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 إهداء
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

حمدا هلل خالق األكوان ومنّزل القرآن ومعلّم اإلنسان والصالة والسالم على نبٌه 

 :الكرٌم وعلى آله وأصحابه أجمعٌن

أهدي ثمرة جهدي إلى أمً العزٌزة التً أنارت لً طرٌقً بالدعوات حفظها هللا 

 .وأطال فً عمرها

 .وإلى أبً رحمه هللا برحمته الواسعة

 .وكل األصدقاء وكل من ٌعرفنً من قرٌب أو من بعٌد, وإلى إخوتً حفظهم هللا

  



 كلمة شكر
أتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد فً انجاز مذكرتً 

" مجاهد عبد القادر"وخاصة أستاذي الفاضل , خاتمة دراستً الجامعٌة, المتواضعة

 .لما قدمه لً من مساعدة ونصائح وتوجٌهات

 .وإلى كل أساتذة قسم األدب العربً

  



بسم ّللاه الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على أشرؾ المرسلٌن وعلى آله 

 :  وصحبه أجمعٌن وبعد

تلعب الوسابل التعلٌمٌة دورا هاما وفعاال فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة حٌث 

تحقق , أن ٌجعل من محاضرته علمٌة نافعة, ٌستطٌع من خاللها المعلم والمدرس

وأن ٌنقل جو محاضرته من , األهداؾ المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة المطلوبة

إلى جو من الحركة والرؼبة لدى الطلبة بما ٌشوقهم إلى طلب , الرتابة والخمول

والمتابعة لمحاور الدرس والتفاعل معه فً حوار ومناقشة , المعرفة وحبها

 .ومالحظة ما ٌتصل بالموضوع فً مفردات الحٌاة الٌومٌة واالجتماعٌة

قد أضفى على استعمالها أهمٌة , كما أن تطور الوسابل التعلٌمٌة وتنوعها

ورفع من قٌمتها فً التدرٌس الفعال فقد عرؾ اإلنسان الوسابل التعلٌمٌة منذ , خاصة

إذ علهم ّللاه ابن آدم ذلك الفن الذي وضح له , أن خلقه ّللاه وأنزله على هذه األرض

فبعث اهلل غرابا يبحث في األرض لُيريه ":الكٌفٌة التً ٌواري فٌها سوءة أخٌه قال ّللا تعالى

 .31المابدة ..."َكيَف يُواري سوَءة أخيه

ومرت الوسابل التعلٌمٌة برحلة طوٌلة تطورت خاللها من مرحلة إلى 

ومن هذا المنطلق سعٌت . حتى وصلت إلى أرقى مراحلها التً نشهدها الٌوم, أخرى

من خالل بحثً هذا إلى التطرق والتعرؾ على الوسابل التعلٌمٌة وأهمٌتها وأثرها 

, حٌث أن الوسابل التعلٌمٌة ال تكمن فً الوسابل فً حد ذاتها, على العملٌة التعلٌمٌة

 .ولكن فٌما تحققه هذه الوسابل من أثر على عملٌة التعلم

يب يفهوى اهوشبئل : ومن هنا كانت إشكالٌة البحث تضم التساإالت التالٌة

اهخـوٌيج؟ ويب أهى يراضل خػورهب؟ ويب هً أهيٌخهب؟ ويب هو أذرهب ؿوى اهـيوٌج 

 اهخـوٌيٌج اهخـويٌج؟

أذر :"ولإلجابة عن هذه التساإالت ارتؤٌت أن ٌكون موضوع بحثً موسوما ب

 ".اهوشبئل اهخـوٌيٌج فً اهـيوٌج اهخـوٌيٌج اهخـويٌج



أما الخطة المتبعة فً هذا البحث فتتضمن مقدمة ثم مدخل وبعدها الفصل 

وقد أفردت المدخل لتحدٌد المصطلحات . األول وٌلٌه الفصل الثانً ثم الفصل الثالث

حٌث تطرقت من خالله إلى الكلمات المفتاحٌة " مفاهٌم ومصطلحات: "فهو بعنوان

 .التً لها أهمٌة خاصة بموضوعً

 :وهً, تندرج تحته أربعة مباحث: أهيٌج اهوشبئل اهخـوٌيٌج :اهفظل األول
اهيتضد أما , عالج مراحل تطور استعمال الوسابل التعلٌمٌة: اهيتضد األول 

دور المعلم :واهيتضد اهذبهد, عنوانه أسس وقواعد اختٌار الوسابل التعلٌمٌة:اهذبًٌ

 أهمٌة :واهيتضد اهراتؾ, والمتعلم فً تصمٌم وإنتاج واستخدام الوسابل التعلٌمٌة

 . الوسابل التعلٌمٌة

وتنطوي : أذر اهوشبئل اهخـوٌيٌج ؿوى اهخـوى: ؿٌوٌخه ة:أيب تبهٌشتج هوفظل اهذبًٌ

اهيتضد أما , تناول العوامل المساعدة على التعلم: هيتضد األولا: تحته أربعة مباحث

عنون : اهيتضد اهذبهد, عالج فوابد الوسابل التعلٌمٌة لكل من المعلم والمتعلم:اهذبًٌ

آثار : واهيتضد اهراتؾ. صفات الوسٌلة التعلٌمٌة الناجحة ومعٌقات استخدامها: ب

 .الوسابل التعلٌمٌة على التعلم

 :، مقسم إلى أربعة مباحث وهً واهفظل اهذبهد واألخٌر خػتٌلً

 .(نص أدبً وتحلٌلً) عرض النص النموذج :اهيتضد األول-

 . الخطوات الواجب إتباعها فً تعلٌم قطعة نصوص:اهيتضد اهذبًٌ-

 .(النص النموذج) الوسابل المستخدمة فً تدرٌس النص األدبً :اهيتضد اهذبهد-

األجهزة أو الوسابل التً كان من األفضل استخدامها فً تدرٌس : اهيتضد اهراتؾ-

 .النص النموذج

 :   واعتمدت على قابمة من المصادر والمراجع أهمها

 .الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم لمحمد علً السٌد

 .تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة لصباح محمود

 .وصفً تحلٌلً:أما المنهج الذي اتبعته فً انجاز هذا البحث



ومن أهم . وسبب اختٌاري لهذا الموضوع هو أنه موضوع شٌق لفت انتباهً

 .الصعوبات التً واجهتنً هً عدم توفر المراجع وضٌق الوقت

ثم أنهٌت بحثً بخاتمة وجٌزة تطرقت فٌها إلى اإللمام بالجوانب التً توصلت إلٌها 

 .                                                                                               من خالل دراستً
  



 .يفبهٌى ويظػوضبح

وإذا , ٌعرؾ التعلم بؤنه تؽٌٌر فً سلوك المتعلم وٌجب أن ٌكون مرؼوبا فٌه: اهخـوى

عرفنا أن أهم أهداؾ إنتاج الوسابل التعلٌمٌة هو التؤثٌر فً السلوكات عند األفراد 

المتعلمٌن فإنه بناءا على ذلك ٌجب أن ندرس سٌكولوجٌة التعلم التً ستساعدنا فً 

.تحدٌد أفضل األسس للتخطٌط للوسابل التعلٌمٌة
(1)

 

وٌعرؾ أٌضا بؤنه عملٌة اكتساب الوسابل المساعدة على اشباع الحاجات والدوافع 

وٌقوم التعلم على . وتحقٌق األهداؾ وهو كثٌرا ما ٌتخذ صورة حل المشكالت

.ووضعٌة التعلم, الفرد المتعلم وموضوع التعلم:التفاعل بٌن عناصر أساسٌة هً
(2)

 

 تتفاعل فٌه شروط البٌبة الخارجٌة مع مجموعة االستعدادات والدوافع الفطرٌة التً 

د بها الكابن الحً ٌستوجب إشراك العدٌد , والتمام عملٌة التعلم بنجاح وفاعلٌة, زوه

.التذكر والنسٌان: من العملٌات العقلٌة من بٌنها
(3)

 

عملٌة مخططة وهادفة تقوم على مجموعة من النشاطات التً تإدي إلى : اهخـوٌى

.تؽٌٌر سلوك المتعلم نحو االتجاه المرؼوب فٌه
(4)

 

 

                                                 
دار الفكر للطباعة والنشر , مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم- عبد الحافظ محمد سالمة  (1)

 .83 صفحةه1418-م1998الطبعة الثانٌة , عمان األردن,والتوزٌع
الجزابر , دار هومة للطباعة والنشر والتوزٌع, دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة-صالح بلعٌد  (2)

 .55 صفحة 2009 الطبعة الرابعة 2009

مهاراتها، , نظرٌاتها, قضاٌاها,مشكالتها, خصابصها)اللؽة - محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن  
مإسسة حمادة للدراسات الجامعٌة - عمان األردن–دار الٌازوري  (تقٌٌم تعلمها,مداخل تعلٌمها

  (3) .69 صفحة 2011والنشروالتوزٌع الطبعةالعربٌة األولى 
سٌكولوجٌة التدرٌس الصفً، دار المسٌرة , شاكر عقله المحامٌد, عماد عبد الرحٌم الزؼول   (4)

 .133 ه صفحة1427-م2007الطبعة األولى , عمان, للنشر والتوزٌع والطباعة
  



علمت بالشًء أعلمه عرفته  "(م.ل.ع)جاء فً لسان العرب فً مادة :  لؽةاهخـوٌيٌج

ما : ٌقال, شعر به,إنك علٌم معلم للصواب والخٌر وعلم بالشًء, وقول ابن مسعود

.وعلم باألمر وتعلمه أتقنه, ما شعرت, علمت بخٌر قدومه
(1)

 

إلى ذلك العلم الذي ٌهتم بقضاٌا التدرٌس اللؽوي شاملة  (دٌداكتٌك)ٌشٌر مصطلح 

من حٌث تحدٌد السٌاسة العامة للمعارؾ اللؽوٌة وطبٌعة تنظٌمها , ؼٌر مجزءة

 .والصعوبات المتوقعة, وبطرق اكتسابها وتفعٌلها, وبالمتعلمٌن, وعالقتها بالمعلمٌن

...التدرٌسٌة, علم التدرٌس, علم التعلٌم:وقد قابل هذا المصطلح عدة تسمٌات منها
1(2) 

 : اهخـوُّيٌّج

هً مجموعة الجهود والنشاطات المنظمة والهادفة إلى مساعدة المتعلم على تفعٌل 

قدراتة ومواده فً العمل على تحصٌل المعارؾ والمكتسبات والمهارات والكفاٌات 

.وعلى استثمارها فً تلبٌة الوضعٌات الحٌاتٌة المتنوعة
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
دار , لسان العرب, ابن منظور جمال الدٌن أبو الفضل محمد مكرم األنصاري  اإلفرٌقً   (1)

  417م صفحة1994-ه1414الطبعة الثالثة , الجزء الخامس,لبنان, صادر

م صفحة 2011الطبعة األولى, القاهرة, دار الكتاب الحدٌث, نظرٌات التعلم, عبد المجٌد العٌسانً

11. (2)  

صفحة , بدون طبعة, العربٌة دار النهضة, الجزء الثانً, تعلبمٌة اللؽة العربٌة, أنطوان صٌاح

18. (3)  



 :اهوشٌوج اهخـوٌيٌج يً ضٌد خـرٌفهب ويفهويهب

هناك مالحظة ٌشٌر إلٌها المإلؾ هً أنه ٌجدر بالمعلم أن ٌمٌز بٌن المواد : أوال

, األسطوانات, األفالم: فالمواد التعلٌمٌة تشمل . التعلٌمٌة واألجهزة التعلٌمٌة

أما األجهزة التعلٌمٌة فهً . وؼٌرها من المواد... الصور والنماذج, الخرابط

األجهزة واآلالت الخاصة بتشؽٌل األفالم واألسطوانات ولذلك عندما نقول الوسابل 

أما عندما نقول تقنٌات تعلٌمٌة فإن ذلك , التعلٌمٌة فإننا نقصد المواد واألجهزة معا

ٌتعدى مجرد المواد واألجهزة إلى التنظٌمات والمفاهٌم واألسالٌب واألنشطة فً 

 .إطار علمً منظم

هً عنصر من : عرفت تعرٌفات عدٌدة ومن بٌنها: خـرٌف اهوشٌوج اهخـوٌيٌج

.عناصر النظام التعلٌمً الشامل ٌسعى إلى تحقٌق أهداؾ تعلٌمٌة محددة
(1)

 

أو هً مجموعة األجهزة واألدوات والمواد التً ٌستخدمها المدرس لتحسٌن عملٌة -

أو تدرٌب التالمٌذ , أو شرح األفكار, التعلٌم والتعلم وتقصٌر مدتها وتوضٌح المعانً

, على المهارات أو تعوٌدهم على العادات أو تنمٌة االتجاهات أو ؼرس القٌم فٌهم

.دون أن ٌعتمد المدرس أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام
2(2)

 

هً الوسابل التعلٌمٌة التً ٌستخدمها المعلم أو المحفهظ لتوصٌل ما لدٌه من المواد -

.بصورة أفضل وجهد أقل, العلمٌة إلى أذهان الطالب
(3)

 

 

 

                                                 
عمان ودار الشرق -األردن, دار أسامة للنشر والتوزٌع, الوسابل التعلٌمٌة, حمزة الجبالً   (1)

  .08-07م صفحة 2006األردن -الثقافً عمان
الطبعة األولى , دار الٌازوري العلمٌة عمان, تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة, صباح محمود (2)

  .08 صفحة 1998

  (3) .70الوسابل التعلٌمٌة صفحة , حمزة الجبالً



مواد وأشٌاء مصنعة أو ؼٌر : وهناك تعرٌؾ آخر للوسابل التعلٌمٌة وهو

ٌستعٌن بها المعلم فً المواقؾ التعلٌمٌة لتوجٌه الطلبة نحو أهداؾ  (طبٌعٌة)مصنعة 

 :وهذا ٌعنً أن مفهوم الوسابل التعلٌمٌة ٌتضمن النقاط التالٌة, التعلم الصفً

 . هً مواد من البٌبة مصنعة وؼٌر مصنعة-

 .تضمن خبرات تعلٌمٌة-

 .تعمل على تهٌبة البٌبة الصفٌة للتعلم-

 .تساعد المعلم على تحقٌق أهداؾ التعلم الصفً-

.توجه الطالب نحو تحقٌق أهداؾ عملٌة التعلم الصفً-
(1)

 

وٌختلؾ تعرٌؾ الوسابل التعلٌمٌة باختالؾ المدارس التربوٌة وباختالؾ وجهة نظر 

وباختالؾ التقدم التكنولوجً , التربوٌٌن فً أهمٌة الحواس فً اإلدراك والتعلم

والحضاري، والمدرس الناجح هو الذي ٌستخدم الوسابل التعلٌمٌة المالبمة والتً 

بؤن  (1983مأل )وٌجد . تساهم بشكل فعال فً إٌصال ما هو مطلوب إلى التالمٌذ

الوسابل التعلٌمٌة تمثل كل ما ٌستعمله المدرس من أدوات مادٌة أثناء تعلٌمه التالمٌذ 

بؤن الوسابل التعلٌمٌة تمثل األدوات  (1992األمٌن)وٌجد . إلى جانب التعبٌر بالكالم

التً ٌستخدمها المدرس فً المواقؾ التعلٌمٌة كً تساعد فً تحقٌق األهداؾ 

 .التربوٌة المنشودة وأن هذه األدوات ال تعتمد بصورة كلٌة على األلفاظ والرموز

بؤن الوسابل التعلٌمٌة تمثل كل ما ٌشاهد أو ٌقرأ أثناء  (1985الكلزة والمختار)وٌجد 

, السٌنما, الصور, الرحالت, التمثٌل, وتشمل القصص, الدرس وٌساعد على التعلم

والرسوم , التخطٌط والتوضٌح , الرسوم, الخرابط, العٌنات, النماذج, الشرابح

.التلفاز, المتاحؾ, اإلذاعة, البٌانٌة
(1)

 

                                                 
, االتجاهات المعاصرة فً بناء المناهج الدراسٌة, سعد مطر عبود, محسن عبد علً  (1)

  205 صفحة2012الطبعة األولى, لبنان, المإسسة الحدٌثة للكتاب
دار   (وسٌلة, أسلوب, منهج)طرابق التدرٌس,حذام عثمان ٌوسؾ, ردٌنة عثمان األحمد  (1)

  .130-129م صفحة 2005-ه1425الطبعة األولى , المناهج للنشر والتوزٌع



خالل مراحل تطورها تحت تسمٌات  دخلت الوسابل التعلٌمٌة:خشيٌبخهب وخػورهب

 :وهً حسب تطورها التارٌخً كما ٌلً, مختلفة وفقا للتطور التارٌخً لها

وتنبع هذه التسمٌة من : Teaching Aids:معٌنات التدرٌس: الوسابل المعٌنة-1

الدور الذي تلعبه الوسابل فً مساعدة كل من المعلم والمتعلم فً تسهٌل عملٌتً 

 .التعلم والتعلٌم

وترجع هذه التسمٌة إلى كون : Audio Visual Aids:الوسابل السمعٌة البصرٌة-2

 .الوسابل إما مربٌة أو سمعٌة أو االثنٌن معا نسبة إلى الحاسة التً نتعلم بواسطتها

وتدل على الدور الذي تلعبه هذه الوسابل من توضٌح ما ٌقوم به : وسابل اإلٌضاح-3

 .المدرس بشرحه بشكل نظري ال ٌتضح إال بهذه الوسابل

 وتنبع :Educational Technology:التعلٌمٌة تكنولوجٌا التعلٌم أو التكنولوجٌا-4

هذه التسمٌة من طبٌعة التقنٌة المركبة التً تتكون منها هذه الوسابل وتستخدم فً 

 .التربٌة فٌما بعد

ووردت تسمٌات أخرى منها الوسابل التعلٌمٌة وهً األكثر شٌوعا ووسابل االتصال 

الوسابل الوسٌطة وأحدث هذه التسمٌات تكنولوجٌا التعلٌم أو تقنٌات , التعلٌمٌة

.التعلم
(2)

 

 . تقنٌات التعلم ٌقصد بها تطبٌق المعرفة فً األؼراض العلمٌة بطرٌقة منظمة

جمٌع الطرق : أنها (تقنٌات التعلم)ونخلص من هذا بتعرٌؾ شامل للوسابل التعلٌمٌة 

واألدوات واألجهزة والتنظٌمات المستخدمة فً نظام تعلٌمً بؽرض تحقٌق أهداؾ 

 .تعلٌمٌة محددة

 ؟(تكنولوجٌا التعلٌم)فما هً عالقة الوسابل التعلٌمٌة بهذه التسمٌة الجدٌدة 

                                                 
 الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا وإنتاجتصمٌم , عبد ّللا الشقران, عبد الحافظ سالمة  (2)

-15 صفحة 2002عمان الطبعة العربٌة األولى , دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع, التعلٌم

16. 



قلنا بؤن الوسابل التعلٌمٌة قد مرت فً :ؿالكج اهوشبئل اهخـوٌيٌج تخنٌوهوسٌب اهخـوٌى

مراحل مختلفة وكل مرحلة تسمٌتها التً تناسب تلك المرحلة إلى أن أصبح مفهوم 

وهً ما تسمى بمنحى النظم وأطلق علٌها , الوسابل التعلٌمٌة مرتبطة بطرٌقة الُنظم

.تكنولوجٌا التعلٌم
(1)

 

وفٌه ٌتم , إعداد المواد التعلٌمٌة والبرامج وتطبٌق مبادئ التعلٌم"التً تعرؾ بؤنها 

"تشكٌل السلوك على نحو مباشر وقصدي
(2)

 

وتعرؾ أٌضا أنها عملٌة متكاملة تقوم على تطبٌق هٌكل من العلوم والمعرفة عن 

التعلم اإلنسانً واستخدام مصادر تعلم بشرٌة وؼٌر بشرٌة تإكد نشاط المتعلم 

وفردٌته بمنهجٌة أسلوب المنظومات لتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة والتواصل لتعلم أكثر 

 .فعالٌة

هً منحى نظامً لتصمٌم العملٌة  ":خـرٌف هسٌج خنٌوهوسٌب اهخـوٌى األيرٌنٌج

تبعا ألهداؾ محددة نابعة من نتاج األبحاث فً , التعلٌمٌة وتنفٌذها وتقوٌمها ككل

مجال التعلٌم واالتصال البشري مستخدمة الموارد البشرٌة وؼٌر البشرٌة من أجل 

".اكتساب التعلٌم مزٌدا من الفعالٌة
(3)

 

 

وبهذا المفهوم النظامً تكون الوسابل التعلٌمٌة عنصرا من عناصر نظام 

شامل لتحقٌق أهداؾ الدرس وحل المشكالت وهذا ما ٌحققه مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم 

ومعنى ذلك أن تكنولوجٌا التعلٌم ال تعنً مجرد استخدام اآلالت واألجهزة الحدٌثة 

بل تعنً أشمل من ذلك بحٌث تؤخذ بعٌن االعتبار جمٌع اإلمكانات البشرٌة , فحسب

 .والموارد التعلٌمٌة ومستوى المتعلمٌن الدارسٌن وحاجاتهم واألهداؾ التربوٌة

                                                 
 الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا وإنتاجتصمٌم , الشقران عبد الحافظ سالمة، عبد هللا  (1)

  16 التعلٌم صفحة

  (2).05، القاهرة، ص1978 جابر عبد الحمٌد، التعلٌم وتكنولوجٌا التعلم، دار النهضة العربٌة 
 محمد محمود الحٌلة، تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة التعلمٌة، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع  (3)

ه، ص 1426م 2005/ ه1422م 2002/ ه1420م 2000والطباعة، األردن الطبعة األولى، 

127،128. 



وخالصة القول أن الوسابل التعلٌمٌة تشكل حلقة فً مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم التً 

.اتخذت من أسلوب النظم طرٌقة عمل تبدأ بتحدٌد أهداؾ الدرس وتنتهً بالتقوٌم
(1)

 

ٌستخدم المعلمون فً المدارس أنواعا متعددة من الوسابل :أٌواؽ اهوشبئل اهخـوٌيٌج

 :التعلٌمٌة حصرها بعض التربوٌٌن فً األنواع التالٌة

: وتشمل الوسابل التً تستقبلها حاسة السمع عند الطالب مثل: الوسابل السمعٌة-أ

 .البرامج اإلذاعٌة أصوات البٌبة, أشرطة التسجٌل

 وتعنً الوسابل التً تستقبلها حاسة البصر عند الطالب وهً :الوسابل البصرٌة- ة

 :على نوعٌن هما

الشرابح : وهً الوسابل التً تحتاج إلى آلة عرض خاصة مثل: وسابل آلٌة-1

 .واألفالم

هً الوسابل التً ال تحتاج إلى آلة عرض خاصة مثل الصور : وسابل ؼٌر آلٌة-2

.والرسوم البٌانٌة واللوحات الفنٌة والخرابط والمعارض واآلثار
(2)

 

هً الوسابل التً تستقبلها حاستا السمع والبصر : (مركبة):وسابل سمعٌة بصرٌة-3

 .الفٌدٌو والكمبٌوتر, التلفزٌون: معا مثل

تقوم بإنتاجها شركات خاصة مثل األفالم , وسابل مصنعة وهً مواد تعلٌمٌة

 .المتحركة واالسطوانات التعلٌمٌة والخرابط

وهً وسابل تعلٌمٌة ٌقوم بإنتاجها المعلم أو الطالب مثل : وسابل تحتاج إلى تصنٌع

.الخرابط واألشكال البٌانٌة واللوحات
(1)

 

 

                                                 
 الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا وإنتاجتصمٌم , عبد ّللا الشقران, عبد الحافظ سالمة  (1)

  .97التعلٌم صفحة 
االتجاهات المعاصرة فً بناء المناهج الدراسٌة صفحة , سعد مطر عبود, محسن عبد علً (2)

206-207.  
 .207نفس الرجع صفحة  (1)



 :يراضل خػور اشخـيبل اهوشبئل اهخـوٌيٌج 

       إن الوسابل التعلٌمٌة تطورت بتطور الصناعة وٌمكن إجمال هذا التطور فً 

 :أربع مراحل

 وكانت الوسابل فٌها تعتمد على الفردٌة المجردة حٌث كانت :اهيرضوج األوهى

 اللوحات، الخرابط، ولوح  :الصناعة ٌدوٌة، وساءت الوسابل التالٌة فً هذا العهد

 .الطباشٌر، والرسوم البٌانٌة والمخروطات، والعروض العملٌة

 اعتمدت الوسابل فٌها على اللفظٌة والسمعٌة بعد اختراع آالت :اهيرضوج اهذبٌٌج

الطباعة، أصبح هناك تعمٌم فً اكتساب الخبرات وإمكانٌة تعلمها ألكبر عدد من 

.الناس فشاع التعلٌم وأصبح فً متناول كل من ٌبؽٌه  فانتشرت المدارس والكتب
(1)

  

اعتمدت الوسابل فٌها على السمع والبصر وكانت هذه نتٌجة للثورة : اهيرضوج اهذبهذج

الصناعٌة األولى فً أواخر القرن التاسع عشر، فاخترع الرادٌو وأمكن نقل الصوت 

إلى مسافات بعٌدة، وتوجت هذه المرحلة باختراع التلفزٌون فً ثالثٌنات من هذا 

القرن فاستخدمت الصورة والصوت، باإلضافة إلى الصور والشرابح وآالت 

.عرضها، وتطور وتحسٌن صناعتها وتسهٌل استعمالها
(2)

 

 

 

 

 

 

اعتمدت فٌها الوسابل كؤحد أهم عناصر طرق التدرٌس : اهيرضوج اهراتـج واهضبهٌج

الحدٌثة التً سبق ذكرها، وكانت نتٌجة للثورة الصناعٌة الحالٌة وتطور 

االختراعات واألجهزة، ودخول اإللكترون فً معظم األجهزة وبالتالً أصبحت اآللة 

                                                 

 عمان، 1987الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم، الزرقاء مكتبة المنار -  محمد علً السٌد (1) 

 .  40 ص 1988الطبعة الثامنة 
 .40 نفس المرجع ص (2)  



التً عمت معظم  (كالمكتبات اللؽوٌة )وهً المعلم للدارس ٌتفاعل معها وٌتعلم 

ؼرؾ التدرٌس فً الدول المتقدمة، فوسعت هذه األجهزة مدارك اإلنسان، ووفرت 

علٌه الوقت الطوٌل التً كان ٌقضٌه فً حل المسابل الرٌاضٌة واستخراج األرقام 

تاركا المجال للعقل البشري لٌحل  (الكمبٌوتر واآلالت الحاسبة )وحل المعادالت 

.مشاكل جدٌدة
(1)

  

     وبالرؼم من هدا التطور الكبٌر فً استخدام الوسابل التعلٌمٌة إال أن هناك تفاوتا 

 .كبٌرا فً استخدامها فً الدول المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .41، 40الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم ص-  محمد علً السٌد (1)



 : أشس وكواؿد اخخٌبر اهوشبئل اهخـوٌيٌج

     لؽرض أن ٌكون اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة مناسبا ال بد من مراعاة القواعد 

 :واألسس التالٌة

مالبمة الوسٌلة ألهداؾ المنهج الدراسً وموضوعه، أي أنها ٌجب أن تكون -

 .متوافقة مع موضوع الدرس وأهدافه المعرفٌة والسلوكٌة

 .مراعاتها لمستوى الطلبة من حٌث العمر والخبرات السابقة-

مراعاة الخصابص الفنٌة الواجب توفرها فً الوسٌلة كً تإدي الهدؾ من -

استعمالها وتتضمن تلك الخصابص بساطة ووحدة المعلومات وقٌاساتها من حٌث 

.الزمن للحصة الدراسٌة ووضوحها وألوانها ومرونتها فً التؽٌٌر والتعدٌل
(1)

  

توفٌر أجهزة لعرض الوسٌلة المستعملة ومن الضروري أن ٌكون المدرس أو -

 . المعلم قد أعدها فبل الدخول إلى حجرة الصؾ وأن تكون جاهزة

 .وٌجب أن تعرض فً مكان مناسب بحٌث ٌراها جمٌع التالمٌذ-

ٌنبؽً أن نعرض الوسٌلة عندما تمس الحاجة إلٌها، وأن تبعد عقب استنفاذ -

 .أؼراضها، إال إذا كانت من الوسابل التً تمتد فابدتها للتالمٌذ مدة من الزمن

 .أن تكون بسٌطة ؼٌر معقدة، خالٌة من الؽموض- 

 .أن تكون كبٌرة ٌراها جمٌع تالمٌذ الفصل- 

 .أن تكون ألوانها مرٌحة- 

 .(رخٌصة الثمن)أن تكون قلٌلة التكلفة - 

.أن ال تطؽى األلوان على األفكار األساسٌة وعلى الهدؾ من استعمالها- 
(2)

 

 .ضرورة تصمٌم الوسٌلة قبل إنتاجها لكً نوفر الكثٌر من الجهد والوقت والمال-

تبدأ عملٌة التصمٌم عادة من جانب المعلم وٌستحسن أن ٌستفٌد المعلم من تالمٌذه -

 .لمهرة

                                                 
  .12 ص 11 صباح محمود، تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة، ص  (1)
طرق تعلٌم اللؽة العربٌة فً التعلٌم العام، -  جاسم محمود الحسون، حسن جعفر الخلٌفة (2)

 .  274 ص 1996منشورات جامعة عمر المختار البٌضاء، الطبعة األولى 



فً تصمٌم الوسابل وإنتاجها ٌفضل االستعانة بآراء من ٌهمهم األمر، ألن إجماع -

العقول أفضل من تفكٌر عقل واحد، وٌفضل االستعانة بالمراجع المختلفة فً هذا 

 .المجال

ٌفضل أن تكون الوسٌلة مما هو متوفر فً الخامات المحلٌة، مع عدم اإلخالل -

 .بالدقة العلمٌة

ٌجب إن تكون الوسٌلة متٌنة الصنع، حتى ٌمكن تداولها بؤمان، ولتبقى أكبر مدة -

 .ممكنة تحقٌقا للنامٌة االقتصادٌة

عند تصمٌم الوسٌلة وإنتاجها ٌمكن إدخال تعدٌالت نتٌجة خبرات المعلم عند -

. استخدامها ثم إنتاجها بشكل أفضل
(1)

  

 . دقة المادة العلمٌة التً تعرضها وتقدمها الوسٌلة التعلٌمٌة-

ضرورة إعطاء األولوٌة لمصادر البٌنة المحلٌة للوسابل التعلٌمٌة، ومن إعدادها أو -

 .إنتاجها أو شرابها أو استخدامها

ٌجب أن تكون الوسٌلة التعلٌمٌة المختارة مالبمة للمجموعات التعلٌمٌة كونها -

 .صؽٌرة أو متوسطة أو كبٌرة

مناسبة الوسٌلة التعلٌمٌة مع مستوى التطور العلمً والتكنولوجً للمجتمع فقد ال -

ٌكون من المناسب لمجتمع ما أن ٌستخدم وسابل تكنولوجٌة متقدمة جدا وما ٌتطلبه 

ذلك من إمكانٌات مالٌة تستطٌع توفٌرها للشراء أو االستعمال أو الصٌانة فً حٌن 

.ٌمكن االستعانة بوسابل أخرى مناسبة
(2)

 

 

أن تنمً لدى الطلبة القدرات والمهارات الفكرٌة والعقلٌة بما ٌزٌد من التعلم -

.والتؤمل والتفكٌر والتحلٌل والمالحظة واإلبداع
(1)

 

 

 

                                                 
 . 186- 185ص - 2008الوسابل التعلٌمٌة، مكتبة بستان المعرفة -  أمل كرم خلٌفة (1)
 .12 صباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، ص  (2)
 .12 صباح محمود تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، ص  (1)



 :   وقواعد اختٌار الوسابل التعلٌمٌة تتم كاآلتً

 :كواؿد كتل اشخخداى اهوشٌوج- 1

 .تحدٌد الوسٌلة المناسبة- ا

 .التؤكد من توافرها-ب

 .التؤكد من إمكانٌة الحصول علٌها-ج

 .تجهٌز متطلبات تشؽٌل الوسٌلة-د

.تهٌبة مكان عرض الوسٌلة- و
(2)

 

 :كواؿد ؿٌد اشخخداى اهوشٌوج- 2

 .التمهٌد الستخدام الوسٌلة-  ا

 .استخدام وسٌلة فً الوقت الناسب- ب

 .عرض الوسٌلة فً المكان المناسب- ج

 .عرض الوسٌلة بؤسلوب شٌق ومثٌر- د

 .التؤكد من رإٌة الجمٌع المتعلمٌن للوسٌلة خالل عرضها- ه

 .التؤكد من تفاعل جمٌع المتعلمٌن مع الوسٌلة خالل عرضها- و

 .إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمٌن فً استخدام الوسٌلة- ز

 .عدم التطوٌل فً عرض الوسٌلة تجنبا للملل- ح

 .عدم اإلٌجاز المخل فً عرض الوسٌلة-  ط

 .عدم ازدحام الدرس بعدد كبٌر من الوسابل- ي

عدم إبقاء الوسٌلة أمام التالمٌذ بعد استخدامها تجنبا النصرافهم عن متابعة - ك

 .المعلم

 .اإلجابة عن أي استفسارات ضرورٌة للمعلم حول الوسٌلة- ل

 :كواؿد تـد االٌخهبء يً اشخخداى اهوشٌوج

                                                 
 رمزي أحمد عبد الحً، الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة تكنولوجٌا التعلٌم، مكتبة زهراء  (2)

 .29، ص 2009الشرق، القاهرة، الطبعة األولى 



 للتعرؾ على فعالٌاتها أو عدم فعالٌاتها فً تحقٌق الهدؾ منها، :خلوٌى اهوشٌوج- ا

ومدى تفاعل التالمٌذ معها، ومدى الحاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة 

 .أخرى

 أي أصالح ما قد ٌحدث لها من أعطال واستبدال ما قد ٌتلؾ :ظٌبٌج هوشٌوج-ة

 .منها وإعادة تنظٌمها وتنسٌقها كً تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى

 أي تخزٌنها فً مكان مناسب ٌحافظ علٌها لحٌن طلبها أو :ضفؼ اهوشٌوج-ر

.استخدامها فً مرات قادمة
(1)

 

 : يتبدئ ؿبيج الشخخداى اهوشبئل اهخـوٌيٌج

 . ال ٌمكن أن تكون وسٌلة واحدة هً األفضل لجمٌع األؼراض-

 .ٌجب أن ٌكون استخدام الوسابل متوافقا مع أهدافك-

 .ٌجب أن ٌكون مستخدمو وسابل االتصال علمٌن بمحتوٌاتها-

 .ٌجب أن تكون الوسابل المستخدمة مالبمة ألشكال المجموعات التعلٌمٌة-

 .ٌنبؽً أن تكون الوسابل مناسبة لقدرات الطلبة وأسالٌب تعلٌمهم-

.ال ٌصح الحكم على جودة أو سوء الوسٌلة حسب محض كونها مادٌة أو معنوٌة-
(2)

 

 .ٌنبؽً اختٌار الوسٌلة بطرٌقة موضوعٌة ولٌس وفقا لتفصٌل أو مٌل شخصً-

الشروط المادٌة فً أمكنه استخدام الوسابل ٌإثر تؤثٌرا كبٌرا على النتابج التً ٌتم -

.الحصول علٌها
(1)

 

 :دور اهيـوى واهيخـوى فً خظيٌى وإٌخبر واشخخداى اهوشبئل اهخـوٌيٌج

       ٌرتبط دور المعلم والمتعلم فً تصمٌم ولنتاج واستخدام الوسابل التعلٌمٌة، 

بالدور الجٌد لكل من المعلم والمتعلم فً عهد التكنولوجٌا التعلٌمٌة، وهً أخر تطور 

فً مفهوم الوسابل التعلٌمٌة إن لم نقل هو نفسه،وهو بالتالً ٌختلؾ عن دوره فً 

النظام التعلٌمً التقلٌدي، الذي كان فٌه المدرس مجرد ملقن للمعلومات، والمتعلم 

                                                 
-29 رمزي أحمد عبد الحً، الوسائل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة، تكنولوجٌا التعلٌم، ص  (1)

30. 
 .15 صباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، ص  (2)
 .15 المرجع السابق، ص (1)



متلقً سلبً لهذه المعلومات، فقد أصبح المعلم مدٌرا للتعلٌم ومستشارا وموجها، 

بمعنى أنه ٌصمم وٌخطط إلنتاج واستخدام المواد التعلٌمٌة، وتشؽٌلها اختٌار األفضل 

بما ٌتناسب مع األهداؾ التً تتناسب مع الفبة المستهدفة وهذا ٌفرض علٌه المعرفة 

الجٌدة بالوسابل التعلٌمٌة ومصادرها وقدرة على التخطٌط واإلنتاج والتقوٌم للوسابل 

.التعلٌمٌة
(2)

 

 :  دور اهيـوى فً خظيٌى وأؿداد اهوشبئل اهخـوٌيٌج

      إن خٌر الوسابل ما ٌسهم فً إنتاجها المعلم وتالمٌذه لما ٌثمره ذلك من 

 .االعتماد على النفس وتقوٌة الملكات اإلبداعٌة لدى الطالب

      وٌجب أن ٌدرك المعلم أن ما ٌقوم به التالمٌذ من أعمال فً هذا الشؤن لٌس 

المقصود من ورابه اإلنتاج فقط بل المقصود أن ٌتعلم كال فرد كٌفٌة العمل 

والمشاركة وكٌفٌة التعبٌر عن النفس واحترام جهود اآلخرٌن وما إلى ذلك من 

المهارات لعملٌة واالجتماعٌة وما ٌرتبط من نواحً وجدانٌة فً ؼاٌة األهمٌة 

ٌصعب على المعلم خالل النشاط التعلٌمً الذي ٌبذل فً إطار التربٌة التقلٌدٌة
(3)

فً 

تصمٌم الوسابل وإنتاجها ٌفضل االستعانة بؤرزاء من ٌهمهم ألمر الن إجماع العقول 

 .أفضل من تفكٌر عقل واحد وٌفضل االستعانة بالمراجع المختلفة فً هذا المجال

     ٌجب أن ٌتناسب تصمٌم الوسٌلة وإنتاجها فً الوقت الذي ٌبذل عادة فً 

إنتاجها، وفً هذا المجال ٌنبؽً استخدام أقل الخامات جهدا وأكثرها نفعا وعدم 

 .التركٌز على الناحٌة الفنٌة الجمالٌة وحدها

     عند تصمٌم الوسٌلة وإنتاجها ٌمكن إدخال تعدٌالت نتٌجة خبرات المعلم عند 

.استخدامها ثم إنتاجها بشكل أفضل
(1)

 

 : وقبل إعداد الوسٌلة على المعلم أن ٌتساءل

                                                 
عبد ّللا شقران، تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا - عبد الحافظ سالمة  (2)

 .20-19التعلٌم ص
 .34الوسابل التعلٌمٌة وتقنٌات التعلٌم،ص- رمزي أحمد عبد الحً  (3)
 .186الوسابل التعلٌمٌة ص- أمل كرم خلٌفة  (1)



ما الهدؾ من هذه الوسٌلة؟ هل ستكون هً األفضل؟ هل هناك وسابل أخرى ربما 

 .تكون أكثر فعالٌة؟

 :دور اهيـوى فً اشخخداى اهوشٌوج اهخـوٌيٌج

      إن امتالك الوسٌلة ال ٌعنً توفر الضمانات الكافٌة لالستفادة من إمكانٌاتها 

 :والمعلم ٌحتاج إلى كفاءات خاصة باستخدام الوسابل وتوظٌفها منها

اإللمام بماضً العلوم والصحة الموجودة فً الكتاب، فالمعلم موجه وناصح -1

ومرشد ومٌسر لعملٌة التعلم ومن ثم فهو بحاجة إلى إدراك العالقة بٌن المادة التً 

 .ٌدرسها ومحتوى الوسٌلة

 .الفهم الكامل لدور الوسابل التعلٌمٌة فً العملٌة التربوٌة والتحمس الستخدامها-2

 .إدراك العالقة بٌن الوسٌلة وهدؾ الدرس-3

 .تجرٌب الوسٌلة قبل استخدامها-4

.تهٌبة التالمٌذ الستخدام الوسٌلة-5
(2)

 

 .ربط المشاهدة بالتساإالت، أو أن ٌكون استخدام الوسابل مرتبطا بؤسبلة محددة-6

متابعة أنواع النشاط التً ٌمارسها التالمٌذ بعد استخدام الوسٌلة للتعرؾ على -7

.مدى الفابدة المحققة من استخدام الوسٌلة
(1)

  

 :دور اهيخـوى فً خظيٌى وإختبؽ واشخخداى اهوشبئل اهخـوٌيٌج

الطالب مع المدرسٌن ٌجعلون المكانة األولى فً المدرسة فً عملٌة تصمٌم      

 .وإنتاج واستخدام الوسابل التعلٌمٌة المختلفة مستؽلٌن موجودات البٌبة المحلٌة

وحتى تكون أكثر تحدٌدا ٌمكن أن نحدد بعض األعمال التً ٌستطٌع المتعلم أن ٌقوم 

 :بها من خالل المنهاج واألهداؾ التعلٌمٌة له ومن هذه األعمال ماٌلً

جمع الصور من  المصادر المختلفة كالجرابد والمجالت لعمل بطاقات  -

 .للوحً الجٌوب والفانٌل

 .جمع نماذج وعٌنات أو عملها وإعدادها من المواد المختلفة -

                                                 
 .35-34الوسابل التعلٌمٌة وتقنٌات التعلم ص - رمزي أحمد عبد الحً  (2)
 .35 المرجع السابق، ص (1)



 (مواد مطبوعة وؼٌر مطبوعة )معرفته بمصادر المعلومات المختلفة من  -

.وطرٌقة الحصول علٌها
(2)

 

ومنه نقول بؤن لكل من المعلم والمتعلم دور مهم فً عملٌة تصمٌم وإنتاج واستخدام 

الوسابل التعلٌمٌة فهما عنصران فاعالن فً نجاح الوسٌلة التعلٌمٌة، حٌث أن 

 .استخدام الوسٌلة ٌعد جزءا مكمال لعملٌة التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا - عبدا هلل شقران- عبد الحافظ سالمة  (2)

 .20التعلٌم ص
 



صمم أحمد منصور مخططا تتلخص فٌه األسس النفسٌة والتربوٌة لإلعداد 

 :واالستخدام للوسابل التعلٌمٌة فً التعلٌم كاألتً

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 يخػػ أضيد يٌظور هووشبئل اهخـوٌيٌج

 تحدٌد األهداؾ التربوٌة-1

 التقوٌم-8

 عدم ازدحام الدرس بالوسابل-7

 استمرارٌة الوسٌلة فً ما ٌتبعها من نشاط تعلٌمً-9

 ارتباط الوسٌلة بالمنهج -2

 متوفٌر الجو المناسب لالستخدا-6

 تجربة الوسٌلة-5

 خصابص التالمٌذ-3

 خصابص المعلم-4



 لقد أدرك المربون فوابد ومزاٌا استعمال وسابل :أهيٌج اهوشبئل اهخـوٌيٌج اهخـويٌج

التعلٌمٌة فً عملٌة التعلٌم والتعلم، لما تتركه من آثار اٌجابٌة انعكست فً نوعٌة 

المخرجات التعلٌمٌة واكتسابها المهارات والخبرات والمعارؾ بشكل أكثر فاعلٌة 

تساعد فً تعزٌز اإلدراك : وتطور، لقد برزت أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة من خالل

الحسً لدى الطلبة ألن استخدام صور مربٌة إضافة إلى األلفاظ له دوره فً إدراك 

 .المفاهٌم واألفكار والمعارؾ

تنمً فً الطالب حب االستطالع وترؼبه فً التعلم حٌث تثٌر فٌه حب اإلطالع - 

 .على الخبرات والمعارؾ واألفكار خارج المدرسة

تحقق عدالة فً فرص التعلم، حٌث ٌتمكن أي طالب من استعارة أٌة وسٌلة - 

 .تعلٌمٌة لالستعانة فً تطوٌر إمكانٌاته وقدراته

تجهٌز الطالب بتؽذٌة راجحة ٌنتج عنها زٌادة فً التعلٌم كما ونوعا إضافة إلى - 

 .أنها تساعد على التذكر واالستفادة وبالتالً الفهم واإلدراك

توفٌر الوقت والجهد فً عملٌة التعلم لدى المدرس والطالب مما من خالل جلب - 

 .العالم المحٌط بالطالب فً قاعة الدرس

تعزز العالقة اإلٌجابٌة بٌن المدرس والطالب، لما لهذه العالقة من مردود إٌجابً - 

.فً تنمٌة رؼبة الطالب فً التعلم
(1)

 

 .تساعد فً تنوٌع أسالٌب التعلم لمواجهة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن- 

 .تإدي إلى ترتٌب واستمرار األفكار التً ٌكونها التلمٌذ- 

تعدٌل : تإدي ؼلى تعدٌل السلوك وتكوٌن االتجاهات الجدٌدة مثال على ذلك- 

اتجاهات المواطنٌن نحو العادات الصحٌة فً المرور والتؽذٌة والعناٌة عن طرٌق 

.برامج التلفزٌون والملصقات
(2)

  

 .تلعب دورا كبٌرا فً مساعدة المعلم والمدرس على القٌام بواجبه بصورة جٌدة- 

 .تلعب دورا كبٌرا فً توضٌح الموضوع وتحدٌد العالقات وعملٌة التؤثٌر والتؤثر- 

                                                 
 .11- 10تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة ص -  صباح محمود (1)
تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا -  عبد الحافظ سالمة، عبد ّللا الشقران (2)

 .19التعلٌم ص



تقوم بعرض حاالت حقٌقٌة وواقعٌة بالشكل الذي ٌرب الموضوع من الواقع - 

 . وٌجعل الطلبة والتالمٌذ أكثر استعدادا للمناقشة والفهم

هناك الكثٌر من المواضٌع ال ٌستطٌع الطلبة والتالمٌذ استٌعابها بسهولة دون - 

استخدام الوسابل التعلٌمٌة المناسبة مثل عرض سالٌدات من خالل جهاز عرض 

السالٌدات أو التعرؾ على مكونات الخلٌة من خالل استخدام المكرسوب حٌث 

 .ٌستطٌع الطلبة والتالمٌذ التعرؾ علٌها بشكل حقٌقً

تلعب دورا مهما فً تشوٌق الطلبة للموضوع والقضاء على الروتٌن والملل وبذلك - 

.فإنهم ٌكونون أكثر استعدادا لتقبل المادة العلمٌة
(1)

 

 .فهم الموضوعات بصورة كلٌة وربط فروعها بؤصولها- 

إقناع المتعلم بالفكرة الجدٌدة، فهً لٌست سرد المعلومات أو حقابق وإنما تبدو فً - 

 .وجودها الطبٌعً

 .تسهم فً نمو المعانً ومن ثم فً نمو الثروة اللفظٌة للتالمٌذ- 

هذا وأن للوسابل التعلٌمٌة أهمٌة كبرى بالنسبة لمعالجة المواقؾ وحل المشكالت، - 

ففً األفالم المتحركة بالذات ما ٌخلق لدى األشخاص إمكانات لم تكن لتتفق لوال 

.مشاهد مماثلة أو مناظر سٌنمابٌة مإثرة
(2)

 

تنمٌة القٌم األخالقٌة فال ٌقتصر دور التعلم على إمداد التلمٌذ بالمعلومات فقط بل - 

ٌتعداه إلى تنمٌة القٌم وتعمٌق ألخالق لدى األطفال والكبار على حد السواء، حتى 

 . ٌكونوا مواطنٌن ذات نفع للوطن

 

 

 

                                                 
 .171طرابق التدرٌس منهج أسلوب وسٌلة ص-  ردٌنة عثمان ٌوسؾ، خدام عثمان ٌوسؾ (1)
 كاٌد إبراهٌم عبد الحق، تخطٌط المناهج وفق منهج التؽرٌد والتعلم الذاتً، دار الفكر عمان،  (2)

 .181 -180 ص 1430-2009األردن، الطبعة األولى 



من المهم جدا أن ٌتعود األطفال منذ الصؽر على تذوق : تنمٌة القدرة على التذوق- 

الجمال فً الطبٌعة والمبانً والفنون بؤنواعها المختلفة وٌؤتً ذلك من خالل عرض 

 .األفالم والصور والتمثٌالت

.تجعل ما ٌتعلمه المتعلم باق األثر- 
(1)

 

  

                                                 
تكنولوجٌا التعلٌم تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة، الجزء الثانً، المكتبة - زاهد أحمد  (1)

 . الطبعة األولى1997األكادٌمٌة 



 :اهـوايل اهيشبؿدث ؿوى اهخـوى

     التعلم هو محصلة ما ٌكتسبه الكابن الحً من احتكاكه ببٌبته وتعرضه لمواقؾ 

مختلفة، إنه عبارة عن تؽٌٌر فً األداء نتٌجة الخبرة والممارسة وتإثر فٌه عوامل 

 :عدٌدة منها

 ومنه النضج العضوي وٌحدده النمو الجسمً ألعضاء الكابن الحً ذات :اهٌغز-1

 .العالقة بعملٌة التعلم

والنضج العقلً ٌحدد نحو الوظابؾ العقلٌة المختلفة ذات العالقة بعملٌة تعلم الكابن 

 .لحً

 ونعنً به النضج بعد أن ٌتفاعل الكابن الحً مع البٌبة أو بعبارة :االشخـداد-2

أخرى هو ذلك الجانب من النضج الذي ٌشؽل أساسا فً عملٌة التعلم، وٌكون 

.االستعداد جسمٌا أو عقلٌا أو انفعالٌا أو تربوٌا
(1)

 

سرعة الفهم وحدته وقدرته على " ٌؾ  للذكاء منها هو  هناك عدة تعار:اهذنبء-3

 ".وضع المقدمات الصحٌحة للتفكٌر، وهو القدرة على تحصٌل المعلومات

والذكاء قدرة تولد مع اإلنسان ولكن للبٌبة أثر فٌها وٌالحظ بكل بساطة أثر الذكاء 

 .على الفروق الفردٌة وهو من أهم العوامل المساعدة على التعلم

 وهً الطاقات الكامنة فً الكابن الحً التً تدفعه لٌسلك :اهدوافؾ واهضبسبح-4

سلوكا معٌنا فً عالمه الخارجً، ومنها ما هو دوافع فطرٌة، كدوافع الجوع، 

 ...ومنها دوافع مكتسبة كحب الثناء، وتحقٌق الذات ...العطش

 :    وٌمكن أن نجمع فوابد الدوافع فً التعلم فً أنها

 .تحرر الطاقة الكامنة فً الكابن الحً-

.توجه السلوك وجهة معٌنة-
(2)

 

 .تعزز السلوك-

                                                 
 .43 محمد علً السٌد، الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم ص  (1)
 .44 نفس المرجع ص (2)



 التكرار خبرة ما عدة مرات ٌكسبها نوعا من الثبوت وبالتالً إمكانٌة :اهشووم-5

 .نمابها ضمن خبراته األخرى

 إذا شعر المتعلم بؤن معارفه تزداد خالل تعلمه فإنه :ضـور اهيخـوى تبالشخفبدث-6

ٌقبل على التعلم بشؽؾ ورؼبة وٌختصر وقت التعلم، واحتفظ بما تعلم إلى أطول 

 : مدة، ولكً نذكً هذا اإلحساس لدى المتعلم ال بد من توفر

أن تعرؾ المتعلم بفابدة ما ٌتعلمه وما سٌعود علٌه من نفع مادٌا أو معنوٌا من -ا

خالل وضوح الهدؾ واختٌار ما ٌناسب نضجه ومٌوله ورؼباته وما ٌلبً حاجاته 

 .مما ٌتعلم، مراعٌا الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن

.أن توفر عنصر التشوٌق ومتطلباته فً التعلم-ب
(1)

 

 أي أن ما ٌتعلمه الفرد فً األول ٌثبت فً ذهنه أكثر مما :األوهوٌج واهضداذج-7

تعلمه سابقا، والحداثة كعامل من عوامل التعلم تجدل على وجود الرؼبة عند الكابن 

الحً فً التنظٌم المستمر لمادة التعلم، لذا ٌتوجب على المعلم أن ٌعتمد على 

الخبرات الحدٌثة فً بناء خبرات أحدث مستعٌنا بالخبرات القدٌمة، ألن هذا ٌشعر 

 .المتعلم بؤهمٌة ما لدٌه من خبرات، وتعزز الخبرات الحدٌثة والقدٌمة

 كل تعلم وكل خبرة ٌمر بها المتعلم، بل كل موقؾ فً الحٌاة له أثر علٌه :األذر-8

سواء كان األثر سلبٌا أو إٌجابٌا، وطبٌعً أن المدح والنجاح، أو الذم والرسوب 

والخوؾ أو القلق، هً أثار كل تجربة ٌمر بها المتعلم، بل اإلنسان فً الحٌاة، لذا 

علٌنا أن نشعر من ٌنجح بلذة النجاح واإلطراء والثناء علٌه على أن ال نوصله إلى 

.الؽرور
(2)

   

 التنظٌم عامل أساس فً عملٌة التعلم والتعلٌم والتنظٌم ٌؤتً من وضوح :اهخٌؼٌى-9

الهدؾ من الدرس، فإذا وضح الهدؾ فإن المعلم ٌنظم الخبرات التً ٌكتسبها طالبه 
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وهذا التنظٌم ٌشوق الطالب وٌسهل علٌهم الفهم فٌكسب اإلنسان الخبرة بٌسر 

.وسهولة
(1)

 

وإذا كان موضوع التعلم منظما كانت المعلومات التً تتعلمها أكثر وبدرجة أفضل، 

وبمعنى أنه كلما كانت الرسالة فً نموذج االتصال متعمقة بشكل أفضل كان التعلم 

.أجدى وانفع، وٌدخل ضمن هذا التنظٌم اختٌار الوسٌلة المناسبة
(2)

 

 ال شك أن النوعٌة :اهوشبئل اهخـوٌيٌج اهيشخخديج فً ضرش اهيبدث اهخـوٌيٌج-10

الوسابل المستخدمة فً عملٌة التعلم والتعلٌم أثرا فعاال فً تحسٌنها وٌتوقؾ األمر 

كذلك على طرٌقة استخدامها ونوعٌتها، والتعلم بالعمل المحسوس المباشر الهادؾ 

 .قطعا أفضل وأجود من التعلم بالرموز المجردة

 فإذا كان المتعلم مرتاحا نفسٌا ٌتلقى :اهسو اهدراشً واهتٌئج اهيضٌػج تبهيخـوى-11

 .العلم فً جو مناسب من إثارة وتهوٌة وؼٌر ذلك فإن التعلم ٌكون أٌسر وأكر فعالٌة

 فإن هذا المدرس وال شك :اهيدرس اهٌبسص اهيضة هدرشه ويهٌخه وػالته-12

سٌراعً الفروق الفردٌة بٌن طالبه وٌتبع أحدث األسالٌب التربوٌة، وطرق التدرٌس 

.وكل ما ٌشوق طالبه للتعلم وٌحسه
(3)

 

 

 

 

 

 :كواؿد اهوشبئل اهخـوٌيٌج هنل يً اهيـوى واهيخـوى

الوسابل التعلٌمٌة فوابد جمة ٌجنٌها كل من الدارس والمدرس وفٌما ٌلً بعض      

 :هذه الفوابد

                                                 
 .45 محمد علً السٌد، الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم ص (1)
 .83 عبد الحافظ محمد سالمة،  مدخل إلى التكنولوجٌا التعلٌم ص  (2)
 .45.46 محمد علً السٌد، الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم ص  (3)



 فلو زار طالب أو معلم :خٌيً فً اهيخـوى ضة االشخػالؽ، وخرغته فً اهخـوى-1

معرضا من معارض الوسابل التعلٌمٌة بمدرسة ما وشاهد جهازا لم ٌره من قبل فإنه 

من قبٌل حب االستطالع ٌستفسر من الطالب المكلؾ بالشرح فٌه عن كٌفٌة عمله، 

والهدؾ من صنعه، وقد ٌدفعه فضوله فٌستؤذن منه لتفحصه بٌده، فٌعود إلى مدرسته 

 .أو بٌبته محاوال تقلٌد هذا الجهاز

 فلو وزع معلم الصؾ الثالث االبتدابً قطعا من :خضوق اهيخـوى وخٌيً ٌضبػبخه-2

البالستٌك على طالبه وطلب منهم عمل حٌوانات مختلفة بتوجٌه منه، فإن الطالب 

سٌسرون من العمل،وٌقبل كل منهم على العمل بشؽؾ ونشاط، وبعد االنتهاء من 

العمل لو صنؾ الحٌوانات التً عملها طالبه، وقسمها إلى حٌوانات ألٌفة وبرٌة أو 

حسب ما ٌخدم درس العلوم مثال، وشرح درسه من خالل أعمالهم، فال شك أن 

.الطالب ٌستوعبون كل ما ٌقال فً هذا المجال وٌقبلون على الدرس
(1)

  

فالوسابل التعلٌمٌة تسهم فً النشاط ورؼبة الطالب نحو التعلم الفعال من خالل حب 

 .اإلطالع على الخبرات والمعارؾ واألفكار خارج المدرسة

هً وسابط تساعد على تبٌٌن الؽامض من مشكالت الدروس وتوضٌحها فهً -

وسٌلة للعمل على حصر أفكار التالمٌذ وضبطها وتمكنهم من تصور كثٌر من 

األشٌاء التً ٌستحٌل علٌهم تصورها تماما بدون استعمالها مهما بذل المدرس 

 .المجهود فً الشرح باأللفاظ 

كما أنها أكبر عامل على التسهٌل فهً تجعل المعلومات حٌة ذات قٌمة ٌستطٌع -

 .التلمٌذ أن ٌطبقها وٌستفٌد منها فً دروسه فً الحٌاة بوجه عام

وال تقتصر فابدتها على التوضٌح لمشكالت الدرس ولكنها أعظم الوسابط لتثبٌت -

.الدروس فً الذاكرة وسهولة استحضارها وقت الحاجة
(1)

 

فاستعمال األستاذ للمسجل فً : توسٌع مجال الحواس وإمكانات االستفادة منها-

تدرٌب طالبه على أداء نشٌد ما، ٌشحذ سمعهم، وٌرهفه لتذوق الموسٌقى المرافقة 
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للنشٌد التً تساعد على حفظ النشٌد، وقد ٌعممون ذلك بتنؽٌم أٌة قصٌدة تمر معهم 

 .بطلب المعلم منهم حفظها

تقوى العالقة بٌن المتعلم والمعلم ال شك أن استعمال المعلم للوسابل فً شرح درسه -

وتبسٌطه للمادة، ٌحببه لطالبه، وبالتالً تزٌد ثقة طالبه به، فٌتقربون إلٌه، وخاصة 

.إذا ما اعتمد على طالبه فً مساعدته لعمل وسابله
(2)

    

فالوسابل التعلٌمٌة تدفع المتعلم للتعلم بواسطة العمل وترؼبه فٌه من خالل إكسابه -

للمهارات بالطرق المختلفة التً ٌتبعها معلموه، فٌكتشؾ أن التعلم بالعمل المباشر 

هو أفضلها، فٌمٌل إلى العمل بٌده كلما أمكنه فً اكتسابه لمهاراته ومعارفه الذاتٌة 

 . واكتشافها بنفسه

ٌمكن أن ٌتخذها المدرس وسٌلة فعالة لتربٌة المالحظة وتعوٌد األطفال الدقة فً -

 .التؤمل والسرعة فً اعمل، واالنتباه الدقٌق واالستماع المفٌد

إن وسابل اإلٌضاح إذا أحسن المدرس استعمالها تجعله واثقا من فهم التالمٌذ لما -

ألقً علٌهم، ال ألنها تعود التلمٌذ التدقٌق والصبر عند فحص الموضوعات الحسٌة 

فقط ولكن لدأب المعلم أثناء استعمالها على تكلٌؾ التالمٌذ العناٌة التامة بتمٌٌز 

.أجزاء المعروض وخواصه واالنتباه الكامل عند النقد والموازنة
(3)

 

تساعد على معالجة مشاكل النطق عند بعض المتعلمٌن، كالتؤتؤة وؼٌرها خٌر مجال -

الكتشاؾ هذه الحاالت ومعالجتها هو التمثٌل وتقمص الشخصٌات وؼٌرها من 

الوسابل، ومن خاللها ٌستطٌع المدرس على أن ٌحدد المشكلة، ومن ثم ٌحاول أن 

ٌساعد طالبه المشكلٌن فً التؽلب على هذه المشاكل، وٌجوز أن ٌستخدم جهاز 

 .التسجٌل لٌتمكن الطالب من معرفة مشكلته لٌساعد المدرس فً حلها
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وذلك من خالل التمثٌل وتقمص :تإكد شخصٌة المتعلم وتقضً على خجله-

واستعمال المسجالت واإلذاعة المدرسٌة والعمل بالمشارٌع . الشخصٌات أٌضا

.الجماعٌة وؼٌرها
(1)

   

فالوسابل التعلٌمٌة تساعد على معالجة المشاكل النفسٌة للطالب أو التلمٌذ وتقضً -

 .علٌها تدرٌجٌا

فلو : تساعد على ربط األجزاء ببعضها، واألجزاء بالكل ومعرفة نسبة األشٌاء-

استخدم المعلم لشرح درس علوم األذن مجسما أو رسما لألذن بٌن أجزابها الداخلٌة، 

فإن الطالب ٌستطٌع أن ٌكون تصورا واضحا عن نسبة حجم المطرقة بحجم 

 . السندات مثال أو لؽٌرها من األجزاء

تعلم المعانً الصحٌحة للعبارات والمفردات الؽامضة والمجردة بؤقل األخطاء -

لو استخدم المعلم لشرح درس عن : وأقصر األوقات، وتنمً قاموس مفردات المتعلم

الزالزل والبراكٌن فٌلما سٌنمابٌا عن هذا الموضوع، فإن المتعلم المشاهد، ٌفهم 

المعنى الحقٌقً للدمار الذي ٌتركه زلزال أو بركان بوضوح، أكثر مما لو شرح عنه 

قد ٌستخدم صورا لمكان الزلزال، أو البركان قبل وبعد  )المدرس بدون هذه الوسٌلة 

.(البركان وخالله
(2)

 

تساعد على نقل المهارات من صاحب المهارة إلى أكبر عدد ممكن م المتعلمٌن -

بإدراك حسً متقارب بؽض النظر عن المستوى الثقافً والفروق الفردٌة إلى حد 

فالجمهور المتعلم مهما كان عدده لو شاهد خبرة ما من خالل فٌلم سٌنمابً فإنهم : ما

ٌكتسبون من مشاهدتهم الخبرة بإدراك حسً متقارب إلى حد ما أكثر مما لو شرحت 

 .لهم الخبرة شرحا مجردا

تعالج مشكلتً االنفجار السكانً والمعرفً بتسخٌرها لوسابل االتصال الجماهٌرٌة -

فاستخدام مكبرات الصوت فً المدارس وقاعات : فً العملٌات التربوٌة

المحاضرات، ٌعد خٌر دلٌل على ذلك لٌستطٌع أكبر عدد من المستمعٌن سماع 
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المحاضر سٌما وأن عدد المستمعٌن فً بعض المحاضرات فً بعض الجامعات 

ٌقدر بالمبات، فال ٌمكن لكل هإالء سماع ما ٌقول المحاضر لو لم ٌستعمل مكبرات 

. الصوت
(1)

   

تبعث روح التجدٌد واالبتكار لدى المعلم، وتجبره على التفكٌر السلٌم فً موضوع -

 . درسه

 .تقلل من الوقوع فً اللفظٌة الزابدة-

 .تكون مفاهٌم أساسٌة سلٌمة وتزٌد من إٌجابٌة التالمٌذ-

.تنوع أسالٌب التعزٌز-
(2)

  

: (أي الوسٌلة تحضٌر مسبق للدرس )تنقذ المعلم من بعض مواقؾ الضعؾ -

وتظهر هذه جلٌة لدى المعلمٌن المبتدبٌن بالعمل والضعاؾ بمادتهم وحق القدامى، 

فقد ٌثبت فهن المعلم أو ٌنسى بعض عناصر درسه، فتنقذه الوسٌلة وتذكره وتعٌنه 

 .على شرح الدرس

وبالتالً تتٌح المجال الكتساب خبرات أكثر فً : توفٌر وقت كل من المعلم والمتعلم-

 .نفس الوقت بؤقل تكالٌؾ تدوم المعلومات لمدة أطول

.تٌسر وتسهل عملٌة التعلم والتعلٌم-
(3)

  

     ومنه نقول بؤن الوسابل التعلٌمٌة لها فابدة عظٌمة ٌمكن أن ٌتخذها المدرس 

وسٌلة فعالة لتربٌة المالحظة واالنتباه الدقٌق واالستماع المفٌد، وتعٌٌن األستاذ على 

تقدٌم درسه بٌسر وسهولة وفً أفضل وقت وتقضً على الفروق الفردٌة بٌن 

 .تالمذته
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 : ظفبح اهوشٌوج اهخـوٌيٌج اهٌبسضج

أن تكون الوسٌلة التعلٌمٌة نابعة من المنهاج الدراسً وتإدي إلى تحقٌق الهدؾ -

فعند تفكٌر المدرس فً عمل وسٌلة ما : منها كتقدٌم المعلومات أو بعض المهارات

ألي موضوع علٌه أن ٌعمل الوسٌلة من خالل المنهج لمقرر لطالبه، وأن ٌعود 

للمادة فً الكتاب المدرسً الذي وضعته لجنة متخصصة مراعٌة جمٌع الظروؾ 

الالزمة من فروق فردٌة بٌن طالب الصؾ الواحد، والمعلمٌن ألمتفاوتً الثقافة 

 .واإلمكانات وبذلك تكون الوسٌلة مناسبة لخبرات الطالب وأعمارهم الزمنٌة

واقعٌة الوسٌلة وبساطتها، فٌجب أن ٌكون شكل الوسٌلة مهما كانت صورة أو -

عٌنة، أو مجسما أو ؼٌر ذلك قرٌبا من الواقع ال ـن تجمع المعلومات فً شكل ؼٌر 

واقعً، فإذا لجؤ المدرس إلى تكبٌر أو تصؽٌر، أن ٌذكر نسبة ذلك، لٌستطٌع الدارس 

أن ٌكون صورة واقعٌة للحجم الطبٌعً للشًء موضوع الوسٌلة، وإذا لون أن 

ٌستخدم ألوانا واقعٌة أو قرٌبة من الواقع تخدم إبراز أجزابها سواء بتدرٌج ألوانها 

.وبساطتها
(1)

  

 .أن تكون كبٌرة ٌراها جمٌع تالمٌذ الفصل-

 .(رخٌصة الثمن )أن تكون قلٌلة التكلفة-

.أن تكون بسٌطة ؼٌر معقدة خالٌة من الؽموض-
(2)

 

فلكً تإدي الوسٌلة الفرض الالزم ٌجب أن تكون مرتبطة بالمقرر المدرسً تحقق 

 .الهدؾ

وان تكون ألوانها مرٌحة، ال تطؽى على األفكار األساسٌة وعلى الهدؾ من 

استعمالها، ونجاح الوسٌلة لٌس بارتفاع تكالٌفها بقدر ما تقدمه من تبسٌط للخبرة 

 .والمعرفة

 .أن تكون مناسبة للعمر الزمنً والعقلً للتلمٌذ-
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أن تجمع بٌن الدقة العلمٌة والجمال الفنً مع المحافظة على وظٌفة الوسٌلة بحٌث -

 .ال تؽلب الناحٌة الفنٌة للوسٌلة على المادة العلمٌة

أن تتناسب مع البنٌة التً تعرض فٌها من حٌث عاداتها وتقالٌدها ومواردها -

 .الطبٌعٌة والصناعٌة

 .أن تكون الرموز المستعملة ذات معنى مشترك وواضح بالنسبة للمدرس والدارس-

أن تكون مبسطة بقدر اإلمكان تعطً صورة واضحة لألفكار، على أال ٌخل -

.التبسٌط بهذه الحقابق
(1)

   

أن تشوق المتعلم وترؼبه فً اإلطالع والبحث واالستقصاء وتساعده على استنباط -

فالوسٌلة المتقنة الصنع المتناسقة األلوان والمتحركة األجزاء تزٌد : خبرات جدٌدة

تشوٌق الطالب الستقبال ما ٌعرض المعلم لهم من معارؾ ومهارات وتشدهم وتزٌد 

 .من تفاعلهم مع المدارس فٌكتسبونها

الخبرات السابقة هً قاموس المفاهٌم : أن ترتبط الخبرات السابقة بالخبرات الجدٌدة-

التً ٌعتز الطالب بؤنه ٌعرفها، فإذا أحسن استؽالل هذا العنصر الفعال فً تفاعله مع 

خبرات عدٌدة وفً استفادته منها، فإن اعتزاز الطالب بقاموسه ٌٌسر علٌه فهم 

.الجدٌد الذي ٌعطى له
(2)

 

فاستخدام الوسٌلة التعلٌمٌة فً الوقت الحاضر له دور أساسً ومهم فً إكساب -

الطلبة والتالمٌذ المعرفة والمهارات والخبرات فهً توضح الموضوع وتحدد 

 .العالقات وعملٌة التؤثٌر والتؤثر

 .أن تكون مبتكرة بعٌدة عن التقلٌدٌة-

 .أن ٌكون بها عنصر الحركة بقدر اإلمكان-

أن ٌؽلب عنصر المرونة، أي إمكانٌة الوسٌلة لتحقٌق هدؾ جدٌد آخر وذلك بإدخال -

 .إضافات أو حذؾ بعض العناصر
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.أن تحدد المدة الزمنٌة الالزمة لعرضها والتً تتناسب مع المستقبلٌن-
(1)

 

فعلى : أن تجمع بٌن الدقة العلمٌة والجمال الفنً مع المحافظة على وظٌفة الوسٌلة-

المدرس أن ٌدقق الوسٌلة تدقٌقا علمٌا لتخلو من األخطاء سواء فً الشكل، فتتناسب 

األجزاء مع بعضها واألجزاء مع الكل، أو فً الشروح أو اإلمالء وأن ال ٌؽلب 

علٌها بهرج الصٌؽة، حتى ال تؤخذ جانبا من تفكٌر الطالب بجمالها دون علمٌتها 

 .لتخدم الؽرض الذي صنعت من أجله

أن تكون موادها األولٌة بنت البٌبة ما أمكن، فالدارس ابن بٌبته ٌعرؾ معطٌاتها، -

فإذا كانت المواد األولٌة من البٌبة فإن الوسٌلة ال تثٌر دهشة الدارس، فال ٌضٌع 

وقته فً التفكٌر فً الوسٌلة وموادها األولٌة وبالتالً فإنه ٌشعر بؤهمٌة البٌبة 

المحٌطة به وٌزداد حبه لها وبالتالً حبه لوطنه، وهذا أهم ما ٌمكن أن ٌؽرسه المعلم 

 .فً نفوس طالبه

أن ٌتناسب حجمها أو مساحتها أو صوتها وعدد الدارسٌن، لٌتمكن جمٌع الطالب -

فً الصؾ الواحد من تمٌٌز أجزابها أو سماع الصوت الذي تحدثه بنفس المستوى، 

. سواء الجالسٌن فً المقاعد الخلفٌة أو األمامٌة على حد السواء
(2)

 

أن تكون الكتابة المرافقة للوسٌلة من قاموس الدارسٌن وأن تفتح المجال الكتسابهم -

مفردات ومدركات ومفاهٌم جدٌدة وبخط واضح ومقروء لتساعد على تثبٌت 

المهارات التً اكتسبوها وبناء المهارات الجدٌدة علٌها، وأما الخط فال ٌشترط بكل 

معلم أن ٌكون خطاطا أو ٌدفع أجرة كتابة مفردات وسابله، أو الشروح الالزمة 

.لتوضٌحها بل لٌكن الخط مقروءا واضحا للجمٌع، وبدون أخطاء إمالبٌة
(3)

 

أن تتناسب الوسٌلة والتطور التكنولوجً والعلمً للمجتمع وفً نهاٌة الحدٌث عن -

صفات الوسٌلة التعلٌمٌة أقول أن نجاح الوسٌلة لٌس فً وجود كل هذه الشروط أو 

بعضها، بل فً طرٌقه استخدامها خالل الحصة، وهذا ٌعتمد على المدرس والوسٌلة 
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على حد سواء، بل أن دور المدرس أهم وأعظم إذ ما فابدة وجود وسٌلة كاملة 

.األوصاؾ بٌن ٌدي مدرس جامد ال ٌبالً ؼٌر مإمن بدو ره القٌادي فً مجتمعه
(1)

 

ومنه نقول بؤن كل هذه الصفات فً الوسٌلة التعلٌمٌة تساهم فً نجاح العملٌة 

  .التعلمٌة ولها آثار اٌجابٌة فباستعمالها ٌكتسب المتعلم مهارات ترسخ فً الذهن
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 :(خلٌٌبح اهخـوى )يـوكبح اشخخداى اهوشبئل اهخـوٌيٌج 

 : توجد بعض المعوقات فً استخدام الوسابل التعلٌمٌة أهمها     

المربون المتمسكون بالطرٌقة التقلٌدٌة فً التعلٌم حٌث ال ٌتقبل الكالسٌكً التقلٌدي -

الحوار والنقد وٌعتبر الوسابل التعلٌمٌة أجهزة من الكمالٌات، وٌعتبر أن الوسابل 

تقلل من أهمٌة المعلم ودوره، علما بؤن المجتمعات المتقدمة لٌست متقدمة وسابقة 

لؽٌرها ألنها تملك الحاسوب والمصانع الثقٌلة فقط بلال ألنها تجٌد الحوار وتركز 

 .علٌه ألن الحوار أحد العوامل األساسٌة فً التربٌة واإلبداع

عدم تخصٌص عدد ساعات كافٌة أو مخصصة لتقنٌات التعلٌم إن وجدت فً -

.مدرسة ما
(1)

   

 .الخوؾ من المبادأة أو محاولة المشاركة فً تجارب جدٌدة رابدة-

ضخامة نصاب المدرس من ساعات التدرٌس إلى جانب تعدد األعمال اإلضافٌة -

والمسإولٌات المكلؾ بها مما ٌجعله ٌحجم عن بذل الوقت والجهد لتحضٌر دروس 

 .بوسابل متعددة

الزٌادة الواضحة فً كثافة حجرات الدراسة، بحٌث تشكل مقاعد التالمٌذ جمٌع -

 .فراغ الحجرة

عدم تخصٌص نسبة من دراجات التقدٌرات الفنٌة السنوٌة للمدرسٌن لكفاٌتهم فً -
.استعمال الوسابل التعلٌمٌة المالبمة

(2)
  

اإلمكانات المادٌة المتواضعة للمإسسات التعلٌمٌة بشكل عام كونها قطاع خدمً -
 .استهالكً كما ٌقولون

 .وجود الروتٌن الذي ٌعقد عملٌة اقتناء الوسابل التعلٌمٌة-
.الروتٌن السلبً فً عملٌة التبادل بٌن المإسسات التعلٌمٌة-

(3)
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 :اهخخوط يً يـوكبح اشخخداى اهوشبئل اهخـوٌيٌج

 :     وٌتم ذلك من خالل

إبعاد الجٌل القدٌم فً التعلٌم عن إدارة المإسسات التعلٌمٌة واستبداله بجٌل جدٌد -1

ٌعً أهمٌة تقنٌات التعلٌم وٌواكب التطور التقنً لوسابل التعلٌم ولدٌه تمكٌن 

 .معلوماتً وٌشجع على الحوار

 .أن تقوم المإسسات التعلٌمٌة بتخصٌص قاعات نموذجٌة الستخدام تقنٌات التعلٌم-2

 .تخصٌص مٌزانٌات المإسسات التعلٌمٌة تصرؾ من أجل الوسابل التعلٌمٌة-3

 .منح مكافآت مادٌة تشجٌعٌة للمعلمٌن اللذٌن ٌبتكرون وسابل تعلٌمٌة جدٌدة-4

إٌجاد صٌؽة إدارٌة تسهل عملٌة شراء أو اقتناء الوسابل التعلٌمٌة كؤن ٌكون مدٌر -5

 .المإسسة أمر للصرؾ

ٌجب أن ال ننسى فً ؼمرة اهتمامنا تقنٌات التعلٌم وأهمٌتها وضرورة توفٌرها فً -

.المدارس والمنشآت التعلٌمٌة أن المعلم اإلنسان ٌبقى األساس فً العملٌة التعلٌمٌة
(1)
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 :آذبر اهوشبئل اهخـوٌيٌج ؿوى اهخـوى

 :     للوسابل التعلٌمٌة أثر واضح على عملٌة التعلم وأهم هذه اآلثار ما ٌلً

تنمً حب االستطالع عند المتعلمٌن وتخلق فً نفوسهم الرؼبة فً التحصٌل -

 .والمثابرة 

تتٌح للمتعلمٌن الفرص الجٌدة لالستفادة من خبراتهم وتدفعهم للقٌام بتجارب ذات -

 .عالقة بواقع حٌاتهم أثناء التعلم

.تسهل للمتعلمٌن التفاعل مع البٌبة فٌعرفون المعانً الصحٌحة للعبارات المجردة-
(1)

 

 .استعمال الوسابل ٌبقى خبرات التعلم حٌة ذات صورة واضحة فً ذهنه-

 .(الممارسة )ٌدفع المتعلم إلى التعلم بالعمل-

 .توفر الوقت والنفقات الباهظة خاصة إذا كانت التكالٌؾ الوسٌلة بسٌطة-

 .تساعد فً معالجة مشاكل النطق عند المتعلمٌن-

 .تساعد على ربط األجزاء ٌبعضها واألجزاء بالكل-

تحرر المتعلم من دوره التقلٌدي فتجعله مشاركا بعد أن كان مستمعا، وتقوي روح -

.االعتماد على الذات
(2)

 

ومنه نقول بؤن للوسابل التعلٌمٌة فابدة عظٌمة أو أثر واضح واٌجابً على العملٌة 

 .التعلٌمٌة التعلمٌة
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 : خلوٌى أذر اهوشبئل اهخـوٌيٌج

     من أجل تقوٌم فاعلٌة الوسابل التعلٌمٌة المختلفة، ال بد لنا من أن نمٌز بٌنها 

كاألدوات واآلالت والنماذج وأثرها على المتعلمٌن، إذ أن التؤثٌر الحاصل ٌعزى إلى 

هذه الوسابل إذا ما تم عزل بقٌة المتؽٌرات التً تإثر فً العملٌة التعلٌمٌة، وبرأٌنا 

أن عملٌة الفرز قد ال تكون نافعة،  تشترك الكثٌر من العوامل فً عملٌة التعلم، ومن 

هنا بات لزاما علٌنا أن نحدد لوسٌلة الجٌدة كونها تترك أثرا على المتعلم مع 

:مالحظة ما ٌؤتً
(1)

 

ال بد أن ٌكون تقوٌم الوسابل التعلٌمٌة شامال لكل المجاالت التً أسهمت فٌها، -1

وٌجب أن ٌتم فحص المناهج والمعلومات واالتجاهات والمهارات التً كان لهذه 

 .الوسابل دورا فٌها

أن ٌكون الهدؾ من التقوٌم هو تحسٌن الوسابل التعلٌمٌة واقتراح وسابل تعلٌمٌة -2

 .جدٌدة والنهوض بالمتوافر منها

التدرٌس، الطالب، إدارة القسم، الفنٌون العاملون  )أن تشترك جهات عدة-3

 .فً تقوٌم الوسابل التعلٌمٌة وأن ٌكون الحكم صادرا عن الجمٌع (وؼٌرهم

آن ٌستهدؾ التقوٌم عقد موازنة بٌن النفقات المصروفة على الوسابل قٌاسا -4

 .بمردوداتها  التربوٌة

.أن تستمر عملٌة التقوٌم مع استمرار العملٌة التعلٌمٌة وفً إطارها-5
(2)
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 .محمد البشٌر اإلبراهٌمً:ل: يٌزهج اهيذلفًٌ فً األيج

تقهوم . المثقفون فً األمم الحٌة هم خٌارها وسادتها وحراس عزها ومجدها: اهٌّط

هم بواجب االعتبار والتقدٌر وما , وٌقومون هم لها بواجب القٌادة والتدبٌر, األمة نحوه

تحتاج , من أول التارٌخ تابعة لعلمابها وأهل الرأي والبصٌرة فٌها, زالت عامة األمم

تحتاج إلٌهم فً أٌام األمن لٌنهجوا له سبٌل . إلٌهم فً أٌام األمن وفً أٌام الخوؾ

وها من علمهم وآرابهم بما ٌحملها على االستقامة واالعتدال, السعادة فً الحٌاة , وٌؽذه

وتحتاج إلٌهم أٌام الخوؾ لٌحلوا لها المشكالت المعقدة وٌخرجوها من المضابق 

 .محفوظة الشرؾ والمصلحة

َمة على الحدود أن تهدم وعلى . والمثقفون هم حفظة التوازن فً األمم وهم الَقوَّ

وهم المٌزان لمعرفة كل إنسان حد , الحرمات أن تنهك وعلى األخالق أن تزٌػ

ٌراهم العامً المقصر فوقه فٌتقاصر عن التسامً لما فوق  منزلته وٌراهم , نفسه

إْذ كانوا متبوعٌن . الطاؼً المتجبر عٌونا حارسة فٌتراجع عن العبث واالستبداد

أو كانوا فً المرتبة األولى فمن حق ؼٌرهم أن , فمن حق ؼٌرهم أن ٌكون تابعا

وال أضر على األمم من الفوضى فً األخالق والفوضى فً , ٌكون فً الثانٌة

ولكن هل عندنا مثقفون بالمعنى الصحٌح لهذه الكلمة؟ ومادام حدٌثنا , مراتب الناس

وتفصٌلنا للقول إنما هو , فً دابرة محدودة وهً األمة الجزابرٌة بصفتها الحاضرة

هل فٌنا مثقفون بالمعنى الصحٌح الكامل لهذه الكلمة؟ : على مقدارها فلنقل مخلصٌن

 .ولكن صرحاء إلى أبعد حده 

وعلى حسب , الحق أنه ٌوجد فً األمة الجزابرٌة الٌوم مثقفون على نسبة حالها

ولكن -حظها من اإلقبال على العلم وعلى مقدار الوسابل التً تهٌؤت لها فً ذلك 

وال مما هً متهٌبة , المثقفٌن منا قلٌل جدا فً الكم والعدد وال فً الكٌؾ والحالة

وال نطمع فً زٌادة الكٌفٌة إال إذا توحدت طرابق التثقٌؾ وجرت على ما - اآلن

, ٌوافق روح األمة فً دٌنها وعقابدها الصحٌحة وتارٌخها ولؽتها وجمٌع مقوماتها

واتحدت األهواء المتعاكسة واتفقت المشارب المختلفة فً األمة وصحت نظرتها 

 .للحٌاة وصح اختٌارها لطرقها المناسبة لوجودها



إذ , كل واحد فً حده ذاته, إن أول واجب على المثقفٌن إصالح أنفسهم قبل كل شًء

ثم إكمال نقابصهم العلمٌة واستكمال مإهالتهم , ال ٌصلح ؼٌرة من لم ٌصلح نفسه

وإذا , إذ ما كل مثقؾ ٌكون أهال ألن ٌثقؾ, التثقٌفٌة حتى ٌصلحوا لتثقٌؾ ؼٌرهم

كان المثقفون قبل الٌوم فً حالة إهمال فحالتهم إذا هٌؤوا أنفسهم لتؤدٌة الواجب 

وثانً واجب هو إصالح مجتمعهم كل طابفة , تستلزم اهتماما آخر واستعدادا جدٌدا

 ,مع كل طابفة

ومن طبٌعة االجتماع أنه ٌحذؾ الفضول , بالتعارؾ أوال وبالتقارب فً األفكار ثانٌا

وباالتفاق على , واللؽو، وبالتفاهم فً إدراك الحٌاة وتصحٌح وجوه النظر إلٌها ثالثا

 .تصحٌح المقٌاس الذي تقاس به درجة الثقافة رابعا

وهذه األخٌرة من ألزم اللوازم فإن التباعد بٌن المثقفٌن وخصوصا بٌن أهل الثقافة 

فؤنا من جهتً ال أرضى بحال أن , األوروبٌة، أدى إلى فتح الباب وكثرة المتطفلٌن

أحشر فً زمرة المثقفٌن ُكله من ٌكتب بالعربٌة الصحٌحة مقالة فً جرٌدة وال كل 

وهو مع ذلك عار من األخالق أو ال ٌحسن , من ٌستطٌع أن ٌخطب فً مجتمع

وهم ٌعدون فً , وما أكثر هذا الصنؾ فٌنا, الضرورٌات من المعارؾ العصرٌة

نظر الناس وفً نظر أنفسهم من المثقفٌن وأنا أشهد ّللا أن هذا ظلم للثقافة ما بعده 

وهذا كذلك , أو ٌزعم لهم الناس أو ٌزعم لهم العرؾ الخاطا أنهم من المثقفٌن, ظلم

, وإن أمثال هإالء من الطرفٌن لو دخلوا فً عمل أفسدوه,ظلم للثقافة ال أرضاه

وال نسترٌح , لنقص معلوماتهم أو فساد أخالقهم وقصر أنظارهم وجهلهم بالتطبٌق

من هإالء إال إذا جاء وقت العمل فإن القافلة إذا سارت وشدت الرحال تخلؾ 

 .وظهر الحق من الباطل, العاطل
 .2                                                  آذبر اإلتراهٌيً ر

                                                                اهنخبة اهيدرشً 

 146-145ط 



هوشٌج اهذبهذج يً اهخـوٌى  

 .اهذبٌوي

 

 

 :ختـب هوخػواح اهخبهٌج (اهٌط األدتً)خلدٌى اهدرس 

 .التاسعة:اهوضدث
 .النص األدبً:اهٌضبػ

 .146-145:محمد البشٌر اإلبراهٌمً ص:ل. منزلة المثقفٌن فً األمة:اهيوغوؽ

هو رجل إصالح  [1965-1889]محمد البشٌر اإلبراهٌمً: خـرٌف ظبضة اهٌط

عمل على استرجاع الجزابر , وأدب وسٌاسة وأحد رواد النهضة فً الجزابر الحدٌثة

 .وعلى النهوض بالمجتمع الجزابري, هوٌتها

:  إشكالٌة الثقافة والمثقؾ تطرح فً المراحل الحساسة من تارٌخ األمة:خلدٌى اهٌط

 ؟ فما رأي الكاتب؟"من هم المثقفون " وتعدد اآلراء فً. حٌن تصبو إلى التحرر

 :أذري رظٌدي اهوغوي

من فعل قام ٌقوم فهو قابم وجمعه قابمون وقومة أي الراعون و الحارسون : اهلّويج

 .لمصالح األمة

 .تنحرؾ:خزٌغ

 .جمع بصابر وهً العقل:اهتظٌرث

 .ٌسلك الطرٌق: ٌٌهز

 :أنخضف يـػٌبح اهٌط

وٌؽذوها , لٌنهجوا لها سبل السعادة فً الحٌاة, تحتاج األمة إلى مثقفٌها أٌام األمن-

وتحتاج إلٌهم أٌام الخوؾ، . من علمهم وآرابهم بما ٌحملها على االستقامة واالعتدال

 .لٌحلوا لها المشكالت المعقدة



ر عن التسامً لما فوق منزلته- وٌراهم الطاؼً . ٌراهم العامً المقصر فوقه فٌقصه

 .المتجبر عٌونا حارسة فٌتراجع عن العبث واالستبداد

 :أٌبكص يـػٌبح اهٌط

نعم أوافق الكاتب على أن المثقفٌن هم أعمدة المجتمع واألمة ألنهم هم خٌارها -

 .وسادتها وقادتها وحراس عزها ومجدها

المثقؾ الحق فً نظر الكاتب الذي ٌحفظ التوازن فً أمته وهو القابم على الحدود -

وهو المٌزان لمعرفة , وعلى األخالق أن تزٌػ, وعلى الحرمات أن تنهك, أن تهدم

 .كل إنسان حده نفسه

 :أضدد تٌبء اهٌط

لقد اعتمد الكاتب على النمط التفسٌري ألنه ٌناقش ظاهرة الثقافة فً العالم العربً -

 .وفً العالم الؽربً

 :ومن أهم خصابص النمط التفسٌري

 .بروز أفعال المعاٌنة والمالحظة واالستنتاج والوصؾ-

 .استخدام لؽة موضوعٌة-

 .كلمات ومصطلحات تقنٌة مختصة بالمادة المعرفٌة-

 .التركٌز على األدلة والواقع واألمثلة-

 .استخدام ضمابر الؽابب-
 

 

 

 

 

 

 

 



 :أخفضط االخشبق واالٌشسبى

 :بنى الكاتب نصه على الموازنة بٌن العناصر التالٌة-

تحتاج إلٌهم أٌام األمن لٌنهجوا لها , تحتاج إلٌهم فً أٌام األمن وفً أٌام الخوؾ"

 :هذه الفقرة وازنها الكاتب مع الفقرة اآلتٌة" سبٌل السعادة فً الحٌاة

 ".وتحتاج إلٌهم أٌام الخوؾ لٌحلوا لها المشكالت المعقدة"

 .إن الحكمة من هذه الموازنة تدل على قدرة الكاتب على اإلقناع-

إنه نص الكاتب حقق الوحدة الموضوعٌة ألنه ال توجد كلمة فً هذا المقال إاله -

 .وتحدثت عن منزلة المثقفٌن فً األمة وأهمٌتهم

 :أسيل اهلول فً خلدٌر اهٌط

 .147عد إلى الكتاب المدرسً ص

  



 اهخػواح اهواسة إختبؿهب فً خـوٌى كػـج ٌظوط: 

وذلك بالتمهٌد للدرس بمقدمة سهلة تتناول حدٌثا مناسبا عن , إثارة نشاط الطالب-1

 .جو النص والمناسبة التً استدعت إنشاءه

 .التعرٌؾ بصاحب النص وذكر نبذة عن حٌاته-2

 .وقٌام الطالب بنظرة عاجلة علٌه, عرض النص على السبورة أو فً الكتاب-3

ثم , ٌقرأ المعلم النص قراءة نموذجٌة بصوت واضح النبرات ٌتمثل فٌه المعنى-4

ٌقرأه طالب أو أكثر قراءة تمهٌدٌة وقد ٌستؽنً عن قراءة الطالب التمهٌدٌة حرصا 

 .على الوقت

, ثم ٌبدأ المعلم بالشرح مناقشا الطالب فً األؼراض التً أرادها الكاتب: الشرح-5

كما ٌنبؽً أن ٌسلك المعلم فً ذلك سبٌل المناقشات , واستخالص األفكار المهمة

.باألسبلة واألجوبة وأن ٌتجنب ما أمكن الطرٌقة اإللقابٌة
(1) 

 من خالل هذه الخطوات الواجب إتباعها فً تعلٌم قطعة نصوص نالحظ أن :

 . الوسابل المستخدمة هً الكتاب المدرسً والسبورة
, فالكتاب له أهمٌة للمعلم والمتعلم على حد سواء فً الشرح والتحلٌل والفهم

وكذلك نفس األمر بالنسبة للسبورة لها نفس الدور واألهمٌة فً تدوٌن 

ومن هنا نقول بؤن هاتٌن الوسٌلتٌن لهما أثر واضح فً . المعلومات والمناقشة

 .العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة

 

 

                                                 
, دار مجد الوي للنشر والتوزٌع, األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة, سمٌح أبو مؽلً  (1)

 .64- 63م صفحة 2007- ه1428الطبعة الثانٌة , األردن- عمان

 



 ًاهوشبئل اهيشخخديج فً خدرٌس اهٌط األدت: 

ٌمثل أحد الوسابل المتبعة فً تنفٌد المفردات وهو األداة :الكتاب المدرسً-1

األساسٌة نحوه من اهتمام وجعله المحور الربٌسً للنشاط العلمً فً المادة 

.الدراسٌة
(1) 

ولذا سٌقع التركٌز علٌه من منظور أنه , وهو أهم وسٌلة تعلٌمٌة فً العمل التربوي

وإن , وباعتبارها كذلك أقدم الوسابل التعلٌمٌة, الوسٌلة المثلى التً ٌجب العناٌة بها

الحدٌث عن الكتاب المدرسً، الذي هو المعجم أو اإلناء الذي ٌحوي المادة التعلٌمٌة 

حٌث نجده ٌتمٌز بوضعٌة مركزٌة , التً تعمل على تؽٌٌر سلوك المتعلم ذو شجون

ن أساسا من مكونات المنهاج التعلٌمً بمختلؾ  ضمن باقً الوسابل وألنه مكوه

.وحداته ومواده
(2)

 

تكمن فً أنه ٌقدم للمتعلمٌن المواد الدراسٌة بشكل مبسط وممنهج لتحقٌق :أهيٌخه

أضؾ إلى ذلك ما ٌوفره من الحد األدنى من المعارؾ والمعلومات , أهداؾ المنهاج

ووظٌفته تتجاوز تؤسٌس عادات . والخبرات لكل متعلم فً مستوى دراسً معٌن

 . القراءة والمطالعة إلى إنماء المٌل للتثقٌؾ الذاتً

ومن هنا وجب , إن مصدر لؽة التلمٌذ تكمن فً المقام األول فً الكتاب المدرسً

ودعم المكتسبات وتقوٌمها وأداة , االهتمام به ألداء وظٌفته المتمثلة فً تبلٌػ المعرفة

فكان من الضروري بناءه وفقا لفلسفة , للتثقٌؾ والحصول على الملكة اللؽوٌة

.التربٌة الحدٌثة والتً تستهدؾ تنمٌة شخصٌة المتعلم
(3)

 

 

 

                                                 

  (1) 66-65صفحة, الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة, رمزي أحمد عبد الحً 

  (2) 85 دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة صفحة, صالح بلعٌد 

  (3) 85نفس المرجع صفحة  



, ٌتعلق بالمادة الدراسٌة التً ٌتناولها: األول :وهونخبة اهيدرشً دوراً أشبشٌبً

 .عام ٌتمثل فً دور الكتاب فً الحٌاة التربوٌة: والثانً

ولقد عرض الكثٌر من الباحثٌن األسباب والمبررات التً تعطى للكتاب المدرسً 

 :هذا الدور الهام كؤداة لتنفٌذ المنهج الدراسً أهمها

 .ٌعتبر الكتاب وسٌلة اقتصادٌة-1

 .ٌعتبر الكتاب وسٌلة ناجحة لعرض المفاهٌم والحقابق والتعمٌمات-2

 .ٌعتبر الكتاب أداة مرنة ٌمكن استخدامه داخل الصؾ وخارجه-3

ٌمكن الكتب المدرسٌة التً تتناسب على التؽٌٌرات السرٌعة التً تطرأ على -4

 .المعرفة

 .الكتاب المدرسً ٌقدم المعرفة العلمٌة إلى التالمٌذ فً صورة منظمة-5

.لذلك ٌفٌد فً تقدٌم التلمٌذ, تحتوي الكتب المدرسٌة أسبلة وتدرٌبات متنوعة-6
3(1) 

 : من حٌث المضمون:ضروػ اؿداد اهنخبة اهيدرشً
 .أن تتفق مع األهداؾ التربوٌة بجمٌع مستوٌاتها-1

 .أن تكون مادته العلمٌة سلٌمة وحدٌثة-2

 .أن تكون المادة وأسلوب عرضها تتناسب مع مرحلة نضج المتعلم-3

 .أن ٌحسن انتقاء مادة الكتاب بما هو أساسً وضروري-4

 .أن تكون مادة الكتاب متدرجة وتمثل حلقة وصل بٌن ما سبقها وما ٌتلوها-5

.أن تكون مادة الكتاب منسجمة مع بٌبة المتعلم-6
(2)

 

                                                 
(1)

 .65صفحة .الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة, رمزي أحمد عبد الحً  
(2)

 .66-65نفس المرجع صفحة   



 تعتبر اللوحات المعٌنة خٌر مساعد للمعلم والمتعلم على حده :اللوحات المعٌنة-2

 :وتشمل التالٌة. السواء فً اكتشاؾ المهارات والمعارؾ المختلفة

تعد السبورة الطباشٌرٌة إحدى الوسابل البصرٌة األوسع : اهشتورث اهػتبضٌرٌج-

, فهً بٌن ثالث وسابل ال ٌكاد ٌخلو منها أي موقؾ تعلٌمً صفً, انتشارا فً العالم

 .المعلم والكتاب المدرسً والسبورة الطباشٌرٌة: وهً

فهً , وال ٌتطلب إنتاجها مهارات متخصصة وكذلك صٌانتها من الناحٌة العلمٌة

سهلة االستعمال والتنظٌؾ وٌمكن استخدامها فً جمٌع المراحل الدراسٌة 

كما ٌساعد استخدامها على توافر خبرة مشتركة بٌن جمٌع , والموضوعات جمٌعا

.الطلبة
(1) 

وٌعتبر لوح الطباشٌر المساعد األٌمن للمعلم فً ؼرفة الصؾ فهو أفضل وسٌلة 

سواء كتب علٌه المعلم , ٌمكن الطالب أن ٌكتسب بها مهارة الكتابة والخط الجمٌل

.وشاهده الطالب أنفسهم علٌه تحت إشراؾ المعلم وخاصة طلبة المرحلة الدنٌا
(2) 

وقد عرؾ لوح الطباشٌر منذ القدم وال ٌزال حتى ٌومنا هذا من أكثر الوسابل 

.استخداما فً العالم
(3) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .136-135 الوسابل التعلٌمٌة صفحة وإنتاجتصمٌم , محمد محمود الحٌلة  
(2)

 .127الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم صفحة , محمد علً السٌد  
(3)

 الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات وتكنولوجٌا وإنتاجتصمٌم  ,عبد ّللا الشقران,عبد الحافظ سالمة  

 .87التعلٌم صفحة



 :اهييٌزاح اهـبيج هووش اهػتبضٌر

 .سهل االستعمال والتنظٌؾ-

 .ٌمكن أن ٌستعمله كل من المعلم والطالب-

فإذا كتب المعلم ٌكتسب مهارة الكتابة , الكتابة علٌه بخط كبٌر ٌستفٌد منه الدارس-

وٌستطٌع الطفل أن ٌنفس عما بداخله من مشاكل بؤخذه حرٌته فً درجة الضؽط 

 .على الطبشورة

 .مرن ٌمكن استعماله لجمٌع المواد الدراسٌة ولمختلؾ المستوٌات-

.رخٌص التكالٌؾ سهل الصنع-
(1)

 

,  توفٌر عنصر اإلثارة والتشوٌق:وؼبئف اهشتورث اهػتبضٌرٌج ويسبالح اشخخدايهب

 .عن طرٌق أسلوب عرض المادة التعلٌمٌة الذي ٌتبعه المعلم

والمفاهٌم بصرٌا عن طرٌق الرسوم , واألفكار والعملٌات, توضٌح بعض الحقابق-

 .التوضٌحٌة البسٌطة

توفٌر فرصة التكامل بٌن الكلمة المنطوقة أو المقروءة أو التجربة باستخدامها إلى -

 .أو إجراء تجربة, أو عرض فٌلم, كصوت المعلم, جانب الوسابل األخرى

عرض موضوع الدرس على مراحل حسب التسلسل المنطقً لألفكار التً -

.ٌتضمنها
(2)

 

وتستخدم السبورة الطباشٌرٌة لعرض األفكار علٌها بشكل مكتوب أو مرسوم سواء 

وٌمكن أن ٌقوم كل من المعلم . كانت هذه األفكار حقابق ومبادئ أو كانت عملٌات

 .والطالب بهذا االستخدام باستعمال طباشٌر بٌضاء أو ملونة

 

 :(اهشتورث اهييغٌػج):اهووضج اهيغٌبػٌشٌج

                                                 
(1)

 .129-128الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم صفحة , محمد علً السٌد  
(2)

 .137تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة صفحة , محمد محمود الحٌلة  



اللوحة المؽناطٌسٌة وسٌلة فعالة فً عرض المعلومات إلمكانٌة تحرٌك هذه 

واللوحة قد تكون عبارة عن , المعلومات علٌه باإلضافة إلى إظهار عنصر الحركة

.أو لوحة مؽناطٌسٌة فقط ٌمكن الكتابة علٌها, لوحة لوحة مؽناطٌسٌة طباشٌرٌة
(1) 

وٌمكن تحوٌل السبورة الطباشٌرٌة إلى ذلك عن طرٌق وضع لوحة فوالذٌة كخلفٌة 

مما ٌجعل باإلمكان التصاق المؽناطٌس بها أو استخدام أي سطح معدنً جاذب 

للمؽنطٌس كسبورة حٌث أن بعض النماذج تصنع من رقابق الفوالذ المطلً 

.بالبورسالن األبٌض
(2) 

وفً كل حالة تتكون من مادة مؽناطٌسٌة مثل لوح الحدٌد قابل للمؽنطة تعرض علٌه 

المعلومات التً قد تكون مجسمة أو تكون على على بطاقات مثبت خلفها بواسطة 

وقبل استخدام هذه اللوحة , الصق قطع صؽٌرة من المؽانط أو شرٌط مؽناطٌسً

ٌجب إعداد البرامج المرؼوب عرضه مسبقا على شكل مواد مجسمة أو بطاقات 

وتمتاز هذه اللوحة بمرونة وسرعة عرض البرامج علٌها , بشكل متسلسل ومنطقً

وٌتوافر حالٌا فً األسواق صفابح ... مثل ملعب كرة السلة وحركة الالعبٌن

مؽناطٌسٌة خفٌفة الوزن وبعده ألوان ٌمكن الكتابة علٌها مباشرة أو بإلصاق المادة 

.التعلٌمٌة علٌها
(3)

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .145تصمٌم الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة صفحة , محمد محمود الحٌلة  
(2)

 .37صباح محمود تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة صفحة  

(3)
 .145 الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة صفحة وإنتاجتصمٌم , محمد محمود الحٌلة  



 :يزاٌب وؿٌوة اهشتورث اهييغٌػج

توفر هذه الوسٌلة للمدرس مرونة كبٌرة فً تحرٌك وإعادة تنظٌم المواد التعلٌمٌة 

كما تتٌح له  استخدام مواد تعلٌمٌة متنوعة كاألشرطة المطاطٌة , المعروضة للطلبة

الممؽنطة الملونة وؼٌر الملونة وبؤحجام مختلفة والمشابك الممؽنطة والحروؾ 

كما ٌمكن استخدام هذه السبورات كشاشة , والرموز وحتى قطع من المؽناطٌس

.لعرض األفالم والشرابح
(1)

 

 .كثرة األلواح المؽناطٌسٌة فً البٌبة المحلٌة وسهولة الحصول علٌها-

 .عرض المادة بتسلسل وبشكل منطقً-

 .ٌمكن عن طرٌقها عرض معظم المواد التعلٌمٌة المختلفة-

الموقؾ )ال تتؤثر األلواح بالحاالت الجوٌة المختلفة عند استعمالها خارج الصؾ -

.(التعلٌمً
(2)

 

وبسبب كونها صؽٌرة الحجم فإن مدى استخدامها فً , إال أن من عٌوب هذا النوع-

 .القاعات الكبٌرة محدود جدا

بحٌث , ومنه ٌمكننا القول بؤن اللوحة المؽناطٌسٌة تتمٌز بالمرونة فً االستخدام-

 .ٌسهل التؽٌٌر والتبدٌل بسرعة لتناسب مع مستوٌات الطلبة

وتصمم األلواح المؽناطٌسٌة بؤشكال وألوان مختلفة حٌث ٌمكن استخدام اللوح 

 .كشاشة عرض

.وبالرؼم من عٌوبها إال أن لها أهمٌة بالؽة فً عرض المادة التعلٌمٌة
(3)

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .37تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة صفحة , صباح محمود  
(2)

 .147تصمٌم وانتاج الوسابل التعلٌمٌة صفحة , محمد محمود الحٌلة  
(3)

 .37تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة صفحة , صباح محمود  



 األسهزث اهخً نبً يً األفغل اشخخدايهب فً خدرٌس هذا اهٌط: 

 :أسهزث اإلشلبػ اهغوئً ويوادهب اهخـوٌيٌج-

, تعد أجهزة اإلسقاط الضوبً من أهم وسابل االتصال البصرٌة أكثرها انتشارا

وجهاز عرض , وجهاز عرض األفالم الثابتة, وهً تضم جهاز العرض العلوي

وهً أجهزة عرض قادرة على إسقاط صور كبٌرة ثابتة وساطعة , الصور المعتمة

, أو بداخله, وهً صور لمادة تعلٌمٌة موضوعة على منصة الجهاز, على الشاشة

 .أو ؼٌر ملونة, والمادة التعلٌمٌة أشكاال صؽٌرة شفافة أو معتمة، ملونة

.وفٌما ٌؤتً عرض لهذه األجهزة وموادها التعلٌمٌة
(1)

 

  OHP:(اهشتورث اهغوئٌج): سهبز اهـرع اهـووي

من أبسط وسابل االتصال :Over Head Projector: ٌعد جهاز العرض العلوي

والتدرٌبٌة فً عالمنا الحاضر , وأكثرها استعماال فً المإسسات التعلٌمٌة, البصرٌة

وال ٌكاد ٌخلو منها العتباره وسٌلة جدٌدة لتقدٌم خبرات تعلٌمٌة للمتعلمٌن ال ٌسهل 

مما ٌجعل ما ٌتعلمه الطلبة أكثر فاعلٌة , الحصول علٌها عن طرٌق أدوات أخرى

وباستخدام هذا الجهاز تعرض المادة التعلٌمٌة ضوبٌا على الشاشة , وعمقا وتنوعا

 ".السبورة الضوبٌة"ولهذا سمً 

فقد تزاٌد استعماله فً مجال التعلٌم بسرعة , وفوابده, ونظرا ألهمٌة هذا الجهاز

لٌصبح من أكثر الوسابل البصرٌة المستعملة , كبٌرة خالل العقود العدٌدة الماضٌة

.والجامعٌة فً العالم, فً الصفوؾ المدرسٌة
(2)

 

 

لتشؽٌل هذا الجهاز فً عرض الشرابح أو الفلم المعد له خالل : خضغٌل اهسهبز

 :الدرس ٌتبع المدرس التالً

                                                 
(1)

دار المسٌرة للنشر والتوزٌع , تكنولوجٌا التعلٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق, محمد محمود الحٌلة  

 .267ه صفحة 1418-م1998الطبعة األولى , األردن-عمان, والطباعة
(2)

 .268نفس الرجع صفحة   



 :اهخيهٌد-أ

ٌوضع الجهاز فً مقدمة الصؾ بحٌث ٌكون اتجاهه بعكس الطالب على طاولة -1

 .أو على حامل بارتفاع مناسب

إذا كان لوح الطباشٌر مساحة تعٌق ظهور الصورة ٌضع المدرس شاشة أمام -2

 .اللوح

وٌتؤكد من موضع الشاشة بإضاءة الجهاز لٌحدد مكان , ٌصل الكهرباء بالجهاز-3

.الشاشة ضمن ضوء الجهاز
(1)

 

  :اهـرع-ب

وإذا كان سٌكتب أو ٌرسم , إذا كانت معدة, ٌحضر الشرابح الالزمة لدرسه-1

وقطعة فانٌال مبللة بقلٌل من السبٌرتو , ٌحضر شرٌحة نظٌفة من زجاج أو جٌال تٌن

 .وٌحضر األقالم الخاصة باأللوان التً ٌرؼبها. لمسح ما ال ٌرٌد

ٌضع الشرٌحة الجاهزة أو التً ٌرٌد أن ٌرسم أو ٌكتب علٌها على صفحة -2

 .الفانوس وٌضًء الجهاز بالمفتاح الخاص

 .ٌضبط الصورة على الشاشة-3

 .ٌكتب أو ٌستخدم المادة التعلٌمٌة الجاهزة شارحا درسه-4

إذا أراد أن ٌخفً جزء من المادة المكتوبة أو المرسومة لٌعرضها لطالبه فً -5

الوقت المناسب ٌمكن أن ٌؽطً ما  ٌرٌد بقطعة ورق عادٌة أو أكثر حسب موقع 

 .وٌمكن استخدام قلم الرصاص أو الحبر كمإشر. ذلك الجزء على الشرٌحة

وٌجمع بطاقاته وٌؤخذ الجهاز إلى مكان , بعد االنتهاء من درسه ٌطفا الجهاز-6

.وٌحفظ الشرابح فً مكان خاص, أمٌن
(1)

 

                                                 
(1)

 .220الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم صفحة , محمد علً السٌد  



أداة تدعى االستقطاب إلظهار , ومن المبتكرات التً أدخلت لتحسٌن هذا الجهاز-

وهذا ٌزٌد , حركة وهمٌة فً نوع من الشفافٌات المؽطاة بمادة االستقطاب الضوبً

هذا النوع من الشفافٌات لمواضٌع , وٌوجد فً األسواق العالمٌة, من فاعلٌة الجهاز

.دراسٌة شتى
(2)

 

 :ييٌزاح هذا اهسهبز

وٌبقى المعلم كاشفا . وبذلك ٌمكن للطالب كتابة المالحظات, ال ٌحتاج إلى تعتٌم-1

 .ال ٌحتاج إلى مسافة كبٌرة لٌعطً صورة مكبرة-2. طالبه مسٌطرا على الصؾ

 .وبذلك ٌبقى المعلم فً وضع مواجه لطالبه, ٌوضع هذا الجهاز فً مقدمة الصؾ-3

والمعلم أمامه المادة المكتوبة . ٌعطٌنا صورة حقٌقٌة مكبرة معتدلة بالنسبة للطالب-4

 .معتدلة أٌضا

 .ٌمكن أن ٌكتب أو ٌرسم رسما آنٌا أمام الطالب خالل الحصة- 5

ٌساعد على جذب انتباه الطالب للمادة التً تكتب أو ترسم أو التً كتبت أو -6

 .رسمت أكثر من لوح الطباشٌر

, باستعمال الشرٌط أو الشرٌحة ٌمكن للمعلم أن ٌخفً ما ٌرٌد إخفاءه عن الطالب-7

 .وٌظهر األجزاء بالتدرٌج

.الشرابح ذات الطبقات تساعد على عرض المعلومات بالتدرٌج للطالب-8
(1)

 

 

 

  

                                                                                                                                            
(1)

 .221نفس المرجع صفحة   
(2)

 .270تكنولوجٌا التعلٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق صفحة , محمد محمود الحٌلة  
(1)

 .322الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم صفحة , محمد علً السٌد  



: الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

: أستنتج مما تقدم ذكره آنفا من خالل كل ما عالجته فً بحثً هذا النقاط اآلتٌة

  أن الوسائل التعلٌمٌة هً مجموعة األجهزة واألدوات والمواد التً ٌستخدمها

وتوصٌل ما لدٌه من المواد العلمٌة , المدرس لتحسٌن عملٌة التعلم والتعلٌم

 .إلى أذهان الطالب بصورة أفضل وجهد أقل

 مرت تسمٌات الوسائل التعلٌمٌة بمراحل مختلفة وفقا للتطور التارٌخً لها. 

 الوسائل التعلٌمٌة أنواع متعددة منها: 

. الوسائل السمعٌة-

. الوسائل البصرٌة-

. الوسائل السمعٌة البصرٌة-

 ًٌقوم اختٌار الوسائل التعلٌمٌة على قواعد ه: 

. قواعد قبل االستخدام-

. قواعد عند االستخدام-

. قواعد بعد االستخدام-

  للوسائل التعلٌمٌة أهمٌة كبٌرة فً عملٌة التعلٌم والتعلم لما تتركه من آثار

 .اٌجابٌة فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة

  للمعلم والمتعلم دور مهم وكبٌر فً تصمٌم وإنتاج واستخدام الوسائل

 .التعلٌمٌة

 االستعداد, النضج: هناك عدة عوامل مساعدة على التعلٌم والتعلم من بٌنها ,

 ...األثر, التكرار, الذكاء الدوافع والحاجات

  للوسائل التعلٌمٌة فوائد جمة لكل من المعلم والمتعلم فهً تنمً حب

 .وتقوي العالقة بٌن المعلم والمتعلم, وتوسع مجال الحواس, االستطالع

  لكً تكون الوسٌلة التعلٌمٌة ناجحة البد لها من صفات ٌجب توفرها فٌها

 .لتحقٌق الهدف المنشود



  ًوأخٌرا أقول بأن استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً التدرٌس له آثار اٌجابٌة ف

 .العملٌة التعلٌمٌة الّتعلّمٌة

 ولم ٌنته البحث فً هذا الموضوع، وٌبقى المجال مفتوح للدارسٌن. 

  



 

 :كبئيج اهيظبدر واهيراسؾ اهيـخيد ؿوٌهب فً اٌسبز هذا اهتضد

لسان , ابن منظور جمال الدٌن أبو الفضل محمد مكرم األنصاري اإلفرٌقً-1

 .م1994- ه1414دار صادر، لبنان، الجزء الخامس،الطبعة الثالثة , العرب

 .دار النهضة العربٌة، د ط, تعلٌمٌة اللؽة العربٌة، الجزء الثانً, انطوان صٌاح-2

 .م د ط2008أمل كرم خلٌفة، الوسابل التعلٌمٌة، مكتبة بستان المعرفة -3

 . القاهرة1978, جابر عبد الحمٌد، التعلٌم وتكنولوجٌا التعلٌم، دار النهضة العربٌة-4

ون، حسن جعفر الخلٌفة، طرق تعلٌم اللؽة العربٌة فً التعلٌم -5 جاسم محمود الحسه

 .م1996العام، منشورات جامعة عمر المختار، البٌضاء، الطبعة األولى 

 تكنولوجٌا التعلٌم تصمٌم وانتاج الوسابل التعلٌمٌة، الجزء الثانً, زاهر أحمد-6

عمان، - حمزة الجبالً، الوسابل التعلٌمٌة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن-7

 .م2006األردن الطبعة األولى - ودار المشرق الثقافً، عمان

كاٌد ابراهٌم عبد الحق،تخطٌط المناهج وفق منهج التفرٌد الذاتً، دار الفكر، -8

 .ه1430-م2009الطبعة األولى , األردن-عمان

االتجاهات المعاصرة فً بناء المناهج , سعد مطر عبود, محسن عبد علً-9

 .م2012لبنان، الطبعة األولى , الدراسٌة، المإسسة الحدٌثة للكتاب

الوسابل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم، الزرقاء مكتبة ,محمد علً السٌد-10

 . عمان1987المنار



محمد محمود الحٌلة، تصمٌم وانتاج الوسابل التعلٌمٌة التعلمٌة، دار المسٌرة -11

-م2002/ ه1420-م 2000للنشر والتوزٌع والطباعة، األردن الطبعة األولى

 .ه1426-م2005/ه1422

دار المسٌرة , تكنولوجٌا التعلٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق, محمد محمود الحٌلة-12

 ه1418-م1998الطبعة األولى , األردن-عمان, للنشر والتوزٌع والطباعة

مشكالتها، قضاٌاها، , خصابصها)محمد فوزي احمد بنً ٌاسٌن، االؽة -13

األردن، -دار الٌازوري، عمان (تقٌٌم تعلمها, نظرٌاتها، مهاراتها، مداخل تعلمها

 .م2011مإسسة حمادة للدراسات الجامعٌة والنشر والتوزٌع، الطبعة العربٌة األولى

دار مجد الوي للنشر , األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة, سمٌح أبو مؽلً-14

 .م2007-ه1428الطبعة الثانٌة , األردن- عمان, والتوزٌع

دار هومة للطباعة والنشر , صالح بلعٌد، دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة-15

 .م2009م الطبعة الرابعة 2009الجزابر -والتوزٌع

تكنولوجٌا الوسابل التعلٌمٌة، دار الٌازوري العلمٌة، عمان، , صباح محمود-16

 .م1998الطبعة األولى

- تكنولوجٌا التعلٌم-رمزي أحمد عبد الحً، الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات التربوٌة-17

 . م2009مكتبة زهراء الشرق القاهرة، الطبعة األولى

منهج، أسلوب، )ردٌنة عثمان األحمد، حذام عثمان ٌوسؾ، طرابق التدرٌس-18

 .م2005-ه1425دار المناهج للنشر والتوزٌع الطبعة األولى  (وسٌلة



عبد ّللا الشقران تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة للمكتبات , عبد الحافظ سالمة-19

عمان، الطبعة العربٌة , وتكنولوجٌا التعلٌم، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع

 .م2002األولى

الطبعة , القاهرة, دار الكتاب الحدٌث, نظرٌات التعلم, عبد المجٌد العٌسانً-20

 .م2011األولى

دار الفكر للطباعة , مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم, عبد الحافظ محمد سالمة-21

 .ه1418-م1998األردن الطبعة الثانٌة-عمان, والنشر والتوزٌع

, سٌكولوجٌة التدرٌس الصفً, شاكر عقلة المحامٌد, عماد عبد الرحٌم الزؼول-22

 .ه1427-م2007الطبعة األولى, عمان, دار المسٌرة للنشر والطباعة

تكنولوجٌا التعلٌم بٌن النظرٌة , زكرٌاء بن ٌحى الل, علٌاء بنت عبد ّللا الجندي-23

القاهرة الطبعة األولى 2008عالم الكتب للنشر والطباعة والتوزٌع , والتطبٌق

 م2008-ه1429

الشرٌؾ , مدنً شحامً, نجاة بوزٌان, سلٌمان بورنان, حراجً سعٌدي-24

اللؽة العربٌة وآدابها للسنة الثالثة من التعلٌم , إشراؾ شرٌؾ مرٌبعً, مرٌبعً

 .(الكتاب المدرسً )الثانوي 
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