعا       

التربویات الحدیثة، فكان البد لمصمم الوسیلة التكنولوجیة من تضمینها الحوافز التي تتمكن 

من تعزیز قدرة المتعلم على مراقبة ومتابعة العناصر المعرفیة المراد له تعلمها مما یسهل 

المثیرات ومن ثم االستجابة لها لمساعدته فیما بعد بإعادة وترتیب المجال علیه توقع هذه 

 .اإلدراكي عنده

إّن إتاحة الفرصة للمتعلم للقیام بجملة استجابات منشطة تحقیقا لعملیة  :خامسا       

تعلیمیة له اثر شدید في إدراك ما یتعلم، لذا كان من المحتم أن تحتوي الوسیلة التكنولوجیة 

على خبرات تشجع المتعلم وتمنحه الفرصة بأن یمارس نشاطات فعالة للمادة التعلیمیة  تحتوي

 .؛وبذلك تضمن له المشاركة في العملیة التعلیمیة مشاركة جادة

البد من اشتمال الوسیلة التكنولوجیة على ما یعزز السلوك المرغوب لدى  :سادسا        

من خاللها عبارات التشجیع واالستحسان المتعلم لذا على مصمم الوسیلة أن یستخدم 

، ویمكن إعطاء االستجابات الصحیحة لیقارن المتعلمون بینها وبین }2{لالستجابات السلیمة

 .استجاباتهم
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 :األسس النفسیة والتربویة لإلعداد الجید لوسائل التعلیم التكنولوجیة/ 4

 :التربویة لإلعداد الجید للوسائل التعلیمیة  األسس/ 1

 .تحدید األهداف التربویة بدقة على المستوى السلوكي-1 

 .. ارتباط الوسیلة بالمنهج وطرق التعلیم وعلم النفس  -2

األخذ بخصائص المتعلمین من العمر الزمني والعقلي، والمیل والرغبات والخبرات   -3

 .والبیئة

االطالع على األخذ بخصائص المعلم من حیث معرفة قدرته على استخدام الوسیلة ب  -4

 .أنواعها ومصادرها وطرق إنتاجها وكیفیة تشغیلها

تجربة الوسیلة عملیا في مرحلة اإلعداد لها وقبل مرحلة استخدامها للتأكد من   -5

 .صالحیتها

توافر المناخ المناسب الستعمال الوسیلة ومراعاة للظروف الطبیعیة المحیطة باستخدام   -6

 .یقة وضعهاالوسیلة كاإلضاءة والتهویة وطر 

عدم ازدحام الدرس بالوسائل التكنولوجیة، ویتحقق هذا من خالل اختیار المعلم الوسیلة  -7

 .المناسبة لدرسه وطالبه وعلى ضوء األهداف التربویة

 :بـ }1{للدرس وللدارسین وذلك تهائممالتقویم وتقدیر قیمة الوسیلة ومدى   -8
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 .عند اإلعداد والتصمیم والتنفیذ ، ویعني التقویمالتقویم الداخلي للوسیلة - أ

والذي یعني تجریب الوسیلة على عینة ممثلة لمن یتعلم بهذه الوسائل  التقویم الخارجي -ب

التكنولوجیة والتي تختار عشوائیا فإن حققت الوسیلة أهدافها تم تعمیمها وٕان فشلت یمكن 

 .مراجعتها للتعدیل

انتهاء الفائدة من الوسیلة بانتهاء استمراریة الوسیلة بمعنى الحرص على عدم   -9

 }1{.استعمالها

 :األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة في التعلیم/ 5

 :االنفجار المعرفي -*

تعیش البشریة اآلن زمن تطور المعرفة بشكل متزاید وسریع حیث تطل علینا في كل یوم 

المجاالت المعرفیة، ویتجلى االنفجار المعرفي اختراعات واكتشافات وأبحاث جدیدة في كافة 

 :في

 .النمو المتضاعف وزیادة حجم المعارف  -1

 .استحداث تصنیفات وتفریعات جدیدة للمعرفة الواحدة -2

ظهور تقنیات جدیدة رفدت العملیة التعلیمیة وساهمت في نقل المعلومة واالحتفاظ بها  -3

 .والكومبیوترمثل التلفاز والفیدیو والسبورة الضوئیة 

زیادة في عدد المتعلمین مما أدى إلى زیادة اإلقبال على البحث العلمي الذي أدى بدوره -4

 الخ.}.1{.إلى زیادة حجم المعرفة
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 :ـ االنفجار السكاني*

یعیش عالمنا الیوم مشكلة حادة وخطیرة تتمثل بزیادة عدد السكان وما یرافق هذه         

ة واجتماعیة، ومنویة، ولعل المشكلة التربویة من أهم تحدیات الزیادة من مشكالت اقتصادی

العصر الراهن حیث تواجه التربیة في كل مكان مشكلة زیادة عدد طالبي العلم والمعرفة، 

 .}2{وذلك إلدراك األمم ما في المعرفة من فائدة ونفع في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة

ولعلمها بأن أرقى أنواع االستثمار هو االستثمار العلمي الذي یقود إلى االستثمار          

 .البشري

فأتاحت الفرصة للتعلیم أمام كل مواطن، بغض النظر عن ظروفه المادیة والصحیة         

واالجتماعیة، لیصبح واحدا من حقوق المواطنة التي تقاس بها حضاریة األمة مما دفع بها 

 .لى فتح مدارس جدیدة إ

وتسخیر اإلمكانیات الطبیعیة والمادیة والعلمیة والكوادر الكفء لكل مدرسة، كما        

سعت إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة المبرمجة في التعلیم ألجل تأمین فرص التعلم 

 .وٕاتاحته ألكبر عدد ممكن من طالبیه

 :ـ تطویر كفاءة المعلم*

صر یواجه تحدیات عدیدة تتمثل بالتطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم، المعلم المعا      

 وازدحام الصفوف والقاعات الدراسیة، وتطور فلسفة التعلیم مما جعل إعداده ضرورة حتمیة
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لیس فقط قبل الخدمة بل أثناءها أیضا لیسایر هذه التطورات ویتمكن من مواجهة      

 .}1{تحدیات العصر

للمتعلمین بل ترى " الملقن والمحفظ"التربیة الحدیثة تنظر إلى المعلم على أنه  لم تعد      

فیه الموجه والمرشد والمصمم للمنظومة التعلیمیة داخل الصف بما یقوم به من تحدید 

 .األهداف الخاصة بالدرس، وتنظیم الفعالیات والخبرات

ع إستراتیجیة تمكنه من استخدام واختیار أفضل الوسائط لتحقیق أهدافه التربویة، ووض      

 .تلك الوسائط في حدود اإلمكانات المتاحة له داخل البیئة المدرسیة

إذا تم النظر إلى المعلم بهذا التوصیف التربوي المعاصر فستظهر مشكلة هامة تتمثل في 

قلة عدد المعلمین المتصفین بهذه الصفات علمیا وتربویا، ومن أجل معالجة هذه اإلشكالیة 

 .كان البد من اللجوء إلى التقنیة المبرمجة للتعلیم

 :ـ تشویق المتعلم في التعلم*

إن طبیعة الوسائل التكنولوجیة، سواء أكانت مواد متنوعة أو أجهزة تعلیمیة أو أسالیب       

عرض طبیعة، تتصف باإلثارة ألنها تقدم المادة التعلیمیة بأسلوب جدید یختلف عن الطریقة 

اللفظیة التقلیدیة، وهذا ما یحبب إلى نفس المتعلم ما یتعلمه ویثیر لدیه الرغبة في 

كما أن التعلیم التكنولوجي یتیح للمتعلم أنماطا عدیدة من طرق العرض مما یتیح  ...تحصیله

له حریة اختیاره للخبرات التعلیمیة وألسلوب تعلمه بما یتفق ومیوله وقدراته فیزید هذا من 

 }2{.مشاركته في العملیة التعلیمیة
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 :ـ جودة طرق التعلیم* 

المبرمجة على تكوین مدركات ومفاهیم علمیة یساعد استعمال الوسائل التقنیة          

 }1{سلیمة مفیدة مستدیمة

فمهما كانت اللغة واضحة في توصیل المعلومة للمتعلم فسیبقى أثرها محدودا          

ومؤقتا بالمقارنة مع أثر استخدام الوسائل التقنیة التي تزید القدرة على االستیعاب والتذوق 

لقیم بما تقدمه لهم من إمكانیة على دقة المالحظة والتدریب وتعین على تكوین االتجاهات وا

على إتباع أسلوب التفكیر العلمي للوصول إلى حل المشكالت وترتیب األفكار، كما أنها 

توفر لدیه خبرات حقیقیة تقرب واقعه إلیه مما یؤدي إلى زیادة خبرته فتجعله أكثر استعدادا 

 .للتعلم

یتضح دور كل من المعلم والتلمیذ في  }2{علیم التقني المبرمجعند استخدام وسائل الت       

العملیة التربویة كتحدید األهداف التربویة وصیاغتها و اكتساب الخبرات العلمیة واختیار 

األجهزة التعلیمیة ورسم استراتیجیة استخدامها وتقریر نوع التعلم وواجب كل من المعلم 

یفّعل العملیة التربویة التعلیمیة والمتعلم تجاهه لكي یتم الوصول إلى مرحلة التقویم، وهذا ما 

 .}3{ویعمقها

 :شروط الوسیلة التعلیمیة الناجحة

 .أن تكون مناسبة للعمر الزمني والعقلي للمتعلم 1-

 .أن تخدم الوسیلة التعلیمیة المقرر الدراسي وتحقق أهدافه -ـ2

                                         
31تكنولوجیا التعلیم صرمزي احمد عبد الحي الوسائل التعلیمیة والتقنیات / د   -1  
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لة بحیث ال أن تجمع بین الدقة العلمیة والجمال الفني مع المحافظة على وظیفة الوسی -ـ3

 .تغلب الناحیة الفنیة لها على المادة العلمیة

أن تتناسب مع البیئة التي تعرض فیها من حیث عاداتها وتقالیدها ومواردها الطبیعیة  4 -

P76F{أو الصناعیة

1
P{. 

 .أن تكون الرموز المستعملة ذات معنى مشترك وواضح بالنسبة للمعلم والمتعلم -ـ5

ن، وأن تعطي صورة واضحة لألفكار والحقائق العلمیة أن تكون مبسطة بقدر اإلمكا -6

 .شریطة عدم اإلخالل بهذه الحقائق

 .أن یكون فیها عنصر التشویق الجذاب -ـ7

 أن تكون الوسائل مبتكرة بعیدة عن التقلید -ـ8

 .أن یكون بها عنصر الحركة قدر اإلمكان -ـ9

أن یغلب علیها عنصر المرونة بمعنى إمكانیة الوسیلة على التعدیل لتحقیق هدف  10-

 .جدید من خالل إدخال إضافات أو حذف بعض العناصر فیها

 .أن تحدد المدة الزمنیة لعرضها والتي تتناسب مع المتعلمین وطبیعة المادة التعلیمیة 11-

تها وصوتها إن وجد، مع عدد أن تكون قلیلة التكالیف وأن یتناسب حجمها ومساح12-

 .المتعلمین

من حیث تسلسل عناصرها وأفكارها وانتقالها من  }1{أن تكون متقنة وجیدة التصمیم13-

 ..هدف تعلیمي إلى آخر والتركیز على العناصر األساسیة للمادة التعلیمیة
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 :ـ العالقة بین التفكیر االبتكاري وتكنولوجیا التعلیم/6

سبق وأن تّم تعریف تقنیة التعلیم بمفهومها المعاصر بأنها طریقة في التفكیر تعتمد        

تكنولوجیا  –بمعنى أنها  }2{على أسلوب المنظومات في تصمیمها وٕانتاجها وتطبیقها

طریقة تتكون من مجموعة عناصر متداخلة ومتفاعلة فیما بعضها، وال یمكن  -التعلیم

فیها أو تفضیل عنصر على آخر، فجمیع هذه العناصر واألجزاء االستغناء عن أي عنصر 

تمثل مكونات المنظومة، وهذه المكونات أو العناصر تقسم كما تمت اإلشارة إلیه إلى 

مدخالت المنظومة وعملیات المنظومة ومخرجات، والتي بها یستدل على مدى نجاحها في 

معاییر والشروط المحددة لها مسبقا فإن تحقیق أهدافها، وٕاذا لم تتحقق هذه األهداف طبقا لل

ذلك یعود إما إلى عنصر المدخالت أو إلى عنصر العملیات داخل هذه المنظومة ویستدل 

 .على بالتغذیة الراجعة

مما تقدم یتبین لنا بأن تكنولوجیا التعلیم هي طریقة في التفكیر، وهي عملیة تسیر في        

رات جدیدة تؤدي إلى تحسین أسلوب حیاته ومعیشته خطوات منظمة یكتسب منها المتعلم خب

 .}3{كما أن تقنیة التعلیم لها عالقة بالتفكیر اإلبداعي االبتكاري.. وتنمي ذاته وشخصیته

في التعلیم والتدریب یجب أن یتضمن  أالبتكاريویعتقد المختصون بأن برنامج التفكیر      

التركیز على ثالثة أبعاد رئیسیة تساهم في تعمیق فهمنا عن االبتكار ووسائل االبتكار لتنمیة 

 .القدرة لدى المتعلم على التفكیر اإلبداعي

 

                                                                                                                               
https//:w.w.w.kenamaomilim.com- dat:04/03/2016 -1  
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 :دور الوسائل التعلیمیة /  3

  .:دور الوسائل التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم / 1

ورغم أن هذا الدور أكثر . للوسائل التعلیمیة أن تلعب دورًا هامًا في النظام التعلیمي  یمكن

وضوحًا في المجتمعات التي نشأ فیها هذا العلم ، كما یدل على ذلك النمو المفاهیمي 

للمجال من جهة ، والمساهمات العدیدة لتقنیة التعلیم في برامج التعلیم والتدریب كما تشیر 

بات المجال ، إال أن هذا الدور في مجتمعاتنا العربیة عمومًا ال یتعدى االستخدام إلى ذك أدی

دون التأثیر المباشر في عملیة التعلم وافتقاد هذا  -إن وجدت  - }1{التقلیدي لبعض الوسائل

ویمكن أن . االستخدام لألسلوب النظامي الذي یؤكد علیة المفهوم المعاصر لتقنیة التعلیم 

  .الذي تلعبه الوسائل التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم بما یلينلخص الدور 

ومرورًا ) منذ حركة التعلیم السمعي البصري ( أوضحت الدراسات واألبحاث  : إثراء التعلیم-

بالعقود التالیة أن الوسائل التعلیمیة تلعب دورًا جوهریًا في إثراء التعلیم من خالل إضافة 

 .أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متمیزة 

أهمیة الوسائل  إن هذا الدور للوسائل التعلیمیة یعید التأكید على نتائج األبحاث حول 

التعلیمیة في توسیع خبرات المتعلم وتیسیر بناء المفاهیم وتخطي الحدود الجغرافیة والطبیعیة 

وال ریب أن هذا الدور تضاعف حالیًا بسبب التطورات التقنیة المتالحقة التي جعلت من 

خر به هذه البیئة المحیطة بالمدرسة تشكل تحدیًا ألسالیب التعلیم والتعلم المدرسیة لما تز 

 . البیئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأسالیب مثیرة ومشرقة وجذابة

 

 
                                         

16حمزة الجبالي الوسائل التعلیمیة ص - 1  



وأسسھا -اختیارھا مبادئ  –الوسائل العلیمیة                             الفصل الثاني   
 

 
113 

ویقصد بذلك جعل عملیة التعلیم اقتصادیة بدرجة أكبر من خالل زیارة  : اقتصادیة التعلیم-

فالهدف الرئیس للوسائل التعلیمیة تحقیق أهداف تعلم قابلة للقیاس . نسبة التعلم إلى تكلفته

 .}1{رتوى فعال من حیث التكلفة في الوقت والجهد والمصادبمس

یأخذ التلمیذ من : تساعد الوسائل التعلیمیة على استثارة اهتمام التلمیذ وٕاشباع حاجته للتعلم -

. خالل استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة بعض الخبرات التي تثیر اهتمامه وتحقیق أهدافه 

 ة التي یمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعیة أصبح لها معنى    وكلما كانت الخبرات التعلیمی

ملموسًا وثیق الصلة باألهداف التي یسعى التلمیذ إلى تحقیقها والرغبات التي یتوق إلى      

 }2{إشباعها

هذا االستعداد الذي إذا : تساعد على زیادة خبرة التلمیذ مما یجعله أكثر استعدادًا للتعلم -

ومثال على ذلك مشاهدة فیلم سینمائي . التلمیذ یكون تعلمه في أفضل صورة وصل إلیه 

 حول بعض الموضوعات الدراسیة تهیؤ الخبرات الالزمة للتلمیذ وتجعله أكثر استعدادًا للتعلم

إّن اشتراك جمیع الحواس في : تساعد الوسائل التعلیمیة على اشتراك جمیع حواس المتعلم  -

إلى ترسیخ وتعمیق هذا التعّلم والوسائل التعلیمیة تساعد على اشتراك عملیات التعلیم یؤدي 

جمیع حواس المتعّلم ، وهي بذلك تساعد على إیجاد عالقات راسخة وطیدة بین ما تعلمه 

 .التلمیذ ، ویترتب على ذلك بقاء أثر التعلم

فظیة استعمال والمقصود بالل: تساعد الوسائل التعلیمیة عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظیة  -

المّدرس ألفاظا لیست لها عند التلمیذ الداللة التي لها عند المّدرس وال یحاول توضیح هذه 

األلفاظ المجردة بوسائل مادیة محسوسة تساعد على تكوین صور مرئیة لها في ذهن التلمیذ 

حقیقة ، ولكن إذا تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ یكتسب أبعادًا من المعنى تقترب به من ال

                                         
13نفس المرجع ص - 1  

https//:w.w.w.ktoayma/mohgem73/new pag6htm11/03/2016-2  
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األمر الذي یساعد على زیادة التقارب والتطابق بین معاني األلفاظ في ذهن كل من المّدرس 

  .}1{والتلمیذ

تنمي الوسائل التعلیمیة : تساعد في زیادة مشاركة التلمیذ االیجابیة في اكتساب الخبرة  -

. إلى حل المشكالت قدرة التلمیذ على التأمل ودقة المالحظة وأتباع التفكیر العلمي للوصول 

 . وهذا األسلوب یؤدي بالضرورة إلى تحسین نوعیة التعلم ورفع األداء عند التالمیذ

{ تساعد في تنویع أسالیب التعزیز التي تؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة نظریة 

 }سكنیر

 .تساعد على تنویع أسالیب التعلیم لمواجهة الفروق الفردیة بین المتعلمین 

  .ى ترتیب واستمرار األفكار التي یكونها التلمیذتؤدي إل

 :تحسین العملیة التعلیمیة 

ومن قراءتنا لتلك األهداف السامیة التي تسعى إلى تحقیقها تكنولوجیا التعلیم فإن من السهل 

 .التعرف على أهمیة الوسائل التعلیمیة ، فالوسائل التعلیمیة باعتبارها عنصر من عناصر

فإنها تقدم خدمات من أجل تحقیق الهدفین السابقین ومن النقاط الدالة  },2{تكنولوجیا التعلیم 

  -: على أهمیة الوسائل التعلیمیة ما یلي 

فالرموز اللفظیة التي یتم تلقینها للطالب من قبل : بناء وتجسید المفاهیم والقیم المجردة   -1

، وعن طریق  }3{ها وبعیدة عن الواقع والمحسوسالمعلم تعتبر لهم مفاهیم مجردة ال معنى ل

توظیف الوسائل التعلیمیة نستطیع التغلب على ذلك العیب وذلك من خالل تأثیر الوسیلة 

                                         
14حمزة الجبالي الوسائل التعلیمیة ص- 1  
19تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة ص: محمد محمود/ د - 2  
15المعلم والمشكالت الصفیة السلوكیة التعلیمیة لتالمیذ آسبابها وعالجها ص: عبد اللطیف فرج/ د - 3  
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معلم یشرح لطالبه عن حدود ( مثال  -التعلیمیة على حاسة أخرى من حواس الطالب 

ه الحالة تعتبر المعلومات المملكة العربیة السعودیة باستخدام الرموز اللفظیة فقط ، ففي هذ

، ولكن من  }1{مجردة للطالب وال شيء محسوس بالنسبة لهم یوضح تلك الحدود وطبیعتها

الخارطة في ( خالل عرض المعلم لهم مثًال خارطة مع شرحه اللفظي فإن الوسیلة التعلیمیة 

تالي قد أثرت على حاسة البصر كحاسة أخرى معاونة مع حاسة السمع وبال)  هذه الحالة

 . نقول أن الخارطة قامت ببناء المفهوم للطالب عن واقع تلك الحدود وتوضیح معالمها

إن ما هو معروف لدى علماء : زیادة انتباه الطالب وقطع رتابة المواقف التعلیمیة  - 2

النفس التربویین أن التعلم یمر بثالث مراحل ففي المرحلة األولى یكون االنتباه وفي المرحلة 

 الثانیة یكون اإلدراك وفي المرحلة الثالثة یكون الفهم ، وكلما زاد االنتباه زاد اإلدراك بالتالي

 یزید الفهم لدى الطالب ، والوسیلة التعلیمیة تساعد المعلم في أن یكون موقفه التعلیمي الذي

هو بصدده أكثر إثارة وأكثر تشویقًا یؤدي إلى زیادة انتباه الطالب ویقطع حدة الموقف   

 .  }2{التعلیمي ویمنع شرود ذهن المتعلم

م الوسیلة التعلیمیة ویعتمد فقط على عندما ال یستخدم المعل: تقلیص الفروق الفردیة  - 3

الرموز اللفظیة في شرحه فإن بعض الطالب یجد صعوبة في مسایرة المعلم أثناء الشرح 

وبالتالي فإن الفروق بین الطالب ستزداد ألن منهم من یستطیع المتابعة والفهم والبعض 

فإنها تساعدنا على  اآلخر منهم ال یستطیع المتابعة وعن طریق استخدام الوسیلة التعلیمیة

تقلیص تلك الفروق الفردیة بین الطالب وسیرتفع معدل فهم كل طالب منهم إلى درجة 

 .  }3{معقولة وبدرجة أفضل لو قارنا ذلك بدون استخدام الوسیلة التعلیمیة

                                         
67تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها ص: محمد الهادي/ د - 1  
23تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة ص: محمودمحمد / د - 2  
83وسائل اإلتصال وتكنولوجیا التعلم ص: غلیان ریحي مصطفى عبد الدین محمد/ د - 3  
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 .   توفیر إمكانیة تعلم الظواهر الخطرة والنادرة - 4

  .  التغلب على البعدین الزماني والمكاني - 5

 .   تنمیة الرغبة واالهتمام لتعلم المادة التعلیمیة - 6

 . }1{تقدیم حلول لمشكالت التعلیم المعاصر - 7

 .   توفیر الجهد والوقت - 8

   .المساعدة على تذكر المعلومات وٕادراكها خصوصًا عند استخدام السمع والبصر - 9

 : ثالثة أنواع من التعلیم 

ما یسمى بالتعلیم عن طریق الممارسات واألنشطة المختلفة وهي تشمل في  :النوع األول 

الخبرات الممثلة أو ما تسمى  -الخبرات المعدلة  -الخبرات الهادفة المباشرة ( المخروط 

 .  }2{)بالممسرحة 

ما یسمى بالتعلیم عن طریق المالحظات والمشاهدات وهي تشمل في  :النوع الثاني 

التلفزیون التعلیمي  -المعارض  -الزیارات المیدانیة  -ت العملیة المخروط  التوضیحا

 . التسجیالت الصوتیة   -الصور الثابتة  -واألفالم المتحركة 

ما یسمى بالتعلیم عن طریق المجردات والتحلیل العقلي وهي تشمل في  :النوع الثالث 

 .  }3{)الرموز اللفظیة  -المخروط  الرموز البصریة 

                                         
معاییر الجودة في تصمیم وانتاج الوسائل والتكنولوجیا في التعلیم جامعة االسالمیة غزة: مذكرة تخرج - 1  

 https//:Vb.;ediu.edu.my/mowdoo3.com- dat:12/03/2016 -2  
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 )لماذا ال یتم دائمًا توفیر الخبرة المباشرة ؟ ( السؤال الذي یطرح نفسه ولكن 

ألن هناك بعض الصعوبات التي قد تعترض المعلم في اختیاره لوسیلة تعلیمیة معینة ، ومن 

  -: بین تلك الصعوبات ما یلي 

 . صعوبة توفر الخبرة المباشرة في جمیع األوقات  - 1

 . خطورة الخبرة المباشرة  - 2

 . الخبرة المباشرة باهظة التكالیف  - 3

 . الخبرة المباشرة نادرة  - 4

 . الخبرة المباشرة قد تستغرق وقتًا طویًال  - 5

 . الخبرة المباشرة قد تحدث نظام عشوائي داخل قاعة الدرس  - 6

 . }1{صعوبة االحتفاظ بالخبرة المباشرة - 7
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:ـــــــــــــــــــــــــمةخات     

أما المنهاج الذي اتبعته , وفیها لخصت أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذا البحث

. في فصول هذا البحث فكان یتراوح بین آلیتي الوصف والتحلیل والمنهج التاریخي  

كثرة المصادر والمراجع مع تشابه في المضامین  -:ومن الصعوبات التي واجهتني كآالتي

ات البحث مع حقول معرفیة أخرى زاخرة بمجال البحث مثل حقل وترابط موضوع والعناصر

وتوصلت في خاتمة هذا , وحقل علم النفس إضافة إلى بعض الّدراسات التاریخیة -التربیة

:إلى النتائج اآلتیة  }الوسائل التعلیمیة وأهمیتها{البحث الموسوم ب  

.إّن لكل وسیلة تعلیمیة دورها وأهمیتها الخاصة -  

الوسائل التعلیمیة  یتعدد ویختلف من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى ومن موقف استخدام  -

.تعلیمي  إلى موقف تعلیمي أخر  

.ترابط الوسائل التعلیمیة بالمنهاج المدرسي  -  

.وتصنیفات عدیدة ومختلفة ومنها على سبیل المثال ال الحصر للوسائل التعلیمة أنواع  -  

رموز بصریة, رموز لفظیة :خبرة مــــــــــجردة -ا  

.الخ....والّرادیو,والتسجیالت الصوتیة, كالصور الثابتة :خبرة مصورة -ب  

,الخبرة المعدلة,الخبرة الممثلة :خبرة مباشرة -ج  

:الخبرة المباشرة الهادفة -د  
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:المصادر والمراجع  

:القرآن الكریم-  

األولى من :المصحف القرآن الكریم  طبعته المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ط*

بكیر بن محمد :م تحت إشراف وزارة الشؤون الّدینیة واألوقاف،تمت مراجعته2011:سنة

.براویة ورش عن نافع.عبد الهادي یوسف سعیدي -بالحاج حسین وعلیليالشیخ   

اختیار الوسائل التعلیمیة واستخدامها وفق مدخل الّنظم :كتاب:*مصادر البحث-

.م1979الكویت المركز العربي لتقنیات التربویة 02:ط.لرومیوفسكي  

عمان  02:ط.لقسطندي نقوال ترجمة أبو حمود سائل في عملیة التعلم والتعلیمالو *

. م1971األردن   

 }طوني{دیلیو/ لتعلیم العالي أساس النجاح دا التعلیم الفعال بالتكنولوجیا إلى مراحل *

م 2006سنة 01:ط.بیتس غازي غازي بول ترجمة ابراهیم الشهابي   

ن محمدغلیان ریحي مصطفى عبد الدی/وسائل اإلتصال وتكنولوجیا التعلیم د *  

.ماجد محمود صالح دار ماهي لنشر والتوزیع/إنتاج الوسائل التعلیمیة د *  

حسن حمدي الطوبجي دار العلم لنشر / د وسائل األتصال والتكنولوجیا في التعلیم *

.والتوزیع الكویت  

.م2006عمان دارأسامة للنشر والتوزیع01:الجبالي حمزة ط/ الوسائل التعلیمیة د*   

المعلم والمشكالت الصفیة السلوكیة التعلیمیة للتالمیذ أسبابها : كتاب:*المراجع-

م2006األردن دارمجدالوي للنشر والتوزیع 01:عبد الطیف فرج ط/د.وعالجها  

مصر دار .محمد الهادي محمد/ د.نظم المعلومات التعلیمیة الواقع والمأمول:كتاب*

م2008المصریة الّلبنانیة   
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م عالم 2006:حافظ محمد صبري القاهرة ط/ د. یةتخطیط المؤسسات التعلیم *

.الكتب لنشر والتوزیع  

 01:محمد جاسم ط.محمد/د. سیسولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وآفاق التطویر *

م2008عمان األردن دار الثقافة لنشر والتوزیع   

وق القاهرة دار الشر .محمد الهادي/ د.تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها: كتاب * 

م1989  

.م القاهرة1969-01:مصطفى بدران وزمالئه،ط/ د.الوسائل التعلیمیة *  

م 1987:سنة 01:محمد علي الّسید،ط/ د.الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم* 

.مكتبة المنار  

م1980:احمد خیري ،ط/د.الوسائل التعلیمیة والمنهج*   

.لنشر والتوزیع دار المشرق الثقافيحمزة الجبالي،دار أسامة / د.الوسائل التعلیمیة *  

رمزي احمد عبد / د.الوسائل التعلیمیةو التقنیات التربویة وتكنولوجیا التعلیم *

.م الناشر مكتبة الزهراءالشرق2009:سنة 01:الحي،ط  

 01:،طرسمي علي عابد/ د.النشاطات التربویة المدرسیة بین االصالة والتحدیث  *

م 1997:سنة  

م القاهرة 1976:سنة 01:عادل عز الّدین األشول ،ط/د.ي صمتإنهم ینمونهم ف* 

.االنجلو مصریة  

م دار 1989:عبد السالم حافظ ط/ وسائل اإلتصال والتكنولوجیا في التعلیم د *

.الفكر  

م 1980:محمد علي، لبنان بیروت ،ط/د.الوسائل التعلیمیة في الطرق اإلحصائیة *

.دار الطلیعة لنشر والتوزیع  
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، دار م عمان األردن2000:محمد محمود،ط/د.وٕانتاج الوسائل التعلیمیةتصمیم * 

.المسیر لنشر والتوزیع  

م عمان، دار الیازوري 1998:محمود صباح ،ط/د.تكنولوجیا الوسائل التعلیمیة *

.العلمیة لنشر والتوزیع  

ة رؤیة في آسالیب تطویر العملیة التعلیمیة من منظور الّنظری:تیسیر تعلیمیة الّنحو*

.م القاهرة عالم الكتب2009:سنة 01:بومعزة رابح،ط/ الّلغویة،د  

م دارعالم 2000:سنة 01:ط.خالد بن حامد الحازمي/أصول التربیة اإلسالمیة،د*

.الكتب لنشر والتوزیع  

م مكتبة 1987:سنة 01:آداب العالم والمتعلم،قدمه المجموع لإلمام الّنووي،ط:آداب* 

.والتوزیعالّصحابة لطباعة والّنشر   

عثمان محمد / في مدارسنا،د اختالط الجنسین:مشكالتنا التعلیمیة والتربویة:كتاب*

  .دار اإلعتصام لنشر والتوزیع.عثمان

:الّدوریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات-  

م2001مصر،مارس} 02ج-145{مجلة كلیة التربیة جامعة األزهر*  

:المذكرات-  

معاییر الجودة في تصمیم وٕانتاج الوسائل :بعنوان لماجیستیرمذكرة تخرج لشهادة ا*

.التكنولوجیا في التعلیم الجامعةاإلسالمیة بفلسطین  

الّتعلیم االلكتروني بالجامعة ":مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجسیتیر تحت عنوان* 

جامعة سكیكدة"الجزائریة مقومات الّتجسید وعوائق الّتطبیق  

:الموسوعات والمعاجم  
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عبد اهللا / د.محي الدین/د:ي كولنج ترجمة.ن .د.ا. 03:الموسوعة الّلغویة ج*

م 1990جامعة، الملك سعود سنة : الحمیدان النشر Anencyclopafdia of 

lameuage-N.E.collince  

/ د:إشراف. جوزف مالك إملین إلیاس-سعدي الضناوي:المعجم عربي عربي، راجعه*

.م دار الكتب العلمیة2007:لبنان 01:عطیة طإیمیل یعقوب، تألیف جرجي شاهین   

:مراجع اجنبیة -  

p.seattler :Ahictaryof  Incturctional Technolay .N.Y.1968  

:المواقع اإللكترونیة-  

-http://w.w.w.taqmiat.wordprèss.com  

- 13Thttp://.w.w.w.Kenanaomiline.com13T  

-https://.w.w.w.drmosad.com/index  

-https://w.w.w.w.aliKlil.com  

-https//w.w.w.page6htm  

-https//w.w.w.alukah.net  

-https//w.w.w. page6htm  

-https//:w.w.w.ktoayma.com/mohgen73/new page6htm  

-https//w.w.w.Vb. mediu.edu.my/mowdoo3.com  

-https//:w.w.w.ktoayma/mohgem73/new pag6htm 

-https//.w.w.w.Alukah.net  

-https//.w.w.w.Alukah.net  

 -http//:w.w.w.podffactary.com  

  

http://w.w.w.taqmiat.wordpr%C3%A8ss.com/
http://w.w.w.taqmiat.wordpr%C3%A8ss.com/
http://.w.w.w.kenanaomiline.com/
http://.w.w.w.kenanaomiline.com/
https://.w.w.w.drmosad.com/index
https://.w.w.w.drmosad.com/index
https://w.w.w.w.aliklil.com/
https://w.w.w.w.aliklil.com/
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 ............................................:......................تهنئـــــــــــــــــة

 ....................:...............................................ُشكروعرفان

 ............................................:............................المدخل

 ......................................................:..................المقدمة

 Erreur ! Signet non ... وأنواعها وتطبیقاتهاماهیة الوسائل التعلیمیة :الفصل األول

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini... :مفهوم الوسیلة التعلیمیة: المبحث األول  -/1

 .Erreur ! Signet non défini............... :1978{}وتعرفه الموسوعة أالمریكیة* 

 .Erreur ! Signet non défini............. إن:جمعیة أالتصاالت التربویة األمریكیة*

 Erreur ! Signet .... :تعریف المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تكنولوجیا التعلیم*

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini............. :بعض المفاهیم في علم الوسائل التعلیمیة

 .Erreur ! Signet non défini........................................ :السلوكیة

 .Erreur ! Signet non défini............................... :المذهب المعرفي*

 .Erreur ! Signet non défini....................... :البنیة االجتماعیة للمعرفة*

 .Erreur ! Signet non défini....................... :مفهوم الوسائل التعلیمیة تطور

 .Erreur ! Signet non défini.................................. :المرحلة األولى
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 .Erreur ! Signet non défini................................... :المرحلة الثانیة

 .Erreur ! Signet non défini................................... :المرحلة الثالثة

14TU2/- النظرة الّتاریخیة عن الوسائل التعلیمیة:  المبحث الثاني:U14T .. Erreur ! Signet 

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini............ :مراحل تطور الوسائل التعلیمة / 1

 .Erreur ! Signet non défini................................. :مرحلة الحواس: أوالً 

 .Erreur ! Signet non défini......................... :معینات التدریس مرحلة:ثانیاً 

 .Erreur ! Signet non défini............................... :مرحلة االتصال: ثالثاً 

 .Erreur ! Signet non défini................................. :حلة النظم مر : رابعاً 

 Erreur ! Signet non .... :تطور الوسائل التعلیمیة حسب الحضارت واألمم/ 2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini................................... :العصور القدیمة*

 .Erreur ! Signet non défini................................ :یةالحضارة االسالم*

 .Erreur ! Signet non défini..................................... :العصرالحدیث*

 Erreur ! Signet non .. :الوسائل التعلیمیة والتعلیم الفعال:  المبحث الثالث -/3

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini............... :جوانب أهداف التعلیم الفعال/ 1

 .Erreur ! Signet non défini.................................... :الجانب المعرفي
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 .Erreur ! Signet non défini............................ :الجانب الحركي والمهاري

 .Erreur ! Signet non défini...................... :الجانب الوجداني أو االنفعالي 

 Erreur ! Signet non . :الشروط والمواصفات التي تجعل من التدریس فعاال/ 2

défini. 

 .Erreur ! Signet non défini....................................... :مفهوم التعلم 

14TUمفهوم التدریس أو التعلیم الفعال :U14T ....................Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini...................... :أبعاد التدریس الفعال/ 3

 .Erreur ! Signet non défini................................. :لمتعلمخصائص ا*

 .Erreur ! Signet non défini................................. :خصائص المعلم *

 .Erreur ! Signet non défini............................. :سلوك المعلم والمتعلم *

14TU* الطبیعیة للمدرسة الظروف:U14T ........................Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini.................................... :لمادة الدراسیة *

 .Erreur ! Signet non défini....................................... :المجموعة * 

14TU* القوى الخارجیة:U14T ...................................Erreur ! Signet non défini. 

 Erreur ! Signet . :طرق التدریس التي تسهم في نجاح التعلم الفعال ما یلي/  5

non défini. 

 Erreur ! Signet non .. :أنــــــــــــــواع الوسائل التعلیمیــــــــــــــة : المبحث الرّابع -/4

défini. 
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 .Erreur ! Signet non défini.................. :التعلیموسائل تكنولوجیا /  1

14TU2/ الوسائل من حیث عدد المستفیدین:U14T .........Erreur ! Signet non défini. 

 ! Erreur .. :تصنیف الوسائل التعلیمیة حسب مخروط الخبرة: المبحث الخامس -/5

Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini........ :مخروط إدجاردیل للخبرات التعلیمیة/ 1

14TU-1الخبرة المعدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:U14T ..................Erreur ! Signet non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini................. :الخبرات المسرحیــــــــــــــــــــــــــــــــــة-2

 .Erreur ! Signet non défini.................... :العملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالبیان -3

 .Erreur ! Signet non défini............... :خبرة الرحاالت المیدانیــــــــــــــــة -4

14TU2 / تصنیف الوسائل من حیث مشاركتها بفاعلیة في عملیة االتصال الموقف

 .U14T .....................................Erreur ! Signet non défini:التعلیمي

14TU3 /تصنیف الوسائل من حیث أسلوب عرض المواد التعلیمیة:U14T . Erreur ! Signet 

non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini.............. :وسائل تعلیمیة حسیة تفاعلیة/ 4

14TU5 /تصنیف الوسائل من حیث أسلوب عرض المواد التعلیمیة:U14T . Erreur ! Signet 

non défini. 

14TU6/تصنیف الوسائل من حیث إمكانیة الحصول علیها:U14T ... Erreur ! Signet non 

défini. 
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 ! Erreur ...... .وأسسها -مبادئ اختیارها -الوسائل التعلیمیة أهمیتها: الفصل الثاني  

Signet non défini. 

 Signet non défini. Erreur !...:مبادئ اختیار الوسائل التعلیمیة: األول المبحث/1

 Erreur ! Signet non ..... :التأكد على اختیار الوسائل وفق أسلوب النظم / 1

défini. 

14TU2/مبادئ في استخدام وسائل التعلیمیة التعلیم:U14T ..Erreur ! Signet non défini. 

 Erreur ! Signet non :مبادئ اختیار الوسائل التعلیمیة من وجهة نظر إسالمیة/ 3

défini. 

Signet  Erreur !:اْالسس النفسیة والتربویة للوسائل التعلیمیة:  المبحث الثاني/2

non défini. 

 Signet non défini. Erreur !........ :دور الوسائل التعلیمیة :  المبحث الثالث/ 3

14TU1 / دور الوسائل التعلیمیة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم:.U14T .. Erreur ! Signet 

non défini. 

 114:........................................إثراء الّتعلیم                               

 114..............................:......اقتصادیة التعلیم                               

 114...................................:.....................تحسین العملیة التعلیمیة/ 2

 117.......................................:........................أنـــــــــــــــواع من التعلیم

 117..................................................:.....................النوع األول
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 117......................................................:................لثّــــــانيالّنوع ا

 117..........................................................:.....ـــــــوع الثّالثــــــــــــــالّنـــــــــــــ

 118:...............................................................المصادر والمـــــراجع
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