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م، فقد استعانوا بالوسائل التعليمية املتوفرة ي إىل ما يساعدهم يف عملية التعلنظرا حلاجة املدرسني     

وما ، ما خيدم املعلم واملتعلمل اليت �تم بك يةليميف جمال التع لديهم، وقد حظيت هذه الوسائل بالدراسة

 فالوسائل، والطرائق التعلمية، فهي �تم باملتعلم واحملتوى واألهداف والوسائلدمها يف إجناح العملية يساع

يف حياته تقريب احلقيقة للمتعلم، وإكسابه كفاءات متكنه من توظيفها يف يكمن هدفها األساسي 

والسيما يف األطوار  ،ال يستطيع عقل املتعلم استيعا�اكثرية ردة  جمألشياء من تضفالتعليم م، اليومية

وكان حصاد املعلم أوفر، ، كان تفاعل املتعلم أكثر،  التعليمية األوىل، إذ كّلما كانت الوسائل متنوعة جمدية

تسبات املتعلم احلديثة يف طرائقها النشطة اليت تعمل على ربط مكالرتبوية وهذا ما تطمح إليه املناهج 

والوسائط التكنولوجية املدرسية باحلياة املعيشة بإثارة مشكالت من واقعه، وحلها باستخدام الوسائل 

 . الالزمة، ومجع املعلومات املناسبة وتقدمي النتائج املتوصل إليهااحلديثة 

  وسائطوسائل، مناهج، تربية، حواس، تعليم،  :المفتاحالكلمات 

Abstract:   
In view of the teachers' need for what helps them in the learning process, 
they used the educational means available to them, and these means have 
been studied in the educational field that is concerned with everything that 
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serves the teacher and the learner, and what helps them in the success of the 
learning process. It is concerned with the learner, content, goals, means and 
methods. Its primary goal is to bring the truth closer to the learner and to 
provide him with competencies that enable him to employ them in his daily 
life. Education includes many abstract things that the learner’s mind cannot 
comprehend, especially in the first educational stages, as the more diverse 
and meaningful means are, the more the learner’s interaction is, and the 
teacher’s harvest is greater. This is what the modern educational curricula 
aspire to in its active methods that work to link the learners’ school gains 
with living life by raising problems from his/her reality, solving them using 
the necessary modern technological means and media, collecting appropriate 
information and presenting the findings. 
Keywords : Means, curricula, education, senses, education, media 

  
  :مقدمة

بل أصبح ضرورة من  الرتف،مل يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية درباً من      

ومع أن بداية االعتماد على  منظومتها،يتجزأ يف بنية  وجزءاً اللك النظم الضرورات لضمان جناح ت

تطورت  فإ�ا ما لبثت أن قدمية،الوسائل التعليمية يف عملييت التعليم والتعلم هلا جذور تارخيية 

 .األخرية مع ظهور املناهج التعليمية احلديثةالسنوات تطوراً متالحقاً كبرياً يف 

وخنص بالذكر الوسائط التكنولوجية ، ميةاملنتج يعتمد على الوسائل التعلو إن التعليم الفعال 

اجلديدة اليت تبنتها املناهج  أولت املقاربة بنيته، ولقدمن  أل�ا من ضرورياته وجزء ال يتجزأ، احلديثة

 ألن هدفها األساسي تقريب احلقيقة للمتعلم، وإكسابه ،هلذه الوسائلالرتبوية احلديثة أمهية بالغة 

أن املناهج الرتبوية احلديثة يف مقاربا�ا  اليومية، خاصةه من توظيفها يف حياته كفاءات متكنّ 

التعرف على املشكالت : تنحصر مهمتها يف هدفني مها احلديثة، واليتارتبطت بتكنولوجيا التعليم 

 .ميةوكذا حتسني العملية التعل التعليمية املعاصرة وإجياد احللول املناسبة هلا،

ئط الوساالوسائل التعليمية والسيما اهلدف من هذه الدراسة يكمن يف تبيان أمهية  علول

مع الطرائق النشطة يف املناهج  الرتبوي، خاصةاملستخدمة يف حتسني األداء التكنولوجية احلديثة 

فهي  ،يف خمّيالت التالميذ وتثبيتها  واضحنقل املعارف للمتعلم بشكل  احلديثة، �دفالرتبوية 

 .كثر سهولةأمية وجتعل العملية التعل، جيل مبدع وإعداد، مل على حتسني أداء الطالبتع
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حضورها يف تطبيق املناهج الرتبوية  التعليمية، ومدىالوسائل  ةوللوقوف على ماهية وحقيق 

تتضمن أسئلة تأسيسية حياول هذا ، بنا أن جنعلها تتمحور حول إشكالية أساسية احلديثة، حريٌ 

 : جابة عنها وهياملقال اإل

وما حضورها يف وأين تكمن أمهيتها يف حتسني العملية التعلمية؟ ما املقصود بالوسائل التعليمية؟  -

 احلديثة؟بناء املناهج الرتبوية 

م وفق املناهج الرتبوية أمهية الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعلّ ": وموضوعنا موسوم بــــــ

 . "احلديثة

الوسائل "  : جاء يف معجم مصطلحات الرتبية والتعليم : سائل التعليميةتعريف الو  -1 

�دف نقل املعارف للمتعلم بشكل واضح ، ميةموع ما يستخدم يف العملية التعلالتعليمية هي جم

1"  وجعله قادرا على استيعاب ما يتعلمه
 

علم لتحسني عملية هي كل أداة يستخدمها امل" وجاء يف املعجم الرتبوي أن الوسيلة التعليمية 

على العادات أو غرس  دالتدريب على املهارات أو التعوي وتوضيح املعاين وشرح األفكار أو، التعلم

 .2"  القيم  و تنمية االجتاهات

، هي كل أداة يستخدمها األستاذ لتحسني عملية التعلم وترقيتها: "محد حساين بقولهأويعرفها 

ملهارات املختلفة واكتساب عادات معينة متثل مرتكزا وذلك بتدريب املتعلمني على اكتساب ا

3"  جوهريا يف العملية التعليمية
 

يضاح مفهوم إأ�ا املواد واألدوات اليت تساهم يف " كما يعرفها حممد عبد الباقي أمحد على 

   4. "  غامض بغرض التغيري يف سلوك املتعلم

التعليمية يف حقيقتها متثل أحد أركان  ومن خالل التعاريف السابقة ميكننا القول أن الوسائل 

 .التعلم الفعال إذ تنتقل باملتعلم من التجريد إىل احملسوس وبالتايل اكتسابه كفاءة معينة أثناء تعلمه

 : التعليميةأنواع الوسائل   -2

5 : إن الوسائل التعليمية كثرية ومتعددة منها 
 

خلرائط والسبورة والرسوم وا�سمات من الكتاب املدرسي وا وتشمل كال :الماديةالوسائل 

 اخل...والنماذج

 اخل... القصص واألمثلة والتشبيه والوصف جند: المعنويةالوسائل 
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 .السمعيةوتتمثل يف املسجل واملذياع وخمتلف األشرطة  :الوسائل السمعية

  . كآلة التصوير والسينما والفيديو والتلفاز واحلاسوب  :البصريةالوسائل السمعية  

 

مام هذا الكم اهلائل من الوسائل الرتبوية فإنه يتعني على املعلم أن ينتقي منها ما يساعده على أ

ويتوقف اختيار كل واحدة "، أي عليه أن خيتار الوسائل املناسبة للدرس، حتقيق أهدافه وتوضيحها

مثل موضوع الدرس واهلدف الذي يسعى املدرس إىل ، من قنوات االتصال على عوامل كثرية

ات يذ والفروق الفردية بينهم وإمكانوما يتعلق به أنواع السلوك اليت ينشدها بني التالم، حتقيقه

  6".  املدرس

من خصائص وشروط اختيار الوسائل : خصائص وشروط اختيار الوسائل التعليمية - 3

  7: التعليمية جند

علمني يف شرح وليست هدفا يف ذاته، فهي تساعد امل، جيب التذّكر أن الوسيلة أداة: أوال  

 . األفكار اجلديدة وتفسريها

أن تكون الوسيلة مناسبة للغرض الذي يسعى املدرس إىل حتقيقه، كتقدمي : ثانيا -

كلما كان الغرض   إذ  اجتاهاته،املعلومات أو اكتساب التلميذ لبعض املهارات، أو تعديل 

وعدم ، وضيحهاواضحا كلما كان هذا أدعى إىل تركيز االنتباه إىل الفكرة املطلوب ت

 .التشتت والتزاحم

لالنتباه واالهتمام  الدراسة، ومثريةأن تكون الوسيلة وثيقة الصلة مبوضوعات  :ثالثا  -

 .ومالئمة ملستوى التالميذ ومناسبة لعمرهم الزمين
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أن تتسم بالبساطة والوضوح وعدم االكتظاظ حىت تكون واضحة وداعية لسرعة : رابعا -

 .العلميتكون خالية من اخلطأ وأن متتاز بالدقة ف الفهم،

تعرض يف  الصف، وأنأن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد التالميذ يف : خامسا -

 .تفقد عنصر اإلثارة فيها لكيالالوقت املناسب 

 .جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكد من صالحيتها: سادسا -

 :تسميات بعض الوسائل التعليمية  - 4

 :ميةستخدمة يف العمليات التعلائل املهناك عدة تسميات للوس  

 نظرا ألمهية تلك احلاستني" :مسيت هذه الوسائل بذلك : الوسائل السمعية البصرية- 

 " ميةيف العملية التعل

نظرا ملا تقدمه هذه الوسائل من عون "وجاءت هذه التسمية   :المعينات التربوية  -

 "للمعلم يف عملية التعليم والتعلم

 وهدفها واحد واحد،ف التسميات إال أن املعىن الذي حتمله وعليه فبالرغم من اختال

املادة لدى  واملتعلم، وحتبيبالعالقة بني املعلم  مية، وتقويةالتعلهو إثراء العملية 

 .املتعلمني

 :تصنف الوسائل التعليمية إىل ما يلي :الوسائل التعليميةتصنيف  -5

سم هذا التصنيف الوسائل التعليمية يق :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الحواس: أوال

 : إىل أربعة أنواع وهي

وتشمل مجيع الوسائل اليت يعتمد االنسان يف "أو ما يعرف بالوسائل املرئية،  :الوسائل البصرية -

حيث تساهم هذه  8." ور واخلرائط والنماذج والعيناتومنها الص، التعامل معها على حاسة البصر

ويكتسب املعلومات من خالهلا عن طريق املشاهدة ، ثر تركيزا وانتباهاالوسائل يف جعل املتعلم أك

 .واملالحظة

وتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف 9"وتسمى أيضا بالوسائل الصوتية،  :الوسائل السمعية -

وتستعمل هذه  ".ومنها التسجيالت الصوتية واإلذاعة املدرسية، استقباهلا على حاسة السمع

بقدر�ا يف تثبيت  وتتميز القرآنية،ور سناشيد والمساعدة التالميذ يف حفظ األ الوسائل بكثرة يف

 .لفرتات طويلة هان املتعلمنيذاملعلومات يف أ
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وتشمل مجيع الوسائل ، أو ما يعرف باألدوات املتعددة احلواس : الوسائل السمعية البصرية  -

فهذا  10". از التعليمي ومسرح العرائسوالتلف ،اليت تعتمد يف استقباهلا على حاسيت السمع والبصر

وبالتايل كلما زاد عدد احلواس   النوع من الوسائل يدفع باملتعلم إىل توظيف أكثر من حاسة،

 .ميةما ينعكس اجيابا على العملية التعل املعلم، وهذاكلما زاد التفاعل مع   املستقبلة للمعرفة

وهي اليت تعتمد على حاسة  وتدعى أيضا بالوسائل احملسوسة،: الوسائل الملموسة -

فاملعلم عند  11".  ما تستخدم هذه الوسائل مع فاقدي البصر اللمس، وغالبا

أن يكسبهم  املتعلمني، وحياولفإنه يراعي كل فئات   استخدامه هلذا النوع من الوسائل

 .ا�سماتهذه الوسائل نذكر  خربة قريبة من اخلربة احلقيقية، ومن أمثلة

تصنف الوسائل التعليمية  :عليها ئل التعليمية على أساس طريقة الحصولالوسا تصنيف: ثانيا

 :إىل قسمني رئيسيني لتبعا لطريقة احلصول عليها ومها

وإمنا حيصل عليها من املدرسة ، هي جمموع الوسائل اليت ال يقوم املعلم بصنعها :مواد جاهزة -

صانع بكميات كبرية، ويكون مستوى حيث يتم إنتاجها يف امل"  مكتملة الصنع ليستعملها مباشرة،

 12 "جات املتعلمني يف كثري من الدوللتلبية احتيا  وميكن توظيفها، اإلتقان يف إنتاجها كبريا

ليحصل  ويشرف عليها أثناء إعدادها جمموعة من املختصني يف جمال التعليم من باحثني ومؤطرين

 . ميةملية التعلويوظفها يف الع، عمالعليها املعلم يف األخري جاهزة لالست

وإمنا يقوم املعلم واملتعلم "، هي الوسائل اليت ال تتوفر يف املدارس :مواد مصنعة محليا -

" متوفرة يف البيئة احمللية  بإنتاجها، ويغلب على املواد اليت تدخل يف صنعها أ�ا زهيدة التكاليف
وبالتايل تزيد من فاعلية  ،وقد يشرتك كل من املعلم واملتعلم يف صنعها لتوظيفها أثناء الدرس 13

 .التعليم والتعلم وتدفع لإلبداع واالبتكار مثل العروض املتحركة

ىل إتصنف  ثحي :عرضهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس طريقة   :ثالثا -

 :جمموعتني

يلزم لعرضها استخدام أجهزة العرض " وتشمل مجيع الوسائل اليت: مواد تعرض ضوئيا -

حيث يثري هذا النوع من  14".الشرائح الشفافة األفالم الثابتة،ومن أمثلتها ، الضوئي

وبالتايل اكتسا�م مزيدا  الوسائل انتباه التالميذ ويشدهم إىل مشاهدة املادة املعروضة،

 . من اخلربة
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مجيع الوسائل التعليمية، اليت ال حتتاج يف عرضها "وتتمثل يف : مواد ال تعرض ضوئيا -

للوحات والسبورات والنماذج واملتاحف والعروض ا  ألجهزة العرض الضوئي مثل

 . فهذه الوسائل تعرض مباشرة على التالميذ مما يزيد من دافعيتهم للتعلم 15."التوضيحية

 :إىلتصنف  حيث: منهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس المستفيدين  :رابعا -

فرد بصورة الاليت يستخدمها " أو ما يعرف بالوسائل الشخصية، وهي: وسائل فردية -

مبعىن أن هذه الوسائل تليب احتياجات متعلم  16"  مستقلة مثل احلاسب التعليمي الشخصي

وتفتح له ا�ال ، وتزيد من رغبته يف التعلم، فهي تنمي فيه حب االستطالع، واحد فقط

 .لالحتكاك املباشر مع الوسيلة التعليمية

موعة من الطالب جيلسون معا وهي الوسائل اليت تستخدم لتعليم جم :وسائل جماعية  -

فهذا نوع من الوسائل  17".التسجيالت الصوتية: الزيارات امليدانية  يف مكان معني مثل

مما يزيد من ، يساعد على تعليم عدد كبري من املتعلمني يف وقت ومكان واحد

 .اهتمامهم باملادة الدراسية

شخاص يف مواقع ألتستخدم لتعليم عدد كبري من ا"ل وهي وسائ :وسائل جماهيرية  -

نوع من الوسائل ال يشرتط وجود املتعلمني يف الفهذا  18". متباعدة يف وقت معني

التفاعل املباشر، أو رد الفعل من املتعلم حول املادة  كما أ�ا تفتقر ملبدأ،  مكان واحد

 .التعليمية

إىل نوعني  تنقسم: الصوتتصنيف الوسائل التعليمية على أساس خاصية  :خامسا  -

 :مها

ال تعتمد يف مضمو�ا " يضا بالوسائل غري الناطقة، وهي اليتأوتسمى  :وسائل صامتة -

وقد يطلق على هذا النوع اسم ، على األصوات أو الكلمات أو الرموز امللفوظة عموما

فهذا النوع من الوسائل  19.الوسائل غري اللفظية، ومن أمثلتها الصور واللوحات

أكثر  دوتع  ويتفحص املتعلم عن طريق الرؤية، تستخدم دون أن يصدر منها الصوت،

املعلم  لفاستعما. والتشويقالرتبوية أل�ا حتقق قدرا كبريا من اإلثارة  العمليةفائدة يف 

 .الكلماتللصورة قد تغنيه عن استعمال 
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اليت يعتمد مضمو�ا على األصوات والكلمات او "كل الوسائل   وتشمل: ناطقةوسائل  -

ق على هذا النوع اسم الوسائل اللفظية، ومن أمثلتها التسجيالت يطل الرموز اللفظية،

فهذه الوسائل ال ميكن للمتعلم أن يستفيد منها إال عند  20  ."الصوتية والتلفاز التعليمي

املعلومات يف ذهنه ملدة  االستماع، وتثبتفهي تنمي قدراته على  إصدارها لألصوات،

   .أطول

 :نوعنيتصنف إىل  :لى أساس عنصر الحركةتصنيف الوسائل التعليمية ع: سادسا -

وهي تلك الوسائل التعليمية اليت ال يعتمد مضمو�ا على عنصر احلركة  :الوسائل الثابتة -

فاملعلم ينقل احملتوى إىل املتعلم بصورة ثابتة، وبالتايل يزيد من   21."مثل األفالم الثابتة

   .قدرته على املالحظة والتأمل

تعتمد يف عرض مضمو�ا على عنصر احلركة " الوسائل اليت وتشمل :الوسائل المتحركة -

توصيل املعلومات للتالميذ  ةتسهل عمليي فه 22. أشرطة الفيديو التعليمية ومن أمثلتها

املعلم بعرض بعض الظواهر اليت يصعب مشاهد�ا يف الواقع   وتثري انتباههم، حيث يقوم

 .كخسوف الشمس

 :نوعنيىل إتصنف  حيث: فاعليتهاتصنيف الوسائل التعليمية على أساس   -

وتشمل هذه الفئة وسائل بسيطة تنقل أمناط خمتلفة  :النوع األول هو الوسائل السلبية -

إذ 23  ."واملادة املطبوعةاملذياع  املتعلم، مثلوال تتطلب استجابة نشطة من   من التعليم

حيث  الكسل،و ينعدم فيها مبدأ التفاعل واحلركة، وتولد لدى املتعلم نوعا من اخلمول 

 .أنه يتلقى املعلومة فقط وال يتفاعل مع الوسيلة التعليمية

وتشمل هذه الفئة وسائل يكون املتعلم فيها  : أما النوع الثاني فهو الوسائل النشطة  -

حيث جتعله  24". مثل التعليم املربمج والتعليم مبساعدة احلاسوب، نشطا يف استجاباته

 . ميةق مبدأ التفاعل يف العملية التعلوره اجيابيا ويتحقأكثر إقباال على الدراسة، ويكون د

 :والتعلمالتعليم  ةس دورها في عمليالوسائل التعليمية على أسا تصنيف: ثامنا -

 :أقسامىل ثالثة إتنقسم 

ويلزم ، هي تلك الوسائل اليت أصبح توفرها يف املدارس أمرا ضروريا :الوسائل الرئيسية -

حيث تستخدم كمحور يف موقف تعليمي تعلمي   "ة،توظيفها يف العملية التعليمي
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احلاسب اآليل والتعليم  أو يستخدمها املتعلم كمحور رئيسي لتعلمه مثل، التلفاز  مثل

التعليم والتكنولوجيا أصبح كل من املعلم  الالتطورات احلاصلة يف جم  فمع 25". املربمج

أسلوب  وذلك ملواكبةواملتعلم يف حاجة ماسة إىل استخدام هذا النوع من الوسائل، 

 .احلياة املعاصر القائم على التكنولوجيا احلديثة

وهي الوسائل املساعدة للوسائل الرئيسية يف نقل املعارف  :الوسائل المتممة  -

ولزيادة حدود فاعليتها قد ، حيث أن  لكل وسيلة وظيفتها وحدودها، للمتعلمني

فعندما يقوم املعلم  26". يسيةوسائل متممة للوسائل الرئ  يستعان بوسائل أخرى تسمى

ليه إهم ما تطرق ن فيها أبعرض برنامج على جهاز التلفاز يقوم املتعلم بأخذ ورقه يدوّ 

 .وما احتوى عليه الربنامج من أفكار ومعلومات مفيدة، املعلم

هي اليت يستعان �ا أثناء الدرس لتوضيح بعض األفكار : الوسائل اإلضافية  -

علم أن جمموعة الوسائل اليت يستخدمها يف املوقف الصفي غري  فعندما يرى امل الغامضة،

كافية للدراسة، فعليه أن يستخدم وسائله اخلاصة، واليت تكون من إنتاجه أو جمهزة من 

، فهو �ذا يسعى إىل إيصال األفكار واملعلومات للمتعلم بأي طريقة كانت 27."قبله

 .لوسائل من صنعه وإعدادهبإضافة جمموعة من ا، والعمل على شرحها وتبسيطها

اهتم املخططون بالوسائل  :تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الخبرات :تاسعا -

 إلدجار"ونتج عن ذلك أهم تصنيف   التعليمية، وحاولوا تصنيفها لفرتات طويلة،

، وذلك لدقة األساس التصنيفي الذي اعتمد عليه (Edgar Dale( "جيل

28 :يما يل وخطاطة هرم اخلربة أدناه توضح
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29-    مخطط يوضح مخروط الخبرة  -

 

ويف كل مرحلة يقدم وسائل  ا�رد،هو خمروط هرمي ينتقل فيه من احملسوس إىل شبه احملسوس إىل 

م أكثر من حاسة يف استخدا والبصر، مبعىنتعليمية خمتلفة، حيث اعتمد على حاسيت السمع 

لومة يف الذاكرة، وكلما ارتفعنا يف الرتتيب إىل األعلى  مما يؤدي إىل زيادة ترسيخ املع ميةالعملية التعل

كلما قلت درجة واقعية اخلربة، ألن املتعلم ال يقوم باملمارسة الفعلية، وكلما اجتهنا يف الرتتيب إىل 

 .واقعية اخلربة حلواسه، وتزيداألسفل يزيد استخدام املتعلم 

 :من خالل هذا املخروط اهلرمي ميكن استنتاج ما يلي 

مشاركة املتعلم بشكل أساسي يف "تستدعي ) 1- 3(أن ا�موعة األوىل من الوسائل  :أوال 

مجيع وذلك بتوظيف  املختلفة،مبعىن أنه يقوم باملمارسة الفعلية لألنشطة 30" .والعملالنشاط 

 حمسوسة، مثلخربة   على امللل ويكتسب من خالهلا باملتعة، والتغلبمما يولد لديه الشعور  حواسه

 .املدرسةه بغرس شجرة يف ساحة قيام

ال  املتعلمف31 "املشاهدة واملالحظة من طرف املتعلم "فتستلزم ) 4-8(أما ا�موعة الثانية  : ثانيا

 .يقوم بالعمل بنفسه وإمنا يكتسب اخلربة عن طريق حاسة البصر أي رؤيته لصور ومناذج خمتلفة

ويتضح من هذه ، لرموز البصرية واللفظيةتتطلب استخدام ا) 09- 10: (ا�موعة الثالثة : ثالثا

32املالحظات أن الرموز اللفظية متثل أعلى مستويات التجريد بالنسبة لبقية أقسام املخروط 
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عند  سابقة، فمثالولكي يفهم املتعلم ما يقصده املعلم من كالمه البد أن تتوفر لديه خربات  

ها مع الصور الذهنية اليت سبق وأن كّو�ا يف مساعه أللفاظ أو رؤيته لكلمات أو رموز يقوم مبقارنت

 .على املعلم أن يزود املتعلم بكثري من اخلربات مما يتناسب ومستواه التعليمي البد ذهنه،

بعض املعايري واألسس اليت جيب أن  هناك :واستخدامها التعليميةمعايير اختيار الوسيلة   -6

33 : منهاو تراعى عند استخدام الوسائل 
 

وطريقة استخدامها ، ا بأنواع الوسائل التعليمية اليت ختدم املادة اليت يدرسهاعلم ملمّ يكون امل-

 .وفوائدها الرتبوية

 .يكون املعلم مقتنعا بأمهية الوسيلة التعليمية وما يقوم به -

 .تكون الوسيلة التعليمية ذات قيمة تربوية واضحة من حيث توفريها للوقت واجلهد واملال -

 .ا ارتباط وثيق باهلدف احملدد الذي يراد حتقيقهأن يكون هل -

 .تكون مناسبة للقدرات العقلية للمتعلمني -

 .أن تتميز بالسهولة والوضوح والدقة -

ليمية الوسائل التعتؤدي  : في تحسين عملية التعلمط التكنولوجية الحديثة دور الوسائ 7-  

إال أن هذا الدور ، معايري علمية صحيحةمي خاصة إذا استخدمت وفق دورا هاما يف النظام التعل

نظرا الفتقاد هذا ، ال يتعدى االستخدام التقليدي لبعض الوسائل دون التأثري يف عملية التعلم

مما ، وبالتايل تفقد الوسيلة فاعليتها لدى املعلم واملتعلم، االستخدام لألسلوب النظامي الصحيح

 34: يف ما يليالوسائل هذه  تؤديهويتمثل الدور الذي ، يؤدي إىل إمهاهلا

ات يف إثراء التعليم من خالل إضافة خرب  لوسائل التعليمية دور جوهريل  : إثراء التعليم -

 . بناء املفاهيم يف دهن املتعلميسريوت، تساعد يف توسيع املعارف

يكتسب املتعلم من خالل استخدام  : استثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجاته للتعلم- 

فكلما كانت اخلربات ، هدافهوحتقق أ، التعليمية املختلفة بعض اخلربات اليت تثري اهتمامهالوسائل 

أصبح هلا معىن ملموسا وثيق الصلة باألهداف اليت ، مية اليت مير �ا املتعلم أقرب إىل الواقعيةالتعل

 .إشباعها يتوق إىلوالرغبات اليت ، حتقيقها املتعلم إىليسعى 

 .للتعلموجيعله أكثر استعدادا ، مما خيلق الدافعية لديه : رة المتعلمتساعد على زيادة خب- 
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يث يرتتب على ذلك بقاء ح : تساعد الوسائل التعليمية على إشراك جميع حواس المتعلم-  

  .م يف نفس املتعلمأثر التعل

عند استخدام أي وسيلة تعليمية على  : خطوات استخدام الوسائل الوسيلة التعليمية -8

 :م أن ينتبه للخطوات اآلتيةاملعل

  : الوسيلةقبل عرض - 

وذلك بتهيئة أدهان الطلبة قبل عرضها وتشويقهم ، التخطيط اجليد واإلعداد املناسب للوسيلة-  

 .لرؤيتها وإثارة األسئلة عن الوسيلة

االطالع على الوسيلة التعليمية، والتعرف على خصائصها واهلدف الذي ستساعد على - 

 .حتقيقه

 .التأكد من صالحية الوسيلة التعليمية- 

 .التأكد من صالحية الغرفة الصفية الستخدام تلك الوسيلة التعليمية- 

 خاصة التالميذ،فقبل استخدام املعلم للوسيلة التعليمية البد عليه من جتربتها قبل عرضها على  

 للمعلم، وتشتتا هذا األخري إذا أصيب بعطل أو خلل يسبب إرباكا ألن عرض،إذا كانت جهاز 

عليه أن يقوم بتحديد الزمان واملكان املناسبني لعرض الوسيلة التعليمية، وال بد أن  كما  للتالميذ،

35 .الدرسمضمون مع تتالءم 
 

، عليه أن يتأكد أن كل شيء يسري على ما يرام وكما ُخطط له : أثناء عرض الوسيلة التعليمية -

وإسناد املهام ، وكذا تقسيم التالميذ إىل أفواج، وية وغريهاوذلك بتوفري اجلو املالئم من إضاءة و�

واحلرص على عدم اإلطالة يف ، مع مراعاة متّكن التالميذ كلهم من مشاهدة الوسيلة  إليهم

والتفاعل مع الوسيلة ، وبالتايل حيقق املشاركة اإلجيابية أثناء الدرس، استخدامها لتجنب امللل

36.التعليمية
 

االنتهاء من استعمال الوسيلة التعليمية حياول  عند: التعليميةعرض الوسيلة بعد االنتهاء من   -

باإلجابة عن  وذلك  الوسيلة،املتوصل إليها من استعماله هلذه  أهم النتائجاملعلم أن يستخلص 

  :األسئلة األتية

 أجله؟هل حققت الوسيلة اهلدف الذي استخدمت من  -

 زيادة التفاعل الصفي؟هل ساعد استخدام الوسيلة التعليمية على  -
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 الطالب؟هل ناسبت الوسيلة قدرات   -

 للدرس؟هل سامهت الوسيلة يف تشويق الطالب  -

37؟  ؟وما هي نقاط الضعف حىت نستدركها ما هي نقاط القوة يف الوسيلة حىت نعززها -
 

38:تتجلى أمهيتها يف ما يلي :أهمية الوسائل التعليمية   -9
 

 .واملتعلملم تقليل اجلهد واختصار الوقت من املع -

 .تتغلب على اللفظية وعيو�ا -

 .تساعد يف نقل املعرفة، وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبت عملية اإلدراك  -

 .اهتمام وانتباه الدارسني وتنمي فيهم دقة املالحظة تثري -

 .استيعابهتثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف   -

 .الفكرتنمي االستمرار يف  -

 . والتعلم على الطالب التعليم،ملية تسهل على املدرس ع -

تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف ا�االت اللغوية املختلفة، وخباصة يف جمال  -

 .التعبري الشفوي

ميكن القول أن  وعليه  التالميذ،مية حية ألطول فرتة ممكنة مع التعلتساعد على إبقاء اخلربة  -

تعترب القناة اليت يتم من خالهلا نقل  والتعلم، حيثجمال التعليم  للوسائل التعليمية أمهية كبرية يف

 .ممكنمن املعلم إىل املتعلم يف أقل وقت  احملتوى

39 : للوسيلة التعليمية فوائد عديدة ميكن إمجاهلا يف ما يلي  :فوائد الوسائل التعليمية  - 10
 

 .بناء وجتسيد املفاهيم والقيم ا�ردة -

 . بطريقه مشوقةتساهم يف توضيح املعاين  -

 .املتعلمنيتقلل من معدل النسيان عند   -

 .السليمتوفر خربات حسية كأساس للتفكري  -

 .الذايتللتعلم  اهتمامهم، وتدفعهموتزيد من  املتعلمني،ختلق الدافعية لدى  -

 .الواقعتوفر للمتعلمني خربات يتعذر مشاهد�ا يف  -

 :المنهاج الدراسي وتحديات العصر - 11
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يعرف ثورة يف التعليم نتيجة التطور السريع يف امليدان العلمي والتكنولوجي الذي إن العامل اليوم 

كل هذه املعطيات اآلتية واملستقبلية جتعل ،  أحدث ما يسمى بالرتاكم املعريف يف مجيع ا�االت

املربني واملهتمني يفكرون يف تطوير املناهج وطبيعتها وجعلها تتماشى ومتطلبات احلاضر 

40: وميكن الوقوف عند بعض خصائص التحديات اليت تواجه الرتبية والتعليم مثلواملستقبل، 
 

حيث جند يف ميدان املعلوماتية ، سم عامل اليوم باالخرتاعات املتزامحةيتّ : االنفجار المعرفي -

حصلت أكثر من عشر ) 1980-1990(ففي ظرف عشرية، التقارب الزمين بني اجليل واآلخر

أما ، ثالثة أجيال يف علم اإلعالم اآليل) 1990-2000(وتطور بني، حتسينات

فأحدث ثورة معرفية لدى اإلنسان إىل درجة يصعب التكيف مع املستجدات ) األنرتنت(االتصال

 .اليت حتدث بدورها ثقافة جديدة متجددة تتماشى ومتطلبات العصر، واملستحدثات السريعة

تصل به من جانب تطور الظروف حيث ي، يرتبط هذا التحدي بسابقه: التطور التكنولوجي -

،  والسيطرة والتحكم فيها، والوسائل اليت اعتمد�ا ا�تمعات البشرية يف التعامل مع بيئا�ا الطبيعية

عىن بالتغري ومبا أن الرتبية تُ ، كما تتصل به من مفهوم تطور التطبيق العملي للمكتشفات العلمية

حيث ال ميكن التكلم عن مشروع تربوي دون ، وجيفإ�ا أيضا تتأثر بالتطور التكنول، االجتماعي

، العلم والتكنولوجيا املوجودين يف نشاط تربوي يعد لألطفال والناشئة: ذكر عنصرين أساسيني مها

والسيطرة �ا على الطبيعة ، وحىت الراشدين ملساعد�م على االستفادة من طاقتهم االجتماعية

لوجي احلديث خاصة يف جمال االتصال السمعي إال أن التطور التكنو ، وتسخريها لفائد�م

وكذا ، إذ اختصر الطرق املتعددة   و وفر اجلهد يف متكني القائمني على الرتبية والتعليم، البصري

وعليه ميكن أن يتم التعليم والتكوين بطريقة ، مية وإيصاهلا إىل املتعلملتعلاملتعلمني من توفري املادة ا

مثل التعليم ، يف قاعة خمصصة هلذا الغرض) املعلم واملتعلم(باملتكّونمباشرة، حيث يلتقي املكّون 

 .أو بواسطة قرص مرن أو أشرطة أو غريها، عن بعد بواسطة سندات تبث عرب شبكة األنرتنت

ولقد أثبتت الدراسات السيكولوجية والرتبوية اليت أجريت يف �اية القرن العشرين باالحتاد 

ين هم يف الصفوف الدنيا القدرة على النمو العقلي أكرب بكثري مما كان للتالميذ الذ السوفيايت، أن

مت  الدراسية، حيثيعتقد يف السابق، حيث أدت هذه النتائج إىل إعادة النظر يف بناء املناهج 

هوم املعلم من كما تطور مف،  م عن طريق احلفظنشاط العقلي واإلبداعي بدل التعلالرتكيز على ال

 .م املتعلمنيملقن إىل منظم تعلُّ 
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 :توظيف وسائل التعليم الحديثة في األنظمة والمناهج التعليمية الحديثة - 12

مية، فسابقا املدرسة هي التطور احلديث تأخذ وسائل التعلم حيزا مهما يف العملية التعل مع

م، ومع التطور السريع اعل والركن األساسي لعملية التعلاملصدر األول للمعرفة والعامل الف

م فتعددت وسائل التعل، لوضع خيتلف لوجيا وتطور الوسائل السمعية والبصرية أصبح اللتكنو 

41 : ومنها
 

 ،تكنولوجيا الرتبية والتعليم ـ الكمبيوتر،)السينما/ الفيديو(الوسائل السمعية والبصرية  -

 .استخدام اإلعالم يف التعلم وسائل اإليضاح، املعينات الرتبوية،

تكون مربوطة باحلاسب اآليل، ويتم التحكم باحلاسب اآليل وهي اليت : السبورة الذكية -

 .وهي تغين عن الربوجكرت وغريها، من خالهلا، وهي عبارة عن سطح مكتب للحاسب

منه يف سد النقص يف أعضاء  ويستفاد :distance Learningالتعليم عن بعد  -

يف رفع املستوى الثقايف اإلسهام  متنوعة، ويفم العمل على توفري مصادر تعل التدريس، ويفهيئة 

 .والعلمي واالجتماعي لدى أفراد ا�تمع

يف حتسني وتطوير أسلوب استخدام الوسائل التعليمية من  دور مهمهلا اإلدارة املدرسية  إنوعموما 

 .منهازيارة معارض تقنيات التعلم واالستفادة من احلديث : خالل

 حصر ما حتتاجه املدرسة من وسائل التعليم  -

 املدرسني اجلدد بالوسائل التعليمية املتاحة ـ تعريف  -

 .العمل على تقوية االجتاهات اإلبداعية واالبتكارية لدى املدرسني - -

احلديثة يف أنظمتنا ومناهجنا  كنولوجيةوسائل التالوختاما تبقى مدى قدرتنا على توظيف  

الوسائل التعليمية ليست كما ف" تطوره،تعطينا نتائج إجيابية يف جودة التعليم وقوة حىت التعليمية 

بل هي جزء ال يتجزأ من عملية  ،قد يتوهم البعض شيئا إضافيا يساعد على الشرح والتوضيح

   42." التعليم اليت جيب أن تشرتك فيها األيادي واحلواس لتكون ناجحة

 :الجانب التطبيقي

 وأهداف الدراسةعلى طبيعة موضوع  لقد مت استخدام املنهج اإلحصائي بناءً  :منهج الدراسة

يوجد سبع خطوات أساسية ورئيسية مهمة يتوجب القيام �ا وذلك للحصول على عدد فهناك 

 :تكون خطوات تطبيق االختبارات اإلحصائية كالتايلعليه و ، من النتائج الصحيحة
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لإلجابة عن   نسعى من خالل هذا البحث  :صياغة وكتابة وإعداد السؤال البحثي -1

ج استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة يف املناهج الرتبوية ما مدى إدرا : السؤال

 احلديثة يف مرحلة التعليم الثانوي ؟  

 : انطلقت الدراسة من فرضية متمثلة يف :القيام بصياغة محتوى الفرضيات اإلحصائية -2

معظم احلصص املدرجة يف مناهج التعليم الثانوي يغلب عليها اجلانب النظري - 

 .باستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة التطبيقياجلانب وتغييب 

تتمثل العينة يف الوحدات التعلمية املدرجة يف املناهج  :اختيار وتحديد ماهية العينة-  3

واليت ختتلف من مادة ألخرى ومن لشعبة اآلداب والفلسفة يف الطور الثانوي الرتبوية 

 .مستوى آلخر

من أجل مجع البيانات الكمية  :البيانات العمل على اختيار طريقة للقيام بجمع-   4

الالزمة، قام الباحثون باستحضار املناهج الرتبوية والتدرجات السنوية لشعبة اآلداب 

والفلسفة يف الطور الثانوي، والقيام بتعداد عدد الوحدات التعلمية الربجمة  يف كل 

وبعدها ، كل مادة تعليميةويف  ، )السنة األوىل والثانية والثالثة(مستوى من الطور الثانوي 

، إحصاء الوحدات اليت تستوجب على األستاذ  استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة

واختذنا احلاسوب و الربوجكرت وسيلتني للدراسة، باعتبارمها وسيلتني أساسيتني مشرتكتني 

 :هو موضح يف الشكل ايف مجيع املواد التعلمية كم

  

 :حصائياختيار وتحديد االختبار اإل -5
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ميثل تعداد الوحدات التعلمية الواردة يف املناهج الرتبوية احلديثة يف الطور  ):01(الجدول رقم 

   :الثانوي لشعبة اآلداب والفلسفة

  

ميثل تعداد ونسب استخدام احلاسوب والربوجكتري حسب التدرج السنوي  ):02(الجدول رقم 

  : بة اآلداب والفلسفةلكل مادة يف كل مستوى من التعليم الثانوي لشع
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 :تحليل محتوى وقيم البيانات -6

نالحظ من خالل اجلدول أن اجلمود يطبع حصصها، والعادة متيت كل حماولة  :مادة اللغة العربية

لإلبداع فيها، حىت صار درس اللغة العربية جافا اعتياديا، يكاد يكون خاليا من احليوية والتجديد 

 . وعدم االكرتاث للوسائط التكنولوجية احلديثة، اب املدرسينظرا لالعتماد اليومي على الكت

طريقة   بالرغم أننالحظ من خالل اجلدول أن نسبة االستخدام قليلة  :مادة الرياضيات -

شكال ت تزود املتعلمني مبهارات رسم األالتعلم باستخدام احلاسوب يف مادة الرياضيا

دوال، وتفسريها، الغريات ومنحنيات سس علمية وقراءة جداول تأوفق   اهلندسية وتصميمها

 .زعما منها أ�ا جمدية ،ويرجع هذا العزوف دائما إىل االعتماد على اآللة احلاسبة والسبورة

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة االستخدام متوسطة معظمها يف : مادة اللغة الفرنسية -

خالل مالحظة وذلك بإجناز ملخص شفوي باللغة الفرنسة من ، حصص التعبري الشفوي

 .الفيديوهات والصور والرسوم البيانية
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إذ يتوجب ، تبدو نسبة االستخدام مرتفعة نظرا لطبيعة اللغة املرنة واملشوقة: اللغة اإلنجليزية  -

تفقد  على األستاذ عرض املوضوع يف بداية كل وحدة تعلمية وليس يف كل حصة حىت ال

 .الوسيلة دورها الذي استخدمت من أجله

نالحظ من خالل اجلدول ف، املادة مدرجة يف السنة الثانية والثالثة ثانوي فقط: فلسفةمادة ال -

عتمد على النظريات يمنعدمة نظرا لطبيعة الدرس اليت  أن نسبة االستخدام تكاد تكون

 .إال أنه ميكن استخدام هذه الوسائل أحيانا يف بعض املشاريع، واالستنتاجات

ويتم ، بيعة املادة يبدو أن نسبة االستخدام مرتفعة جدانظرا لط: مادة العلوم الطبيعية -

 . االستخدام عن طريق احملاكاة لربح الوقت و ضمان حتقيق النتائج

العتماد املادة على  دول نسبة االستخدام مرتفعة نظرانالحظ من خالل اجل: مادة الفيزياء -

 .وةالتجارب واملخططات وذلك  عن طريق احملاكاة لتحقيق األهداف املرج

االستخدام مرتفعة نظرا لطبيعة املادة اليت تعتمد  من خالل اجلدول تبدو نسبة: مادة التاريخ -

 .على اخلراط والصور والسندات ومقاطع الفيديو

تبدو نسبة االستخدام مرتفعة ألن املادة اجلغرافيا تعتمد على اخلرائط وحتديد : مادة الجغرافيا -

طبيعية كالزالزل والرباكني والطقس وذلك بعرض أشرطة اإلحداثيات واجليولوجيا والعوامل ال

 .وثائقية والبحث عن األماكن وحتديدها

ة نظرا للتعرض لبعض القضايا يف األسرة  عتبدو نسبة االستخدام مرتف :مادة العلوم اإلسالمية -

 وشروح فهي حتتاج إىل تفصيل واملعامالت كالربا،، ويف الفقه كاملرياث والبيوع، كالزواج

 .باتوحسا

 :القيام باستخالص النتائج والعمل على تفسيرها -7

  :يلي إىل مامن خالل عرض وحتليل وتفسري نتائج فرضيات الدراسة، توصلنا 

هناك تفاوت واضح يف استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة يف الوحدات التعلمية حسب  -

 . ية كل مادةما ورد يف مناهج الطور الثانوي وهذا بطبيعة احلال راجع إىل خصوص

العلوم ، العلوم الطبيعية(: التاليةاستخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة يف املواد العلمية  -

 .التجريب والتطبيق على وذلك راجع إىل اعتمادمها، مادة الرياضياتأكثر من  )الفيزيائية
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يف املواد  بالنسبة للمواد األدبية تكون نسبة استخدام الوسائط التكنولوجية احلديثة أكثر -

اليت تستحق  الكثري من التوضيح نظرا لطبيعتها ، )اللغة اإلجنليزية اللغة الفرنسية،(األجنبية

وكذلك مادة التاريخ واجلغرافيا اللتان تعتمدان على االستكشاف وسرد  ،واالستماع والتشويق

حبيسة  لبثت اليتمادة اللغة العربية التكنولوجية يف  ضعف نسبة استخدام الوسائطاحلقائق، وت

 .لطرائق التدريس املنتهجة فيهاالطرق التقليدية نظرا 

  :ـــةخاتمــــــ

توصل الباحثون إىل مجلة من النتائج هي مبثابة إجابة عن ، بعد التنظري والتطبيق يف هذا البحث

وأين تكمن أمهيتها يف ما املقصود بالوسائل التعليمية؟  : تساؤل مطروح يف بداية البحث وهو

 :وهي كالتايل احلديثة؟وما حضورها يف بناء املناهج الرتبوية ني العملية التعلمية؟ حتس

من أهم مثبتات تشتت االنتباه، فهي متثل البيئة اخلارجية احلديثة تعد الوسائل التعليمية  -

املتعلم، اليت تساعد على فهم املعارف املعروضة، فكلما كانت الوسيلة هادفة وقريبة من واقع 

 .من حيث االختيار كلما تيسر الفهم للمتعلمني ودقيقة

فهي  حمله،أو حتل  املدرس،بأنواعها املختلفة ال تغين عن احلديثة الوسائل التعليمية  -

بل إ�ا كثريا ما تزيد من  التعليمية،عبارة عن وسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء مهمته 

والعمل على ،  تقدميها يف الوقت التعليمي املناسبو ، إذ ال بد له من اختيارها بعناية فائقة، أعبائه

وبذلك تغدو رسالته أكثر ، واليت تعاجلها الوسيلة املختارة، وصل اخلربات اليت يقدمها املعلم نفسه

 . وأعمق تأثريا، فاعلية

مية أثبتت الدراسة اإلحصائية اليت توصلنا إليها إىل  اعتناء املناهج الرتبوية احلديثة بالوسائل التعلي -

 .وإدراجها بقوة يف مرحلة التعليم الثانوي، احلديثةوالوسائط التكنولوجية 

بقاء التفاوت قائما يف استخدام الوسائل والوسائط التكنولوجية احلديثة حسب طبيعة  - 

 . وخصوصية كل مادة

 ما هذاالوسائط التكنولوجية احلديثة يف عملية التدريس و  الوسائل و االستغناء عنميكن  ال - 

 .إليه املناهج الرتبوية احلديثة ح طمت
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