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 المقدمة ...                                                 

الحمد هلل اإلله األوحد الفرد الصمد الذي ضرب لنا األمثال بالمحسوسات ليبين 

لنا الغيبيات والصالة والسالم علي المعلم األول الذي ما ترك وسيلة إليضاح الحق 

سمع الدهر بمثله محمد بن عبد هللا  ونشر النــور إال اتبعها وجربها  المعلم الذي ما

 عليه وعلى اله وصحبه ازكي الصالة وأتـم التسليم .

 أما بعد ... 

أخي المعلم بين يديك هذه الوريقات جمعتها من مصادر متعددة في موضوع 

حيوي ومهم أدرك تماماً انه يشغل حيزاً كبيرا من اهتمامك إال وهو موضوع 

( كما ال يخفى عليك أخي المعلم أهمية الوسائل  لتعليمتقنيات االوسائل التعليمية ) 

التعليمية وقد أدرك المربون األوائل أهميتها فاستخدموها وتبرز اليوم الحاجة ملحة 

 ر التلقي وتعددت مصادر التشوش ولمللوسائل التعليمية في وقت تنوعت فيه مصاد

 تعد المدرسة هي المصدر الوحيد للخبرة 

بداية احسب أنها ستساعدك للبدء في التنقيب والبحث واالطالع أخي المعلم .. هذه 

في موضوع تقنيات التعليم ، أرجو بعد قراءتها أن تزداد قناعتك بأهمية الوسائل 

التعليمية وان تكون حافزاً لك على استخدامها وتطوير ما هو موجود منها في 

 من رب العباد . هو مفقود راجيا لي ولك التوفيق والسداد مدرستك وابتكار ما

وعالوة على ذلك لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية درباً من 

الترف بل أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً ال يتجزأ 

في بنية منظومتها . ومع أن بداية االعتماد على الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم 

فإنها ما لبثت أن تطورت تطوراً متالحقاً كبيراً في والتعلم لها جذور تاريخية قديمة 

 اآلونة األخيرة مع ظهور النظم التعليمية الحديثة . 

 

 

 

 

 

 



 

 والثانية المحاضرة االولى-

 :التربوية للتقنيات التاريخية الجذور -

 :التربوية للتقنيات التمهيدي المدخل-

 :التعليمية بالوسائل وعالقتها معناها التربوية التقنيات -

                                                  

نعيش اليوم عصراً يتجدد ويتغير على مدار الساعة وحيثما نظرنا في ميادين        

العلم والمعرفة تطالعنا أسماء جديدة ومخترعات حديثة ال عهد لنا بها وحتى في 

في جميع المجاالت ولعل في مقدمة ميدان التربية والتعليم يفرض هذا الواقع وجوده 

ما ورد إلينا اصطالح " تقنيات التعليم " ومع تكدس المدارس بالعديد من هذه 

الوسائل واألجهزة بما تمثله من جزء بسيط تحت مظلة " تقنيات التعليم " إال أن 

س أو المسئول عن العملية التعليمية في اب رجل الشارع والطالب وحتى المدراستيع

ة لها لهذا المفهوم مازال دون المستوى المطلوب بل وفي العديد من المدرس

المجتمعات والدول أثيرت أسئلة تدور في معظمها حول ما إذا كانت " تقنيات التعليم 

" هي نزعة واتجاه نحو الرفاهية التعليمية أم إنها ضرورة حتمتها الظروف المحيطة 

 أفضل . بالعملية التعليمية لضمان تعليم أفضل وتعلم

 التقنيات التربوية في التراث العربي اإلسالمي ... واألجنبي ...

 الموروث اإلسالمي ...

ينبغي علينا أن نبين إن اإلسالم استعمل التقنيات التربوية استعماالً زاخراً بنوع    

ثري يجعل للمعرفة منهجية قوية تعتمد على التقنية ،كما تعتمد على المحتوى العلمي 

لمفاهيم . الوسائل التعليمية قديمة قدم اإلنسان نفسه وحديثه حداثة الساعة لترسيخ ا

فقد ضرب هللا  للناس األمثال ليوضح لهم سبل الخير وسبل الشر ويقرب إليهم 

الصورة بأمثلة محسوسة من حياتهم إن القرآن الكريم حافل باألمثلة تقرب المعاني 

اهدها أو يلمسها المتلقي لنستمع إلى البعيدة إلى أذهان المتلقي بصور محسوسة يش

هللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها  )القرآن الكريم وهو يقول )

مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 

زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 



 (ل شيء عليم (ـال للناس وهللا بكــن يشاء ويضرب هللا االمثـره ميهدي هللا لنو

 . 42سورة النور آية 

وقد ذكر هللا سبحانه وتعالى قصة هابيل وقابيل وكيف أرسل هللا سبحانه غرابا        

يلة عملية ، ــيه هذه وســـواري سوءة أخــيقتل غرابا آخر ويدفنه ليعلم هابيل كيف ي

ريم محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( موضحا المته أمور ـــنا الكى رسولــتأوكذلك 

دينها مستخدما األمثال والصور المحسوسة والقصص البليغة والدروس العملية فقد 

قال صلى هللا عليه وسلم ) المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 

وسائل اإليضاح  (ثم شبك بين أصابعه . والناس في كل شؤون حياتهم يستخدمون

لتقريب األفكار والمفاهيم ولتوضيح ما يريدون إيصاله إلى مستمعيهم ، وقد طور 

 اإلنسان وسائل معينة لتوصيل أفكاره بدءاً من 

رسومات اإلنسان الحجري على الكهوف وصوال إلى استخدام التقنية الحديثة التي 

ة والبصرية والسمعية على رأسها الحاسوب وتطبيقاته المتعددة واألجهزة السمعي

البصرية والعينات والمعارض والتجارب المعملية والزيارات الميدانية واللوحات 

بمختلف أنواعها والسبورات وغير ذلك من وسائل اإليضاح . إذ فالوسائل التعليمية 

موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان كان يستخدمها دون برمجة وكانت وليدة اللحظة 

رت بتطور اإلنسان نفسه وبرزت الحاجة للوسائل التعليمية في والموقف ، ثم تطو

مجال التربية والتعليم منذ بدايات التعليم إذ أدرك المربون حاجة المعلم والمتعلم 

للوسائل التعليمية إلنجاح عملية التعلم والتعليم ، وقد يتساءل بعض المعلمين حديثي 

ة وفائدتها للعملية التعليمية إذ مادام العهد بالتدريس عن مدى جدوى الوسائل التعليمي

أن اإلنسان قادرا على توصيل المعلومة عن طريق اللفظية المطلقة إذ فهو ليس 

بحاجة إلى الوسيلة التعليمية التي تكلفه وقتاً وجهداً وماالً ، واإلجابة على ذلك هو أن 

ريدها المرسل بل اللفظية واإلكثار منها قد ال تنجح في نقل المعلومة بالصورة التي ي

قد تكون هذه اللفظية مضللة للمعنى وفوق ذلك فان الوسائل التعليمية سواء كانت 

سمعية أم بصرية أم سمعية بصرية في آن واحد قادرة على نقل المعلومة أو الخبرة 

بصورة أكثر وضوحا ودقة ، أكثر جذباً وتشويقاً للمتعلم مما يكون ذلك ادعى لثبات 

ه المعلومة أو الخبرة وكذلك فان الدرس الذي يؤدي بدون وسيلة ورسوخ تعليمية هذ

تعليمية يعتمد على حاسة واحدة بعكس الدرس الذي يؤدي باستخدام الوسيلة التعليمية 

 فإننا قد نكون أشركنا فيه أكثر من حاسة عمالً بأحد قوانين علم النفس القائل ] ما

أن الدرس بالوسيلة التعليمية نسي شيء اشتركت في دراسته حاستان فأكثر [ ثم 

يستغرق وقتاً وجهداً اقل بكثير من الدرس الذي يخلو من الوسائل التعليمية ولنضرب 

لذلك مثالً فلو أننا قارنا بين معلمين يؤديان الدرس نفسه ولنفترض انه عن أنواع 

الصخور فالمعلم األول شرح الدرس شرحاً لفظياً مجردا معتمدا على قدرته اللفظية 



فقط والمعلم اآلخر اخذ معه عينات صغيرة من الصخور استعان بها عند عرضه 

للدرس أيهما يستغرق وقتا اقل في تنفيذ الدرس ؟ وأيهما يبذل جهدا اقل ؟ وفي أي 

الحالتين ستصل الخبرة بشكل أدق وبصورة أوضح ؟ وطلبة أي منهما سيكونون 

األهم في أي الموقفين ستكون  أكثر استيعابا واقل إقباال وتجاوبا ؟ بل والسؤال

 المعلومة أكثر ثباتا وأطول رسوخاً . 

القرآن الكريم قد اهتم بالتقنيات التربوية وخصصت مساحة واسعة من آياته لهذا    

الموضوع وظهرت التقنيات بإشكال وأنواع وأساليب مختلفة تظهر لنا هذا المفهوم 

ووسائل التعلم مثل ) القلم ( ،  وتشكل جزءا منه وتحدث القرآن الكريم عن أدوات

فأفرد له سورة خاصة ألنه من أهم الوسائل التعليمية ذلك في أول سورة نزلت على 

الرسول الكريم )صلى هللا عليه وسلم ( في قوله تعالى : " اقرأ باسم ربك الذي خلق 

نسان * خلق اإلنسان من علق *اقرأ وربك األكرم * الذي علم اإلنسان بالقلم * علم اإل

 ( . 2 – 0لم يعلم * " ) العلق : ما

كما ورد الكتاب في مواضع عدة من القرآن الكريم كأهم وسائل التعلم كقوله تعالى : 

 (.  19" كونو ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون " )آل عمران 

الصورة وضرب هللا للناس األمثال ليوضح لهم سبل الخير وسبل الشر ويقرب إليهم 

بأمثلة محسوسة من حياتهم . وفي التربية القرآنية أمثلة كثيرة للتعلم عن طريق 

 التقنيات التربوية نأخذ منها المثال اآلتي من )سورة البقرة( .

) وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 

ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن 

 ( . 411جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن هللا عزيز حكيم ( ) البقرة 

ألنبياء كونه مرسال أن يطلب )رؤية( في هذه اآلية لم يمنع سيدنا إبراهيم أبو ا       

قدرة هللا على إحياء الموتى بعينه ، أي طريق البصر  ) وهو من أهم حواس 

اإلدراك ( وذلك بقوله ) رب ارني كيف تحيي الموتى ( ولم يستنكر المولى جل 

وعال هذا الطلب من خليله ، بل أمره بإجراء التجربة بنفسه حتى يتأكد من قدرة ربه 

 حياء .على اإل

لقد استعملت التربية القرآنية في هذه اآلية تقنية عالية وهي جعل المتعلم ) وهو نبي 

 ) الطيور( . و هللا وخليله ( بإجراء التجربة بنفسه والتي استعمل فيها ) الجبل(



وقد تم استعمال ) الجبل ( وهو ظاهرة من الظواهر الطبيعية في موقف تعليمي آخر 

مة ، وفي هذه المرة كانت من كليم هللا موسى ) عليه السالم ، وفي تجربة أخرى مه

. ) 

) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ارني انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 

إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر 

 024المؤمنين ( ) األعراف موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 

. ) 

تجربة عنيفة وموقف تعليمي بالغ التأثير جعل موسى يخر مصعوقا لهول ذلك      

الموقف ، فالجبل العالي الضخم تحطم وتفتت في هذه التجربة المرعبة عندما تجلى 

له هللا سبحانه وتعالى ، وعرف موسى )عليه السالم( أن هللا سبحانه وتعالى رحيم به 

 عندما قال له )  لن تراني ( . 

د توصلت التجربة الحديثة ــ إلى جعل المتعلم ــ محورا للعملية التعليمية ، وقد لق     

ترتب على ذلك تغيير دور المتعلم من مستقبل سلبي إلى مشارك نشط ايجابي ، 

والمعلم من مرسل فقط إلى مرسل ومستقبل وموجه ومخطط ومهيئا للبيئة التعليمية ، 

 ية هذه األدوار منذ خمسة عشر قرناً .وها هي التربية القرآنية تؤكد على أهم

واستعمل الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( استعماالً فعال ومؤثر الوسائل التعليمية 

عن عبد هللا بن مسعود قال : خط لنا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( مربعاً خط 

لذي خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من ا

في الوسط فقال : هذا اإلنسان ، وهذا اجله محيط به ــ أو قد أحاط به ــ وهذا هو 

خارج أمله ، وهذه الخطط الصغار اإلعراض ، فان أخطاه هذا نهشه هذه ، وان 

 أخطاه هذا نهشه هذا .

  : عن بريدة قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم (

 ى بحصاتين ( ) هل تدرون ما مثل هذا وهذه ؟ ورم

 .فقالو: هللا ورسوله اعلم قال ) هذا األمل وذاك األجل ( 

       

في ضوء األمثلة السابقة يتبين لنا أن الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( استعمل 

وسائل بصرية مع الوسائل السمعية في الشرح والتفسير ، كما انه ) عليه أفضل 

ق وإثارة الدافعية ، فعندما يرمي الصالة والسالم ( حرص على عنصري التشوي

بحصاة بعيداً ثم يرمي بأخرى اقرب منها هذا يثير التساؤالت في نفوس األصحاب ) 



رضي هللا عنه ( ثم يحثهم الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( على التفكير حين سألهم 

 هل تدرون ما مثل هذا هذه ؟

 الموروث األجنبي ...... 

 ن الدراسات واألبحاث العلمية :لقد أثبتت نتائج العديد م

إن االستخدام األمثل لتقنيات التعليم بوساطة المدرس الكفء سوف يساعد هذا  -0

 المدرس على أداء عمله بكفاءة عالية وجودة فائقة فقد ثبت من دراسة للمؤلف ) 

Fullata 1982 / أن بوسع المدرس الذي يستخدم وسيلة تعليمية سمعية )

 وقت الحصة مع ضمان مستوى تعليمي أفضل . % من21بصرية أن يوفر 

كما إن استخدام تقنيات التعليم سوف يساعد المدرس على أن يطور من مستواه  -4

 العلمي خاصة عندما يستفيد من البرامج المتاحة .

كذلك فن تقنيات التعليم قادرة على تقديم المادة التعليمية بأسلوب مشوق وتستطيع  -4

 لعمل الجماعي داخل الفصل وخارجه . أن تخلق جواً من التفاعل وا

وأخيرا فأن بوسع تقنيات التعليم أن تتيح الفرصة إمام الطالب لكي يتعلم وينمي  -2

 (. 8:01مواهبه وحصيلته وفقاً لقدراته . ) فالته ، 

ظهر في    Instructional Technologyرغم أن مصطلح تقنيات التعليم   

النصف األخير من القرن العشرين إال جذوره تعود إلى تقريبا بداية ذلك القرن فقد 

م نشر جون  0899جاء ما " سمي بالخط الزمني لتقنيات التعليم " انه في عام 

 ديوي كتاب " المدرسة والمجتمع ".

م افتتح أول متحف مدرسي يحتوي على شرائح ، صور ، أفالم 0912 .0

 ونماذج كمتمم للتعليم اللفظي .،مجسمات 

إي فرع من فروع المعرفة تدريس  م صرح توماس اديسون بإمكانية0904 .4
 بواسطة الصور المتحركة .

م ( شهدت نمواً كبيراً حركة التعليم  0948 – 0908الفترة من عام )  .4
البصري فقد قدمت مقررات رسمية في التعليم البصري وكذلك تم تكوين 

ت وتنفيذ الدراسات في مجاالت التربية البصرية . مثل المجالت والمؤسسا
إنشاء "األكاديمية الوطنية للتعليم البصري " وقسم التعليم البصري " في عام 

م وكذلك تأسست " الصور التعليمية المتحركة التربوية األمريكية "  0944
 م .  0909في عام 

لفصول الدراسية خالل العشرينات ازداد استخدام المعينات البصرية في ا .2
 والتي عرفت حركة التعليم البصري .

 ( . AECTم تأسست جمعية االتصاالت والتكنولوجيا التربوية )  0944 .2



خالل األربعينات من القرن العشرين سخرت لدعم المجهود الحربي للواليات  .1
المتحدة األمريكية عند دخولها الحرب العالمية الثانية حيث أنتجت أفالم 

 لتدريب الجنود . وصور وشرائح
 م قدم اجارديل مخروط الخبرة . 0921 .1
كذلك خالل األربعينات تحولت حركة التعليم البصري إلى التعليم السمع  .8

 بصري .
 م دافع سكنر التعليم المبرمج . 0922 .9

خالل الخمسينات والستينات بدء بعض التغيير الذي كان له التأثير العميق  .01
ذي تمثل في دمج نظرية االتصال على حقل التعليم السمع بصري وال

ونظرية النظم في حقل التعليم السمع بصري .فحل مصطلح " االتصال 

" محل  Audiovisual  communications"  السمع بصري " 

 " . Instrucation    Audiovisualمصطلح التعليم السمع بصري "
م دعا جمس فن وارثر لمسدايني إلى حرفية االتصال السمع  0942 .00

ري ) الحاجة إلى النظرية والبحث ( وتوسيع هذا الميدان إلى مجال بص
 تقنيات التعليم .

 خالل الخمسينات دخل التلفزيون الفصل المدرسي . .04
 (خالل الستينات قدم جالزر مصطلح تطوير نظم التعليم  .04

Instrucational systems Development   وظهر كذلك أسلوب )

 ( . System Approachمنحني النظم ) 
خالل السبعينات والثمانينات ظهر عدد من نماذج التصميم التعليمي مثل  .02

 نموذج جانيه وغيره .
 خالل الثمانينات دخل الحاسب اآللي كمساعد في عملية التعليم والتعلم . .02
 في التسعينات بدء دخول االنترنيت في التعليم . .01
 مي .م ظهر الجيل الثاني من نماذج التصميم التعلي 0999في عام  .01

 

 من خالل تتبع تقنيات التعليم التاريخي نجد أنها مرت بمراحل هي : 

 مرحلة التعليم البصري . -

 مرحلة التعليم السمعي البصري . -

 مرحلة االتصال السمعي البصري . -

 مرحلة أسلوب النظم وتطوير نظم التعليم . -

 مرحلة المفهوم الشامل تقنيات التعليم  . -

 هللا عليه وسلم الوسيلة التعلمية في تعليم المسلمينكيف استخدم الرسول صلى س/ 

 المحاضر م.م.احمد عدنان علي



 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 تطور مفهوم التقنيات التربوية

 مفهوم تطور التعليم مر بتسميات متعددة أهمها :

 الوسائل البصرية . .1

للتعليم  وسميت بالوسائل البصرية لكونها تعتمد حاسة البصر كمصدر أساسي     

والعين هي اإلدارة الفعالة في هذا المجال ، فاإلنسان يشاهد ما حوله من حقائق تملئ 

بيئته الحياتية فيتفحص هذه األشياء فيدركها ثم يفهمها وفي هذا تأكيد على ممارسة 

ل ـة األوائــاء التربيـالتعليم عن طريق الخبرات الحسية المباشرة . وقد أكد ذلك علم

) ورسو ( سـر لطالبـه ظواهــر الطبيعة علميـاً . وان يفـذي كـالهيثم ال نــكالحسن ب

الذي أكد ضرورة وضع األشياء أمام عين المتعلم حتى يراها ليتعلم تعليما واقعيا 

 بعيدا عن الكالم المجرد .

 الوسائل السمعية البصرية . .2

اإلنسان في وتعني هذه التسمية التأكد على استخدام أكثر من حاسة من حواس    

العملية التعليمية كالبصر والسمع أي مرافقة الكلمة المنطوقة لعملية المشاهدة لألشياء 

سواء كانت حقيقية أو بديلة ، وقد زاد في تأكيد هذا األسلوب ظهور السينما التي 

تعتمد تقديم المعارف بواسطة الصور المتحركة وما يرافقها من مؤثرات صوتية . 

ئل سمعية و بصرية فيجب أن تشكل جزءا أساسي ال يتجزأ من وسواء كانت الوسا

المادة التعليمية ومن عملية التعليم نفسها . ومن هنا كانت تسمية الوسائل التعليمية 



اشمل حيث أنها تعتمد على جميع حواس اإلنسان وأساليب العمل واستخدام كل 

 اإلمكانيات المتوفرة في بيئة المتعلم .

 : تكنولوجيا التدريس .3

وهي استخدام المدارس للطرق النظرية والعملية في إطار العملية التربوية     

للوصول إلى تعليم أكثر فعالية. وقد عرف هذا المفهوم بأنه ، ) طريقة منظمة 

للتصميم وتنفيذ وتقويم العملية التربوية على أساس من البحث العلمي عن طرق 

غير بشرية للوصول إلى عملية التعليم اإلنساني مصحوبة باستخدام مصادر بشرية و

تعليمية متطورة تتسم بتأثير الجودة . ومن هنا يتبين لنا أن تكنولوجيا التدريس تساهم 

في حل المشاكل التعليمية في المدرسة وتوفر للمدارس إمكانات فعالة في تحسين 

 مواقفه التعليمية .

 :تكنولوجيا التربية والتعليم  .4

الكثير من الناس ارتباط كلمة التكنولوجيا بالمبتكرات  من المفاهيم الشائعة لدى     

الحديثة اآللية وااللكترونية والكومبيوتر وأنها وليدة الثورة الصناعية التي تعم حياة 

البشرية وحلول اإلله محل اإلنسان في كثير من األعمال إال أن هذا الموقف يختلف 

سيد الموقف وعليه أن يسخر جميع اختالفا كبيرا بالنسبة للتربية حيث يبقى اإلنسان 

هذه األشياء في الوصول إلى نتائج أفضل في تحقيق أهدافه في مجاالت التربية 

والتعليم . وقد عرف روبرت جانيه تكنولوجيا التعليم بأنها ) تطوير مجموعة من 

األساليب المنظمة مصحوبة بمعارف عملية لتصميم وتقويم وإدارة المدرسة كنظام 

 تعليمي ( .

 المسميات المختلفة لتقنيات التعليم :

ى التقنيات التعليمية ويرجع إلى اختالف لتعددت المسميات التي أطلقت ع       

 النظرة إليها من حيث وظيفتها من فترة زمنية إلى أخرى ومن هذه المسميات :

 .الوسائل البصرية  .0

 .الوسائل السمعية  .4

 .الوسائل السمعية البصرية  .4

 ./ وسائل اإليضاح السمعية البصرية وسائل اإليضاح  .2

 .معينات التدريس / الوسائل المعينة /المعينات التعليمية  .2

 .المعينات اإلدراكية  .1

 .وسائل االتصال التعليمية  .1



 .الوسائل التعليمية  .8

 .الوسائل التعليمية التعلمية  .9

 .وسائل تكنولوجيا التعليم  .01

 .التقنيات التربوية  .00

 (  21) احمد سالم  ،  . التقنيات التعليمية .04

إن تقنيات التعليم عملية متكاملة مركبة تهدف إلى تحليل مشكالت المواقف      

التعليمية ذات األهداف المحددة وإيجاد الحلول الالزمة لها ، وتوظيفها وتقويمها 

وإدارتها ، على أن تصاغ هذه الحلول في أطار مكونات منظومة كافة المكونات 

 التعليمي ، مما يعني تأكيد تقنيات التعلم على الجوانب التالية :البشرية للموقف 

 وجود األهداف التعليمية المحددة القابلة للقياس  .0

 مراعاة خصائص المتعلم وطبيعته  .4

 مراعاة إمكانات وخصائص المعلم  .4

 توظيف المواد واألجهزة التعليمية التوظيف األمثل لخدمة التعلم  .2

بوية في حل المشكالت وتصميم المواقف االستفادة من النظريات التر .2

 التعليمية الناجحة .

 

وعلى الرغم من شيوع اآلراء التي ترى صعوبة إيجاد تعريف دقيق شامل      

لمفهوم تقنيات التعليم ، إال أن الربط بين هذا المفهوم ومفهوم النظم قد قلل من أهمية 

جذور مستمدة من كل  تلك اآلراء حيث أصبح مفهوم تقنيات التعليم يستند إلى

 المفاهيم التالية : مفهوم التكنولوجيا ، ومفهوم التدريس ومفهوم النظم .

إن تقنية التعليم مجال جديد بالنسبة لغيرة من المجاالت ، والعلوم األكاديمية      

واألخرى . وقد اعتمد هذا المجال على علم النفس بفروعه المختلفة كما اعتمد على 

نظرية االتصال واإلعالم وكثير من العلوم الطبيعية كالفيزياء ومجال علم االجتماع و

تكنولوجيا التعليم حيوي متطور ، يكافح ليكون مجاال علميا في دقة العلوم الطبيعية ، 

مما يجعل باحثيه يجتهدون في استخدام المنهج العلمي الرصين في بحوثهم كما 

 المتفق عليها . يجهدون لتحديد المصطلحات ولغة الحديث العلمي

كانت اإلشارة األولى لوجود مجال تكنولوجيا التعليم هي بزوغ التعليم البصري       

 الذي تحول الحقا إلى مفهوم  التعليم السمعي البصري وقد أدت الكتب التي صدرت

( )  Zisman) ( و زيسمان  Hoban) في وقت مبكر بوساطة كل من هوبان 

م ( مقرونة باستخدام واسع وفعال للوسائل  Dale ( )0921م ( و ديل ) 0941



التعليمية في الجيش األمريكي خالل الحرب العالمية الثانية إلى إضفاء الشرعية على 

 المجال . 

كما سلطت األحداث في أجزاء أخرى من العالم الضوء على أهمية الوسائل . فمثال 

ل وكاالت ـــن أوائــو مــ( وه Canadaي كندا ) ـــتأسس المجلس الوطني لألفالم ف

 م . 0949ام ــــي عـــف –إنتاج األفالم الوثائقية 

م  Freeman  ( )0949فريمان ) ( و Woodكذلك أكدت نتائج أبحاث وود )     

 م ( و كاربنتر )  Tilton  ( )0949 ( و تيلتون )  Khnwlton)         نولتون ( و

Carpenter  وجرينهل )                   (Greenhill  ( )0921  قيمة ) م

كما مجال تكنولوجيا التعليم ، الوسائل في عملية التعليم والتعلم وساعدت على تأسيس

( كثيرا م0994م ،  Levie  ()0911 ( و ليفاي ) Flemingلخص كل من فليمنج ) 

من األبحاث المبكرة في الوسائل وعلم النفس وقدما هذا العمل على هيئة إرشادات 

 الرسالة التعليمية .  لتصميم

اليوم يواجه المجال اإلمكانات التعليمية التي يقدمها الحاسب اآللي كوسيلة للتعليم      

والتعلم وكذلك استخدامه كأداة لدمج أنواع من الوسائل في وحدة مفردة للتعليم . 

محل الفلم  –الذي يمكن أن يكون تفاعليا وباتجاهين  –إضافة إلى ذلك حل الفيديو 

 التعليمي على نطاق واسع .

وقد تزامن مع تقديم الوسائل التعليمية وتطويرها كموضوع للدراسة فكرة علم 

التدريس التي كانت آنذاك في مرحلة تطور فقد قدم علم النفس التعليمي أساسا نظريا 

ركز على التغيرات المؤثرة بالتعلم والتعليم . وطبقا للرواد األوائل في المجال 

ة المتعلم وعملية التعلم على أسبقية مقارنة بطبيعة منهجية نقل الرسالة حصلت طبيع

 التعليمية . 

شارو إلى أورغم أن اختصاصيي الوسائل السمعية البصرية المبكرين قد       

 ( و جاثري )  Thorndike  (( و ثورندايك  Watson)          أعمال واتسون 

Guthrie  وتولمان )) Tolman  ( و هل ) Hull  فان إحساس هذا المجال بوجود )

( في عام  Skinnerأساس نفسي للمجال لم يحدث إال مع ظهور عمل سكنر )

في علم  ( Skinneعمل سكنر ) ىم حول آالت التدريس والتعلم المبرمج وأد 0922

م ( من شعبيته إلى إيجاد  0914)  )  Magerالنفس السلوكي الذي زاد ميجر )

 أكثر احتراما كما يبدو للمجال . وقد شرح لومزدين )أساس منطقي جديد و

Lumsdne ( وجالسر ) Glaser )  (0911 ( ولومزدين  ) م Lumsdne ( )

م ( عالقة علم النفس السلوكي بمجال تكنولوجيا التعليم .كما حرر وايمان  0912



(Wiman   ( ومير هنري )Meierhenry  ( )0919  أول عمل رئيس لخص ) م

النفس التعلم بالمجال الناشئ لتكنولوجيا التعليم .كذلك قدم برونر  عالقة علم

(Bruner  ( )0911 ( و جالسر ) مGlaser  ( )0912 ( وجانييه ) مGagne ( )

م ( مفاهيم جديدة أدت في النهاية إلى مشاركة أوسع من قبل علماء نفس  0912

العديدة للمعالجة اإلدراكية  اإلدراك .واليوم لم يعد المجال مقتنعا فقط بأهمية األوجه

للمعلومات ولكنه يضع تشديدا جديدا على دور السياق التعليمي ومدركات المتعلم 

 الفرد . 

ولعل أكثر التغييرات تأثيرا في تكنولوجيا التعليم جاء من توسيع الميادين التي       

طبقت في المجال غلى الرغم من أن تكنولوجيا التعليم بدأت في التعليم االبتدائي 

والثانوي فإنها تأثرت فيما بعد بوساطة التدريب العسكري وتعليم الكبار والتعليم ما 

ن النشاط في المجال حاليا يتركز في مجال تدريب بعد الثانوي كما أن الكثير م

الموظفين في القطاع الخاص ونتيجة لذلك يزداد التركيز في المجال حاليا على 

 الفاعلية .  –القضايا المرتبطة بتغيير المنظمة وتحسين األداء وعالقة التكلفة 

 ( 004:002يلز ، ) س                                                              

  ما هي تكنولوجيا التعليم ؟

أي   Technoتكنولوجيا في منشئها كلمة إغريقية األصل وتتألف من مقطعين        

أي الخطابة إال إن هذا المفهوم أو التعريف تطور مع األيام ليرتبط   Logos فن 

تكنولوجيا  بالعلوم التطبيقية وتطورها وقد وضعت تعريفات حديثة كثيرة جدا لمفهوم

 (  01التعليم ) فالته ، 

م ( بصعوبة تحديد مصدر مصطلح " Sattler ( )0991ويعتقد ستلر )     

( )  Gohn Deweyتكنولوجيا التربية لقد مهد التربويين أمثال جون ديوي ) 

م ( األساس لمفهوم تكنولوجيا  0942م ( ودبليو دبليو ووليام هيرد كلباترك  0942

التكنولوجيا الحديثة أصال هي فكرة ما بعد الحرب العالمية الثانية . التربية . ولكن 

ولذا بينما نجد جذور علمية تعريف تكنولوجيا التعليم في التطبيق التربوي للمرحلة 

 .التقدمية 

 م ( : 1693تعريف جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا ) 

ن النظرية والتطبيق التربوي االتصاالت السمعية البصرية هي ذلك الفرع م      

الذي يهتم أساسا بتصميم واستخدام الرسائل التي تتحكم بعملية التعلم . ويهتم هذا 

 المجال بما يلي : 



دراسة نقاط القوة والضعف الفريدة والنسبية في الرسائل المصورة وغير  - أ

 المصورة التي يمكن توظيفها لتحقيق أي غرض في عملية التعلم .

وتنظيم الرسائل بوساطة اإلفراد والوسائل في البيئة التربوية . وتشمل هذه بناء   - ب

االهتمامات أيضا : التخطيط واإلنتاج واالختبار واإلدارة واالستخدام للمكونات 

وكامل النظم التعليمية أن الهدف العملي للمجال هو االستخدام الكفء لكل طريقة 

 اقة القصوى للمتعلم .ووسيلة اتصال يمكن أن تسهم في تنمية الط

 م ( : 0911تعريف لجنة الرئيس لتكنولوجيا التعليم ) 

 الطريقة األولى :

الوسائل التي تولدت عن ثورة االتصاالت والتي يمكن استخدامها ألهداف      

تعليمية بمصاحبة المعلم والكتاب والسبورة .. أن األجزاء التي تكون تكنولوجيا 

فالم وأجهزة العرض فوق الرأس والحاسبات اإللية وعناصر التعليم هي : التلفاز واأل

 أخرى من " األجهزة " و " البرامج " .

 الطريقة الثانية :

تكنولوجيا التعليم هي طريقة منظمة في تصميم العملية الكاملة للتعلم والتعليم      

 وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف محددة بناء على البحث في التعلم واالتصال

اإلنساني وتوظف مزيجا من المصادر البشرية وغير البشرية لتحقيق تعليم أكثر 

 فاعلية .

م  0914م وتعريف عام  0911من االختالفات الدقيقة بين تعريف عام       

( لي مصطلح " النظامي "  Systemsالتحول في المفردات من مصطلح " النظم " )

( Systematic  وقد يرجع ذلك إلى أن ). ًمفهوم النظم أكثر تعقيدا 
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 ربوية . المشكالت الت

تكنولوجيا التربية هي الدراسة :  م (  Mackenzie( )   1971تعريف ميكنزي )

النظامية للوسائل التي تستخدم للتحقيق الغايات التربوية . وسع هذا التعريف مفهوم 

 الدراسة من خالل اإلشارة إلى دراسة الوسائل . 



تكنولوجيا التربية  : م ( 1692تعريف جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا ) 

هي مجال يهتم بتيسير التعلم اإلنساني من خالل عملية نظامية هي تحديد نطاق 

 متكامل ن مصادر التعلم وتطويرها وتنظيمها واستخدامها وإدارتها . 

حاول هذا التعريف تحديد تكنولوجيا التربية كمجال وفيه حلت األفكار المتعلقة )      

تيسير التعلم اإلنساني ( لحل األفكار المتعلقة ) بالتحكم ( و ) ) و       بالعملية ( 

 األهداف المحددة ( 

 

 

 مفهوم الوسائل : 

ة والتعليم أن ــل التربيـي حقــــير بعض المشتغلين فـى تفكـيغلب عل          

 Technologyوتقنيات التعليم     Instructional Aidsة ــل التعليميــالوسائ

Instructional   مصطلحان لذات الشيء . وواقع األمر إن الوسائل التعليمية ما

 هي إال جزء من تقنيات التعليم .

فتقنيات التعليم هي " عبارة عن عملية منظمة في إطار مفهوم النظم ، تقوم       

على التخطيط وتستخدم أساليب عملية لدراسة المشكالت والحاجات التعليمية بهدف 

حلول مناسبة ، وكذلك تقويم ما تتوصل إليه من حلول أو نتائج . وفي هذا  إيجاد

السياق يجب التأكيد على أنها الطرق العملية الواضحة التي يستخدمها المعلم للقيام 

بواجبه المهني على نحو أفضل من خالل اعتماده على أهداف تربوية / تعليمية 

لك في كراسة التحضير . ثم اختياره محددة ثم تحليله لمحتويات المادة وتوزيع ذ

ألسلوب التدريس واختياره للوسيلة المناسبة وللجهاز المناسب أو المادة المناسبة ، 

 واستخدامها االستخدام األمثل في الفصل ، ومناقشة طلبته في الفصل وتقويمهم .

 ..الفرق بين مفهوم المصطلحات ... الوسائل التعليمية ... وتكنولوجيا التعليم .

نعاني في عالمنا العربي وفي مجال التربية بالتحديد معاناة شديدة في ما يتعلق     

بالتخبط الواضح نتيجة عدم التحديد الدقيق لمعاني العديد من المصطلحات التربوية 

والتعليمية فكثيراً ما تختلف المعاني للمصطلح الواحد كما تستخدم مصطلحات 

 . مختلفة المعاني على نحو مترادف

ومن هذه المصطلحات مصطلح ) تكنولوجيا التعليم هذا المصطلح التي تباينه حوله 

المعاني وتداخلت والتبست معه مصطلحات أخرى عديدة من مثل الوسائل التعليمية 



، ووسائل اإليضاح ، والوسائل التعليمية ، وتكنولوجيا التربية ، والوسائل المعينة 

تستخدم كمرادفات لمصطلح تكنولوجيا التعليم ، إلى غير ذلك من المصطلحات التي 

تزال قائمة منذ  على الرغم من اختالف دالالت ومعاني كثير منها وهذه اإلشكالية ال

ظهور هذا المصطلح وحتى وقتنا هذا على الرغم من تنامي هذا المصطلح وتطوره 

قائما إلى الحد الذي جعله يستقل عن مجال المناهج وطرق التدريس ليصبح مجاال 

بذاته فال تكاد تتصفح مرجعا من مراجع التربية إال وتجد اختالفا في المصطلحات 

وتباين في المعاني وخلطا في المفاهيم في أحيان كثير مما يجعلك كقارئ تقف أمام 

هذه االختالفات مذهوال وحائرا وهذا ما يدعونا هنا إلى فض االشتباك بين مفهوم 

ن المصطلحات التي تتداخل معه . ومن اجل إلى ذلك تكنولوجيا التعليم ، وغيره م

البد من تعريف كل مصطلح من هذه المصطلحات لبيان مدى ارتباط مصطلح 

تكنولوجيا التعليم بتلك المصطلحات وسنحاول أن نستقي تلك التعريفات من 

 مصادرها الموثوق من أصحاب االختصاص . 

   Instructional Technologyأوال : مفهوم تكنولوجيا التعليم 

هذا المصطلح هو مصطلح معرب ب ) تقنيات التعليم ( وقد ظهر هذا المصطلح     
تقريبا في النصف األخير من القرن العشرين مواكبا للثورة التكنولوجية العارمة التي 
شملت كافة نظم الحياة اإلنسانية على كوكب األرض ولكي يتضح لنا مفهوم 

  بد من تعريف مصطلح التكنولوجيا بشكل عام . التكنولوجيا ال

 وكلمة تكنولوجيا في األصل كلمة يونانية مشتقة من كلمتين :

 ( بمعنى حرفة أو صنعة . Technoالمقطع األول ) تكنو 

 ( بمعنى فن أو علم . Logyوالمقطع الثاني ) لوجي 

رفة أو علم الحرفة ومن هنا يتضح لنا أن معنى هذه الكلمة المركبة هو فن الح      
ن الصنعة. ويتضح لنا من هذا المعنى أن كلمة تكنولوجيا ترتبط ارتباطا وثيقا ـأو ف

 Techniqueبالعلم التطبيقي التقني يدل على ذلك أصل الكلمة في اللغة االنكليزية ) 

( بمعنى تقانة أو تقنية وعلى ضوء هذا التعريف العام للتكنولوجيا يمكن تعريف 
 التعليم بأنها : تكنولوجيا 

 )) تطبيق نظمي لمبادئ ونظريات التعليم عمليا في الواقع الفعلي لميدان التعليم (( .

    Technology in Instructionalثانياً : التكنولوجيا في التعليم 

ويشير هذا المصطلح إلى ) استخدام التطبيقات التكنولوجية واالستفادة منها ، في      
إدارة وتنظيم العملية التعليمية بأي مؤسسة تعليمية ( فاستدام الحاسب اآللي مثال 
لعمل قواعد بيانات الطالب والعاملين بالمؤسسة التعليمية أو لتنظيم الجدول إلى غير 

 في التعليم ومن هنا يتضح الفرق بين المصطلحين .  ذلك يطلق عليه التكنولوجيا



    Educational Technologyثالثاً : تكنولوجيا التربية : 

وتكنولوجيا التربية مفهوم مركب يشترك فيه العنصر البشري بأفكاره وأساليبه        
مع األجهزة واألدوات والمواد بإمكانياتها للعمل على تحليل القضايا والمشكالت 

لمتصلة بجميع جوانب النمو اإلنساني واقتراح الحلول المناسبة لها والعمل على ا
تنفيذ تلك الحلول ، وتقويم نتائجها ، وإدارة جميع العمليات المتعلقة بها وعلى هذا 
األساس فتكنولوجيا التعليم تعد جزءا من تكنولوجيا التربية وبعدا واحدا من أبعادها 

المفهومين هو في درجة العمومية والخصوصية  وعلى هذا فان االختالف بين
 فتكنولوجيا التربية اعم من تكنولوجيا التعليم . 

  Aids  Instructionalرابعاً : الوسائل التعليمية  

وهذا المصطلح من أكثر المصطلحات تداخال مع مصطلح تكنولوجيا التعليم       
يرية أدت إلى ظهور تكنولوجيا والوسائل التعليمية قد تمثل خطوه سابقة ومرحلة تطو

التعليم وقد تطور مفهوم الوسائل التعليمية بتطور الحواس التي تخاطبها هذه الوسائل 
فكانت الوسائل البصرية ثم كانت الوسائل السمعية ثم الوسائل السمع بصرية ثم 

 الوسائل التعليمية التي تخاطب أكثر من حاسة . 
ية )) بأنها األجهزة واألدوات والمواد التعليمية ونوجز هنا تعريفا للوسائل التعليم

التي يستخدمها المعلم داخل حجرة الدراسة لتيسر له نقل الخبرات التعليمية إلى 
 المتعلم بسهولة ووضوح (( . 

ومن هنا نلخص إلى أن الوسائل التعليمية تمثل جزءا من منظومة تكنولوجيا التعليم 
 د عناصرها .ــواح

 ي مجال تقنيات التعليم ...اتجاهات حديثة ف

شهدت العقود األخيرة من القرن الميالدي تطورات تقنية عديدة في حين أن       

الوسائل التعليمية عنصر من عناصر نظام شامل لتحقيق أهداف الدرس وحل 

الوسائل    Kinderالمشكالت التعليمية في موقف تعليمي معين ، ويعرف كيندر 

التعليمية على أنها تلك األدوات والطرق التي يستخدمها المعلم خالل المواقف 

 التعليمية مع مراعاة أنها مجرد وسائل وليست غايات أو خبرات للمتعلم بحد ذاتها .

كما أنها تتضمن جميع األدوات والطرق التي تستخدمها الحواس مجتمعة أو بعضها 

مس والذوق ، والوسائل التعليمية هي" تلك المواد التي بما في ذلك حواس الشم والل

ال تعتمد أساسا على القراءة واستخدام األلفاظ والرموز لنقل معانيها وفهمها وهي 

مواد يمكن بواسطتها زيادة جودة التدريس وتزويد التالميذ بخبرات تعليمية باقية 

 األثر " 

ة معلم / مدرس بمعناها القديم فقد تغير دور المعلم بصورة واضحة وأصبحت كلم   

  facilitatorال تعبر عن مهامه الجديدة وظهرت في األدبيات الحديثة كلمة مسهل 



لوصف مهام المعلم على أساس انه الذي يسهل عملية التعلم لطالبه فهو يصمم بيئة 

التعلم ويشخص مستويات طالبه ويصف لهم ما يناسبهم من المواد التعليمية ويتابع 

 م ويرشدهم ويوجههم حتى تتحقق األهداف المنشودة.تقدمه

كما تغير دور المتعلم نتيجة لظهور المستحدثات التكنولوجيا وتوظيفها في        

مجال التعليم ، فلم يعد متلقيا سلبيا حيث ألقيت على عاتقه مسؤولية التعلم ، مما 

بنفسه مع المواد استلزم أن يكون نشطا إثناء موقف التعلم ويبحث وينقب ويتعامل 

 التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة ويتفاعل معها . 

ولقد تأثرت المناهج الدراسية أيضا بظهور المستحدثات التكنولوجيا ، وشمل       

التأثير أهداف هده المناهج ومحتواها وأنشطتها وطرق عرضها وتقديمها وأساليب 

لم الذاتي وغرس حب المعرفة تقويمها ، ولقد أصبح إكساب الطالب مهارات التع

وتحصيلها في عصر االنفجار المعرفي من األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ، 

وتمركزت الممارسات التعليمية حول فردية المواقف التعليمية، وزادت درجة الحرية 

المعطاة للطالب في مواقف التعلم مع زيادة الخيارات والبدائل التعليمية المتاحة 

 أمامهم .

ولقد تأثرت أيضا معايير الجودة التعليمية بظهور المستحدثات التكنولوجيا ، وأصبح 

تقدم فلقد أدى ظهور  اإلتقان هو المعيار األول لنظم التعليم . وباإلضافة إلى ما

المستحدثات التكنولوجيا إلى ظهور مفاهيم جديدة في ميدان التعليم ارتبطت 

ات التعليمية بصفة خاصة فبدأنا نسمع عن بالمستوى اإلجرائي التنفيذي للممارس

 التعليم المفرد ، والتعليم المصغر ، والحقائب التعليمية ، والتعليم بمساعدة الكمبيوتر 

وتكنولوجيا الوسائط المتعددة ، واالنترنت ، ومركز مصادر التعلم ، والمكتبة      

والتدريب عن بعد ، نسمع عن مفاهيم التعلم عن بعــد ،  االلكترونية ، كما بدأنا

 ي مجال التعليم . ــوتر ، فـوالمؤتمرات بالفيديو ، والمؤتمرات بالكمبي

 تصنيف الوسائل التعليمية ) تقنيات التعليم ( ... 

حاول المختصون على مدى فترات طويلة تصنيف الوسائل التعليمية ، وبالفعل       

أهمها تصنيف ) ادجارديل ( فهو نتج لنا في الميدان العديد من التصنيفات وكان من 

من أكثر التصنيفات أهمية ومن أهمها انتشارا وذلك لدقة األساس التصنيفي الذي 

اعتمد عليه العالم ادجارديل وهذا التصنيف يطلق عليه العديد من المسميات فأحيانا 

يسمى بـ ) مخروط الخبرة ( وأحيانا أخرى بـ )هرم الخبرة( وهناك من يطلق عليه 

( هم من يطلق عليه تصنيف )ادجارديلف ) ديل ( للوسائل التعليمية ومنتصني

للوسائل التعليمية .عندما نتمعن في تصنيف ادجارديل للوسائل التعليمية نجده وضع 



الخبرة المباشرة في قاعدة الهرم والتي اعتبرها أفضل أنواع الوسائل التعليمية الن 

التي سيستفيد منها بعض الخبرات بجميع الطالب فيها يتعامل مع الخبرة الحقيقية 

ونجد على النقيض  الخبرة الحقيقية بسلوكها الطبيعيحواسه والتي ستتصرف فيها 

ى حاسة السمع فقط ) ـر علــي فقط تؤثـي أعلى الهرم الرموز اللفظية التـمن ذلك وف

الهرم فكلما اتجهنا إلى قاعدة المخروط زادت درجة الحسية ، وكلما اتجهنا إلى قمة 

 ازدادت درجة التجريد ( وهذا ينطبق فقط على مخروط الخبرة .

 إن المتأمل في مخروط الخبرة لـ )ادجارديل ( يالحظ ثالثة أنواع من التعليم :

ي ـمى بالتعليم عن طريق الممارسات واألنشطة المختلفة وهيس ما النوع األول :

الخبرات  –الخبرات المعدلة  –ي المخروط ) الخبرات الهادفة المباشرة ــتشمل ف

 الممثلة أو ما تسمى بالممسرحة ( .

ي تشمل ــن طريق المالحظات والمشاهدات وهــيسمى بالتعليم ع ما النوع الثاني :

 –المعارض  –ية ــالزيارات الميدان –ة ــ) التوضيحات العملي     ي المخروطــف

 التسجيالت الصوتية ( . –الثابتة  الصور – م المتحركة الي واألفـون التعليمــالتلفزي

ي ــن طريق المجردات والتحليل العقلي وهــما يسمى بالتعليم ع النوع الثالث :

 الرموز اللفظية ( . –روط ) الرموز البصرية ـي المخــتشمل ف

 يتم دائما توفير الخبرة المباشرة ؟ (   ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ) لماذا ال 

لصعوبات التي قد تعترض المعلم في اختياره لوسيلة تعليمية * الن هناك بعض ا

  -معينة ، ومن بين تلك الصعوبات ما يلي :

 صعوبة توفر الخبرة المباشرة في جميع األوقات . -0

 خطورة الخبرة المباشرة . -4

 الخبرة المباشرة باهظة التكاليف . -4

 الخبرة المباشرة نادرة . -2

 طويال .الخبرة المباشرة قد تستغرق وقتا  -2

 الخبرة المباشرة قد تحدث نظام عشوائي داخل قاعة الدرس .  -1

صعوبة االحتفاظ بالخبرة المباشرة . لذا يلجأ المعلم لمستويات اقل من  -1

الخبرة المباشرة ليتدارك تلك الصعوبات ، ولكن دائما المشاركة الفعالة بين 

 مختلف أنواع الوسائل هي األجدى واألكثر كفاءة .

 ائل التعليمية ) تقنيات التعلم ( أهمية الوس

لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية ضبا من الترف ، بل       

أصبح ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءا ال يتجزأ في بينة 

 منظومتها . ومع بداية االعتماد على الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم لها



جذور تاريخية قديمة ، فأنها ما لبثت أن تطورت تطورا متالحقا كبيرا في اآلونة 

 األخيرة مع ظهور النظم التعليمية الحديثة .

وقد مرت الوسائل التعليمية بمرحلة طويلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى 

حتى وصلت إلى أرقى مراحلها التي نشهدها اليوم في ظل ارتباطها بنظرية 

 .  Communication Theory Systems Approach تصال الحديثة اال

وهناك فوائد تحظى بأهمية بالغة لدى المعلمين والمخططين التربويين لما لها      

من أهمية في أنها تؤدي إلى استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجته للتعلم فال شك أن 

ألفالم التعليمية والمصورات تقدم للوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والنماذج وا

خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه فالطالب الذي 

يخرج في رحلة لبى شاطئ البحر قد يجد في اللعب والسياحة ما يشبع حاجته في 

آخر بجمع األصداف والقواقع وإثارة كثير من األسئلة حولها . وكلما  نفسه بينما يهتم

نت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم اقرب إلى الواقعية أصبح لها مغنى كا

ملموسا وثيقة الصلة باألهداف وكذلك يمكن عن طريق استخدام الوسائل التعليمية 

تنويع الخبرات التي تهيؤها المدرسة والممارسة والتأمل والتفكير فتصبح المدرسة 

اهات وتعمل على إثراء مجاالت الخبرة التي بذلك حقال لنو الطالب في جميع االتج

يمر بها وبذلك تشترك جميع حواس الطالب في عمليات التعلم مما يؤدي إلى ترسيخ 

وتعميق هذا التعلم وتساعد الوسائل التعليمية على تكوين عالقات مترابطة مفيدة 

برة راسخة بين كل من ما يتعلمه الطالب وذلك عندما تشترك الحواس في تشكيل الخ

الجديدة وربطها بالخبرات السابقة ونرى أن الوسائل التعليمية إذ أحسن المعلم 

استخدامها وتحديد الهدف منها وتوضيحه في ذهن الطالب يؤدي ذلك إلى زيادة 

مشاركة الطالب االيجابية في اكتساب الخبرة وتنمية قدرته على التأمل ودقة 

األسلوب إلى تحسين نوعية التعلم ورفع  المالحظة وإتباع التفكير العلمي ويؤدي هذا

مستوى األداء عند الطالب .كما نرى أن الوسائل التعليمية يمكن عن طريقها تنويع 

أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين الطالب فمن المعروف أن الطالب 

يختلفون في قدراتهم واستعداداتهم فمنهم من يحقق مستوى عاٍل من التحصيل عند 

الستماع للشرح النظري للمعلم وتقديم أمثلة قليلة ومنهم من يزداد تعلمه عن طريقة ا

 الخبرات البصرية مثل مشاهدة األفالم أو الشرائح . 

 أهمية الوسائل التعليمية ... في تحسين العملية التعليمية .

عليم فان ومن قراءتنا لتلك األهداف السامية التي تسعى إلى تحقيقها تكنولوجيا الت     

من السهل التعرف على أهمية الوسائل التعليمية ، فالوسائل التعليمية باعتبارها 



عنصر من عناصر تكنولوجيا التعليم فأنها تقدم خدمات من اجل تحقيق الهدف الدال 

  -على أهمية الوسائل التعليمية ما يلي :

بناء وتجسيد المفاهيم والقيم المجردة : فالرموز اللفظية التي يتم تلقينها للطالب  -0

من قبل المعلم تعتبر لهم مفاهيم مجردة ال معنى لها وبعيدة عن الواقع 

والمحسوس ، وذلك من خالل تأثير الوسيلة التعليمية على حاسة أخرى من 

لجمهورية العراقية مع مثال ) معلم يشرح لطالبه عن حدود ا –حواس الطالب 

الدول المجاورة باستخدام الرموز اللفظية فقط ، ففي هذه الحالة تعتبر المعلومات 

مجردة للطالب وال شيء محسوس بالنسبة لهم يوضح تلك الحدود وطبيعتها ، 

ولكن من خالل عرض المعلم لهم مثال خارطة مع شرحه اللفظي فان الوسيلة 

ة البصر كحاسة أخرى على حاس الحالة ( قد أثرتالتعليمية ) الخارطة في هذه 

معاونة مع حاسة السمع وبالتالي نقول أن الخارطة قامت ببناء المفهوم للطالب 

 عن واقع تلك الحدود وتوضيح معالمها ( .

و معروف لدى ه زيادة انتباه الطالب وقطع رتابة المواقف التعليمية : أن ما -4

مر بثالث مراحل ففي الرحلة األولى يكون علماء النفس التربويين أن التعلم ي

االنتباه وفي المرحلة الثانية يكون اإلدراك وفي المرحلة الثالثة يكون الفهم ، 

وكلما زاد االنتباه زاد اإلدراك وبالتالي يزيد الفهم لدى الطالب والوسيلة 

التعليمية تساعد المعلم في أن يكون موقفه التعليمي الذي بصدده أكثر إثارة 

أكثر تشويقا يؤدي إلى زيادة انتباه الطالب ويقطع حدة الموقف التعليمي ويمنع و

 شرود ذهن المتعلم . 

تقليص الفروق الفردية : عندما ال يستخدم المعلم الوسيلة التعليمية ويعتمد فقط  -4

على الرموز اللفظية في شرحه فان بعض الطالب يجد صعوبة في مسايرة 

ي فان الفروق بين الطالب ستزداد الن منهم من المعلم إثناء الشرح وبالتال

يستطيع المتابعة والفهم والبعض اآلخر منهم ال يستطيع المتابعة وعن طريق 

استخدام الوسيلة التعليمية فأنها تساعدنا على تقليص تلك الفروق الفردية بين 

الطالب وسيرتفع معدل فهم كل طالب منهم إلى درجة معقولة وبدرجة أفضل لو 

 نا ذلك بدون استخدام الوسيلة التعليمية .قار

 توفير إمكانية تعلم الظواهر الخطرة والنادرة . -2

 التغلب على البعدين الزماني والمكاني . -2

 تنمية الرغبة واالهتمام لتعلم المادة التعليمية . -1

 تقديم حلول لمشكالت التعليم المعاصر . -1

 توفير الجهد والوقت . -8

 .المساعدة على تذكر المعلومات وإدراكها خصوصا عند استخدام السمع والبصر   -9



 أهمية استخدام التقنية التعليمية :  -01

 تعالج العيوب اللفظية في التدريس . -

 تجعل التعلم أعمق وأبقى أثرا . -

 تؤثر في االتجاهات السلوكية والمفاهيم العلمية واالجتماعية . -

 ة وحل المشكالت واالعتماد على النفس .تنمي حب التعاون ودقة المالحظ -

 تثير اهتمام الطالب وتحفزه إلى المشاركة داخل الفصل وخارجه . -

 تتغلب على الفروق الفردية بين الطالب . -

 س/ كيف تقلص الوسيلة التعليمية الفروق الفردية -

 م.م.احمد عدنان علي

 

 المحاضرة الرابعة والخامسة

 الثالث الفصل

 ... التربوية التقنيات علم الى المدخل

 Education Technology التربوية التقنيات مفهوم

 وغيططططر البشططططرية المصططططادر جميططططع االعتبططططار بعططططين تأخططططذ منهجيططططة وطريقططططة جديططططد مصطططططلح

 .محددة اهداف ضوء في التعليم عملية وتقويم وتنفيذ تصميم في البشرية

 تسطططمية معهطططا تحمطططل مرحلطططة كطططل وكانطططت متعطططددة بمراحطططل  التربويطططة التقنيطططات مفهطططوم مطططر لقطططد

 وفطططق المفهطططوم هطططذا تبلطططور ان الطططى سطططبقتها التطططي المرحلطططة مطططن واعمطططق أوسطططع ومفهطططوم جديطططدة

 التقنيطططات مفهطططوم تططططور الموضطططوع هطططذا فطططي وسطططنتتبع الحاضطططر عصطططرنا  فطططي ثابتطططة أسطططس

 ،التربوية

 تخاطبها التي الحواس  أساس على التسمية: األولى المرحلة -1

 ان المعطططروف فمطططن، معهطططا تعامطططل التطططي المرحلةبالحاسطططة هطططذه فطططي التسطططمية اقترنطططت

  هللا منحطططه التطططي المنافطططذ تلطططك المحيططططة البيئطططة علطططى منافطططذه طريطططق عطططن يطططتعلم االنسطططان

 انهططا أي  البصططرية الوسططائل هططو عليهططا اطلططق اسططم اول كططان، حولططه مططا الدراك إياهططا

 المططتعلم الططى للوصططول كطريططق البصططر حاسططة علططى تعلمهططا فططي تعتمططد التططي الوسططائل

. 

 األرضطططية الكطططره سططططح علطططى  قطططدماه وططططات منطططذ الوسطططيلة بهطططذه االنسطططان تعلطططم لقطططد

 يطططدري ال جثتطططه امطططام حطططائرا وقطططف هابيطططل اخطططاه قتطططل  عنطططدما قابيطططل  ادم ابطططن فقصطططة

 بها؟ يفعل ماذا



 .أخيه جثة دفن كيفية اراه غرابا له هللا ارسل حتى

  الهيططثم ابططن  كالحسططن البصططرية الوسططائل أهميططة علططى األوائططل التربيططة علمططاء اكططد وقططد

 كططرة اول صططنع الططذي واالدريسططي عمليططا الطبيعططة ظططواهر  لطالبططه يفسططر كططان  الططذي

 األشطططياء وضطططع ضطططرورة اكطططد الطططذي  وروسطططو طلبتطططه بهطططا ودرس الفضطططة مطططن ارضطططيه

 . المجرد الكالم عن بعيدا واقعيا تعليما ليتعلم يراها حتى المتعلم عين امام

 المرتبططططة بالتسطططميات تتعلطططق  المرحلطططة هطططذه فطططي  أخطططرى تسطططمية ذلطططك بعطططد وظهطططرت

  التعليميطططة واألدوات المطططواد تلطططك بهطططا يقصطططد والتطططي  السطططمعية الوسطططائل هطططي  بطططالحواس

 اكسططابهم اجططل مططن المتعلمططين لططدى السططمع حاسططة بهططا مخاطبططا  المعلططم يسططتخدمها التططي

 .مسموعة تعليمية خبرات

 بصطططرية السطططمعية التقنيطططات هطططي المرحلطططة هطططذه فطططي أخطططرى تسطططمية ظهطططرت ثطططم ومطططن

 خبططططرات المططططتعلم تكسططططب التططططي  والمططططواد  واألجهططططزة األدوات  فيهططططا تسططططتخدم والتططططي

 تلططك هططي بصططرية  السططمعية  فالوسططائل والبصططر السططمع حاسططتي  طريططق عططن تعليميططة

 .معا والبصر السمع حاستي على تركز التي الوسائل

 اكانططططت  سططططواء  الحططططواس أسططططاس علططططى تطلططططق التططططي التسططططميات علططططى الماخططططذ ومططططن

 تركيطططزا فيطططه كطططان انطططه بصطططرية سطططمعية وسطططائل او سطططمعية وسطططائل او بصطططرية وسطططائل

 اال أخططططرى حططططواس ثططططالث  فهنططططاك الحططططواس لبقيططططة واهمططططاال الحططططواس  بعططططض علططططى

 مهمططة  تصططبح قططد  والتططي الططتعلم عمليططات فططي تسططاهم(  والططذوق واللمططس الشططم)  وهططي

  التعليمية المواقف بعض في

 

 :االتية النسب وفق على التعليم في  تسهم الحواس ان  الدراسات وأثبتت

  التعلم من% 84 يشكل  البصر حاسة طريق عن التعلم

 التعلم من% 00 يشكل السمع حاسة طريق عن التعلم

 التعلم من4.2 يشكل الشم حاسة طريق عن التعلم

  التعلم من 0.2 يشكل اللمس حاسة طريق عن التعلم

  التعلم من% 0 يشكل الذوق حاسة طريق عن التعليم

 المعينةةةةةات– االيضةةةةةا  وسةةةةةائل)  للتةةةةةدريس مسةةةةةاند  باعتبارهةةةةةا الوسةةةةةائل مرحلةةةةةة -2

 (التربوية

 بدرجطططة لططيس ولكططن تدريسططهم فطططي بهططا المعلمططين اسططتعانة بسطططبب التسططميه هططذه جططاءت

 لهططططذه مفهومططططه بحسططططب مططططنهم كططططل متفاوتططططة بططططدرجات بططططل االسططططتعانة مططططن واحططططده

 .قليل كان لها استعمالهم ان بل له  واهميتها المعينات



  علطططى الوسطططائل هطططذه وظطططائف تقصطططر انهطططا المرحلطططة هطططذه  تسطططميات علطططى الماخطططذ ومطططن

  يمكطططططن،  التطططططدريس عمليطططططة فطططططي كماليطططططة، ثانويطططططه وتعتبرهطططططا للغايطططططة ضطططططيقه حطططططدود

 . بها االستعانة

 

 (االتصال  نظرية) ظهور مرحلة -3

  الطبطططع اجتمطططاعي االنسطططان ان أسطططاس علطططى المجتمطططع فطططي  االتصطططال نظريطططة ظهطططرت لقطططد

 مططن الكائنططات بططين مططن بططه خططص ولمططا جنسططه أبنططاء مططع للتواصططل عليططه املططت واجتماعيتططه

 هللا خليقططة بالعقططل وهططو وقائططدها وصططانعها الحيططاة سططيد يكططون ان عليططه توجططب  العقططل هبططة

 أساسطططيا محطططورا  البشطططر بنطططي بطططين االتصطططال جعطططل  اإللهطططي التكليطططف وهطططذا  األرض ففطططي

 . دونه من تقيم ان لها يمكن ال  اإلنسانية  الحياة في

  اقتنطططع اذ التربويطططة التقنيطططات مفهطططوم تططططور مسطططار فطططي تحطططول نقططططة النظريطططة ظهطططور مثطططل

 .التعليمية للعملية  االخر البعد تشكل أصبحت الوسيلة هذه ان  المعلم

 المصطططدر وهطططو، االتصطططال عناصطططر مطططن وهوالمصطططدراالول(:المعلطططم)Sender المرسطططل-أ

 تاويلطططه الطططى يسطططعى مطططا وغيرهطططا واالتجاهطططات والحقطططائق المعلومطططات يمتلطططك الطططذي األول

 .االتصال عمليه به يبدا  معين هدف وللمرسل  المستقبل الى

 اليهطططططا يوجطططططه التطططططي الجماعطططططة او الشطططططخص وهطططططو( المطططططتعلم:)Receiver المسطططططتقبل -ب

 .رسالته المرسل

 والمفطططططاهيم والحقطططططائق واألفكطططططار المعلومطططططات مجموعطططططة هطططططي... Massageالرسطططططالة-ج

 اهططداف لتحقيططق إياهططا واكسططابهم فيهططا المسططتقبلين اشططراك الططى المرسططل يسططعى التططي والقططيم

 الحقططططائق او الططططدرس موضططططوع هططططي التعليمططططي المجططططال فططططي والرسططططالة االتصططططال عمليططططة

 .للمتعلمين المعلم يقدمها التي العلمية

  Communication Chanel   االتصال قناة-د

 تطططاثير االتصططال ولقنططاة المسططتقبل الططى المرسططل مططن الرسططالة بهططا تنقططل التططي النظريططة هططي

)  الوسطططططيلة بتغيططططر الرسططططالة تتغيططططر ان الممكططططن مططططن انططططه لدرجططططة الرسططططالة علططططى بططططالغ

 األدوار تبططادل عططن فضططال الوسططيلة هططي الرسططالة بططان القططول الططى الططبعض دفططع ممططا(،القنططاة

 .والطالب المدرس بين

 Feed Backالراجعة التغذية  -ـ  ه

  مطططن بطططد فطططال ناجحطططة االتصطططال عمليطططة وتكطططون،  االتصطططال فاعليطططة تطططزداد الراجعطططة بالتغذيطططة

 التغذيطططة وتقطططوم،  أهطططدافها حققطططت رسطططالته ان مطططن المرسطططل يتاكطططد لكطططي الراجعطططة التغذيطططة

 او سطططلبية كانطططت سطططواء  ودالالتطططه المسطططتقبل فعطططل رد علطططى االتصطططال عمليطططة فطططي الراجعطططة

 التغيططططرات وصططططف عمليططططة هططططي التربططططوي االتصططططال فططططي الراجعططططة فالتغذيططططة،  إيجابيططططة



 علطططى خاللهطططا مطططن والحكطططم الرسطططالة تلقيطططه عنطططد المسطططتقبل يبطططديها التطططي االشطططكال المتعطططددة

 .فيه الرسالة تاثير مدى

 والطالب المدرس بين األدوار تبادل

 وأصطططبحت السطططابقة أدوارهطططا مطططن أهميطططة اكثطططر الوسطططيلة دور اصطططبح المرحلطططة هطططذه وفطططي

 الطططى االسطططم تغيطططر وهنطططا والتربطططوي التعليمطططي االتصطططال اركطططان مطططن أساسطططيا ركنطططا تشطططكل

 وسططططائل مططططن جديططططدة  أنططططواع المرحلططططة هططططذه فططططي دخلططططت اذ التربويططططة االتصططططال وسططططائل

 أنمطططاط ظهطططرت لطططذلك وتبعطططا، والتلفزيطططون السطططينما مثطططل المعاصطططرة واجهزتطططه  االتصطططال

 أجهططزة تسططتخدم أصططبحت والتططي،  الفططردي والططتعلم  الططذاتي الططتعلم منهططا الططتعلم مططن جديططده

HardwareوبرمجيططططططاتSoftware مططططططن الطالططططططب يططططططتمكن بحيططططططث مصططططططممة تكططططططون 

 الطططتعلم لعمليطططات مطططديرا هنطططا دوره اصطططبح الطططذي المطططدرس اشطططراف تحطططت بنفسطططه اسطططتخدامها

 او القنطططاة:  انهطططا علطططى الوسطططيلة او التقنيطططة تعريطططف تطططم االتصطططال نظطططري علطططى وباالعتمطططاد.

 الططى المرسططل مططن_ الرسططالة_ التعليميططة األهططداف نقططل يططتم خاللهططا مططن يططتم التططي القنططوات

 . المستقبل

 الوسةةةةائل) التعليميةةةةة بالعمليةةةةة ارتباطهةةةةا أسةةةةاس علةةةةى الوسةةةةائل تسةةةةمية مرحلةةةةة  -4

 (.التعليمية

 الطططذي الضطططيق المحطططدد النططططاق عطططن المفهطططوم هطططذا النتقطططال كنتيجطططة  التسطططمية هطططذه جطططاءت

 والتطططدريس بطططالحواس الضطططيقة عالقتهطططا اططططار مطططن بطططه انتقلطططت اذ السطططابقة المراحطططل تناولتطططه

 ربططط الططى تشططير التعليميططة الوسططائل فتسططمية والططتعلم التعلططيم بعمليططة شططمولية اكثططر لعالقططات

 . وصوره اشكاله بشتى التعليم بعملية الوسائل

 وأدوات ومطططواد أجهطططزة مطططن المعلطططم يسطططتعمله مطططا كطططل بانهطططا التعليميطططة الوسطططائل وتعطططرف

 بسطططهولة المطططتعلم محطططددة تعليميطططة خبطططرات لنقطططل وخارجهطططا الصطططف غرفطططة داخطططل وغيرهطططا

 . المبذول والجهد الوقت في االقتصاد مع ووضوح ويسر

  بطططاالجهزة اال يطططتم ال واسطططع نططططاق الطططى المفهطططوم هطططذا يخطططرج التعليميطططة الوسطططائل وبمرحلطططة

 .سابقا ذكرت التي الوسائل من ذلك غير الى يتعداها بل  واألدوات

 التعليميططططة للوسططططائل الضططططيق التصططططور او المططططدلول ان التسططططمية هططططذه علططططى الماخططططذ ومططططن

 خطططوات فططي تسططير منهجيططة متكاملططة نظططرة التعليميططة للعمليططة تنظططر  عامططة نظريططة جعلهططا

 مططن متكامططل جططزء التعليميططة الوسططيلة تصططبح بحيططث األخططرى فططي منهططا كططل تططوثر متسلسططلة

 يحققططططه مططططا وهططططذا محططططددة اهططططداف لتحقيططططق المططططدرس يتبعهططططا التططططي التططططدريس اسططططتراتيجية

 .التربوية التقنيات مفهوم

 النظم منحى ظل في التسمية مرحلة -5

 اخطططرا نظطططام داخطططل يكطططون ان بطططد ال كطططان نظريطططا نظامطططا كطططان الطططذي النظطططام هطططذا يطططتم ولكطططي

 التقنيطططات  توصطططف لطططذا،واسطططتعماله وتوظيفطططه وتطبيقطططه تنظيمطططه خاللطططه مطططن يمكطططن  عمليطططا



 أصططططبحت كونهطططا التربويطططة التقنيططططات الن ذلطططك  نظطططام مطططن وجططططزء نظطططام بانهطططا التربويطططة

 هططذا يططتم ولكططي  والتقططويم والتنفيططذ  والتصططميم التخطططيط فططي  وطريقططة التفكيططر فططي طريقططة

 يشططططتمل( System) متكامططططل نظططططام داخططططل يكططططون ان بططططد فططططال المططططنظم العلمططططي األسططططلوب

 : على

 . بها يتصل وما والمتعلم والمعلم المحتوى تشمل وهي(: Inputs) المدخالت

 ومطططططا واألنشططططططة والوسطططططائل واألسطططططاليب الطرائطططططق وتشطططططمل(: processes) العمليطططططات

 . بها يتصل

 ان والعمليططططات المططططدخالت بططططين التفاعططططل عمليططططة نتططططائج وتشططططمل(: outpot) المخرجططططات

 لططم اذ التعليمططي الموقططف تشططكل متكاملططة منظومططة مططن يتجططزء ال جططزء التربويططة  التقنيططات

 باالسطططططتراتيجية بطططططل فحسطططططب التعليميطططططة واألجهطططططزة التعليميطططططة بطططططالمواد االهتمطططططام يعطططططد

 هطططذه مثطططل فططي التعليمطططي الموقططف ومصطططمم المنظومطططة لهططذه المصطططمم قبططل مطططن الموضططوعة

 التعليميططة األهططداف لتحقيططق الوسططيلة هططذه اسططتخدام كيفيططة  بيططان اجططل مططن والمعلططم الحططالي

 .لةقب من المحددة

 االبططططداع قمططططة هططططو البشططططري العقططططل ان)  االتططططي األسططططاس علططططى يقططططوم الططططنظم  منحططططى ان

 عنططد البططد لططذا تخيلهططا حتططى بططل وصططفها يصططعب بطريقططة مططنظم العقططل هططذا وان والتنظططيم

 شطططيوع مططن الططرغم علططى(. ومرتطططب مططنظم أسططاس علططى يكطططون ان العقططل هططذا مططع التعامططل

 ان اال التربويطططة التقنيطططات لمفهطططوم دقيطططق شطططامل تعريطططف إيجطططاد صطططعوبة تطططرى التطططي اآلراء

 مفهططوم  اصططبح اذ اآلراء هططذه أهميططة مططن قلططل قططد الططنظم ومفهططوم المفهططوم هططذا بططين الططربط

 مفهطططططوم: االتيطططططة  المفطططططاهيم كطططططل مطططططن مسطططططتمدة جطططططذور الطططططى يسطططططتند التربويطططططة التقنيطططططات

 التطططي التطططدريس اسطططتراتيجية مطططن متكامطططل. الطططنظم ومفهطططوم التطططدريس ومفهطططوم التكنولوجيطططا

 .التربوية التقنيات مفهوم يحققه ما وهذا محددة اهداف لتحقيق المدرس يتبعها
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 اخطططرا نظطططام داخطططل يكطططون ان بطططد ال كطططان نظريطططا نظامطططا كطططان الطططذي النظطططام هطططذا يطططتم ولكطططي

 التقنيطططات توصطططف لطططذا، واسطططتعماله وتوظيفطططه وتطبيقطططه تنظيمطططه خاللطططه مطططن يمكطططن عمليطططا

 أصططططبحت كونهططططا التربويططططة التقنيططططات الن ذلططططك نظططططام مططططن وجططططزء نظططططام بانهططططا التربويططططة

 هطططذا يطططتم ولكطططي والتقطططويم والتنفيطططذ والتصطططميم التخططططيط فطططي وطريقطططة التفكيطططر فطططي طريقطططة

 يشططططتمل( System) متكامططططل نظططططام داخططططل يكططططون ان بططططد فططططال المططططنظم العلمططططي األسططططلوب

 : على

 . بها يتصل وما والمتعلم والمعلم المحتوى تشمل وهي(: Inputs)المدخالت

 يتصطططل ومطططا واألنشططططة والوسطططائل واألسطططاليب الطرائطططق وتشطططمل(:processes)العمليطططات

 . بها



 ان والعمليططططات المططططدخالت بططططين التفاعططططل عمليططططة نتططططائج وتشططططمل(:outpot)المخرجططططات

 اذ التعليمطططي الموقطططف تشطططكل متكاملطططة منظومطططة مطططن  يتجطططزء ال جطططزء التربويطططة  التقنيطططات

 باالسططططتراتيجية بططططل فحسططططب التعليميططططة واألجهططططزة التعليميططططة بططططالمواد االهتمططططام يعططططد لططططم

  هطططذه مثطططل فططي التعليمطططي الموقططف ومصطططمم المنظومطططة لهططذه المصطططمم قبططل مطططن الموضططوعة

 التعليميطططة األهطططداف لتحقيطططق الوسطططيلة هطططذه اسطططتخدام كيفيطططة بيطططان اجطططل مطططن والمعلطططم الحالطططة

 .قبله من المحددة

  االبططططداع قمططططة هططططو البشططططري العقططططل ان:) االتططططي أالسططططاس علططططى يقططططوم الططططنظم منحططططى ان

 عنططد بططد ال لططذا تخيلهططا حتططى بططل وصططفها يصططعب بطريقططة مططنظم العقططل هططذا وان والتنظططيم

 شطططيوع مططن الططرغم علططى(. ومرتطططب مططنظم أسططاس علططى يكطططون ان العقططل هططذا مططع التعامططل

 ان اال التربويطططة التقنيطططات لمفهطططوم دقيطططق شطططامل تعريطططف إيجطططاد صطططعوبة تطططرى التطططي اآلراء

 مفهططوم اصططبح اذ اآلراء هططذه أهميططة مططن قلططل قططد الططنظم ومفهططوم المفهططوم هططذا بططين الططربط

 مفهطططططوم:  االتيطططططة المفطططططاهيم كطططططل مطططططن مسطططططتمدة جطططططذور الطططططى يسطططططتند التربويطططططة التقنيطططططات

 . النظم ومفهوم التدريس ومفهوم التكنولوجيا

 منظمطططة منهجيطططة عمليطططة)  انهطططا علطططى الطططنظم منحطططى ضطططوء فطططي التربويطططة التقنيطططات تعطططرف

 الططططتعلم مصططططادر مططططع مططططنظم بشططططري تفاعططططل إدارة علططططى تقططططوم اإلنسططططاني الططططتعلم لسططططير

 اهططططداف لتحقيططططق وذلططططك التعليميططططة االالت او واألجهططططزة التعليميططططة المططططواد مططططن المتنوعططططة

 (.محددة

 

 التعليمية والوسائل التربوية التقنيات

 :التعليمية الوسائل تعريف

 ويطططططرى،  التعليميطططططة العمليطططططة فطططططي دورهطططططا بتططططططور التعليميطططططة الوسطططططيلة مفهطططططوم تططططططور

 عطططن للمعلطططم يمكطططن التطططي االتصطططال قنطططوات هطططي:هطططو لهطططا تعريطططف افضطططل ان التربويطططون

 والططططنفس المعرفططططي) الثالثططططة بجوانبهططططا(الدراسططططية المططططادة محتططططوى)الرسططططالة نقططططل طريقهططططا

 جهطططد باقطططل(المطططتعلم)وهطططو المسطططتقبل الطططى(المعلطططم) وهطططو المرسطططل مطططن( والوجطططداني حركطططي

 ممكنة تكلفة وباقل يمكن ما وباوضح وقت اقصر وفي ممكن

 التعلطططيم عمليطططة لتحسطططين المعلطططم يسطططتخدمها ومطططواد وأدوات أجهطططزة بانهطططا تعطططرف انهطططا كمطططا

 وغططططرس المهططططارات علططططى التالميططططذ وتططططدريب األفكططططار وشططططرح مططططدتها وتقصططططير، والططططتعلم

 الططططى صطططولالو بهططططدف الطططتعلم نحططططو اإليجابيطططة واالتجاهططططات نفوسطططهم الحسططططنةفي العطططادات

 .الصحيحة العلمية الحقائق

 متعطططططددة أسطططططماء لهطططططا فكطططططان التعليميطططططة الوسطططططائل تسطططططمية فطططططي المربطططططون تطططططدرج وقطططططد

 :أهمها ومن كثيرة

 التعريف التسمية



 الطططططذي الطططططدور الطططططى التسطططططمية هطططططذه تشطططططير .االيضاح وسائل0
 يعنيططططططه مططططططا بيططططططان فططططططي الوسططططططائل توديططططططه

 للمططططططططططططططططططططادة الشططططططططططططططططططططفهي الشططططططططططططططططططططرح
 االلفططططططططططاظ معططططططططططاني بتقريططططططططططب،العلميططططططططططة
 فطططططططي المعلطططططططم يتناولهطططططططا التطططططططي المجطططططططردة

 اذهطططططططططططان الطططططططططططى التعليمطططططططططططي الموقطططططططططططف
 .المتعلمين

 السططططططمع حاسططططططتي اسططططططتخدام الططططططى تشططططططير والسمعية البصرية الوسائل4
 اثنططططططططاء فططططططططي المططططططططتعلم لططططططططدى والبصططططططططر

 .التعليمي الموقف
 لوجودهططططططا نتيجطططططة جطططططاءت التسطططططمية هطططططذه التعليمية الوسائط4

 الكاسطططططبه والمطططططتعلم المعلطططططم بطططططين كوسطططططيط
 االتصطططططططال عمليطططططططة واتمطططططططام المعلومطططططططات

 العناصطططططر احطططططد فهطططططي ثطططططم ومطططططن،بينهمطططططا
 السطططططططلوكية األهطططططططداف لتحقيطططططططق الرئيسطططططططية

 مطططططططن يتجطططططططزء ال جطططططططزءا تمثطططططططل وهطططططططي،
 .التعليمي الموقف

 المطططططتعلم او المعلطططططم يسطططططتخدمه عمطططططا تعبطططططر  الوسيطة الوسائل2
، سططططططلوكه تغييططططططر فططططططي للمسططططططاعدة نفسططططططه
 الططططتعلم فططططي لططططه مسططططاعدة تكططططون ثططططم ومططططن

 المعلططططططم بططططططين ربططططططط كعنصططططططر ووسططططططيطه
 .السلوك تغيير التمام والمتعلم

 الططططططذي الططططططدور مططططططن التسططططططمية هططططططذه تتبططططططع التربوية المعينات2
 المعلططططم مططططن كططططل مسططططاعدة فططططي بططططه تقططططوم
 التربويطططططططة العمليطططططططة فطططططططي لمطططططططتعلم ومطططططططا

 عططططن تخططططرج فططططي لططططذا، المتعططططددة بابعادهططططا
 بالفصططططططططل التدريسططططططططي الموقططططططططف نطططططططططاق

 المحيططططططططططة البيئطططططططططة فتشطططططططططمل المدرسطططططططططي
 التربويططططططططة واالسططططططططتفادة الططططططططتعلم بموقططططططططف

 لسططططططلوكيات المططططططتعلم اكتسططططططاب فططططططي منهططططططا
  فيها المرغوب

 ان الطططططططى التسطططططططمية هطططططططذه أهميطططططططة ترجطططططططع التعليمية االتصال وسائل1
 فطططططططي الثالطططططططث العنصطططططططر هطططططططي الوسطططططططيلة
 علطططططططططى والمسططططططططاعدة االتصطططططططططال عمليططططططططة

 الطططططى المرسطططططل مطططططن الرسطططططالة نقطططططل إتمطططططام
 تطططططربط تعليميطططططة قنطططططاة بواسططططططة المسطططططتقبل
 الوصططططططططططول فططططططططططي وتسططططططططططاعد، بينهمططططططططططا
 هطططططذه أهميطططططة ترجطططططع. للمسطططططتقبل بالرسطططططالة
 العنصطططططر هطططططي الوسطططططيلة ان الطططططى التسطططططمية

 االتصططططططططططططال عمليططططططططططططة فططططططططططططي الثالططططططططططططث
 الرسططططططالة نقططططططل إتمططططططام علططططططى والمسططططططاعدة

 بواسطططططططة المسططططططتقبل الططططططى المرسططططططل مططططططن
 وتسططططططاعد، بينهمططططططا تططططططربط تعليميططططططة قنططططططاة



 .للمستقبل بالرسالة الوصول في
 ان الطططططططى التسطططططططمية هطططططططذه أهميطططططططة ترجطططططططع التعليم تكنولوجيا وسائل1

 فطططططططي الثالطططططططث العنصطططططططر هطططططططي الوسطططططططيلة
 علطططططططططى والمسططططططططاعدة االتصطططططططططال عمليططططططططة

 الطططططى المرسطططططل مطططططن الرسطططططالة نقطططططل إتمطططططام
 تطططططربط تعليميطططططة قنطططططاة بواسططططططة المسطططططتقبل
 الوصططططططططططول فططططططططططي وتسططططططططططاعد، بينهمططططططططططا
 .للمستقبل بالرسالة

 المسطططططميات مطططططن واشطططططمل اعطططططم مصططططططلح التربية تكنولوجيا8
 بجميطططططع يهطططططتم باعتبطططططاره ذكرهطططططا السطططططابق

 اططططططططر مطططططططن التعليمطططططططي النظطططططططام جوانطططططططب
 المختلفطططططططة العمليطططططططة وتطبيقاتهطططططططا نظريطططططططة

 لطططططذا. المتعطططططددة مجاالتهطططططا فطططططي والعطططططاملين
 االفططططططططراد تشططططططططمل التربيططططططططة فتكنولوجيططططططططا

 بجميطططططع التربويطططططة العمليطططططة فطططططي العطططططاملين
 التططططططططططدريس هيئططططططططططة نمطططططططططط مسططططططططططتوياتهم
 ومصطططططططططططممين واالداريطططططططططططين والططططططططططططالب

 .وفنيين
 الططططططبعض ان الططططططى التسططططططمية هططططططذه ترجططططططع  التعليمية الوسائل9

 العمليططططة بططططه تقططططوم الططططذي الططططدور ان يططططرى
 للمعلطططططم معطططططين او مسطططططاعد هطططططو التعليميطططططة

 ومطططططن،  السطططططلوكية األهطططططداف تحقيطططططق فطططططي
 فطططططططي يسطططططططتخدمها ان للمعلطططططططم يمكطططططططن ثطططططططم

 عليطططططططه يصطططططططعب حطططططططين ضطططططططيقة حطططططططدود
 . المعلومات شرح

 شطططططمولية اكثطططططر التعلطططططيم تكنولوجيطططططا تعتبطططططر التعليم تكنولوجيا01
 فهططططططي، ذكرهططططططا السططططططابق التسططططططميات مططططططن

 فطططططططي تعتمطططططططد،  متكامطططططططل تعليمطططططططي نظطططططططام
 التكنولوجيططططططططا علططططططططى التططططططططدريس عمليططططططططة

 المطططططتعلم أدوار تحطططططدد ذلطططططك ضطططططوء وفطططططي.
 مصطططططططططططططططمما فيصطططططططططططططططبح ومسطططططططططططططططئولياته

 ومنتجطططططططا التعليميطططططططة المطططططططواد لمتضطططططططمنات
 التطططططططدريس السططططططتراتيجيات ومحططططططددا لهططططططا

 التعليمططططططططي الموقططططططططف فططططططططي المسططططططططتخدمة
 واألجهطططططزة بطططططاالدوات ذلطططططك فطططططي مسطططططتعينا

 المعرفططططططططة لتطبيططططططططق الالزمططططططططة التعليميططططططططة
 هيئططططططة علططططططى معهططططططا المتعلمططططططين وتعامططططططل

 .خبرات
 

 : والتعلم التعليم عملية تحسين في التعليمية الوسائل دور

 ان ورغطططططم. التعليمطططططي النظطططططام فطططططي هامطططططا دورا تلعطططططب ان التعليميطططططة للوسطططططائل يمكطططططن

 يططططدل كمططططا، العلططططم هططططذا فيهططططا نشططططا التططططي المجتمعططططات فططططي وضططططوحا اكثططططر الططططدور هططططذا



 لتقنيططططططة العديططططططدة والمسططططططاهمات، جهططططططة مططططططن للمجططططططال المفططططططاهيمي النمططططططو ذلططططططك علططططططى

 اال، المجطططططال اديبطططططات ذلطططططك الطططططى تشطططططير كمطططططا والتطططططدريب التعلطططططيم بطططططرامج فطططططي التعلطططططيم

 التقليططططططدي االسططططططتخدام يتعططططططدى ال عمومططططططا العربيططططططة مجتمعاتنططططططا فططططططي الططططططدور هططططططذا ان

 الططططططططتعلم عمليططططططططة فططططططططي المباشططططططططر التططططططططاثير دون – وجططططططططدت ان – الوسططططططططائل لططططططططبعض

 المفهططططططططوم عليططططططططة يؤكططططططططد الططططططططذي النظططططططططامي لالسططططططططلوب االسططططططططتخدام هططططططططذا وافتقططططططططاد

 الوسطططططططائل تلعبطططططططه الطططططططذي الطططططططدور نلخطططططططص ان ويمكطططططططن التعلطططططططيم لتقنيطططططططة المعاصطططططططر

 :يلي بما والتعلم التعليم عملية تحسين في التعليمية

 : التعليم اثراء:  أوال

(  والبصطططططططري السطططططططمعي التعلطططططططيم حركطططططططة منطططططططذ)  واألبحطططططططاث الدراسطططططططات أوضطططططططحت

 اثططططططراء فطططططي جوهريطططططا دورا تلعطططططب التعليميطططططة الوسطططططائل ان التاليطططططة بطططططالعقود ومطططططرورا

 هطططططذا ان.  متميطططططزة وبطططططرامج خاصطططططة ومطططططؤثرات ابعطططططاد إضطططططافة خطططططالل مطططططن التعلطططططيم

 أهميططططططة حططططططول األبحططططططاث نتططططططائج علططططططى التأكيططططططد يعيططططططد التعليميططططططة للوسططططططائل الططططططدور

 وتخططططططي المفطططططاهيم بنطططططاء وتيسطططططير المطططططتعلم خبطططططرات توسطططططيع فطططططي التعليميطططططة الوسطططططائل

 بسططططططبب حاليططططططا تضططططططاعف الططططططدور هططططططذا ان ريططططططب وال والطبيعيططططططة الجغرافيططططططة الحططططططدود

 بالمدرسطططططططة المحيططططططططة البيئطططططططة مطططططططن جعلطططططططت التطططططططي المتالحقطططططططة التقنيطططططططة التططططططططورات

 مططططن البيئططططة هططططذه بططططه تزخططططر لمططططا المدرسططططية والططططتعلم التعلططططيم السططططاليب تحديططططدا تشططططكل

 .  وجذابة ومشوقة مثيرة باساليب الرسائل تعرض متنوعة اتصال وسائل

 :التعليم اقتصادية:  ثانيا

 زيطططططادة خطططططالل مطططططن اكبطططططر بدرجطططططة اقتصطططططادية التعلطططططيم عمليطططططة جعطططططل بطططططذلك ويقصطططططد

 اهطططططداف تحقيطططططق التعليميطططططة للوسطططططائل الرئيسطططططي فالهطططططدف. تكلفتطططططه الطططططى الطططططتعلم  نسطططططبة

 والجهططططططد الوقططططططت فططططططي التكلفططططططة حيططططططث مططططططن فعططططططال بمسططططططتوى للقيططططططاس قابلططططططة تعلططططططم

 . والمصادر

  للتعلم حاجته واشباع التلميذ اهتمام استثارة على  الوسائل تساعد: ثالثا 

 الخبطططططرات بعطططططض المختلفطططططة التعليميطططططة الوسطططططائل اسطططططتخدام خطططططالل مطططططن التلميطططططذ يأخطططططذ

 التططططططي التعليميططططططة الخبططططططرات كانططططططت وكلمططططططا.  أهدافططططططه وتحقيططططططق اهتمامططططططه تثيططططططر التططططططي

 الصطططططلة وثيطططططق ملموسطططططا معنطططططى لهطططططا اصطططططبح الواقعيطططططة الطططططى اقطططططرب المطططططتعلم بهطططططا يمطططططر

 الطططططططى يتطططططططوق التطططططططي والرغبطططططططات تحقيقهطططططططا الطططططططى التلميطططططططذ يسطططططططعى التطططططططي باالهطططططططداف

 اشباعها

  للتعلم استعدادا اكثر يجعله مما التلميذ خبرة زيادة على تساعد:  رابعا

.  صطططططورة افضطططططل فطططططي تعلمطططططه يكطططططون التلميطططططذ اليطططططه وصطططططل اذا الطططططذي االسطططططتعداد هطططططذا

 عصطططططر وهطططططو فيطططططه نعطططططيش الطططططذي العصطططططر اططططططار فطططططي الطططططدور هطططططذا ادراك ويمكطططططن

 تطططططططوير علططططططى قططططططادر جيططططططل تربيططططططة اجططططططل ومططططططن، التغيططططططر وسططططططرعة بالتعقيططططططد يتسططططططم

 مطططططططن بطططططططد ال الحديثطططططططة والتكنولوجيطططططططا بطططططططالعلم ذلطططططططك فطططططططي مسطططططططتفيدا العملطططططططي الواقطططططططع



 ومطططططن. اليوميطططططة خبراتطططططه عطططططن قلطططططيال او كثيطططططرا تبعطططططد خبطططططرات الطططططى التلميطططططذ تعطططططريض

 التقطططططدم لتتبطططططع االزمطططططة الخبطططططرات هطططططذه مثطططططل تطططططوفر بوسطططططائل االسطططططتعانة يلطططططزم هنطططططا

 .   والعلمي الحضاري

 الدراسطططططية الموضطططططوعات بعطططططض حطططططول سطططططينمائي فطططططيلم مشطططططاهدة ذلطططططك علطططططى ومثطططططال

 . للتعلم استعدادا اكثر وتجعله للتلميذ االزمة الخبرات تهيؤ

 . المتعلم حواس جميع اشتراك على التعليمية الوسائل تساعد:  خامسا

 وتعميططططططق ترسطططططيخ الطططططى يطططططؤدي التعلطططططيم عمليططططططات فطططططي الحطططططواس جميطططططع اشطططططتراك ان

 المططططططتعلم حططططططواس جميططططططع اشططططططتراك علططططططى تسططططططاعد التعليميططططططة والوسططططططائل الططططططتعلم هططططططذا

 التلميططططذ تعلمططططه مططططا بططططين وطيططططدة راسططططخة عالقططططات إيجططططاد علططططى تسططططاعد بططططذلك وهططططي،

 . التعلم اثر بقاء ذلك على ويترتب، 

 . اللفظية في الوقوع تحاشي على التعليمية الوسائل تساعد: سادسا

 الداللطططططة التلميطططططذ عنطططططد لهطططططا ليسطططططت الفاظطططططا المطططططدرس اسطططططتعمال باللفظيطططططة والمقصطططططود

 بوسططططططائل المجططططططردة االلفططططططاظ هططططططذه توضططططططيح يحططططططاول وال المططططططدرس عنططططططد لهططططططا التططططططي

،  التلميططططططذ ذهطططططن فططططططي لهطططططا مرئيططططططة صطططططور تكططططططوين علطططططى تسططططططاعد محسوسطططططة ماديطططططة

 تقتطططططرب المعنطططططى مطططططن ابعطططططادا يكتسطططططب اللفطططططظ فطططططان الوسطططططائل هطططططذه تنوعطططططت اذا ولكطططططن

 معططططاني بططططين والتطططططابق التقططططارب زيططططادة علططططى يسططططاعد الططططذي االمططططر الحقيقططططة مططططن بططططه

 .والتلميذ المدرس من كل ذهن في االلفاظ

 

 . سليمة مفاهيم تكوين الى التعليمية الوسائل تنويع يؤدي: سابعا

 الدركنططططططا التعميمططططططات الططططططى يصططططططل حتططططططى المفططططططاهيم لهططططططذه التلميططططططذ بنططططططاء تتبعنططططططا فلططططططو

 بالنسططططططبة مططططططثال السططططططاق فكلمططططططة.لططططططذلك التعليميططططططة االتصططططططال وسططططططائل تططططططوفير أهميططططططة

 األرض سططططططح يعلطططططو النبطططططات مطططططن جطططططزء كطططططل عنطططططده تعنطططططي قطططططد الطفطططططل او للتلميطططططذ

 كثيططططططرة وصططططططورا معرفتهططططططا علططططططى التلميططططططذ نمططططططاذج المعلططططططم يعططططططرض عنططططططدما ولكططططططن

 . تساعد السيقان النواع

 

 .الخبرة اكتساب في اإليجابية التلميذ مشاركة زيادة في تساعد: ثامنا

 واتبططططططاع المالحظططططططة ودقططططططة التامططططططل علططططططى التلميططططططذ قططططططدرة التعليميططططططة الوسططططططائل تنمططططططي

 يططططططططؤدي األسططططططططلوب وهططططططططذا. المشططططططططكالت حططططططططل الططططططططى للوصططططططططول العلمططططططططي التفكيططططططططر

 .التالميذ عند األداء ورفع التعلم نوعية تحسين الى بالضرورة

 بططططططين الفرديططططططة الفططططططروق لمواجهططططططة التعلططططططيم أسططططططاليب تنويططططططع فططططططي  تسططططططاعد: تاسططططططعا

 .المتعلمين



 انهطططططا كمطططططا، وتجريطططططدها حسطططططيتها درجطططططة فطططططي تتفطططططاوت متعطططططددة مثيطططططرات تقطططططدم فهطططططي

 قططططططدرات بططططططاختالف ومتنوعططططططة مختلفططططططة وأسططططططاليب بطططططططرق المثيططططططرات هططططططذه تعططططططرض

 بالطريقطططططططة يفهطططططططم مطططططططن التالميطططططططذ مطططططططن فهنطططططططاك.  وميطططططططولهم واسطططططططتعداداتهم التالميطططططططذ

،  السطططططططبورة علططططططى توضططططططيحي رسططططططم رؤيططططططة عنطططططططد يفهططططططم مططططططن وهنططططططاك،  اللفظيططططططة

 بالطريقطططططة يفهططططم مططططن واخططططر النمططططاذج احططططد مشططططاهدة طريططططق عططططن يفهططططم مططططن وهنططططاك

 . الخ.. البصرية واخر السمعية

 . الجديدة االتجاهات وتكوين  السلوك تعديل الى تؤدي:  عاشرا

 القططططططاء بمجططططططرد يتحقططططططق ال السططططططلوك وتعططططططديل فيططططططه المرغططططططوب االتجططططططاه تكططططططوين ان

 مواقططططططططف فططططططططي والممارسططططططططة القططططططططدوة الططططططططى يحتططططططططاج بططططططططل، محاضططططططططرات او دروس

 العططططططروض طريططططططق عططططططن سططططططواء مباشططططططرة حسططططططية خبططططططرات او صططططططورة او طبيعيططططططة

 . الخ...  الرحالت او التمثيليات او العملية

 فطططططي الصطططططحيحة العطططططادات اتبطططططاع نحطططططو المطططططواطنين اتجاهطططططات تعطططططديل ذلطططططك امثلطططططة مطططططن

 القططططططططيم تأكيططططططططد فططططططططي  وكططططططططذلك. االسططططططططرة وتنظططططططططيم بالصططططططططحة والعنايططططططططة  التغذيططططططططة

 للتطططططططدخين السطططططططلبية االثطططططططار عطططططططن فطططططططيلم عطططططططرض ذلطططططططك علطططططططى مثطططططططال. االجتماعيطططططططة

 إشطططططططارات علطططططططى للتعطططططططرف  رحلطططططططة فطططططططي الططططططططالب اخطططططططذ او، مضطططططططاره لتوضطططططططيح

 . معها التعامل لكيفية عملي عرض ومشاهدة المرور

 . التلميذ يكونها التي األفكار واستمرار ترتيب الى تؤدي: عشر الحادي

 . الجديدة االتجاهات وتكوين السلوك تعديل الى تؤدي: عشر الثاني

 : التعليمية  الوسائل استخدام فوائد

 .الصحيح والتعلم الفهم على تساعد(0

 . اللفظية ظاهرة معالجة في تساعد(4

 . الطالب بين الفردية الفروق تعالج(4

 . الطالب انتباه وتثير وتشوق تجذب(2

 . الطالب ذهن في التعلم اثر تبقي(2

 . المجتمع ثقافة على المحافظة في تساعد(1

 . المعاصرة التعليمية المشاكل ومواجهة حل في تساعد(1

 . النطق مشاكل عالج على وتساعد للطالب اللغوي القاموس تثري(8

 . فيها مرغوب اتجاهات وتكوين التلميذ سلوك تعديل(9



 . والمتعلم المعلم على التعليمية العملية وتسهيل توضيح(01

 (. المبرمج التعليم) التعزيز أساليب تنويع(00

 . والمكاني الزماني البعدين مشكلة على التغلب(04

 .والمتعلم المعلم بين العالقة تقوية( 04

 . والتعلم االستطالع حب الطالب في تنمي(02

 . المتعلمين لدى  النفسية المشاكل بعض حل في تساعد(02

 .التالميذ لدى الخبرة مجاالت تثري(01

 . العلمي والتفكير التفكير مهارة المتعلم في تنمي(01

 .البيئة مع التفاعل على القدرة المتعلم لدى تنمي(08

 . والمتعلم المعلم من كل وقت توفير( 09

 .عليه واالقبال للتعلم استعدادا اكثر الطالب تجعل(41

 .المتعلم حواس جميع اشتراك على تساعد( 40

 .التكلفة على التعلم زيادة حيث من التعليم اقتصادية( 44

 : الجيدة التعليمية الوسيلة صفات

 . أساسية فكرة او موضوعا تعالج ان -1

 . لها المخصص والوقت تتناسب ان -2

 . الهدف تحقيق في غيرها من افضل تكون ان -3

 . واالبتكار لالبداع وتحفزه الطالب تفكير تثير ان -4

 . تحقيقه المراد بالهدف مرتبط موضوعها يكون ان -5

 . الطالب النتباه وجاذبة مثيرة تكون ان -6

 . المعلومات وحداثة بالمصداقية الوسيلة تتمتع ان -7

 . المحلية البيئة من مستنبطة موادها تكون ان يفضل -8

 . مجتمعهم لظروف ومالئمة المتعلمين لمستوى مناسبة تكون ان -9

 لططططططدى المعلومططططططات وجمططططططع  االسططططططتطالع حططططططب تنميططططططة علططططططى قططططططادرة تكططططططون ان -11

 . التالميذ



 حططططططل علطططططى والتامطططططل والتفكيطططططر المالحظطططططة علطططططى القطططططدرة التالميطططططذ لطططططدى تنمطططططي-00

 .المشكالت

 .استخدامة المعلم ينوي الذي واألسلوب تتناسب ان-04

 . التكاليف قليلة  وتكون عليها الحصول يسهل ان-04

 .والحجم المساحة حيث من منها المستفيدين وعدد تتناسب ان -02

 .امنة وتكون استخدامها يسهل ان -02

 . والتكنولوجي العلمي التطور مع تتناسب ان -01

 . واأللوان والكتابة المعالم واضحة تكون ان-01

 . فيها تعرض الذي المكان مع الوسيلة تتناسب ان -08

 .الجديدة بالخبرات السابقة الخبرات تربط ان -09

 

 

 

 

 .التعليمية الوسائل اختيار في تؤثر التي العوامل

 . التعليمية الوسائل اختيار قواعد:  أوال

 الوسطططططائل تخضطططططع ان أي. الطططططنظم أسطططططلوب وفطططططق الوسطططططائل اختيطططططار علطططططى التأكطططططد

 التعليميطططططططة األجهطططططططزة وتشطططططططغل،  التعليميطططططططة المطططططططواد وإنتطططططططاج الختيطططططططار التعليميطططططططة

 الوسططططططططائل ان يعنططططططططي وهططططططططذا،  متكامططططططططل تعليمططططططططي نظططططططططام ضططططططططمن واسططططططططتخدامها

 اسطططططتخدامها يمكطططططن للتطططططدريس أدوات انهطططططا علطططططى اليهطططططا ينظطططططر يعطططططد لطططططم التعليميطططططة

 فطططططططالنظرة،  أخطططططططرى أوقطططططططات فطططططططي عنهطططططططا واالسطططططططتغناء،  األوقطططططططات بعطططططططض فطططططططي

 أسططططططاس علططططططى تقططططططوم،  التعليميططططططة العمليططططططة ضططططططمن التعليميططططططة للوسططططططائل الحديثططططططة

 الوسططططططائل وتضططططططع، والططططططتعلم التعلططططططيم عمليططططططة جوانططططططب جميططططططع وتنفيططططططذ تصططططططميم

 الوسططططططائل اختيططططططار ان يعنططططططي وهططططططذا،  النظططططططام عناصططططططر مططططططن كعنصططططططر التعليميططططططة

 الطططططذي الطططططنظم أسطططططلوب وهطططططو اال،  متكامطططططل تعليمطططططي نظطططططام وفطططططق يسطططططير التعليميطططططة

 الوسططططططائل هططططططذه اختيططططططار يضططططططمن  بحيططططططث أساسططططططية عمليططططططات اربططططططع علططططططى يقططططططوم

 . محددة اهداف لتحقيق واستخدامها وتصميمها

 



 .. الوسيلة استخدام قبل قواعد -ثانيا

 . المناسبة الوسيلة تحديد -1

 . توافرها من التأكد -2

 . عليها الحصول إمكانية التأكد -3

 .الوسيلة تشغيل متطلبات تجهيز -4

 . الوسيلة عرض مكان تهيئة -5

 

 

 

 .. الوسيلة استخدام عند قواعد – ثالثا

 التوقيطططططططططت فطططططططططي الوسطططططططططيلة واسطططططططططتخدام الوسطططططططططيلة السطططططططططتخدام التمهيطططططططططد -1

 . المناسب

 .المناسب المكان في الوسيلة عرض -2

 . ومثير شيق بأسلوب الوسيلة عرض -3

 . عرضها خالل للوسيلة المتعلمين جميع رؤية من التأكد -4

 . عرضها خالل الوسيلة مع المتعلمين جميع تفاعل من التأكد -5

 .الوسيلة استخدام في المتعلمين بعض لمشاركة الفرصة اتاحة -6

 .للملل تجنبا الوسيلة عرض في التطويل عدم -7

 . الوسائل من كبير بعدد الدرس ازدحام عدم -8

 النصطططططرافهم تجنبطططططا اسطططططتخدامها بعطططططد التالميطططططذ امطططططام الوسطططططيلة إبقطططططاء عطططططدم -9

 . المعلم متابعة عن

 حططططططططول للمططططططططتعلم ضططططططططرورية استفسططططططططارات ايططططططططة عططططططططن اإلجابططططططططة -11

 .الوسيلة

 

 



 .. الوسيلة استخدام من االنتهاء بعد قواعد -رابعا

 الهطططططدف تحقيطططططق فطططططي فعاليتهطططططا عطططططدم او فعاليتهطططططا علطططططى للتعطططططرف:  الوسطططططيلة تقطططططويم -1

 عططططططدم او السططططططتخدامها الحاجططططططة ومططططططدى، معهططططططا التالميططططططذ تفاعططططططل ومططططططدى، منهططططططا

 . أخرى مرة استخدامها

 مطططططا واسطططططتبدال، اعططططططال مطططططن لهطططططا يحطططططدث قطططططد مطططططا اصطططططالح أي: الوسطططططيلة صطططططيانة -2

 لالسطططططتخدام جطططططاهزة تكطططططون كطططططي،  وتنسطططططيقها تنظيفهطططططا وإعطططططادة،  منهطططططا يتلطططططف قطططططد

 . أخرى مة

 طلبهطططططا لحطططططين عليهطططططا يحطططططافظ مناسطططططب مكطططططان فطططططي تخزينهطططططا أي: الوسطططططيلة حفطططططظ -3

 . قادمة مرات في استخدامها او

 ... التعليمية الوسائل استخدام في اساسيات

 يتطلطططططططب وهطططططططذا.. بدقطططططططة الوسطططططططيلة تحققهطططططططا التطططططططي التعليميطططططططة األهطططططططداف تحديطططططططد -1

 ومعرفطططططة للقيطططططاس قابطططططل دقيطططططق بشطططططكل األهطططططداف صطططططياغة بطريقطططططة جيطططططدة معرفطططططة

 وقططططططدرة. الططططططخ.. االنفعططططططالي،  الحركططططططي،  العقلططططططي:  األهططططططداف بمسططططططتويات أيضططططططا

 االختيطططططططار معرفطططططططة علطططططططى يسطططططططاعده  األهطططططططداف هطططططططذه تحديطططططططد علطططططططى المسطططططططتخدم

 .اوذلك الهدف هذا تحقق التي للوسيلة السليم

 .. ومراعاتها المستهدفة الفئة خصائص معرفة -2

 ان عليططططططه التعليميططططططة للوسططططططائل والمسططططططتخدم،  التالميططططططذ المسططططططتهدفة بالفئططططططة ونقصططططططد

 المتعلمططططططين وحاجططططططات والمعرفططططططي والططططططذكائي العمططططططري للمسططططططتوى عارفططططططا يكططططططون

 . للوسيلة الفعال االستخدام يضمن حتى

 مطططططططن كاملهطططططططاوت الوسطططططططيلة هطططططططذه ارتبطططططططاط ومطططططططدى المدرسطططططططي بطططططططالمنهج معرفطططططططة -3

 المنهج

 بطططططل المدرسطططططي الكتطططططاب فطططططي المحتطططططوى او المطططططادة يعنطططططي ال الحطططططديث المطططططنهج مفهطططططوم

 ذلطططططططك ومعنطططططططى، والتقطططططططويم التطططططططدريس طريقطططططططة،  والمحتطططططططوى األهطططططططداف:  تشطططططططمل

 ومحتطططططططوى باالهطططططططداف الجيطططططططد االلمطططططططام عليطططططططه التعليميطططططططة للوسطططططططيلة المسطططططططتخدم ان

 لطططططططه يتسطططططططنى حتطططططططى التقطططططططويم وطريقطططططططة التطططططططدريس وطريقطططططططة الدراسطططططططية المطططططططادة

 جماهيريططططططة وسططططططيلة اسططططططتخدام االمططططططر يتطلططططططب فقططططططد للوسططططططيلة واألفضططططططل األنسططططططب

 .فردية وسيلة او

 ..استخدامها قبل الوسيلة تجربة -4

 يسطططططاعده وهطططططذا االسطططططتخدام قبطططططل الوسطططططيلة بتجريطططططب المعنطططططى هطططططو المسطططططتخدم والمعلطططططم

 المناسطططططططب الوقطططططططت وتحديطططططططد اسطططططططتخدام بشطططططططان المناسطططططططب القطططططططرار اتخطططططططاذ علطططططططى

 مفاجططططططأت مططططططن نفسططططططه يحفططططططظ انططططططه كمططططططا،  المناسططططططب المكططططططان وكططططططذلك لعرضططططططها



 يكططططون ان او المطلططططوب الفططططيلم غيططططر فيلمططططا يعططططرض كططططان تحططططدث قططططد سططططارة غيططططر

 فططططططي الوسططططططيلة وصططططططف يكططططططون ان او،  للعمططططططل صططططططالح غيططططططر العططططططرض جهططططططاز

 وفوضطططططى للمطططططدرس احراجطططططا يسطططططبب ممطططططا ذلطططططك لمحتواهطططططا مططططططابق غيطططططر الطططططدليل

 . التالميذ بين

 . الرسالة محتوى الستقبال التالميذ اذهان تهيئة -5

 : التالميذ اذهان تهيئة في المستخدمة األساليب ومن

  الوسيلة متابعة على تحثهم الدارسين الى األسئلة من مجموعة توجيه*

 لهططططططا يتعططططططرض لططططططم هامططططططة نقططططططاط الططططططى التنبيططططططه مططططططع الوسططططططيلة لمحتططططططوى تلخططططططيص*

 التلخيص

 . حلها على الوسيلة تساعد معينة مشكلة تحديد*

 .. الوسيلة الستخدام المناسب الجو تهيئة  -1

 الوسطططططيلة فيطططططه ستسطططططتخدم الطططططذي للمكطططططان الطبيعيطططططة الظطططططروف جميطططططع ذلطططططك ويشطططططمل

 الوقططططططططت فططططططططي االسططططططططتخدام،  األجهططططططططزة تططططططططوفير، التهويططططططططة،  اإلضططططططططاءة:  مثططططططططل

 . الدرس من المناسب

 المؤكطططططد مطططططن فطططططان المناسطططططب الجطططططو تهيئطططططة فطططططي للوسطططططيلة المسطططططتخدم يطططططنجح لطططططم فطططططاذا

 . فيها المرغوب نتائج على الحصول في اإلخفاق

 

 اسطططططططتخدام علطططططططى ترتبطططططططت التطططططططي النتطططططططائج التقطططططططويم ويتضطططططططمن:  الوسطططططططيلة تقطططططططويم-1

 بطططططأداة عطططططادة التقطططططويم ويكطططططون اجلهطططططا مطططططن اعطططططدت التطططططي األهطططططداف مطططططع الوسطططططيلة

 اتجاهطططططططات معرفطططططططة او،  الوسطططططططيلة اسطططططططتخدام بعطططططططد الدارسطططططططين تحصطططططططيل لقيطططططططاس

 جطططططططو خلطططططططق علطططططططى الوسطططططططيلة قطططططططدرة ومطططططططدى ومهطططططططاراتهم وميطططططططولهم الدارسطططططططين

 فيهططططططا يططططططذكر تقططططططويم مسططططططافة ان المعلططططططم علططططططى التقططططططويم وعنططططططد التربويططططططة للعمليططططططة

 وملخصطططططططا اسطططططططتغرقته الطططططططذي والوقطططططططت ومصطططططططادرها ونوعهطططططططا الوسطططططططيلة عنططططططوان

 للدارسطططططططين مناسطططططططبتها مطططططططدى فطططططططي ورايطططططططه تعليميطططططططة مطططططططادة مطططططططن احتوتطططططططه لمطططططططا

 . الخ.. األهداف وتحقيق والمنهاج

 

 

 س/ عدد فؤائد الوسيلة التعليمية

 م.م.احمد عدنان علي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل

 المحاضرة/ السادسة والسابعة

 : التعليم في المستخدمة التعليمية والتقنيات الوسائل أنواع

 ...التقليدية الوسائل -أ

 ...المدرسي الكتاب

 التالميطططططذ فيطططططه ويطططططدرس والتعلطططططيم التربيطططططة وزارة قبطططططل مطططططن المقطططططرر الكتطططططاب هطططططو

 . والمعلم الطالب لدى المتوفرة التعليمية الوسائل اهم من وهو

 التعلططططططيم لعمليططططططة والمسططططططاعدة المهمططططططة الروافططططططد احططططططد المدرسططططططي الكتططططططاب ويعتبططططططر

 اقطططططططوى مطططططططن فهطططططططو حيويطططططططة أهميطططططططة المدرسطططططططي وللكتطططططططاب،  العامطططططططة وأهدافطططططططه

 هططططططو اذ،  الصططططططحيحة المفططططططاهيم وتحقيططططططق التلميططططططذ عقليططططططة تشططططططكيل فططططططي الوسططططططائل

 وزيطططططادة مواهبطططططه وتنميطططططة قدراتطططططه وتكطططططوين الطالطططططب مسطططططاعدة فطططططي مثلطططططى وسطططططيلة

 المعططططططططارف واكسططططططططابه السططططططططلوك وحسططططططططن بططططططططالوعي وتزويططططططططده بططططططططل، معارفططططططططه

 .البناءة السلوكية االتجاهات وتنمية المختلفة والمهارات

 

 

 متزايطططططدة عنايطططططة ذلطططططك يطططططولي المطططططرء تجعطططططل المدرسطططططي للكتطططططاب األهميطططططة وهطططططذه

 وموضططططططوعا شططططططكال الصططططططالح الكتططططططاب اختيططططططار فططططططي كثيططططططرا والتططططططدقيق وبالتططططططاني

 بطريقططططططة تقويمططططططه فينبغططططططي التعليميططططططة العمليططططططة فططططططي مهمططططططة أداة النططططططه ومحتططططططوى



 والقططططططدرة الكفططططططاءة مططططططن عاليططططططة درجططططططة علططططططى فاحصططططططين مططططططن وتربويططططططة علميططططططة

 .الميدانية والخبرة والتخصص

 

 بططططططططططالخبرات يمتلططططططططططئ تعليميططططططططططة واداة تربويططططططططططة وسططططططططططيلة الكتططططططططططاب ان حقيقططططططططططة

 حديثطططططة واجيطططططال قديمطططططة أمطططططم وربطططططط والعمطططططل المعرفطططططة ميطططططادين فطططططي والمعلومطططططات

 قططططديما الكتططططاب قططططراءة كانططططت لقططططد. وحططططديثا قططططديما المعرفططططة خالصططططة يجمططططع فهططططو

 األسطططططططاليب فططططططي اسططططططتجدت التططططططي الحديثططططططة التطططططططورات ولكططططططن المعرفططططططة غايططططططة

 وتنشطططططيط االنسطططططان دور علطططططى تركطططططز التطططططي الطططططنفس علطططططم ططططططرق وفطططططي التربويطططططة

 يكططططططون ان يجططططططب فالكتططططططاب.  التعليميططططططة العمليططططططة مركططططططز يكططططططون بحيططططططث حططططططوافزه

 مطططططن االخطططططذ مجطططططرد التعليميطططططة الخبطططططرة تعطططططد فلطططططم.  ومسطططططتمر متجطططططدد تغييطططططر فطططططي

 المنهطططططططططاج وتططططططططططور المدرسطططططططططة وتعطططططططططاون الطالطططططططططب إيجابيطططططططططة ان اذ.  الكتطططططططططاب

 تنشططططططيط فططططططي تعمططططططل واالسططططططس العوامططططططل ذلططططططك كططططططل التربططططططوي التوجيططططططه واهميطططططة

 فططططططي المتجططططططددة التطططططططورات وجميططططططع الحاجططططططات كافططططططة لمواجهططططططة التلميططططططذ حططططططوافز

 فقطططططط للكتطططططاب الططططططالب بترديطططططد تهطططططتم التعلطططططيم اهطططططداف تعطططططد فلطططططم المعرفطططططة ميطططططادين

 يكططططططون بحيططططططث وايجابيططططططا تربويططططططا اسططططططتخداما الكتططططططاب اسططططططتخدام ينبغططططططي ولكططططططن، 

  أنواع جميع من واالستفادة التعليمية األهداف لتحقيق أداة

 

 

 

على ضوء اإلسالم للنهوض باالمة ورفع مستواها , وإن اختيار المعارف اإلنسانية 

مادة الكتاب مهمة جداً وذلك لكي تكون متناسبة مع خبرات التلميذ وحاجاته وميوله 

وقدراته وهي بالطبع تختلف من مرحلة الى مرحلة , وكلما كان الكتاب وفق 

منه وتأثرهم بما فيه علمياً  استعدادات التالميذ كلما اقبلو عليه وزاد شغفهم به وفائدتهم

 وتربوياً ومسلكياً .

السبوراتأواللوحات:

قبل الحديث عن موضوع السبورات واللوحات البد أن نفرق بين لفظي ) سبورة ـ 

لوحة ( إن السبورة لفظ يستخدم في كل مايكتب عليه كالسبورة الطباشيرية , أما لفظ 

وحة الجيوب , فالمعلم يقوم بتعليق اللوحة فهو يطلق على كل سطح يعلق عليه كل

البطاقات على اللوحة بينما هناك اسطح نستطيع تسميتها سبورة وفي نفس الوقت 

لوحة كالسبورة الطباشيرية فمن الممكن أن نسميها لوحة ألن المعلم قد يعلق مثالً 

 خريطة جغرافية .



وسنعرضفيمايليبعضأنواعاللوحاتوالسبورات:

)لوحة(الطباشير:أوالً.سبورة

وهي عبارة عن لوح مستوي ذات مساحة مناسبة , تستخدم لتوضيح               

بعض الحقائق واألفكار وعرض موضوع الدرس وتستخدم كذلك بمصاحبة كثير من 

 الوسائل التعليمية واشراك التالميذ عليها .

أهميةالسبورةالطباشرية:

 لفة وبأسعار زهيدة نسبياً .إمكانية الحصول عليها بأشكال مخت .1

تستخدم في عرض كثير من الوسائل التعليمية كالخرائط والملصقات  .2

 واللوحات .. الخ 

 االستفادة منها في جميع الموضوعات والمراحل الدراسية المختلفة . .3

ثانياً.اللوحةالمغناطيسية:

ة مغناطيسية وهي وسط تعرض عليه البطاقات أو الصور , ويتم التثبيت عليها بطريق

. 

 ثاثاً. اللوحة اإلخبارية ) لوحة النشرات ( ) لوحة العرض ( :

مثل هذا النوع من اللوحات في عرض الصور والرسوم وبعض النماذج ويستخدم 

والعينات الحقيقية التي توضح موضوعاً معيناً وتحوي كذلك ما يوضحها من 

المدارس والمكاتب هي لوحة التعليقات اللفظية , ومن أكثر اللوحات شيوعاً في 

النشرات حيث أنه يمكن توفيرها بتكاليف بسيطة فضالً على تعدد األغراض التي 

تستخدم فيها في المجاالت المختلفة ويتوقف مدى االستفادة من األغراض التي 

تستخدم فيها في المجاالت المختلفة ويتوقف مدى االستفادة من هذه اللوحات على 

ذ في إعدادها وتجاوبهم مع الموضوع والرسالة التي تقدمها , مدى إشراك التالمي

وكثيراً ما يستعين المعلم باللوحات التي تغطي حوائط الفصل في عرض بعض 

 . العينات أو النماذج أو غيرها من المعروضات البارزة

رابعاً.لوحةالجيوب:

التدريسية , ولوحة قد يلجأ المعلم الى استخدام لوحة الجيوب لتحقيق بعض أهدافه 

 الجيوب ممكن تعريفها :

تعريفلوحةالجيوب:



عبارة عن لوحة مستوية بمساحة كافية يوجد على سطحها ثنيات تمتد افقياً            

سم(  3بعرض اللوحة , هذه الثنيات تكون جيوباً عمق هذه الجيوب قد يكون )

ستخدم هذه الجيوب سم( . ت 15واالرتفاع الرأسي بين كل جيب وآخر حوالي )

 إلدخال الحافة السفلى من البطاقة فيها .

لوحةالجيوبفيشكلهاالنهائي:

عبارة عن لوحة من الكارتون اة األبلكاش أو الفلين , مشبت عليها طبق من        

البرستول )الورق الملون أقل سماكة من الورق المقوى( مثني بشكل جيوب أفقية , 

الق في أعلى اللوحة , يحبذ أن تكون لوحة الجيوب ملونة محاطة بإطار , يوجد مع

 بألوان هادئة كالرمادي واالزرق الفاتح واالخضر الفاتح .

الرسومالتعليميةكنوعمنأنواعالوسائلالتعليمية

الرسوم التعليمية هي احدى أنواع الوسائل التعليمية , وأكثرها استخداماً           

وافرها من حولنا وسهولة التعامل معها واعدادها , يمكننا لسهولة الحصول عليها وت

 تعريف الرسوم التعليمية بأنها :

تعريفالرسومالتعليمية:

هي تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية , التي تم تصميمها من            

أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي والتي تستخدم 

كوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم , خصوصاً تلك الموضوعات التي يصعب 

 العلوم والجغرافية . فهمها باللغة اللفظية فقط , كموضوعات

إن الحديث عن الرسوم التعليمية يكاد من المستحيل توضيحه إذا لم نستعن       

بتحديد ما تشمله تلك العبارة من أنواع , فالرسوم التعليمية أنواع عديدة ولها 

 تصنيفات كذلك عديدة ونستطيع حصر أنواع الرسوم التعليمية كالتالي :

أنواعالرسومالتعليمية:

 صنفت الرسوم التعليمية على أساس الحركة الى :

 رسوم تعليمية متحركة , كافالم الكارتون التعليمية . .1

رسوم تعليمية ثابتة , ونحن هنا وفي هذا المقرر بصدد الحديث عن هذا النوع  .2

 , فالرسوم التعليمية الثابتة كذلك تم تصنيفها على أساس نفاذيتها للضوء الى : 

 تة  شفافة .رسوم تعليمية ثاب . أ



 رسوم تعليمية ثابتة معتمة . . ب

وكال النوعين ) أي الرسوم التعليمية الشفافة والمعتمة ( يشتمالن على خمسة أنواع 

 نستطيع حصرها في التالي :

أوالً.الرسومالبيانية:وتشمل:

 ـ الصور البيانية   3ـ الخطوط البيانية    2ـ االعمدة البيانية      1

 ـ المساحات البيانية  5لبيانية     ـ الدوائر ا4  

ثانياً.الرسومالتوضيحية:

وقصد بها تلك الرسوم التي قد توجد على اسطح بالستيكية او حديدية او ورقية      

والقصد منها توضيح تركيب الشيء او كيفية عمله او وصف طريقة تشغيله كالرسوم 

 ائية .التوضيحية التي توضح لنا كيفية توصيل دائرة كهرب

ثالثاً.الملصقات:

ان موضوع الملصقات ال ينحصر فقط في المجال التعليمي فقد يوجد في         

مجاالت عديدة , فيوجد مثالً في المستشفيات والمصحات والشركات كشركات 

الكهرباء , كما ان استخدامه في المجال التعليمي ليس بالضرورة ان يكون له عالقة 

ملصق التعليمي نوعان فهم إما أن بالمقررات الدراسية التي يدرسها الطاللب , وال

يدعو الى موضوع معين كالملصقات التي تحث على اتباع سلوك محدد كالمحافظة 

على النظام أو النظافة , أو أن يحذر من موضوع معين كالملصقات التي تحذر وتنبه 

 عن اضرار المخدرات .

رابعاً.المصورات:

حصره على المجاالت التعليمية , ان كذلك المصور التعليمي ليس بالضرورة         

المصور التعليمي قد يضم رسوماً او بيانات او ارقام او تعليقات لفظية او جداول , ان 

 المصور التعليمي يضم أنواع مختلفة , ومن انواعه ما يلي :

مصور الشكل الظاهري او الخارجي , كمصور يوضح الشكل الخارجي  .1

 لنبات كامل النمو .

الداخلي , كالمصور الذي يوضح التركيب الداخلي لساق  مصور التركيب .2

 النبات مثالً.

 وهذان النوعان ما يسميان باالستخدام الشائع للمصورات في المجاالت التعليمية .



مصور المقارنة , وهو مصور يقارن بين شيئين او اكثر في بعض  .3

الخصائص او الصفات , وقد يكون هذين الشيئين حيين او عكس ذلك 

 كالمصور الذي يقارن بين مناقير الطيور او أنواع التربة المختلفة .

مصور العالقات الوظيفية , وهذا النوع من المصورات يحاول توضيح  .4

العالقة بين الرئيس والمرؤسين وهو ما يسمى بالهيكل التنظيمي لهيئة محددة 

ط وقد يأتي هذا النوع في شكل هندسي كشكل المخروط او باستخدام الخطو

 والتفاصيل المتشعبة التي توضح هذه العالقة .

مصور الفروع او التفريعي , وهذا المصور يبدأ من األصل وينتهي بالفروع  .5

 كشجرة األنبياء .

مصور األصول او التجميعي , وهذا المصور عكس المصور السابق فيبدأ  .6

 بالفروع وينتهي باالصل مثالً كمصور يوضح خطوات صناعة السيارة .

ات المسار , وهي تستخدم الخطوط واألسهم لتوضيح مسار إتمام مصور .7

 عملية معينة كتوضيح مسار استخراج البترول مثالً .

مصور التتابعي او الزمني , وهو يوضح تتابع احداث معينة عبر التاريخ  .8

 بترتيب محدد سواء كان تنازلياً او تصاعدياً كترتيب الخلفاء العباسيين .

مصور يستخدم االلفاظ البسيطة ويهدف الى اكساب  مصور الخبرة  , وهو .9

الطالب بعض الخبرات وهو شبيه بالملصق التعليمي ولكنه له عالقة بالمقرر 

 الذي يدرسه الطالب .

السلسة المصورة , وهي توضح تطور شيء معين عبر التاريخ كتطور  11

 ظاهرة المواصالت او ظاهرة السكن .

خامساً.النماذجالمجسمة:

احياناً يصعب على المعلم توفير الخبرة الحقيقة , نتيجة لصعوبة تحقيقها فهي إما       

)أي الخبرة الحقيقية( تكون خطيرة نادرة او قد يتدخل البعد الزماني والمكاني في ذلك 

, أمور عديدة تحيل دون تحقيق هذه الخبرة لذا يلجأ المعلم الى استخدام بعض 

ذا النقص وتجعل الخبرة التي يتعامل معها الطالب الوسائل التعليمية التي تعوض ه

قريبة من الحقيقة والخبرة المباشرة ومن بين تلك الوسائل التعليمية , النماذج 

 المجسمة , فما هو النموذج المجسم ؟

تعريفالنموذجالمجسم:



عبارة عن جسم مجسم منظور مشابه للشيء الحقيقي قد يكون اصغر من الشيء        

ي كنموذج المجموعة الشمسية وقد يكون اكبر من الشيء الحقيقي كنموذج الحقيق

 للذرة , وقد يكون مساوياً في الحجم للشيء الحقيقي كنموذج الميزان .

 من اهم ما يميز النموذج المجسم ان يمثل الواقع بأبعاده الثالثة .

 أنواع النماذج المجسمة :

الظاهري , كنموذج يوضح الشكل نموذج المقياس او ما يسمى بنموذج الشكل  .1

 الخارجي للطائرة .

 النماذج المفتوحة , وهي توضح لنا األجزاء الداخلية للشيء الحقيقي . .2

النماذج البسيطة , وهي النماذج التي ال تتطرق الى التفاصيل مثل نموذج  .3

 للساعة .

يقي النموذج المفكك , وهو يوضح لنا العالقة بين األجزاء الداخلية للشيء الحق .4

 مثل نموذج لقلب االنسان .

نماذج القطاعات الطولية والعرضية , وهي توضح التراكيب الداخلية الدقيقة  .5

 للشيء الحقيقي .

النماذج المقلدة , وهي نماذج مشابهة للشيء الحقيقي في الحجم كنموذج  .6

 لميزان .

النماذج المنطقية , وهي توضح لنا بعض العالقات الرياضية كنموذج لمثلث  .7

 ائم الزاوية.ق

النماذج المجسمة او ما تسمى بالديوراما , وهي توضح الشكل النهائي للشيء  .8

 الحقيقي مثل توضيح الشكل النهائي لمشروع محدد .

النماذج الشغالة , وهي توضيح كيفية عمل الشيء الحقيقي , كنموذج يوضح  .9

 طريقة عمل محرك السيارة .

 النماذج المجسمة .المواد الخام األساسية في انتاج 

سابعاً.العينات:

ان ما يقال كمقدمة لموضوع العينات هو ما قيله  في مقدمة موضوع النماذج        

المجسمة , فالمعلم دائماً يحاول توفير الخبرة الحقيقية لطالبه , ولكن قد تواجهه 

دام العينة بعض الصعوبات التي تعترض تحقيق تلك الغاية النبيلة , فقد يلجأ الى استخ



بدالً عن تلك الخبرة الحقيقية والواقعية , فالمعلم عندما يريد ان يتحدث عن محتويات 

ومكونات نهر النيل مثالً فهو يأخذ فهو يأخذ عينة منها منها في دورق مثالً , وعندما 

يريد توضيح مكونات تربة لمنطقة معينة فإنه يستعيض عن ذلك بحفنه منها , إن ذلك 

 نه التربة تسمى عينة فما هي العينة ؟الدورق وحف

تعريفالعينة:

هي جزء من شيء او موضوع , بحيث تكون ممثلة لخصائص ذلك الشيء او          

الموضوع , وقد تكون حية كعينات األسماك في الحوض والنبات في المشتل وقد 

الصخور تكون ميتة كجزء من النبات كورقة مثالً , وقد تكون عينة لجماد كعينات 

 والمعادن والنقود والمالبس والسوائل .

 

 

 

أنواعالعينات:

النوع األول : والذي ال يطرأ عليه أي تغيير في خصائصه كعينة األسماك في  .1

 حوض األسماك .

النوع الثاني : وهو ما يطرأ عليه بعض التغيير في بعض الخصائص , نتيجة  .2

طويلة او لسوء النظام الذي  لخطورته او لندرته او لصعوبة االحتفاظ به مدة

 قد يحدثه داخل الفصل كعينة لثعبان او لعقرب مثالً .

كما يمكن االستفادة من بعض األسئلة في تعديل الوسائل التعليمية والطريقة 

 التي تستخدمها في ضوئها مثل :

  ما مدى الجودة التي ينجز بها الطلبة األهداف التي تعتمد عليها تلك

 الوسائل ؟

  توضح الوسيلة ردود الفعل لدى الطلبة ؟هل 

 هل الترتيبات المخصصة الستخدام الوسائل التعليمية مناسبة لك وللطلبة ؟ 

 ماهي واجهتك اية صعوبات عند استعمال أجهزة معينة ؟ 

 ماهي الكلفة )المهنية , المادية , الخدمات( لتطوير الوسائل ؟ 



ب.التقنياتالحديثة:

 راديو التعليمي ـ التسجيالت الصوتية .الوسائل السمعية : كال .1

الوسائل البصرية غير المسقطة ضوئياً : كالسبورات ) الطباشيرية ـ   .2

 المغناطيسية ـ الوبرية الجيوب .. ( .

الوسائل البصرية المسقطة ضوئياً : مثل ) الشفافيات ـ الشرائح الفوتغرافية ـ  .3

 األفالم الثابتة ( .

مثل : األفالم التعليمية المتحركة ـ التلفزيون الوسائل السمعية والبصرية :  .4

 التعليمي .

 الوسائل الملموسة : كالمجسمات ) النماذج ـ األشياء ـ العينات ( . .5

 التمثيليات التعليمية . .6

 الزيارات الميدانية . .7

 األلعاب التعليمية ووسائل المحاكاة . .8

 العروض التوضيحية . .9

ماً من حركة استخدام الوسائل والتكنولوجيا تعتبر أجهزة الوسائل التعليمية جزًءا ها

في التعليم وينبغي ان يلم المدرس بالقواعد الرئيسية لتشغيل هذه األجهزة والتعرف 

 على امكانياتها وافضل الطرق الستخدامها وهذه األجهزة هي :

ـجهازالعرضالسينمائي)فديوبروجيكتور(1

لمة رائع , وعن طريقه يمكن ان تستخدم جهاز هذا الجهاز رائع بكل ما تعنيه ك        

الفديو لعرض األفالم على شاشة عمالقة تثير انتباه التالميذ وتشدهم الى مشاهدة 

المادة العلمية , كما يمكن توصيل جهاز الحاسب االلي ) الكومبيوتر (بهذا الجهاز 

ما يمكنك واستخدام البرامج الكومبيوترية في شرح الدروس العلمية للتالميذ , ك

 استخدام برنامج البوربوينت لعمل دروس نموذجية ومبرمجة لشرح الدروس .

مميزاتاستخدامجهازالعرضالسينمائي)فديوبروجيكتور(:

 عرض أفالم الفديو التعليمية بصورة واضحة وشيقة . .1

 اعداد الدروس عن طريق برامج الكمبيوتر وعرضه على التالميذ . .2

 العرض السينمائي ) فيديو بروجيكتور ( .عيوب استخدام جهاز  .3



 %  .95% ـ 75البد من إعتام غرفة التعلم بنسبة  .4

 أجهزة العرض السينمائي غالية الثمن . .5

 البد من تواجد شاشة عرض في مكان العرض . .6

ـجهازالعرضالعلوي)االوفيرهيد(2

وهو من ابسط وسائل االتصال البصري وأكثرها استعماالً في المؤسسات        

التعليمية حيث تعرض المادة العلمية ضوئياً على الشاشة ويستخدم في جميع المواد 

 الدراسية والشفافيات الجاهزة المعدة من قبل مختصين .

 مميزات استخدام جهاز عرض الشفافيات وفوائده :

 ضوء الغرفة العادي . يمكن استعماله في .1

 يسمح للمحاضر ان يكون وجهاً لوجه امام طلبته . .2

إمكانية القيام بسهولة بتحضير الشفافيات مع استخدام األلوان لتوضيح األمور  .3

 المهمة .

الوسيلة تعطي نوعاً من التغيير في طبيعة عرض المعلومات مما يثير الدافعية  .4

 واالهتمام.

بروجيكتور(ـجهازعرضالشرائح)ساليد3

يعتبر جهاز عرض األفالم الثابتة والشرائح من األجهزة العلمية التي شاع        

استعمالها اخيراً في المجال التربوي لسهولة تشغيلها من ناحية وسهولة انتاج البرامج 

الخاصة بها من ناحية أخرى , والتي يمكن للمدرس انتاجها بنفسه اذا ما توفرت لديه 

اإلضافة الى سهولة نقل واستخدام الجهاز داخل الفصل الجراسي مع ما اإلمكانيات ب

 يحققه استخدام مثل هذا الجهاز من شد انتباه التالميذ للمادة المقدمة عليه .

وجهاز عرض األفالم الثابتة والشرائج مجهز لعرض الصور الشفافة التي يمكن 

لحائط وهو من أجهزة للضوء اختراقها فتظهر صورة مكبرة على الشاشة او على ا

 العرض المباشر .

ـجهازعرضالصورالمعتمة)الفانوسالسحري(4

هو من األجهزة الحديثة المخصصة لعرض الصور المعتمة عن طريق            

المرآة العاكسة وهو جهاز واسع االنتشار في كثير من المدارس , ويعود ذلك الى 

لمعلم والطالب في تكبير الرسومات سهولة استعماله وما يؤديه من خدمات ل



والخرائط والصور المعتمة , او في عرضها على الطالب بمساحات كبيرة تسهل 

مشاهدتها من الجميع بشكل واضح , كما يستخدم ايضاً في عرض بعض االجسام 

 محدودة التجسيم كالعمالت المعدنية او أجزاء من النبات والنسيج .

ةـجهازعرضاألفالمالمتحرك5

وهو احد أجهزة العرض التي تعتمد على االسقاط المباشر للضوء وقد            

حرصت الوزارة على توفيره البنائها كوسيلة لتوصيل الحقائق والمعلومات التربوية 

 والمنهجية لتحقيق اهداف التربية والتعليم في هذا البلد .

ـجهازالتسجيالتالصوتية6

المسجل يعتبر من الوسائل التعليمية البسيطة االستعمال في العملية التعليمية          

كما انهى سهل التشغيل والصيانة , كما يتمكن الطالب من إيقافه وإعادة استخدامه 

اكثر من مرة والقيام بعمليات التسجيل كما يمكن الطالب من االستماع الى صوته او 

 المدرس مرات ومرات .

جهازاإلذاعةالمدرسيةـ7

يستخدم جهاز اإلذاعة المدرسية في جميع أنشطة المدرسة المسموعة مثل        

طابور الصباح والحفالت المسرحية وغيرها من النشاطات ولقد تطورت مكبرات 

الصوت بشكل كبير جداً حيث يوجد أجهزة سهلة الحمل يمكن حملها الى الفصول 

اً للصفوف األولية حيث تزيد من دافعية الطالب للتعلم  للتدريس عليها وهي مفيدة جد

. 

ـجهازالفيديو8

الفيديو وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في مجال االتصال          

 قام بقفزة نوعية كبيرة في سلسلة التطور والتقدم التكنولوجي التواصلي .

ات او تسجيل االستجابات اما الفديو البعض من الوسائل يقتصر على عرض المثير

فيجمع بين المثيرات وتسجيل وإعطاء تغذية راجعة وهذا ما جعل من هذه التقنية 

 وسيلة تعليمية لها مكانتها المتميزة في العملية التربوية .

ويتمتع الفديو كوسيلة اتصال وتعلم سمعية بصرية بمزايا تجعل منه ثورة حقيقية في 

 والمعلوماتية ونذكر منها :عالم االتصاالت 

 . يعرض برنامج الفديو مثيرات متنوعة في طبيعتها وذلك في آن واحد 



  حرية المعلمين والمتعلمين باختيار مكان عرض برنامج الفديو في العملية

 التعليمية وزمانه .

  امكان تطبيق طرائق متعددة من طرائق التعليم من خالل الفديو

 التجارب .كالمحاضرات والندوات وعمل 

  امكان تخزين عدد كبير من الشرائح والشفافيات والصور والخرائط على

 فديو كاسيت واحد .

 . يمكن ربط الفديو بالعديد من األجهزة التعليمية األخرى 

ـآلةالتصويرالسينمائي9

مم  8مم لتصوير أفالم سينمائية ذات مقاس  8تستخدم آلة التصوير السينمائي           

فط وهي مزودة غالباً بعدسة تقوم مقام عدة عدسات فهي تستطيع ان تصور األشياء 

البعيدة التي يصعب الوصول اليها نتيجة وجود مواقع طبيعية او لخطورة الموضوع 

يمكنها التصوير في المناطق الضيقة نتيجة لوجود  المصور كالحيوانات المفترسة كما

العدسة المنفرجة وهي مجهزة ايضاً لتصوير األشياء الدقيقة وذلك باستخدام نظام 

الميكرو المضاف على العدسة كما يمكن للكاميرا ان تعمل )ظهور وتالش( اثناء 

 التصوير وايضاً عمل التصوير البطيء الحركة .

وتغرافيـكاميراالتصويرالف11

ـجهازطبعالشفافيات11

يعتبر جهاز طبع الشفافيات من الوسائل المساعدة على اعداد الشفافيات حيث        

يوجد هذا الجهاز في كثير من المدارس ويستخدم لطبع الشفاف من الكتب وهو جهاز 

 حساس يجب التعامل معه بدقة .

ـالتلفاز12

ائل االتصال فاعلية في تثقيف الجماهير اصبح التلفزيون منذ نشأته من اكثر وس

والتأثير في سلوكها على اختالف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية سواء داخل 

المؤسسات التعليمية او خارجها يعتبر التلفزيون احد المؤسسات الثقافية الهامة في 

 المجتمع التي كان لها اثر كبير على تعديل سلوك . ويرى البعض انه اهم الوسائل

االتصال الجماهيرية تأثيراً على الثقافة واإلنسانية بوجه عام , ومنذ ظهور التلفزيون 

ظهر دوره واضحاً كوسيلة تعليمية وتثقيفية فعالة وذلك ما اثبته نتائج البحوث 

والدراسات التي أجريت على هذا المجال , وظهور التلفزيون واستجابة المربين له 

تختلف من جماعة الى أخرى , فالبعض يشعر بعدم على اعتبار انه قوة تعليمية 



الالمباالة نحوه , والبعض االخر يتشكك في قيمته التعليمية وفي إمكانية استخدامه 

على نطاق واسع في المدارس , بينما ينظر اليه ابعض االخر على انه مجرد وسيلة 

اث والدراسات لالعالم يغلب عليها نواحي التسلية والترويج اال ان النتائج واألبح

التجريبية وخبرات المعلمين تؤكد الفوائد لمثل هذه الوسائل في عمليات التعليم والتعلم 

 , ومن ثم انقلبا المدارسا على استخدامها داخل حجرات الدراسة .

س/عددواشرحالتقنياتالتقليد

م.م.احمدعدنانعلي

 

 

 المحاضرة/الثامنة والتاسعة

 البسيطة التعليمية والمواد الوسائل

 بغرض للطالب تقديمه في نرغب تعليمي محتوى التعليمية المواد 

 هذا صور وتتنوع.  وجدانية أو مهارية أو معرفية تعليمية أهداف تحقيق

 التعليمية والمقررات الكتب في مطبوعة مادة يكون فقد التعليمي المحتوى

 مصورة مادة يكون وقد ،..  ملصقات أو سبورات أو لوحات على أو

 إلى البسيط من تتدرج أخرى أشكاال يتخذ وقد ، األفالم أو الثابتة كالصور

 . سواء حـد على والمعلمين للطالب مألوفة غير تكون قد ، المعقد

 تشتمل التي التعليمي المحتوى بها ويراد الوسيلة ذكر يتم ما كثيرا 

 يحتويها الذي والـوعاء التعليمية المـادة بين نفـرق أن ينبغي إننا ، عليه

 خالل من تقدم قد والخبرات والحقائق فالمعلومات  خالله من وتقدم ،

 . أخرى وسيلة خالل من أو  عرض جهاز أو  ، المدرسي الكتاب

 ، ما علم في التالميذ يتعلمه الذي المضمون هي التعليمية فالمادة

 وعاء عن عبارة كلها المدرسية والكتب ، العرض وأجهزة والسبورات

 .  للمتعلمين وإيصالهـا  لحفظها ووسيلة ، المادة هذ  يحتوي

 تحقيق هو األهم وأن ، الوسيلة غير المادة أن نعلم هنا ومن  

 أن يظن من بخالف ، المادية قيمتها عن النظر بغض ، وسيلة بأي الهدف



 كاألفالم ، وأجداهـا الوسائل خير هي الثمن مرتفعة المعقـدة الوسائل

 قدرا تمتلك الحديثة التقنيات إن نعم ،..  وغيرها ،..  الحاسوبية والبرامج

 ألوان من به تتمتع ما بسبب ، والجاذبية والتشويق اإلثارة من هائال

 على ساعـد مما الصوتية بالمؤثرات مصحوبة سريعة وحركة ، مؤثرة

 ال ، الحديث التعليم في عنها غنى ال تعليمية وسائل وجعلها انتشارها

 أن ينبغي ولكننا ، التعليمية العملية في شأنها من تقليال الكالم هذا نسوق

 :ومنها تعتريها التي العيوب بعض إلى نشير

 استخدامها يجعل مما ، وصيانتها استخدامها وتكاليف ثمنها ارتفاع ـ1

 . التعليمية المؤسسات بعض على ثقيال ماديا عبئا يشكل

 في يتوفر بما قورنت ما إذا واستخدامها إنتاجها وصعوبة تعقيدها ـ2

 . وسائل من البيئة

 الذي المعلم في خاصة وخبرات واستعدادات قدرات إلى حاجتها ـ3

 عدد قلة مع خاصة ، المعلمين على إضافيا عبئا يشكل مما ، يستخدمها

 . كافيا تربويا تأهيال والمؤهلين المدربين المعلمين

 ينظرون المعلمين من كثيرين جعلت ذكرناها التي السلبيات هذ  

 للوقت مضيعة أنها ويعتقدون ، سلبية نظرة واألجهزة التقنيات هذ  إلى

 . التعليمية المؤسسات ليس مكانها أن يرون التي للرفاهية وعالمة

 هي الجيدة فالوسيلة ، جميعا هؤالء خطأ إلى نشير أن ينبغي إننا 

 فيها يشترط وال ، مرضية بدرجة التعليمي الهدف تحقق التي الوسيلة

 كثيرا نعم الطالب، أو للمدرس بالنسبة سواء والتعجيز والتعقيد التحدي

 ، استخداما وأسهل فائدة أكثر ويستطيع الرخيصة الوسيلة تكون ما

 يقوم أو بيسر عليها يحصل أن الطالب أو المعلم يستطيع ذلك على عالوة

 المرجوة الفائدة أن علما.  التعليمي غرضه لخدمة وإنتاجها بإعدادها

 .  التعليمية األغراض لخدمة وتوظيفها استخدامها حسن على تتوقف

 

 .؟..السمعية المعامل



 حاجات لتلبية جاءت التقنيات هذ  أن وهي معروفة حقيقة هناك 

 تطلبت التي الثانية العالمية الحرب أثناء وخاصة ، العسكرية المؤسسات

 فكانت األوربية الشعوب لغة األمريكي الجيش أفراد من كبيرة أعداد تعليم

 كبيرة ألعداد والسريع الصحيح النطق لتعليم معين خير الوسائل تلك

 أبديا يكن لم التقنيات لهذ  الجيش احتكار لكن.  واحد مكان في يجلسون

 ومن المختلفة والمصانع العمال تدريب مؤسسات أدركت ما فسرعان ،

 كبير عدد لتعليم السمعية الوسائل استخدام أن التعليمية المؤسسات بعدها

 . ممكن أمر هو إنما والطالب المتدربين من

 خاصة التعليم في السمعية المعامل وأهمية جدوى الدراسات أثبتت ولقد

 أنه على ، بها الناطقين لغير اللغة تعليم إلى استخدامها نطاق امتد عندما

 المراحل ففي ، التعليمية المراحل وجميع المواد لجميع استخدامها يمكن

 الكلمات نطق لتعليم صغيرة مجموعة في استخدامها يمكن االبتدائية

 .. والكلمة الصورة بين العالقة إيجاد أو ، البسيطة

 لالستماع وهي األولى ، مجموعتين إلى السمعية  المعامل تنقسم

 وأن للمدرس يستمع أن للطالب يمكن المجموعة هذ  وفي فقط والتكرار

 أو األخطاء لتصحيح يتدخل أن المدرس ويستطيع ، سمعه ما يكرر

 . الجماعية أو الفردية المساعدة

 الطالب يستطيع وفيها ، والتسجيل لالستماع فهي الثانية المجموعة أما 

 واالستماع صوته وتسجيل ، مرة من أكثر المسجلة المادة إلى االستماع

 لتصحيح يتدخل أن المدرس بوسع أنه ،كما بنفسه أخطائه وتصحيح إليه

 . الجماعية أو الفردية األخطاء

 سمعية معامل فهناك والتعقيد البساطة حيث من السمعية المعامل وتتدرج

 السينمائية األفالم مثل بصرية بوسائل مرتبطة سمعية معامل وهناك فقط

 إلى صغيرة مجموعة من تختلف أحجامها أن كما ، الحاسب أجهزة أو

 .  المائة تتجاوز  كبيرة مجموعة

 المفاتيح من ومجموعة رئيس مسجل من التقليدي السمعي المعمل يتألف

 وقد.  المعمل طلبة بعدد وهي المدرس أمام منضدة على مثبتة الكهربائية



 للمدرس تسمح التي والمعدات الوسائل  في أخرى مجموعة توجد

 بتشغيل المدرس يقوم وقد.  طلبته متابعة وفي الدرس مسار في بالتحكم

 المتعددة االتصال وسائل خالل ومن.  نفسه الوقت في برنامج من أكثر

 ويصحح الطلبة ليتابع  البرنامج سير أثناء التدخل المدرس يستطيع

 .  تساؤالتهم عن يجيب أو ويسألهم أخطاءهم

 ووسيلة رأس بسماعات مسجل أمامه يكون فقد للطالب بالنسبة أما

 أو اإلجابات مفاتيح وإضاءة السمعي والتسجيل الصوت قوة في للتحكم

 على تساعد  وسائل أو مشاهدة بجهاز الطالب يزود قد كذلك.  النداء

 والبرنامج المعمل مستوى تقدم وكلما.  المسائل بعض وحل الكتابة

 .  تعقيدا ازداد ، التعليمي

 : التدريس في السمعية المعامل باستخدام خاصة اقتراحات

 ، واستخدامها المعامل تشغيل بتقنيات ملما المعلم يكون أن يجب-1

 . تشغيلها في متخصص شخص المدرسة في يكن لم إذا خاصة

 . ومنسقة مصنفة التعليمية المواد تكون أن يجب-2

 .  وأجهزتها المعامل صيانة يجب ـ3

 . الحصة لموعد سابق وقت في السمعية الوسائل وإنتاج إعداد ينبغي ـ4

 .  التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة ينبغي ـ5

 وإذا ، البرنامج يصاحب الذي التقويم أسلوب المدرس يعتمد أن يجب-9 

 بالتقويم خاصا أسلوبا يضمنها أن فعليه المعلم؛ قبل من معدة المادة كانت

 .  والمراجعة

 . الحاجة عند ويستخدمها للبرامج المكملة المواد يعد أن يجب ـ9 

 

 

 



 

 

 

 

 العاشرة والحادية عشرالمحاضرة/ 

 التعليم و الحاسب

 المدارس إلى دخلت العصر هذا في الصغيرة الحاسبات انتشار ومع 

 بعد يوما يزداد مستخدميها عدد زال وما ، المتقدمة الدول من كثير في

 ونشأت ، الحاسبات لهذ  المعدة التعليمية البرامج وكثرت ، يوم

 وهناك.  وتوزيعها البرامج هذ  إنتاج في متخصصة وشركات مؤسسات

 : هما ، التعليم في الحاسب الستخدام طريقتان

 : الحاسب بمساعدة التدريس -:أوال

 ، نفسها التدريس عملية في مباشرة الحاسب استخدام وتعني 

 جذب على يساعد مما والحوار التفاعل في الهائلة إمكانياته من لالستفادة

 : االستخدامات هذ  أهم ومن ،  وتشويقهم التالميذ اهتمام

 : والتمرينات للتدريبات الحاسب استخدام ـ1

 عدد تقديم يتم حيث ، التعليم في الحاسب استخدامات أقدم من وهي 

 وعلى ، دراسته سبقت موضوع في للطالب والتمرينات التدريبات من

 اإلجابة بتعزيز الحاسب فيقوم ، المناسبة اإلجابة بإدخال يقوم أن الطالب

 من النوع هذا من والهدف ، الخاطئة اإلجابة وتصحيح ، الصحيحة

 . والدقة السرعة على الطالب تدريب البرمجيات

 والتمرينات التدريبات من النوع هذا في الحاسب استخدام ويتميز 

 :يلي بما التقليدية الطرق على



 التمرينات من الكثير إنتاج على الفائقة الحاسب قدرة من االستفادة -

 . وتعددها اختالفها على التالميذ لمستويات والمالئمة المختلفة والمسائل

 يجنب مما ، الفورية الراجعة التغذية في الحاسب قدرات استخدام -

 .الخطأ تكرار في الوقوع التلميذ

 ، واللونية الصوتية المثيرات إضفاء في الحاسب قدرات استخدام -

 النتبا  وجاذبة مشوقة التدريبات هذ  يجعل مما العرض، طريقة وتغيير

 . التالميذ

 القوة نقاط وتشخيص ، التلميذ تقدم متابعة في الحاسب قدرات استخدام -

 . لديه والضعف

 ( : البديل المعلم)  للتدريس الحاسب استخدام ـ2

 الفكرة عرض طريق عن التدريس بعملية الحاسب يقوم وهنا 

 تقديم طريق عن الطالب أداء يقوم وقد ، عليها أمثلة وتقديم ، وشرحها

.  منه جزء أو الدرس إعادة إلى يوجهه قد ذلك بعد ثم ، مصغر اختبار

 : يلي بما الطريقة هذ  وتتميز

 عرض طرق واستخدام ، والحوار التفاعل في الحاسب قدرات استخدام -

 الفروق مراعاة على يساعد مما ، يالئمه ما طالب كل يجد بحيث  مختلفة

 . التالميذ بين الفردية

 ملل دون منه جزء أو الدرس شر  إعادة في الحاسب قدرات استخدام -

 .كلل أو

 وفي ، حاجته حسب يتعلم التلميذ جعل في الحاسب قدرات استخدام -

 . يكفيه الذي وبالقدر ، يناسبه الذي والمكان الوقت

 معالجة مع ، بدقة التالميذ مستوى تحديد في الحاسب قدرات استخدام -

 .   القوة نقاط وتعزيز الضعف، نقاط

 : مساعدة وسيلة الحاسب استخدام ـ3



 الوسائل به تقوم بما يقوم مساعدة وسيلة الحاسب يكون وهنا 

 عرض شاشة توفرت إذا خصوصا ، العرض وأجهزة كالسبورة ، األخرى

 وسيلة منه يجعل مما ، البيانات عرض جهاز معه استخدم أو ، كبيرة

 الجانبية الروتينية األعمال من كثير من المعلم وتريح ومشوقة واضحة

 .  الحصة وقت من الكثير تشغل التي

 : التعليمية لأللعاب الحاسب استخدام ـ4

 مما ، واإلثارة المتعة من جوا التعليمية العملية على يضفي ما وهو 

 . التعلم عملية في بفاعلية المشاركة على التالميذ يشجع

 : بالحاسب التدريس عملية إدارة -: ثانيا

 في بنجا  والتجارية اإلدارية األعمال في الحاسب استخدام انتشر 

 ، المجال هذا في وفاعليته نجاحه وأثبت ، الميالدية الستينيات منتصف

 من المعلم لتحرير وسيلة استخدامه إلى يعمدون التربويين جعل مما

 وتركيز  اهتمامه ليحصر ، التدريس عملية تتطلبها التي اإلدارية األعمال

 . نفسها التدريس طريقة على

 ثم ، اإلدارية والتطبيقات النظريات على العملية هذ  واعتمدت 

 كل مساعدة إلى يهدف ، بذاته مستقال موضوعا أصبحت حتى تطورت

 الموضوع أو المادة من التمكن من المطلوب الحد إلى ليصل طالب

 صغيرة وحدات إلى المدروسة المادة تجزئة طريق عن وذلك ، الدراسي

 وعلى ، منها وحدة كل في التالميذ اختبار يتم ثم ، والتقويم للقياس قابلة

 التدريس طرق من يناسبه ما طالب لكل يوصف االختبار هذا نتائج

 العملية هذ  أن وبما ، المعينة الوحدة من تمكنه تضمن التي وأساليبه

 ـ معها يتعامل أن المعلم يستطيع ال المعلومات من هائل كم على تحتوي

 تعد المجال هذا في الحاسب مساعدة فإن ـ التالميذ عدد كثر إذا خصوصا

 عملية في المعلم تساعد وبرامج أنظمة طورت فقد لذلك ، ضروريا أمرا

 . المطلوب الوجه على التدريس إدارة



 بالحاسب التدريس عملية إدارة إن:  نقول أن نستطيع هنا ومن 

 لعملية اإلدارية المهام أداء في المدرس لمساعدة الحاسب استخدام تعني

 في المعلم تساعد التي الحاسب تطبيقات كل تشمل بالتالي فهو ، التدريس

 ومن ، كثيرة التطبيقات وهذ  ، نفسها العملية ماعدا التدريس عملية

 :أهمها

 : الحاسب بمساعدة االختبار ـ1

 الحاسب يقوم أو االختبارات من معين جزء في ذلك كان سواء 

 ثم ومن ، للتالميذ وتقديمه االختبار توليد من بداء كلها العملية بأداء

 بالعمليات والقيام ، والتقديرات الدرجات ورصد ، التالميذ إجابات تصحيح

 تتعلق التي البيانية والرسوم الجداول إنشاء مع ، الالزمة اإلحصائية

 اختبارات إعداد على المعلم يساعد مما ، النتائج تحليل اوأخير ، باالختبار

 . والثبات الصدق من مرضية بدرجة تتمتع مناسبة

 : الكتابية األعمال ـ2

 ليس قدرا المعلم وقت من المملة الروتينية الكتابية األعمال تأخذ 

 حال تقدم العصر هذا في اآللية والحاسبات ، األهم عن فتشغله ، باليسير

 تستغرق بعملية قصير وقت في الحاسب يقوم وقد ، المشكلة لهذ  يسيرا

 الكشوف ذلك على مثال وأقرب ، إلعدادها طويال زمنا المعلمين من

 ، آلخر وقت من المدرسة بها تقوم التي الموسمية والتقارير والبيانات

 . دراسي فصل كل نهاية في خصوصا

 : الواجبات ـ3

 بإعداد يقوم أن ـ المناسب البرنامج توفر إذا ـ الحاسوب يستطيع 

 التوليد خاصية من فيه تتوفر بما والكثرة التميز من درجة على واجبات

 الطرق على الحاسب طريق عن المعدة االختبارات وتتفوق ، العشوائي

 تتميز كما ، بتصحيحها الحاسب جهاز قيام وإمكانية بتنوعها التقليدية

 له وتسمح فورا بخطئه الطالب تعلم التي الفورية الراجعة بالتغذية

 مع ، المحاوالت من معين عدد بعد نموذجي مثال تقديم مع ، بتصحيحه



 عليه يفرض ال القوي فالتلميذ ، التالميذ بين الفردية الفروق مراعاة

 الضعيف الطالب أما ، إتقانها من تمكن التي البسيطة التمارين تكرار

 معقولة درجة إلى يصل حتى والتدريبات التمرينات من كافيا عددا فسيجد

 . اإلتقان من

 : التعليمية المواد إنتاج ـ4

 وإنتاج إعداد في المعلم تساعد التي التطبيقات من كثير هناك 

 اإلجابة وأوراق واإلحصائيات كالجداول التعليمية والوسائل المواد

 وفي ، والجودة اإلتقان من درجة على ، وغيرها والمنحنيات والرسومات

 . المدرس كاهل عن  العبء  ذلك يرفع مما ، قصير وقت

 : واسترجاعها المعلومات حفظ ـ5

 والمنهج العلمية بالمادة تتعلق أو بالطالب تتعلق كانت سواء 

 تعديلها أو لمشاهدتها استعادتها إمكانية مع حفظها، يتم حيث ، الدراسي

 بيانات قاعدة الحاسوب استخدام يمكن كما ، وسهولة بسرعة طباعتها أو

 وسهلة ضخمة موسوعة تشكل الدراسية المادة عن هائلة معلومات لحفظ

 .  التناول

  التعليمية البرامج اختيار 

 الفائدة أن تكرارها من التربويون يمل ال التي البديهيات من 

 في توظيفها حسن على يتوقف تعليمية وسيلة أي استخدام من المرجوة

 ـ طاقاتها كانت مهما ـ للوسيلة السيئ التوظيف وأن ، التعليمية العملية

 الحاسب جهاز إن نقول أن نستطيع هنا ومن ، المتوخاة بالفائدة يذهب

 كما منه يستفاد أن يمكن ال ـ وقدراته طاقاته من الرغم على ـ اآللي

 . التربوية األسس على أعدت التي التعليمية البرامج وجود بدون ينبغي

 على بل ، الستخدامه تربويا سببا يعد ال البرنامج وجود مجرد إن 

 المادة مع تتناسب التي البرامج باختيار ويقوم ويمحص يدقق أن المعلم

 على هنا ومن.  الدارسين ونوعية واألهداف المحتوى حيث من الدراسية



 التالية بالخطوات يقوم أن التعليمية الحاسوبية البرامج اختيار عند المعلم

 : االختيار حسن ليضمن

 : األولى الخطوة

 حيث من ، المستخدم للجهاز البرنامج مالءمة من يتأكد أن يجب 

 من تنفيذ  على الجهاز وقدرة ،  المناسب التشغيل نظام وتوفر طراز 

 ، الصلب القرص على الشاغرة التخزينية والمساحة الذاكرة سعة حيث

 ، الصوت كبطاقة صحيح بشكل ليعمل يتطلبها التي المتممات ووجود

 القلم أو كالطابعة أخرى ملحقات من يتطلبه وما ، الصور وبطاقة

 .ذلك وغير الراسمة أو الضوئي

 

 : الثانية الخطوة

 ، والبرمجية الفنية العيوب من خاليا البرنامج كون من التأكد ينبغي 

 أن عليه ثم ، الجهاز على البرنامج تشغيل المعلم على ينبغي هنا ومن

 وخلو  ثباته من ليتأكد مستوياتهم بشتى التالميذ يتعامل كما معه يتعامل

 .  العيوب من

 : الثالثة الخطوة

 التربوية الناحية من البرنامج فعالية من يتأكد أن المعلم على يجب 

 على يطر  أن يمكن والمعلم. والطالب المعلم نظر وجهة من ، والتعليمية

 أن يريد الذي للغرض البرنامج مناسبة مدى ليعلم ، التالية األسئلة نفسه

 : ألجله يستخدمه

 معه للتعامل تعديله يمكن بحيث ، االستعمال عند مرن البرنامج هل ـ1

 ؟ المتباينة التالميذ مستويات مع تتناسب مختلفة بطرق

 على االعتماد دون من ، بسهولة معه التعامل التالميذ يستطيع هل ـ2

 دائما؟ المدرس



 تقديمه طريقة حيث من الجيدة التدريس طرق مفهوم مع يتناسب هل ـ3

 ؟ الدرس لموضوع

  ؟ العلمية المادة محتوى مع يتناسب هل ـ4

 ؟  وصحيحة وشاملة واضحة بطريقة المحتوى طر  يتم هل ـ5

 من أفضل بشكل الموضوع لمعالجة يؤدي البرنامج استخدام هل ـ9

 األخرى؟ بالطرق معالجته

 بشكل والصعوبة السهولة حيث من بتدرج المعلومات عرض يتم هل ـ9

 ؟ التالميذ بين الفردية الفروق يراعي

 بشكل والتعاون الشريفة كالمنافسة الضمنية والمثل القيم تقديم يتم هل ـ8

 المستهدفين؟ للطالب مناسب

 الحصول يمكن وهل ، ؟ واضحة تعليمات على البرنامج يحتوى هل ـ6

 ؟ الحاجة عند عرضها إعادة يمكن وهل بسهولة؟ عليها
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 Edgar Dale Coneof  Experience مخروط الخبرة

 Approach Systematic أسلوب النظم

 Process العملية او الطريقة

 Envroment Learning البيئة التعليمية
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