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:مقدمة البحث
تواجــه األمــم والمجتمعــات واألفـــراد فــي القــرن الواحــد والعشـــرین تحــدیات مواكبــة التطـــور 

العلمـــي والتقنـــي المتعـــاظم والمتســـارع بشـــكل لـــم یســـبق لـــه نظیـــر ممـــا دعـــا إلـــى تســـمیتها 

لمتقدمـــة والتـــي یحتمـــل أن ومجـــال مـــن مجاالتهـــا التقنیـــات التعلیمیـــة ا) بثـــورة المعلومـــات(

تطور الحیاة االجتماعیة واالقتصـادیة والثقافیـة والتعلیمیـة وتغیـر المهـن فتعـود آثارهـا فـي 

المؤسســات التعلیمیــة النظامیــة وغیــر النظامیــة وتفــرض علیهــا تطــویر أســالیب تدریســها 

ل مـــن وتقنیاتهـــا التعلیمیـــة ومـــع توســـع التعلـــیم النظـــامي المدرســـي لمواجهـــة التـــراكم الهائـــ

ــتعلم وبیئتــه كــي یــتعلم  المعلومــات اضــطرت المؤسســات التعلیمیــة إلــى تنظــیم مصــادر ال

.المتعلم بنفسه

وٕانمـا یطلـع بـأدوار جدیـدة ، ولم یعد المدرس مجرد مقدم لمعلومات حاضـرة وجـاهزة لدیـه 

ومخططــــــاً  علومــــــات الجدیــــــدة إذ أصــــــبح إداریــــــًا مــــــع أنظمــــــة المبفــــــي التربیــــــة تتناســــــ

ولكــن دور المــدرس التــي یكــون فیهـا المــتعلم فعــاالً ونشـطا ً لعملیــة الـتعلم◌ً وقائــداً ومنظمـا

علـى تنظـیم عملیـة الـتعلم االهتمام بإعداده لیكـون قـادرا ً في هذا التطور العلمي یستوجب

بشـــكل عـــام واســـتخدام التقنیـــات المتقدمـــة فـــي عملیـــة التـــدریس وأصـــبحت هـــذه الكفایـــات 

أهیلهم للعمــل التربــوي ولــذلك كــان علــى المــدرس أساســیة فــي منــاهج إعــداد المدرســین وتــ

الـذي ال یفصـل الوسـیلة التعلیمیـة عـن ) مـدخل الـنظم(إتقان مهارات تقنیـات التعلـیم وفـق 

كل من الهدف والطریقة وأسالیب التقویم بل یجعلها جزءاً  متكـامالً  مـع عناصـر النظـام 

. متقنــة فـي التعلـیم والــتعلمالتعلیمـي تتفاعـل معهــا بصـورة دینامیكیـة للوصــول إلـى فاعلیـة 

)٥ص، الطوبجي(
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:مشكلة البحث
أن جولــة قصــیرة فــي مدارســنا توضــح إهمــال هــذا العنصــر ومــدى تقصــیر المعلمــین فــي 

اســتخدام الوســائل التعلیمیــة أثنــاء شــرح الــدروس وعــدم إعطائهــا أهمیــة كبیــرة واالقتصــار 

، ر كلــه یقــع علــى عــاتق معلمنــا علــى األســالیب اللفظیــة فــي أغلــب األحیــان ولــیس األمــ

.فمدارسنا أیضاً  تعاني في معظم األحیان من مشكالت عدة بشأن الوسائل التعلیمیة

فهــــــي تفتقــــــر إلــــــى أدوات ومفهــــــوم شــــــامل لهــــــذه التقنیــــــات وهنــــــاك عنصــــــر آخــــــر یقــــــف 

أمــــام التقنیــــة التعلیمیــــة ویعیــــق مســــیرة تطورهــــا وهــــو اإلدارة المدرســــیة التــــي فــــي معظــــم 

تؤمن بوجود تقنیة تعلیمیة وتضعها في خانة الكلفـة الزائـدة التـي ترهـق عملیـة األحیان ال

.التعلم والتعلیم

وهنــا مــن خــالل هــذا البحــث الــذي ســیقدم نمــاذج الســتخدام التقنیــة كوســیلة تعلیمیــة مــؤثرة 

:على تحصیل الطالب ویفترض أن یغطي هذا البحث الجوانب واألسئلة التالیة

یة المتوافرة حالیًا في المؤسسة التعلیمیة ؟ما هي الوسائل التعلیم-١

ات استخدام الوسائل التعلیمیة في تبیان الدرس ؟ـــما هي إیجابی-٢

ما هي تأثیر كل وسیلة على تحصیل الطالب ؟-٣

ما هي آلیة استخدام الوسائل التعلیمیة في المدارس ؟-٤

)الباحث(
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رف ، بـل أصـبحـلـى الوسـائل التعلیمیـة دربـًا مـن التـلــم یعـد اعتمـاد أي نظـام تعلیمـي ع

٠ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءًا ال یتجزأ في بنیة منظومتها 

تكمــن أهمیــة البحــث فــي إبــراز دور اســتخدام الوســائل التعلیمیــة وتأثیرهــا المباشــر علــى و 

.ل الطالب وخاصة طالب مرحلة التعلیم األساسي یتحص

لـــــة التعلـــــیم األساســـــي ال یتكـــــون لـــــدیهم  التعلـــــیم إال عـــــن طریـــــق األشـــــیاء فطـــــالب مرح

).وأقصد هنا المراحل الدنیا في مرحلة التعلیم األساسي أي المرحلة األولى(المحسوسة 

ـــه الـــثالث المعلـــم وفـــي ظـــل التنصـــل الـــذي تمارســـه مؤسســـاتنا التعلیمیـــة مـــن قبـــل  أركان

ل التعلیمیـــة ال تعـــدو ســـوى ضـــیاعًا أن الوســـائوالمنـــاهج واإلدارة ومـــن ورائهـــم اآلبـــاء إلـــى 

فالبــد ومـن هــذا البحـث المتواضــع أن نضــع ،للجهـد والوقــت وفـوق كــل شـيء هــدرًا للمـال

لتبیـان مـا هـو مـدى آثـار اسـتخدام التقنیـة التعلیمیـة علـى تحصـیل ،النقاط علـى الحـروف 

منهــا لــو أعطــي الطلبــة وعلــى ســرعة التقــاط المعلومــة واختزانهــا فــي الــذاكرة لفتــرة أطــول 

.الدرس من دون وسائل تعلیمیة مساعدة

)الباحث(

:دراسات سابقة
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)١٧٤٦-١٨٢٧(دراسة بستالوزي -١
تظهـــر بســـتالوزي السویســـري الـــذي اكتســـب شـــهرته ألنـــه كـــان مدرســـاً اهـــتم باالنطباعـــا

الحســیة فــي الــتعلم وبطرقــه فــي التــدریس ففــي تــدریس الجغرافیــا مــثالً  كــان یأخــذ تالمیــذه 

فــي رحــالت بعیــدة وكــان یطلــب إلــیهم صــنع نمــاذج مــن الصلصــال للودیــان والــتالل ومــا 

إلى ذلك وبعد دراسات كثیرة ینتقل إلى التدریس بالخرائط ولقد أكد أیضاً  أن الكلمـات ال 

تعد كونها رموزاً  أو أنها خالیة من المعنى ما لم تصحبها خبرات واقعیـة ویجـب أن تبـدأ 

ألشــیاء المادیــة وبــأداء األعمــال المدادیــة وال تقــاس فــي االنفعــاالت هــذه الخبــرات بــإدراك ا

الواقعیة  

) ١٩٨٢(دراسة ویلبر شرام -٢
أكــد مــن خــالل دراســته التــي أجراهــا علــى مجموعــة مــن التالمیــذ علــى ضــرورة اســتخدام 

الوسائل البصریة في التعلیم فاستخدام صـورة أو نمـوذج إلـى جانـب المشـروحات اللفظیـة 

علـــى ترســـیخ الفكـــرة بشـــكل أفضـــل وخلـــص مـــن خـــالل دراســـته هـــذه إلـــى النتـــائج یســـاعد 

:التالیة

.أن الوسیلة تقدم المفاهیم بشكل أوضح-١

.تساعد على إثراء وٕاغناء وتوضیح مفاهیم وأمور یصعب على التالمیذ فهمها-٢

.تنمي اتجاهات مرغوبة في سلوك التالمیذ-٣

)١٥ص،لبابفتح ا.(تحرض المتعلم على القیام بأنشطة أخرى-٤
٣-:

أثــر بعــض الوســائل التعلیمیــة فــي الجامعــات المفتوحــة حیــث )١٩٩٠(درس مایكــل عــام 

دارس طبــــق فیهــــا الوســــائل كــــالتلفزیون التعلیمــــي واســــتخدم ) ٤٠٠(طبــــق دراســــته علــــى 
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ة فــــي مجــــال تعلــــیم الكبــــار حیــــث ازداد الســــالید واألشــــرطة الســــمعیة وخــــرج بنتــــائج جیــــد

) ٢٥ص،سالمة .(االهتمام باستخدام الوسائل التعلیمیة 

:)David Wolfe(و دیفید ولف Margery M)(مارجريدراسة -٤

ــم اللغــة األلمانیــة وهــم  أجریــت هــذه الدراســة لمعرفــة مــدى تــأثر الطــالب بــالرادیو فــي تعل

:كل التاليطالب صف رابع ابتدائي األم وكانت على الش

فــي الســنة مــن حیــاتهم الدراســیة كــانوا قــد تلقــوا دروســهم مــن قبــل ســبعة مدرســین مختلفــین 

وعلــى الــرغم مــن األلمانیــةةبقواعــد اللغــ) أساســا ً إذا لــم یكــن معظمهــم(والــذین یفتقــدون 

تعــدد واخــتالف النشـــاطات التحفیزیــة كالمجموعـــات المتحــاورة وقـــراءة القصــص القصـــیرة 

إن . لــذلكيامها لهــذا الغــرض لــم یبــدو ســوى القلیــل مــن األثــر اإلیجــابوالتــي تــم اســتخد

إمكانیــة البــث اإلذاعــي للغــة األلمانیــة تــم اعتبــاره كوســیلة لتحفیــز الطــالب للتأكیــد لألثــر 

م ورغبــــــتهم بــــــتعلم اللغــــــة األلمانیــــــة األم الـــــذي یمكــــــن أن یحدثــــــه المــــــذیاع علــــــى مـــــواقفه

.ماع للرادیـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــن طریـــــــــــــــــــــق اإلصـــــــــــــــــــــغاء واالســـــــــــــــــــــتواالســـــــــــــــــــــتمرار بـــــــــــــــــــــذلك

)www.jstor.orgمتواليحسین .أ:ترجمة(

:خالصة البحوث
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لقـــد أثبتـــت البحـــوث التربویـــة أهمیـــة الوســـائل التعلیمیـــة بمختلـــف أشـــكالها وأنواعهـــا فــــي 

وهــــي تســــاعد علــــى تعلــــیم أفضــــل للدارســــین علــــى ، مختلــــف المــــواد والمراحــــل الدراســــیة

وتخفــف العـبء عـن المعلــم ، التـدریس اخـتالف مسـتویاتهم العقلیــة فهـي تـوفر الجهــد فـي

فیحقق ذلك مـردوداً  أفضـل كمـا أن ،والطالب وتشرك الحواس المختلفة في عملیة التعلم 

وتجعـل المدرسـة أكثـر ، الوسائل المعینة تسهم في جعل جو الصـف أكثـر تشـویقاً وجـذبا ً 

) ١٠ص،لطف اهللا . (بالحیاة التصاقا ً 
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المعلــم لتحســین عملیــة التعلــیم هــي أجهــزة وأدوات ومــواد یســتخدمها : ئل التعلیمیــة الوســا

.والتعلم

ــیم ــیم اقتصــادیة بدرجــة أكبــر مــن خــالل زیــارة نســبة :اقتصــادیات التعل جعــل عملیــة التعل

.إلى تكلفتهالتعلم

.وهي حجر األساس الذي یقوم علیه أي علم لیبنى علیه ذلك العلم:األساسیات

جهــاز ینقــل عبــره أحــداث العــالم ومــا جــرى مــن تطــورات فــي مجــاالت : و الرائــيالتلفــاز أ

.كل أنحاء العالمىعدة إل
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األولالفصل
اإلطار النظري
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الباب األول
عملية التعليم والتعلمالوسائل التعليمية ودورها في تحسين

ـــة إلـــى أخـــرى حتـــى  ـــة تطـــورت خاللهـــا مـــن مرحل مـــرت الوســـائل التعلیمیـــة بمرحلـــة طویل

أرقى مراحلها التي نشهدها الیوم في ظل ارتباطها بنظریة االتصال الحدیثةوصلت إلى

(Communication Theory)واعــتـــمادهـــا علــى مـــدخل الــنظم(Systems

Approach)).www.ishraf.gotevot.edu.sa(

مـــر مفهـــوم تقنیـــات التعلـــیم بعـــدة مراحـــل ، حتـــى عصـــرنا الحاضـــر ، إلـــى أن تبلـــور هـــذا 

المفهــــوم وفــــق أســــس ثابتــــة ، ورغــــم ذلــــك نجــــد مجموعــــة لیســــت بالیســــیرة مــــن المعلمــــین 

والمتعلمــــــــــــــین ال زالــــــــــــــوا یخلطــــــــــــــون بــــــــــــــین مفهــــــــــــــوم الوســــــــــــــائل التعلیمیــــــــــــــة ومفهــــــــــــــوم

)٥ص ،عبد الرحیم (.تقنیات التعلیم

لقــد أكــدت المدرســة القدیمــة بطرقهــا وأســالیبها التعلیمیــة علــى أن المــدرس هــو المصــدر 

ـــیم  وبهـــذا أهملـــت دور .األول للمعرفـــة والعامـــل الفاعـــل والمرتكـــز األساســـي لعملیـــة التعل

المتعلم كلیا مع انه األساس في النظرة الحدیثـة للتعلـیم ،أمـا المدرسـة الحدیثـة فقـد ركـزت 

ـــتع لم والتـــي تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى اســـتخدام المـــتعلم لجمیـــع حواســـه علـــى عنایـــة لل

كـــأدوات الـــتعلم تتصـــل بمـــا حولـــه مـــن مـــؤثرات ، تنقلهـــا إلـــى العقـــل الـــذي یقـــوم بتحلیلهـــا 

وتصــنیفها علــى شــكل معــارف وخبــرات یســتوعبها ویــدركها لیســتخدمها لمواجهــة مــا یقابلــه 



-١٢-

ة من قـدر المـدرس بـأن جعلـت منـه كما رفعة المدرسة الحدیث. من مواقف حیاتیه جدیدة 

م عملیـة التعلـیم والـتعلم فـي ضـوء اسـتخدام وظیفـي لألسـالیب والطـرق ظیـنموجـه ومشـرفاً 

الحدیثـة مـع التركیــز علـى التقنیــات المتطـورة والتـي تخضــع عملیـة التعلــیم والـتعلم للطرقــة 

ـــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــي تعتمـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــــــــاهدة واالســـــــــــــــــــــــتقرار والعمـــــــــــــــــــــــل العلمی

فعــن طریــق المشــاهدة والعمــل واســتخدام جمیــع أدوات الــتعلم لــدى . وتنمیــة واالتجاهــات 

، یكتشــــف المــــتعلم الحقــــائق العلمیــــة أو أجــــزاء منهــــا حیــــث یقــــوم) الحــــواس ( اإلنســــان 

.العقل

)www.almualem.net.(الحقائق العلمیة المطلوبة

:تعریف الوسائل التعلیمیة

یقــرن الكثیــر مــن المــربین اســتخدام وســائل التعلــیم بالتقــدم الصــناعي والتكنولــوجي الــذي 

ـــالثروة الصـــناعیة وتطـــور وســـائل االتصـــال  شـــهده العـــالم فـــي هـــذا القـــرن أو مـــا ســـمى ب

وفي الواقع أن اإلنسان تعلـم عـن طریـق المشـاهدة أو مـا نسـمیه بلغـة العصـر . المختلفة 

ئل التعلـیم البصـري منـذ أو وطـأت قـدم اإلنسـان علـى سـطح الكـرة األرضـیة ، فقصـة وسا

ابن أدم قابیل عندما قتل أخاه وقف حائرًا أمام جثته ال یـدري مـاذا یفعـل بهـا حتـى أرسـل 

.اهللا له غرابًا أراه ذلك

عبـــارة عـــن تنظـــیم متكامـــل یجمـــع العناصـــر هـــي یقـــول شـــارلز هوبـــان أن تقنیـــات التعلـــیم 

اإلنســان ، اآللــة ، األفكــار ، األداء ، أســالیب العمــل بحیــث تعمــل جمیعهــا فــي : ةالتالیــ

)٦٠ص،كنسارة ،عطار(.إطار واحد
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ــــة  ــــة منظمــــة فــــي م ١٩٧٩) یونســــكو ( وتعرفهــــا المنظمــــة العربی بأنهــــا عملیــــة منهجی

تصمیم عملیة التعلم والتعلیم وتنفیذه وتقویمـه فـي ضـوء أهـداف محـددة تقـوم أساسـًا علـى 

تــائج األبحــاث فــي مجــاالت المعرفــة المختلفــة وتســتخدم كافــة اإلمكانیــات البشــریة وغیــر ن

)(skinner 1968سكنرویعّرفهاالبشریة للوصول لتعلم أعلى فاعلیة وكفایة،

بأنها مختلف الطرائق والمواد واألجهزة والتنظیمـات واإلجـراءات التـي تسـتخدم فـي التعلـیم 

بأنهــا طریقــة نظامیــة ) dale 1969( دیلــيویعرفهــا. مـن أجــل تطــویره ورفــع كفایتــه 

للوصول إلـى نتـائج مخطـط لهـا ، فهـي عملیـة ولیسـت ناتجـًا وهـي الجانـب التطبیقـي مـن 

)www.minshawi.com(.التطور العملي

)٨ص،سـالمة .(لیة التعلیم والتعلمیستخدمھا المعلم لتحسین عم


ورغــم أن هــذا الــدور . یمكــن للوســائل التعلیمیــة أن تلعــب دورًا هامــًا فــي النظــام التعلیمــي 

أكثـــر وضـــوحًا فـــي المجتمعـــات التـــي نشـــأ فیهـــا هـــذا العلـــم ، كمـــا یـــدل علـــى ذلـــك النمـــو 

ـــاهیمي ل ـــرامج التعلـــیم المف ـــیم فـــي ب ـــدة لتقنیـــة التعل لمجـــال مـــن جهـــة ، والمســـاهمات العدی

والتــدریب كمــا تشــیر إلــى ذك أدیبــات المجــال ، إال أن هــذا الــدور فــي مجتمعاتنــا العربیــة 

دون التـــــأثیر -إن وجـــــدت -عمومـــــًا ال یتعـــــدى االســـــتخدام التقلیـــــدي لـــــبعض الوســـــائل 

ســـتخدام لألســـلوب النظـــامي الـــذي یؤكـــد علیـــة المباشــر فـــي عملیـــة الـــتعلم وافتقـــاد هـــذا اال

.المفهوم المعاصر لتقنیة التعلیم 
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ویمكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسـائل التعلیمیـة فـي تحسـین عملیـة التعلـیم والـتعلم 

)www.ishraf.gotevot.edu.sa(:یلي بما


ــیم الســمعي البصــري منــذ حركــة( أوضــحت الدراســات واألبحــاث  ومــرورًا بــالعقود ) التعل

التالیة أن الوسائل التعلیمیة تلعب دورًا جوهریـًا فـي إثـراء التعلـیم مـن خـالل إضـافة أبعـاد 

إن هـــذا الـــدور للوســـائل التعلیمیـــة یعیـــد التأكیـــد علـــى . ومـــؤثرات خاصـــة وبـــرامج متمیـــزة 

رات المــتعلم وتیســیر بنــاء نتــائج األبحــاث حــول أهمیــة الوســائل التعلیمیــة فــي توســیع خبــ

المفـــاهیم وتخطـــي الحـــدود الجغرافیـــة والطبیعیـــة وال ریـــب أن هـــذا الـــدور تضـــاعف حالیـــًا 

بسبب التطورات التقنیة المتالحقة التي جعلت من البیئة المحیطة بالمدرسة تشكل تحـدیًا 

عــة ألســالیب التعلــیم والــتعلم المدرســیة لمــا تزخــر بــه هــذه البیئــة مــن وســائل اتصــال متنو 

.ائل بأسالیب مثیرة ومشرقة وجذابةتعرض الرس



ــتعلم ــیم اقتصــادیة بدرجــة أكبــر مــن خــالل زیــارة نســبة ال ویقصــد بــذلك جعــل عملیــة التعل

فالهدف الرئیس للوسائل التعلیمیة تحقیق أهداف تعلم قابلة للقیاس بمسـتوى . إلى تكلفته 

.في الوقت والجهد والمصادر فعال من حیث التكلفة 

.

ــــة المختلفــــة بعــــض الخبــــرات التــــي  ــــذ مــــن خــــالل اســــتخدام الوســــائل التعلیمی یأخــــذ التلمی

.اهتمامه وتحقیق أهدافه )motivation(تثیر
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ي یمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعیـة أصـبح لهـا معنـى وكلما كانت الخبرات التعلیمیة الت

ملموسًا وثیق الصلة باألهداف التي یسعى التلمیذ إلى تحقیقها والرغبـات التـي یتـوق إلـى 

.إشباعها 

.

ومثـال علـى .یكـون تعلمـه فـي أفضـل صـورة هذا االستعداد الـذي إذا وصـل إلیـه التلمیـذ 

ذلــك مشــاهدة فـــیلم ســینمائي حـــول بعــض الموضـــوعات الدراســیة تهیـــؤ الخبــرات الالزمـــة 

.للتلمیذ وتجعله أكثر استعدادًا للتعلم 


ت التعلـــیم یـــؤدي إلـــى ترســـیخ وتعمیـــق هـــذا الـــتعّلم إّن اشـــتراك جمیـــع الحـــواس فـــي عملیـــا

والوسـائل التعلیمیـة تســاعد علـى اشــتراك جمیـع حـواس المــتعّلم ، وهـي بــذلك تسـاعد علــى 

ویترتب على ذلك بقاء أثر التعلم إیجاد عالقات راسخة وطیدة بین ما تعلمه التلمیذ ، 


والمقصود باللفظیة استعمال المّدرس ألفاظا لیست لهـا عنـد التلمیـذ الداللـة التـي لهـا عنـد 

هــذه األلفــاظ المجــردة بوســائل مادیــة ) illustration(المــّدرس وال یحــاول توضــیح

محسوسة تساعد علـى تكـوین صـور مرئیـة لهـا فـي ذهـن التلمیـذ ، ولكـن إذا تنوعـت هـذه 
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یكتسب أبعـادًا مـن المعنـى تقتـرب بـه مـن الحقیقـة األمـر الـذي یسـاعد اللفظالوسائل فإن

.على زیادة التقارب والتطابق بین معاني األلفاظ في ذهن كل من المّدرس والتلمیذ 




التفكیـر العلمـي وٕاتبـاعتنمي الوسـائل التعلیمیـة قـدرة التلمیـذ علـى التأمـل ودقـة المالحظـة 

وهذا األسلوب یؤدي بالضـرورة إلـى تحسـین نوعیـة الـتعلم . للوصول إلى حل المشكالت 

ورفع األداء عند التالمیذ


) .نظرية سكنر ( 







:كما یلي 
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الثانيالباب  
القواعد واألساسيات التي يجب إتباعها الختيار الوسيلة

 



أي أن تخضــــع الوســــائل التعلیمیــــة الختیــــار وٕانتــــاج المــــواد التعلیمیــــة ، وتشــــغل األجهــــزة 

التعلیمیة واستخدامها ضمن نظام تعلیمي متكامـل ، وهـذا یعنـي أن الوسـائل التعلیمیـة لـم 

یعــــد ینظــــر إلیهــــا علــــى أنهــــا أدوات للتــــدریس یمكــــن اســــتخدامها فــــي بعــــض األوقــــات ، 

عنهــا فــي أوقــات أخــرى ، فــالنظرة الحدیثــة للوســائل التعلیمیــة ضــمن العملیــة واالســتغناء 

التعلیمیة ، تقوم على أساس تصمیم وتنفیذ جمیع جوانـب عملیـة التعلـیم والـتعلم ، وتضـع 
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الوســـــائل التعلیمیـــــة كعنصـــــر مـــــن عناصـــــر النظـــــام ، وهـــــذا یعنـــــي أن اختیـــــار الوســـــائل

أال وهو أسلوب الـنظم الـذي یقـوم علـى أربـع التعلیمیة یسیر وفق نظام تعلیمي متكامل ، 

عملیـــات أساســـیة بحیـــث یضـــمن اختیـــار هـــذه الوســـائل وتصـــمیمها واســـتخدامها لتحقیـــق 

)٣٢ص،سـالمة .(.أهداف محددة

٢ -

.تحدید الوسیلة المناسبة -أ 

.التأكد من توافرها -ب

.التأكد إمكانیة الحصول علیها -ج

.تجهیز متطلبات تشغیل الوسیلة -د

.تهیئة مكان عرض الوسیلة -و

٣-
.التمهید الستخدام الوسیلة -أ

.استخدام الوسیلة في التوقیت المناسب -ب

.عرض الوسیلة في المكان المناسب -ج

.عرض الوسیلة بأسلوب شیق ومثیر -د

.متعلمین للوسیلة خالل عرضها التأكد من رؤیة جمیع ال-هـ

.التأكد من تفاعل جمیع المتعلمین مع الوسیلة خالل عرضها -و

.إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمین في استخدام الوسیلة -ز

.عدم التطویل في عرض الوسیلة تجنبًا للملل -ح
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.عدم اإلیجار المخل في عرض الوسیلة -ط

.یر من الوسائل عدم ازدحام الدرس بعدد كب-ي

المعلم دامها تجنبا النصرافهم عن متابعةعدم إبقاء الوسیلة أمام التالمیذ بعد استخ-ك

.اإلجابة عن أیة استفسارات ضروریة للمتعلم حول الوسیلة -ل

٤-

تحقیـــق الهـــدف منهـــا ، للتعـــرف علـــى فعالیتهـــا أو عـــدم فعالیتهـــا فـــي : تقـــویم الوســـیلة -أ

.امها أو عدم استخدامها مرة أخرىومدى تفاعل التالمیذ معها ، ومدى الحاجة الستخد

أي إصالح ما قد یحدث لها مـن أعطـال ، واسـتبدال مـا قـد یتلـف : صیانة الوسیلة -ب

.منها ، وٕاعادة تنظیفها وتنسیقها ، كي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى 

سـالمة .(أي تخزینها في مكان مناسب یحافظ علیها لحین طلبها: حفظ الوسیلة-ج

)٣٨-٣٧ص،



١

وهــذا یتطلــب معرفــة جیــدة بطریقــة صــیاغة األهــداف بشــكل دقیــق قابــل للقیــاس ومعرفــة 

وقـــدرة المســـتخدم .الـــخ … العقلـــي ، الحركـــي ، االنفعـــالي : أیضـــًا بمســـتویات األهـــداف

على تحدید هذه األهداف یساعده علـى االختیـار السـلیم للوسـیلة التـي تحقـق هـذا الهـدف 

.أو ذلك 

٢
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ن عارفــًا ونقصــد بالفئــة المســتهدفة التالمیــذ ، والمســتخدم للوســائل التعلیمیــة علیــه أن یكــو 

للمستوى العمري والـذكائي والمعرفـي وحاجـات المتعلمـین حتـى یضـمن االسـتخدام الفّعـال 

.للوسیلة 

٣
: مفهـــوم المـــنهج الحـــدیث ال یعنـــي المـــادة أو المحتـــوى فـــي الكتـــاب المدرســـي بـــل تشـــمل 

، طریقــــة التــــدریس والتقــــویم ، ومعنــــى ذلــــك أن المســــتخدم للوســــیلة األهــــداف والمحتــــوى 

التعلیمیة علیه اإللمام الجّید باألهداف ومحتوى المادة الدراسیة وطریقـة التـدریس وطریقـة 

التقـــویم حتـــى یتســـنى لـــه األنســـب واألفضـــل للوســـیلة فقـــد یتطلـــب األمـــر اســـتخدام وســـیلة 

.جماهیریة أو وسیلة فردیة 

٤
والمعلم المستخدم هو المعني بتجریب الوسیلة قبل االستخدام وهذا یساعده على اتخاذ 

القرار المناسب بشأن استخدام وتحدید الوقت المناسب لعرضها وكـذلك المكـان المناسـب 

، كمــا أنــه یحفــظ نفســه مــن مفاجــآت غیــر ســارة قــد تحــدث كــأن یعــرض فیلمــًا غیــر الفــیلم 

و أن یكـون جهـاز العـرض غیـر صـالح للعمـل ، أو أن یكـون وصـف الوسـیلة المطلوب أ

في الدلیل غیر مطابق لمحتواهـا ذلـك ممـا یسـبب إحراجـًا للمـّدرس وفوضـى بـین التالمیـذ 

.

٥
:ومن األسالیب المستخدمة في تهیئة أذهان التالمیذ 

األسئلة إلى الدارسین تحثهم على متابعة الوسیلةتوجیه مجموعة من*
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تلخیص لمحتوى الوسیلة مع التنبیه إلى نقاط هامة لم یتعرض لها التلخیص* 

.تحدید مشكلة معینة تساعد الوسیلة على حّلها* 

٦
: یــــه الوســــیلة مثــــل ویشــــمل ذلــــك جمیــــع الظــــروف الطبیعیــــة للمكــــان الــــذي ستســــتخدم ف

فإذا لم .اإلضاءة ، التهویة ، توفیر األجهزة ، االستخدام في الوقت المناسب من الدرس 

ینجح المستخدم للوسیلة في تهیئة الجو المناسب فإن مـن المؤكـد اإلخفـاق فـي الحصـول 

.على نتائج المرغوب فیها 

٧
ستخدام الوسیلة مع األهداف التـي أعـدت مـن ویتضمن التقویم النتائج التي ترتبت على ا

ویكـون التقـویم عـادة بـأداة لقیـاس تحصـیل الدارسـین بعـد اسـتخدام الوسـیلة ، أو ، أجلها 

معرفة اتجاهات الدارسین ومیولهم ومهاراتهم ومدى قـدرة الوسـیلة علـى خلـق جـو للعملیـة 

ا عنــوان الوســیلة ونوعهــا وعنــد التقــویم علــى المّعلــم أن مســافة تقــویم یــذكر فیهــ.التربویــة 

ومصادرها والوقت الذي استغرقته وملخصًا لما احتوته مـن مـادة تعلیمیـة ورأیـه فـي مـدى 

.الخ … مناسبتها للدارسین والمنهاج وتحقیق األهداف 

٨
والمتابعــة تتضــمن ألــوان النشــاط التــي یمكــن أن یمارســها الــدارس بعــد اســتخدام الوســیلة 

.)١٧٣ص -یوسف( . زید من التفاعل بین الدارسین ألحداث م
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الثالثالباب  
.تصنيف الوسائل التعليمية

:تصنف الوسائل التعلیمیة إلى عدة تصنیفات ومن هذه التصنیفات نذكر

:التصنیف على أساس الحواس- ١

واس یصــنف المتخصصــون الوســائل تبعــًا للحــواس التــي تتصــل الوســیلة معهــا فهنــاك حــ

كــــالعین ( وحــــواس مختلطــــة ســــمعیة بصــــریة ) األذن(وحــــواس ســــمعیة ) العــــین(بصــــریة 

:أما الوسائل المرتبطة بها فهي على الشكل التالي). واألذن معا ً 

وهـــي الوســـائل التـــي تعـــرض للمتعلمـــین مثیـــرات بصـــریة فقـــط : الوســـائل البصـــریة-١

الم والشـــرائح وصـــور األفـــ،الصـــور الضـــوئیة الثابتـــة والمتحركـــة الصـــامتة ( :مثـــل
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والرســوم المتحركــة والنمــاذج والعینــات ، والرســوم التوضــیحیة والبیانیــة ، بأنواعهــا 

).الخ...... والمعارض والمتاحف، والعروض اإلیضاحیة 

وهــي الوســائل التــي یمكــن مــن خاللهــا تقــدیم مثیــرات ســمعیة : الوســائل الســمعیة -٢

....).بأنواعهاتالسطواناا،الرادیو ، التسجیالت الصوتیة :( مثل، للمتعلمین 

التـــي تشـــترك فیهـــا تضـــم هـــذه المجموعـــة الوســـائل : الوســـائل الســـمعیة والبصـــریة - ٣

الصــور المتحركــة الناطقــة بالســینما والفیــدیو :( حاســتا البصــر والســمع معــاً  مثــل

والتلفــــاز واألفــــالم الثابتــــة أو الشــــرائح الناطقــــة وأقــــراص الحاســــوب المغناطیســــیة 

(Beiner.179)).واللیزریة

:المستفیدین من الوسیلةالتصنیف على أساس - ٢

یمكــن أن یســتفید مــن وســائل هــذا النــوع عــدد غیــر محــدود مــن : وســائل جماهیریــة-١

كــالتعلم مــن تلفزیــون الــدارة المفتوحــة ، الــراغبین فــي الوقــت نفســه وبأمــاكن مختلفــة

.والرادیو

مـن الدارسـین هذا النوع مـن الوسـائل علـى تعلـیم مجموعـةیعمل : وسائل جماعیة-٢

ــــي والوقــــت نفســــه مثــــل  ــــالم : فــــي مكــــان معــــین وف ــــة واألف ــــدارة المغلق ــــون ال تلفزی

.المتحركة واألفالم الثابتة والشرائح والرسوم والخرائط

حیث یـتم الـتعلم بوسـاطتها بشـكل ، بها وسائل التعلم الذاتي یقصد: وسائل فردیة-٣

.مثل اآلالت التعلیمیة والحاسوب، فردي 
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:ادلینغتصنیف - ٣

الوسائل إلى خمس فئـات اعتمـاداً  علـى المنبهـات وكثافتهـا وتصـنیفه علـى ) ادلینغ(قسم 

شكل هرم مقلوب حیث جعل الوسائل التعلیمیة المرتبطة بالبیئة في أعلى الهرم ثـم تـدرج 

إلــى المــواد البصــریة المتحركــة ثــم إلــى الســمعیة البصــریة الثابتــة ثــم الرســومات واللوحــات 

)٨٦،الكلوب.(اعدة وضع أیضاً  الرسومات والتسجیالت الصوتیةالتعلیمیة وفي الق

:محمد زیاد حمدانتصنیف - ٤

وسـائل وتكنولوجیـا التعلـیم غیـر اآللیـة : یتضـمن ، یعد هذا التصنیف ثنائیاً  فـي طبیعتـه 

ثـــم وســـائل التـــي یمكـــن اســـتخدامها فـــي تنفیـــذ عملیـــات الـــتعلم والتـــدریس كمـــا هـــي عـــادة 

یـــة التـــي تعتمـــد علـــى اآللیـــة فـــي عرضـــها واســـتعمالها فـــي التربیـــة وتكنولوجیـــا التعلـــیم اآلل

) ٢٣،حمدان. (المدرسیة عموما ً 

الرابعالباب  
.أثر استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل التالميذ في مرحلة التعليم األساسي

 
:من اآلثار العامة لوسائل التعلیمیة على التعلیم نذكر

١ -
.والمثابرة

٢ -
.التعلمذات عالقة بواقع حیاتھم أثناء

.تقوي العالقات بین المعلم والمتعلم، وتزید في إیجابیة المتعلم- ٣

٤ -
.المجردة

استعمال الوسائل یبقي خبرات المتعلم حیة ذات صورة واضحة في ذھنھ- ٥
.)الممارسة( إلى التعلم بالعمل یدفع المتعلم- ٦

.تكالیف الوسیلة بسیطةتوفر الوقت والنفقات الباھظة خاصة إذا كانت- ٧
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.تساعد في معالجة مشاكل النطق عند المتعلمین- ٨

.د على ربط األجزاء ببعضھا واألجزاء بالكلتساع- ٩

١٠ -

.وتقوي روح االعتماد على الذات

١١ -

.المعرفي

.تجعل من المدرسة صورة عن الحیاة التقنیة الراھنة- ١٢

.ل التدریس أكثر جاذبیة ویتلقاه المتعلم بأكثر اھتمامتجع- ١٣

.تزید من فاعلیة التدریس- ١٤

١٥ -.

)٢١-١٥ص ص ،صیام،القال(

 

 

 
.

: والرادیو)  SYSTEM PUBLIC ADDRESS( اإلذاعة المدرسیة- ١

 .
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ــــــــب  ــــــــة الطال ــــــــد مــــــــن دافعی ــــــــث تزی ــــــــة حی ــــــــدة جــــــــدَا للصــــــــفوف األولی علیهــــــــا وهــــــــي مفی

.للتعلم 

ــــا المعلومــــات واالتصــــاالت ویمكــــن تصــــنیف الرادیــــو  الضــــیقة الحــــزم ذاتفــــي تكنولوجی

ولكـن لـیس هنـاك إال عـدد قلیـل مـن البلـدان التـي تقـوم .  ، مثلها مثـل اإلنترنـتعریضةالو 

ـــو والتلفزیـــون، وبالتـــالي فـــإن بإحصـــاء  ـــات المتصـــلة بـــذلك أعـــدد أجهـــزة الرادی ـــر البیان كث

شـارات إقـادر علـى اسـتقبال كجهـازالرادیـو وبصـفة عامـة یمكـن تعریـف جهـاز.  تقدیریة

ویمكـن .  SWوLWوAMوFMدات المعروفـة مثـل البـث الالسـلكي باسـتخدام التـرد

خــــر، مثــــل الســــیارة آجهــــاز ضــــمنقــــد یتواجــــد أو،ن یكــــون هــــذا الجهــــاز قائمــــًا بذاتــــهأ

)١٥ص،األمم المتحدة.(وغیرها

-أ 
. متلقـینا متزایـًدا یـرتبط بزیـادة عـدد ال

كانـت هـذه األجهـزة مقصـورة فـي الربـع . لقد زاد انتشار أجهزة الرادیـو فـي كـل دول العـالم

األول مـــن القـــرن العشـــرین علـــى بعـــض األفـــراد فـــي الـــدول المتقدمـــة وألغـــراض تتصــــل 

بالدولـــة، فأصـــبحت متاحـــة آلالف المالیـــین فـــي كـــل القـــارات، وبـــذلك أصـــبحت اإلذاعـــة 

.ا جدیًدا

لقــد . إن اإلضــافة المهمــة التــي قــّدمتها اإلذاعــة تتصــل بــاألداء اللغــوي المنطــوق

أفـــادت الخبـــرات األوربیـــة مـــن تقالیـــد المســــرح الراقـــي فـــي العنایـــة بـــالنطق ومـــن التوجــــه 

المجتمعـــي عنـــد المثقفـــین علـــى وجـــه الخصـــوص إلـــى أن یكـــون النطـــق اإلذاعـــي ممـــثالً 
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وهكــذا أصــبح األداء اللغــوي لإلنجلیزیــة . وراقیــةللنطــق الصــحیح وأن تكــون اللغــة منتقــاة 

للدقــة فــي األداء، وظلــت العنایــة بــاألداء اللغــوي المنطــوق فــي اإلذاعــة البریطانیــة مثــاالً 

)١٨٢ص ،فھمي حجازي(.لأللمانّیة سمة مشتركة في كل اإلذاعات األلمانیة

 
 كــان ١٩١٥جهــة إلــى الخــارج فــي بعــض الــدول األوربیــة ســنة كانــت بدایــة البــرامج المو ،

اإلرسال بنظام مورس واقتصر على األخبار وكانت تلتقطهـا الصـحف فـي المقـام األول، 

صحف بـال "، وقیل آنذاك إن اإلذاعة)١٩٢٢(ثم دخلت الكلمة المنطوقة بعد ذلك 

ولم یكن امتالك أجهزة. اكبیرً ا وكانت موجات الرادیو ذات الترددات العالیة نصرً ". ورق 

الرادیــو أمــًرا شــائًعا، ولكــن التقــدم والشــوق إلــى معرفــة العــالم كانــا وراء منافســة كبیــرة بــین 

.الدول والقوى العالمیة

ا لتعـــدد اللغـــات وتنـــوع ُطرحـــت القضـــیة اللغویـــة فـــي تلـــك الســـنوات المبكـــرة، ونظـــرً 

لغـــة عالمیـــة مصـــنوعة وهـــي فكـــرة اســـتخدام) ١٩٢٦(المســتویات فقـــد طرحـــت فـــي أوربـــا 

، وبدأت بالفعل خمـس وعشـرون محطـة إذاعـة فـي القـارة )Esperanto(االسبرانتو 

ولــم یكــن ثمــة وضــوح .ا فــي لغــة االســبرانتو ضــمن برامجهــا المحلیــةاألوربیــة تبــث دروًســ

فـــي مســـألة اللغـــة المنشـــودة لإلذاعـــات الموجهـــة إلـــى الخـــارج، إلـــى أن فرضـــت ظـــروف 

ومـع المـواطنین األوربیـین المقیمـین المسـتعمراتفي تقویـة الصـلة مـع اإلفادة من اإلذاعة

.فیها

كـان هنـاك بـث مـن ١٩٣١إن مكانة اللغة العربیة كانت واضحة في هذه المنافسة، منذ 

وكانــت هــذه اإلذاعــة تــؤثر تــأثیراً  مباشــراً علــى طــالب فرنســا بســت لغــات منهــا العربیــة
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تقـدم صـورة ثقافیـة واقتصـادیة وسیاسـیة وباللغـة وخاصة المراحل الدنیا بحیث أنهـا كانـت

المناســـــــــــــــــــــــــــــــــــبة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي یخـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالح 

)١٨٧,١٨٦,١٨٥ص ص ، فھمي حجازي(.العلیا

دوٌر كبیـــر فـــي تعلـــیم اللغـــة، فقـــد لإلذاعـــةأن یكـــون ١٩٤٣لـــم یكـــن مـــن المتصـــور قبـــل 

الترفیهیـة متمثلـة كانت مهمتها السیاسیة واضحة ولألخبار مكان الصدارة وكانت مهمتها

أمــا تعلــیُم اللغــات فكــان . والغنــاء وبعــض البــرامج الخفیفــةىالموســیقفــي المقــام األول فــي 

یظن أنه عمل تخـتص بـه المدرسـة وحـدها، وال شـأن لإلذاعـة فـي الـداخل أو فـي الخـارج 

كانت البدایة متواضعة وحذرة، وفي هیئة اإلذاعة البریطانیـة بـدأت دروس . بمادة دراسیة

نجلیزیــة بــالرادیو للمســتمعین األوربیــین لمــدة خمــس دقــائق فــي كــل حلقــة، وكانــت كــل اإل

ا إلـى المزیـد مـن العمـل اإلذاعـي ا، وكـان نجـاح هـذه الـدروس دافًعـ

إن أهـــم الخبـــرات المكتســـبة مـــن خـــالل هـــذه البـــرامج یمكـــن تلخیصـــها .لتعلـــیم اإلنجلیزیـــة

م رشـید لإلذاعـة والتلیفزیـون فـي النهـوض بمسـتوى العربیـة واإلفادة منها مـن أجـل اسـتخدا

بعـض هـذه البـرامج هـادف إلـى تقـدیم المعلومـات : من خالل برامج تعلیمیة جیدة اإلعداد

اللهجات، والنبر، واألخطاء اللغویة وهذا التوجـه : عن اللغة، مثل تناول موضوعات مثل

تقــدیم البــرامج ذات األهـــداف . لغـــةلمفیــد لــبعض الدارســین، ولكنـــه لــیس تعلیًمــا متكــامالً 

اللغویـــة مـــن خـــالل اإلذاعـــة مـــن المناســـب أن تدعمـــه مطبوعـــات، تضـــم نصـــوص أكثـــر 

لـم مؤهلـون للقـراءة والفهـم، وبعضـهمإّن أكثر معلمي اللغات الدروس مع الشروح السهلة

لغــة َبْیِنّیــة فــي وقــد ترســخت لدیــه. یســمع اللغــة الســلیمة فــي الموضــوعات التــي یدرســها
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أهمیة االستماع إلى اللغة السلیمة، قبل أن نطالـب المدرسـین بـاألداء تدریس، ومن هناال

)١٩١-١٩٠-١٨٩ص،فهمي حجازي(.السلیم

كمـــا . الطفــل وتنمیــة قدرتــه اللغویــةكمــا إنهــا تســهم البــرامج اإلذاعیــة فــي بنــاء شخصــیة 

توســـــــــــــع مداركـــــــــــــه وتزیـــــــــــــد مـــــــــــــن عالقـــــــــــــات االجتماعیـــــــــــــة بفتحهـــــــــــــا آفاقـــــــــــــاً جدیـــــــــــــدة 

) ١٤٦ص ،الشماس.(أمامه

Prerecorded،Tape:/شریط الكاسیت/المسجل - ٢

وذلـك بمـا یتناسـب ، یمكن تحسین العملیة التعلیمیـة مـن خـالل اسـتخدام التسـجیالت الصـوتیة 

وذلــك بعــد أن أصــبحت أجهــزة التســجیل الصــوتي ،علمــین مــع طبیعــة الموضــوع ومســتوى المت

)٣٤٥ص ، صیام،القال.(مستخدمة في اإلعالم والتعلیم
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الطبیعیـــــة رتســـــجیل مـــــؤثرات صـــــوتیة مثـــــل أصـــــوات الحیوانـــــات أو الریـــــاح أو الظـــــواه-١

. والصناعیة

ء غیر المنظـور فـي اللغـة العربیـة یمكن استخدام الكلمات المنطوقة للتدریب على اإلمال-٢

االســــتفادة منهــــا فــــي التصــــحیح اإلمــــالء عنــــدما یشــــاهد كمــــا یمكــــن .واللغــــات األجنبیــــة 

.مكتوبةالصحیحةاإلجاباتالطالب 

إتباعهـــاالمتعلمـــینالتـــي یطلـــب مـــن التعلیمـــاتإذ یســـجل المـــدرس :التعلیمـــاتإلعطـــاء-٣

.لمیةعةتجربحین القیام بمهمة تعلیمیة معینة كإجراء 

أو المعلومات السمعیة المقرونة بـالمثیرات ،االستماع إلى المثیرات والمعلومات السمعیة -٤

.البصریة

إلیهــا فــي االســتماعتســمح بتســجیل الحــوادث علــى اخــتالف أنواعهــا بغــرض دراســتها أو -٥

.وقت مالئم

وتقنیـــــــــات ىتمكـــــــــن مـــــــــن تـــــــــدریس مـــــــــواد لفظیـــــــــة ولغویـــــــــة مثـــــــــل اللغـــــــــات والموســـــــــیق- ٦

)٣٥١ص ، یامص،القال.(الصوت

محلیا ،كما أنهـا قلیلـة التكـالیف نسـبیا إذا سهولة إنتاج األنواع المختلفة منها-٧

٠قورنت ببعض الوسائل األخرى كاألفالم

تـََوفـُّْر أجهزة التسجیل وسهولة تشـغیلها حتـى بالبطاریـات العادیـة دون الحاجـة -٨

٠إلى الكهرباء ، وصغر حجمها وخفتها في الحمل 

إضــافیة مــن التســجیالت یســاعد علــى انتشــار اســتخدامها ســهولة عمــل نســخ-٩

٠وتداولها 
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ازدیاد كفاءة الدروس والموضوعات التي یتم تسجیلها ویعزى ذلك إلى طبیعـة -١٠

التســـــجیل التـــــي تتـــــیح فـــــرص االســــــتماع إلـــــى التســـــجیل وتحســـــینه بالحــــــذف 

٠واإلضافة 

مختلفـــة تقـــدم للمـــدرس طریقـــة ناجحـــة لتقیـــیم ســـلوكه فـــي المواقـــف التعلیمیـــة ال-١١

وتحســـین أدائـــه ، بحیـــث یســـجل شـــرحه لحصـــة أو موقـــف تعلیمـــي معـــین ثـــم 

.یستمع إلیه فیتعرف على مواقف الضعف فیتالفاها

)٣٥٢ص ، صیام،القال.(٠تنمیة القدرة على حسن االستماع -١٢

 
–.

:تواللوحاPROJECTORالسبورة- ١

أمـا لفـظ اللوحـة. إن السبورة لفـظ یسـتخدم فـي كـل مـا یكتـب علیـه كالسـبورة الطباشـیریة 

فهــو یطلــق علــى كــل ســطح یعلــق علیــه كلوحــة الجیــوب فــالمعلم یقــوم بتعلیــق البطاقــات 

نفـــس الوقـــت لوحـــة بینمـــا هنـــاك أســـطح نســـتطیع تســـمیتها ســـبورة وفـــي . اللوحـــة علـــى
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الطباشــیریة فمــن الممكــن أن نســمیها لوحــة ألن المعلــم قــد یعلــق مــثًال خریطــة كالســبورة

)www.almualem.net(.جغرافیة

الُمحال عـدم وجـود قد ال یوجد وسائل تعلیمیة متنوعة داخل الفصل الدراسي ، ولكن من

.ســـــــــــــبورة طباشــــــــــــــیریة داخــــــــــــــل الفصــــــــــــــل فــــــــــــــي أي مؤسســــــــــــــة تعلیمیــــــــــــــة



.الدراسیةمرنة ُتستخدم لجمیع المواد الدراسیة ولجمیع المراحل-١

.ال تحتاج إلى إعداد مسبق-٢

.كبیر من التالمیذیمكن من خاللها عرض المادة التعلیمیة على عدد-٣

كمـا ذكرنـا عـرض اللوحـات ( تستخدم في عـرض الكثیـر مـن الوسـائل التعلیمیـة-٤

.)الجغرافیة

.المتعلمانتباهجذب-٥

.استخدام األلوان لزیادة التوضیح -٦

تموجـه ماسـتواء السـطح وعـد( منهـا السـبورة الطباشـیریة ویشترط في المـواد التـي تصـنع

).صلبة–سهولة اإلصالح –رخیصة الثمن –ال تتأثر بالعوامل الجویة-

تعلق علـى –وطولها أقل من عرض الفصل بمترین سم١١٠عرضها ( مساحة السبورة 

نظـرًا ألن اللـون األسـود –األخضـر بـدًال مـن األسـود ( اللـون المفضـل ) .ارتفـاع مناسـب

التضـــاد بـــین اللـــون األســـود –بهتـــان اللـــون األســـود –اإلضـــاءة یمـــتص الضـــوء فیقلـــل

)www.alyaseer.net().إرهاق شبكة العینوالطباشیر األبیض یؤدي إلى

:
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أداة مرنــــة لــــیس لهــــا حــــدود بالنســــبة لمختلــــف مــــواد الدراســــة ومراحــــل التعلــــیم -١

.ونوعیاته

.یمكن بها عرض المادة على عدد كبیر من الدارسین في وقت واحد-٢

.یستخدمها المعلم في تقدیم فقرات درسه تدریجیًا في وقتها المناسب-٣

.ال تحتاج إلى تجهیز أو تحضیر مسبق-٤

.بات غیره وفقًا لمتطلب الموقف التعلیميیسهل محو ما علیها وٕاث-٥

.تجذب انتباه المتعلم وتعینه على تذكر عناصر الدرس-٦

.اقتصادیة تتحمل لمدة طویلة دون تلف-٧

www.almualem.net)(.یشترك التالمیذ مع المعلم في استخدامها-٨

 
ــــات أو الصــــور ، ویــــ:اللوحــــة المغناطیســــیة-أ تم وهــــي وســــط تعــــرض علیــــه البطاق

.التثبیت علیها بطریقة مغناطیسیة

عبارة عن لوح مستوي ، بمساحة كافیة ، مثبت علیـه قمـاش -ب

.الــــــــــوظیفي مــــــــــن اللوحــــــــــةالغــــــــــرضتــــــــــالءموبــــــــــري بطریقــــــــــة 

تتالصــق ) الزغــب ( أو ةالوبریــاألجســام ذات :الفكــرة الرئیســیة للوحــة الوبریــة

.حین تماسكها

 

.قلب األطفال أسرع ألنهم یحبونها جداً ىإلالوصولتساعد-١

.تساعدك ألن یكون درسك شیق و ممتع لألطفال-٢
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ألنـك قـد تكـون ردئ الخـط ، أسـلوبالصور بأفضل طریقـة و أنظـف استخدامىتساعد عل-٣

فهذه الوسیلة تساعدك أن تكون أمام التالمیذ صاحب) السبورة الطباشیریة استخدامعند( 

.أن یفهموا و یطبقوا ما تعلموهىقویة و تساعدك أیضا لتصل بذلك إلة شخصی

تستخدمه في دروس أخرى الحقةحتىبما قدمته باالحتفاظتساعدك و تمكنك بعد الدرس - ٤
.)www.stabraammonastery.com(

عبــارة عــن لوحــة مســتویة بمســاحة كافیــة یوجــد علــى ســطحها -ت

هذه الثنیات تكون جیوبًا عمـق هـذه الجیـوب قـد ض اللوحة ،ثنیات تمتد أفقیًا بعر 

تسـتخدم هـذه . سم ١٥وآخر حوالي سم واالرتفاع الرأسي بین كل جیب٣یكون 

الجیـــــــــــــــــــــــــــــوب إلدخـــــــــــــــــــــــــــــال الحافـــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــفلى مـــــــــــــــــــــــــــــن البطاقـــــــــــــــــــــــــــــة

www.almualem.net)(.فیها

 
م المــــــــــادة ، الـــــــــدرس ، التــــــــــاریخ ،عنــــــــــوان اســــــــــ( المعلومــــــــــات الهامـــــــــةاكتـــــــــب

٠بخط واضح على السبورة)  الخ٠٠٠الدرس 

.قّسم السبورة إلى أقسام متساویة الستغالل أكبر قدر منها-٢

٠تأكد أن السبورة واضحة لجمیع الطالب في الصف-٣

.أكتب بخط واضح وبشكل منظم ومرتب-٤

٠مات الرئیسیةوالكلاستخدم الطباشیر الملونة، وضع خطوطا تحت العناوین-٥
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.تأكد من أي شيء یكتبه الطلبة على السبورة بإذن منك-٦

عبــد الســالم .(مــن دقــتهم فــي النقــلحــدد للطــالب مــا ســینقلونه مــن الســبورة وتأكــد-٧

)٢٧٠ص ، طویلة 

٢ -OVER HEAD PROJECTOR:

الســـبورة ســـمي الجهـــاز ،هـــي جهـــاز إلســـقاط الكتابـــة والرســـوم والصـــور والشـــفافیة الكبیـــرة 

ــــــــــــــــى ، الضــــــــــــــــوئیة  ألن المعلــــــــــــــــم یكتــــــــــــــــب علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــفافیات كمــــــــــــــــا یكتــــــــــــــــب عل

)١٧١ص ، صیام،القال(.السبورة

 

.یبقى االتصال مستمرًا بین المعلم والطالب-١

فالصورة المسقطة على الشاشة تبقى واضحة المعالم حتى ، یبقى الصف مضاء-٢

.ولو لم یجر تعتیم شدید في الصف

.تشغیل الجهاز میكانیكیا ً یسهل -٣

یمكـــن بوســـاطة اإلســـقاط بالســـبورة الضـــوئیة عـــرض المعلومـــات تـــدریجیًا وكـــذلك -٤

.إظهار المعلومات وٕاخفائها حسب شروط التدریس

بالســــبورة الضــــوئیة شـــفافیات متنوعــــة وكــــذلك مجســــمات شــــفافة تعــــرض : التنـــوع-٥

.وأجسام معتمة، وأنابیب اختبار شفافة 

.ملــــــه مــــــع أجهــــــزة أخــــــرى مثــــــل الفیــــــدیو والحاســــــوبیمكــــــن ربــــــط الجهــــــاز وتكا- ٦

.)١٨١-١٨٠ص ، صیام،القال.(

٣ -:
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المدرســة بشـــكل خــروج الطـــالب مــن: یمكــن تعریــف الرحلــة المدرســیة التعلیمیــة بأنهــا 

لـه مـن جماعي مـنظم لتحقیـق هـدف تعلیمـي مـرتبط بـالمنهج الدراسـي المقـرر ، ومخطـط

)www.zulfiedu.gov.sa(.قبل

:تتضمنالمدرسیة لتالمیذ المراحل االبتدائیة و المتوسطة الرحالت

ألطفال واألواني امصانع المواد االستهالكیة، مثل مصانع األلبسة واألحذیة ولعب -

.المنزلیة واألثاث وغیرها

والمعجنـات شـتقاته و المعلبـات والبسـكویت الحلیب وممن مصانع المواد الغذائیة، كل-

.والحلویات وغیرها

ومراكز التسویق والمعارض النوعیة بما یتناسب مع قدرة التالمیذ على اتإلدار ا-

.االستیعاب

.المتاحف والمكتبات والمناطق األثریة والتراثیة-

.المنتزهات والمعالم الحضاریة الحدیثة-

.المساجد والمشاهد واآلثار الدینیة-

.المؤسسات الخیریة-


.نشر الوعي السیاحي الهادف بین أجیال المستقبل-

. خروج األجیال الجدیدة من األفاق الضیقة إلى األفاق الواسعة-

.كسب العلوم والخبرات العملیة وتوسیع أفق المعرفة الحیاتیة-

.الترویح عن نفوس الطالب وبث الشعور بالثقة واالطمئنان-
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.فتح األفاق المستقبلیة لحیاتهم العملیة والمعیشیة-

.استفادة المؤسسات من هذه الزیارات لإلعالن عن منتجاتها وأعمالها-

حصول المؤسسات المزارة على روافد عاملة متنورة ومؤهلة لضمان -

.إستمراریتها وتطورها

و مواد إعالمیة میدانیة غزیرةحصول المؤسسات اإلعالمیة على دراسات-

.عن مختلف مرافق الحیاة

مساعدة الدولة في المشاركة الطالبیة في عملیات البحث واإلحصاء، لوضع -

)www.islamictourism.com(. الحیویةخطط السلیمة لتطویر مرافق الحیاة ال

 
عد الرحالت المدرسیة أحد األنشطة الفاعلة في تطبیق مفهوم المنهج الحدیث، كونها ت

وسیلة معززة لمبدأ التعلم الذاتي والتعلم بالمالحظة المباشرة، وٕادراك العالقات بین 

أجید استخدامها وتوجیهها وفق إذامكونات البیئة، وهي وسیلة تعلیمیة وتربویة ناجحة 

وسة تأخذ بعین االعتبار أال تتحول إلى مجرد رحالت ترفیهیة خالیة برامج علمیة مدر 

.من األهداف

الرحالت الهادفة تكسر جمود المناهج خاصة وأنها ذات صلة باهتمامات ومیول إن

تحقق الرحلة في نهایة المطاف أهدافها أنضرورة ویستوجبوحاجات الطالب، 

صحیفة دار (.الجیدواإلشرافاتصفت بالتنظیم والتخطیط إذاالتربویة خاصة 

.)٢٠٠٨- ٢- ١تحقیق إیمان سرور تاریخ العدد،اإلمارات،الخلیج
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.

 
ولـــم یباشــر اســـتخدامه ،١٩٣٦بــدأ اســتخدام التلفزیـــون فــي اإلعــالم والحیـــاة العامــة عــام 

واســتخدم فــي الثقافــة العامــة فــي بعــض البلــدان ،بــالتعلیم إال بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة 
وبوشـر باسـتخدامه للتعلـیم فـي أوائـل السـبعینات بحیـث یكـون ،العربیة فـي أوائـل السـتینات

ص،صـــیام،القـــال.(.اســـتعماله خـــارج البرنـــامج األســـبوعي وباإلضـــافة إلـــى المـــنهج المقـــرر
٢٩٩(.
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یجـــب أن ننـــوه هنـــا إلـــى أهمیـــة التلفـــاز كوســـیلة مـــؤثرة حیـــث أن أحـــد المهتمـــین عـــن أثـــر 

الــذین األطفــالمــن %) ٣٦.٠٥(أنوالــذي جــاء فیــه ،التلفــاز وأثــره علــى الطفــل العراقــي

ــــــفراغ أوقـــــاتشــــــملهم االســـــتبیان یفضـــــلون مشــــــاهدة التلفزیـــــون فـــــي  بینــــــما یفضـــــل .. ال

. الســـــینماإلــــىمــــنهم الـــــذهاب %) ١٣.٣٠(دیــــو، ویفـــــضل منـــــهم سمـــــاع الرا%) ٦.٤٤(

إلــىمــنهم یفضــلون الــذهاب %) ١١.١٦(المســرح وإلــىیفضــلون الــذهاب %) ٥.٥٨(و

یفضــــلون اللعــــب فــــي %) ١.٧٢(و. یفضــــلون ممارســــة الریاضــــة%) ١٧.٦٠(المنتــــزه و

نســبة مــن أعلــىأنوهكــذا نالحــظ .. مــن وســیلةأكثــرمــنهم %) ٨.١٥(ویفضــل . الشــارع

الذین شملهم االستبیان یفضلون مشـاهدة التلفزیـون، لكونـه وسـیلة متاحـة وسـهلة فالاألط

)www.speda.org.sa(.االستخدام وتحتوي على الصورة والصوت معا



لمشــاهدة التلفزیــون للــتخلص ممــا قســراً أطفــالهندفــع إلــىاألمهــاتكثیــرا مــا تلجــا بعــض 

الوقـت الكـافي لهـا لقضـاء بعـض إلتاحـةأوما بینهم داخـل البیـت یثیرونه من مشاكل، فی

وهـــذه الحـــاالت تحـــدث عنـــد . الخاصـــةلألعمـــالللتفـــرغ أوالمنزلیـــة فـــي هـــدوء األعمـــال

أحیانــاً العدیــد مــن العوائــل، بمختلــف المســتویات العلمیــة والثقافیــة الن الطفــل قــد یصــبح 

مـن دون درایـة األطفـالر بهـم أي هذه الطریقة تلحق الضر أنإاللألسرةإزعاجمصدر 

ال یعرفــون كیــف یفرقــون بــین مــا هــو خیــال ومــا هــو األطفــالالن … معرفــة مســبقة أو

والمسلسـالت التلفزیونیـة ، تكــون األفــالمفـالعنف الــذي یظهـر فـي بعـض .. حقیقـة وواقـع 

لــه نكهــة ولــذة حقیقیــة خاصــة عنــد الطفــل الــذي یتفاعــل مــع المــادة بشــكل ســریع ویحــاول 

فـــي أوالمدرســـة أوفـــي الروضــة أوأخیــهیــدها فیمـــا بعــد االنتهـــاء مــن المشـــاهدة مـــع تقل
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إثـارةوالضرر الذي یلحـق بـه وتبـدأ التأثیرالمحیط الذي یعیش فیه وهذا دلیل على مدى 

خــذ الحیطــة والحــذر فــي أنؤكــد علــى أنومــن الضــروري ... فــي وقــت متــأخر مــن الحیــاة

الشاشــــة التلفزیونیــــة وانتقــــاء البــــرامج المســــلیة اختیــــار مــــواد البــــرامج التــــي تعــــرض علــــى

والثقافیــــة التــــي تــــتالءم مــــع الواقــــع الــــذي یعیشــــه األطفــــال مــــع مراعــــاة االلتــــزام بالتقالیــــد 

. األخالقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم 



یمكـن عالجـه األطفالة العنیفة على البرامج التلفزیونیتأثیرأنفقد وجد هؤالء الباحثین 

التلفزیـون وقـد أمـامالدراسة التـي تـتلخص فـي التقلیـل مـن سـاعات جلوسـهم إجراءوقد تم 

أولیـــاءویشـــجع البـــاحثین . األطفـــالذلـــك لتقلیـــل ســـاعات المشـــاهدة وتقلیـــل عدوانیـــة أدى

یــة، مثــل فعالأكثــروســائل إلــىالطــالب لتقلیــل ســاعات مشــاهدة التلفزیــون بــاللجوء أمــور

، كمـــا تشـــغیل ســـاعات التلفزیـــون التـــي تغلـــق الجهـــاز بعـــد فتـــرة مـــن التشـــغیل أوتوماتیكیـــاً 

الحظ الباحثون انخفاض المشاكل ومظاهر العدوانیة اللفظیة والجسدیة بـین الطـالب فـي 

)www.speda.org.sa(.المدرسة والتي كانت تنتج عن خالفات بسیطة

 
قــة بحثیــة تــم تقــدیمها فــي مــؤتمر الســنوي الســابع والثالثــین فــي جامعــة بلفاســت الملكیــة ور 

وذلـك بالتعـاون مـع جامعـة لیـدز فـي إنكلتـرا والتـي ٢٠٠٧تموز ٥-٣شمال ایرلندا من 

ــــة  ــــي المرحل ــــة األطفــــال ف ــــى ثقاف ــــة الشــــعبیة عل ــــاریخ مــــن خــــالل الثقاف تركــــزت حــــول الت

.األساسیة
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ة موضوع الدراسـة والتـي هـي أساسـاً العمـل المتلفـز لسـیمون قضیكان البحث یدور حول

راء آلتفحــص كمــا كــان هنــاك) بریطانیــا(ســكاما والــذي یتضــمن تــاریخ المملكــة المتحــدة 

سكاما الخاصة حول استخدام التلفزیون لتقـدیم التـاریخ واكتشـاف إلـى أي مـدى یمكـن أن 

تلفزیـــون لتقـــدیم الحـــدث یكـــون هنـــاك تجمعـــات مهتمـــة یمكـــن أن تتشـــكل حـــول اســـتخدام ال

التاریخي  

التـاریخ حیـاً تمامـًا بإقنـاع أن الصـور تجعـل ) Simon Schama(ینـاقش سـیمون سـكاما

كما أن سكاما یشیر إلى قصة األستاذ في جامعة أكسـفورد بیشـوب .كما كان في الواقع 

والذي حذر مـن أنـه سـیكون مضـیعة للوقـت والجهـد وربمـا ) Bishop Stubbs(ستوبس 

ي المــــدارس طبعــــاً كــــان یفكــــر بــــأوالد فــــة خطیــــرة للوقــــت والجهــــد لتعلــــیم التــــاریخ فمضــــیع

)Schama، ٢٧ص.(المدارس

إن التـاریخ المتلفـز یمكـن أن : فقـد نـاقش التـالي) Tristram Hunt(أما تریسترام هنت 

ـــــــــــــــــــــى دمقرطـــــــــــــــــــــة المعرفـــــــــــــــــــــة . یعمـــــــــــــــــــــل بقـــــــــــــــــــــوة مفیـــــــــــــــــــــدة وهـــــــــــــــــــــو یســـــــــــــــــــــاعد عل

)Democratize Knowledgeمفــاهیم الوتطــویر ) للنــاس جمــیعهمجعــل المعرفــة أي

وتولیــد نقــاش عنــد أطفــال المــرحلتین االبتدائیــة والمتوســطةم الماضــي المتعــدد األوجــههــلف

یعتبــــر التــــاریخ المتلفــــز كمركــــب حیــــوي الن علــــى وظیفــــة وعالئــــق التــــاریخ وفعــــًال عــــام 

لفــز اریخ المتالمشــكلة لیســت فیمــا إذا كــان التــ،المالیــین مــن النــاس تتفاعــل مــع الماضــي

Hunt )،٨٩.(ولكن كیف یمكن أن نجعله أفضلیعتبر شیئاً جیدا ً 

لثالثــــین ســــنة خلــــت جلســــت : فیقــــول ) BettanyHughes(أمــــا المــــؤرخ بیتــــاني هــــوكز

أتـــذكر حقیقـــة القصـــص التـــي ســـمعتها لـــتوشـــاهدت برنـــامج علـــى التلفـــاز البریطـــاني ماز 
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سـائس القصـور والتـي بعـض ألبناء الملوك الذین یرتدون الذهب وغـرف الـدفن السـریة ود

األحیــان تجســد الحقیقــة لقــد كنــت محظوظــاً بشــكل كبیــر ألقضــي حیــاتي كراشــد متابعــاً  

اهتمامــاتي البحثیــة ومبتهجــاً بكــوني قــادراً علــى مشــاركة النتــائج الجمهــور العــام األوســع

).Hughes.n.d.(وذاك هو تأثیر التلفاز على فكر الطالب 

):de Groot(كما یقول دیغروت

ن إعادة الصـیاغة والسـبك التـاریخي یجسـد مسـبقاً هـذه الوسـائل التاریخیـة كتـاریخ متلفـز إ

إن .سلســلة مــن التجــارب ضــمن التــاریخالطــالبواقعــي واأللعــاب التاریخیــة والتــي تمــنح

التــاریخ عبــر التلفزیــون یمكــن أن یــؤدي حقــاً إلــى حــدوث اخــتالف یتضــح تمامــاً بقضــیة 

)Groot،٣٤٩.(المؤرخ

 
إن استخدام الحاسوب في عملیتي التعلم والتعلیم تعد من احدث المجاالت التي اقتحمهـا 

الحاســوب ومــن المعــروف إن المعلمــین یقومــون دائمــا بالبحــث عــن وســائل تعیــنهم علــى 

فتارة تسـتخدم الصـور الملونـة أفضلأداء وظائفهم التعلیمیة من اجل الوصول إلى تعلیم 

ال المجسمة كما تستخدم السبورات والكتب وبعض األجهـزة البسـیطة وتارة تستخدم األشك

وفـــــــي الســــــــنوات األخیـــــــرة ظهــــــــرت بعـــــــض األجهــــــــزة الحدیثـــــــة مثــــــــل أجهـــــــزة التســــــــجیل 

والمیكروســكوب والتلســكوب وأجهــزة اإلســقاط الخلفیــة واألفــالم التعلیمیــة وأجهــزة العــرض 
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الوســائل وتنوعهــا فــأن كــل الســینمائي وأجهــزة التلفزیــون التعلیمــي وغیرهــا ورغــم تعــدد هــذه

وســـیلة تخـــدم هـــدفا محـــددا وقـــد تكـــون هـــذه الوســـائل معقـــدة فـــي تركیبهـــا واســـتخدامها فـــي 

ارس علــى بعــض األحیــان كمــا أنهــا مرتفعــة الــثمن ممــا أدى إلــى إحجــام الكثیــر مــن المــد

وفـــي الســـنوات األخیـــرة بـــدأ اســـتخدام الحاســـوب فـــي عملیتـــي الـــتعلم .شـــرائها واســـتخدامها 

في الدول المتقدمة والحاسوب لیس مجرد وسیلة تعلیمیة بـل هـو عبـارة عـن عـدة والتعلیم

وسائل في وسیلة واحدة كونه یقوم بوظائف جدیدة یعجـز عـن تحقیقهـا بـأي أسـلوب أخـر 

)www.kuwait25.com.(فهو یوفر بیئة تعلیمیة تفاعلیة ذات اتجاهین

 
مــن أهــم أســباب نجــاح الطالــب هــو متابعــة األهــل لتحصــیله الدراســي ویــتم ذلــك مــن -١

.خالل االتصال بالمعلم بالبرید اإللكتروني

ومعلومــات إللكترونـي لمعرفــة برنـامج التعلـیمیمكـن لألهـل االتصـال بــالمعلم بالبریـد ا-٢

.عن المدرسة

.االمتحانــــــــــــــــــــــاتیمكــــــــــــــــــــــن لألهــــــــــــــــــــــل متابعــــــــــــــــــــــة نتــــــــــــــــــــــائج الطالــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــي -٣

.زیـــادة االتصـــال بـــین المعلـــم والطالـــب یخلـــق نـــوع مـــن المســـؤولیة المشـــترك بینهمـــا-٤

.یمكـــن لألهـــل نقـــل بعـــض المالحظـــات عـــن المعلـــم والطالـــب وبالتـــالي تحســـین دوره-٥

.اســـــــتخدام التكنولوجیـــــــا تعطـــــــي المعلـــــــم ثقــــــــة أكبـــــــر وأداة قویـــــــة لعـــــــرض الــــــــدرس-٦

)www.kuwait25.com(

كطریقـــــة لتعلـــــیم بوخاصـــــة الحاســـــو الســـــتخدام التكنولوجیـــــاوســـــلبیاتهنـــــاك إیجابیـــــات

:أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلیجابیـــــــــــــــــــــــــــــــــات فهـــــــــــــــــــــــــــــــــي.فـــــــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــــــدارس األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال
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ــــــــــــر ،. ١ ــــــــــــز التفكی ــــــــــــخ.... .،الفهــــــــــــم ،البحــــــــــــث ،التأمــــــــــــل اإلدراكالكمبیــــــــــــوتر یحف ال

ـــــالكمبیوتر ك. ٢ ـــــب االســـــتعانة ب ـــــدرس و یمكـــــن للطال ـــــة لشـــــرح ال .تبســـــیطهأوســـــیلة فعال

.مـــــــــــن غیرهــــــــــــاأســـــــــــرعتســـــــــــتعمل الكمبیــــــــــــوتر تـــــــــــتعلم يالتـــــــــــالغـــــــــــرف الصـــــــــــفیة . ٣

.و النتــائج و الفعالیــة تعتمــد علــى المســتخدم فقــط مثــل الفهــم أداةالتكنولوجیــا مجــرد . ٤

جـدران و التعامــل و تبــادل األربــعمـن خــالل االنترنـت یســتطیع الطالـب كســر حـاجز . ٥

.األمیـــــــــــــــــالأالفالمعلومــــــــــــــــات مـــــــــــــــــع النــــــــــــــــاس حتـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــو كــــــــــــــــانوا یبعـــــــــــــــــدون 

الكمبیــوتر للتحضــیر و كتابــة أمــامالطالــب یقضــي فتــرات طویلــة : لبیات نــذكرومــن الســ

هـو أویعرف هل الطالب استفاد و تعلم بشكل صحیح أنالمشاریع لكن المعلم یستطیع 

وأیضــًا وكمــا نالحــظ أن اســتخدام الحاســوب معظمــه إن لــم تقــل كلــه أصــبح مجــرد ناســخ 

)www.kuwait25.com(.للترفیه
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الثانيالفصل
العملياإلطار 

 

كمقیــاس للدراســة فــي اإلطــار العملــي وكــان االســتبیان مؤلــف مــن ناالســتبیااســتخدملقــد

نسختین نسخة بخمسـین ورقـة وزعـت علـى المعلمـین ونسـخة ثانیـة بخمسـین ورقـة وزعـت 

. ى الطالبعل

:وقد تم التوزیع في محافظة حلب في المدارس التالیة
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مدرســـــة الطالئـــــع الثوریـــــة للتعلـــــیم -مدرســـــة التحریـــــر للتعلـــــیم األساســـــي الحلقـــــة األولـــــى

مدرســـة –للتعلــیم األساســي الحلقــة األولــىمدرســة الیرمــوك –األساســي الحلقــة األولــى 

األساســـي للتعلـــیم ة أحمـــد عنبرجـــيمدرســـ–للتعلـــیم األساســـي الحلقـــة األولـــىأبـــي تمـــام 

مدرســة أحمـــد –األساســي الحلقــة الثانیــة للتعلــیم مدرســة رضــوان ســوید -الحلقــة الثانیــة

.األساسي الحلقة الثانیةللتعلیم عدنان نابلسي 

٥/٣/٢٠٠٨إلــــــــــى فتــــــــــرة   ٤/٣/٢٠٠٨مــــــــــن فتــــــــــرة وقــــــــــد اســــــــــتغرق مــــــــــدة التوزیــــــــــع 

.لالستبیانيالمنهج الوصفي التحلیلفي قسم العملي استخدم

:استبیان المعلمین
موافقاألسئلة

جداً 
معارضمعارضمحاید موافق

جداً 
.أكثر الوسائل ذات كلفة مرتفعة لذلك یفضل المعلم عدم استخدامها١
معلمـــو الصـــفوف لیســـوا علـــى درایـــة كافیـــة لمعنـــى الوســـیلة وكیفیـــة ٢

.استخدامها
مأهیلیــة للمعلمــین لمتابعــة المســتجدات واســتخداعــدم وجــود دورات ت٣
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.  الوسائل
تعــاني معظــم المــدارس فــي مجتمعنــا مــن مشــكلة التفــاوت بــین الریــف ٤

والمدینة في توافر الوسائل الحدیثة
غرفــة الصــف غیــر مــزودة بتجهیــزات كافیــة الســتخدام بعــض الوســائل ٥

.الحدیثة
.ل حدیثةتفتقر مدارسنا إلى وسائ٦
.الوسائل التعلیمیة توفر الوقت في الوصول إلى الغرفة٧
.تساعد الوسائل التعلیمیة على التعلم الذاتي٨
تؤدي الوسائل إلى انشغال الطالب عن المادة وتشتت انتباهه عنها ٩

ال یحتـــاج الطالـــب فـــي مرحلـــة التعلـــیم األساســـي الحلقـــة األولـــى إلـــى ١٠
.وسائل تعلیمیة

.الوسائل التعلیمیة مضیعة للوقت والجهد١١
ــو ألقیتهــا إلقــاء ١٢ تســاعد الوســیلة علــى إیصــال المعلومــة أســرع ممــا ل

. مباشر
.تساعد الوسیلة على إثارة اهتمام الطالب نحو التعلیم١٣
.ال تساعد الوسیلة على اكتساب خبرات جدیدة١٤
تــؤدي الوســیلة إلــى تعــدیل الســلوك وتكــوین االتجاهــات الجدیــدة عنــد ١٥

.الطالب
.نختار الوسیلة بشكل عشوائي دون شروط اختیار١٦
.الوسیلة التعلیمیة ال تحقق أي أهداف١٧
.ن سلبیات الوسائل التعلیمیة أكثر من إیجابیاتهاإ١٨
.بللوسیلة دور في تحصیل الطال١٩
.على النطق العربي السلیم) كوسیلة تعلیمیة(یساعد الرادیو ٢٠
.فهم ماضي المشرق للعربىالتلفاز علیساعد ٢١

:استبیان الطالب
موافقاألسئلة

جداً 
معارضمعارضمحاید موافق

جداً 
تــزودك) الــخ....الحاســوب-الرادیــو-التلفــاز(ن الوســائل التعلیمیــةإ١

. بالخبرات أكثر من معلمك 
.یستخدم معلم صفك وسائل تعلیمیة لشرح الدرس٢
الـدرس باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة أكثـر ممـا لـو قـام الطالـب فهم ی٣
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. مباشرة دون االستعانة بالوسائلهالمعلم بإلقاء الدرس علی
.آثار إیجابیة دائما ً للتلفاز٤
ـــبســـتفیدی٥ ـــب الطال ـــن الكت ـــر م ـــرة أكث ـــة كخب ـــن الوســـائل التعلیمی م

.والمناهج الدراسیة
.أصبح للترفیه فقط ولیس للتعلیم) كالتلفاز والحاسوب(ن الوسائل إ٦
.تواكب العصرالالوسائل التعلیمیة التي یطبقها معلمك إن٧
.التلفاز یرسم الماضي العربي المشرقإن٨
.الرادیو تعلمك اللغة العربیة الفصحىإن٩

البرامج التعلیمیـة عبـر شاشـة التلفـاز تحقـق لـك الفائـدة المرجـوة إن١٠
.للمقرر أو المنهاج

.معلمك یفتقد القدرة على استخدام الوسیلة التعلیمیةإن١١
تلفازنــــا العربــــي الســــوري وٕاعالمنــــا یؤدیــــان الوظیفــــة التعلیمیــــةإن١٢

.منهةالمرجو 

 
:استبیان المعلمین

:      السؤال األول 

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

.أكثر الوسائل ذات كلفة مرتفعة لذلك یفضل المعلم عدم استخدامها١
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٠%٤٨%٣١%٢١%٠%

ظهرت معنا نستدل بأنه لیست جمیع الوسائل ذات كلفة مرتفعة ولكن من النسب التي 
.یستطیع المعلم استخدامها وبكلفة محدودة،البعض منها
:   السؤال الثاني

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضارضمعمحایدموافق
جداً 

٠%٦٠%٢١%١٩%٠%

نالحظ هنا معارضة شدیدة لفكرة أن المعلم لیس على درایة كافیة لمعنى الوسیلة وكیفیـة 
اســتخدامها مــع أننــا نعلــم أن المعلمــین الیــوم الیتــابعون الوســائل الحدیثــة بالشــكل األمثــل 

أن تســـتخدم فنســـبة البـــأس فیهـــا ال تعـــرف أن تســـتخدم الحاســـب ونســـبة أخـــرى ال تعـــرف
.الفیدیو وهكذا إذا نستنتج بأن النسبة لم تأتي لتحاكي الواقع بشكله المفروض

:   السؤال الثالث

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢٠%٢٥%٥٢%٣%

نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه النســـب بـــأن الـــدورات التأهیلیـــة التـــي یقـــوم بهـــا المعنیـــین فـــي إذاً 
التربیة بالنسبة للوسائل هي قلیلة ومتقطعة الفتـرات وذلـك حسـب النسـب التـي وردتنـا مـن 

.المعلمین
:   السؤال الرابع

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

.معلمو الصفوف لیسوا على درایة كافیة لمعنى الوسیلة وكیفیة استخدامها٢

.  الوسائلمعدم وجود دورات تأهیلیة للمعلمین لمتابعة المستجدات واستخدا٣

لمدینـة تعاني معظم المدارس في مجتمعنا من مشكلة التفاوت بین الریف وا٤
.في توافر الوسائل الحدیثة
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٠%٣%١%٩١%٥%

نالحظ هنا إلى أن هناك تفاوت وهذا األمـر ملمـوس فـي مجتمعنـا بـأن هنـاك تفـاوت بـین 
.الریف والمدینة من حیث الوسائل والتقنیات والتجهیزات

:   ل الخامسالسؤا

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٠%٥%٨٠%١٥%
غیر للتقنیات والتجهیزات الحدیثة فهو إن معلمینا یشتكون من عدم صالحیة الصف لكي یكون مقرا ً 

مجهـــز بالســـتائر التـــي هـــي أســـاس لتعتـــیم الصـــف فـــي حـــال اســـتخدام أجهـــزة تحتـــاج للتعتـــیم ولـــیس 
على هذا الكـالم هـي النسـب التـي تـم جمعهـا مـن لمجهزاً بمداخل كهربائیة لوصل الجهاز وأكبر دلی

. المعلمین
:   السؤال السادس

:التالي جاءت النسب على الشكل 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٠%١٣%٥١%٣٦%
وهذا ما نشاهده حقاً من فقر حقیقي للوسائل الحدیثة حیث المدارس تفتقر إلى مثل هذه الوسائل 

.مثًال وهذا ما أكدته النسب بالحدیثة كالحاسو 
:   بعالسؤال السا

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٠%٤%٥٦%٤٠%

هذا یدل على أن الوسیلة توفر جهد المعلم وتعبه والوقت المخصـص للحصـة وتزیـد مـن 
.ةالوصول إلى المعرفة والخبرة المبتغا

.غرفة الصف غیر مزودة بتجهیزات كافیة الستخدام بعض الوسائل الحدیثة٥

.تفتقر مدارسنا إلى وسائل حدیثة٦

.صول إلى المعرفةالوسائل التعلیمیة توفر الوقت في الو ٧
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:   السؤال الثامن

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢%٨%٨٦%٤%

إن مـن أهمیـة وأهـداف الوسـائل التعلیمیـة أنهـم یسـاعدوا الطالـب علـى الـتعلم الـذاتي فعــن 
وجـود معلـم وأظـن بـأن طریق الحاسب مثًال یتعلم الطالـب كـل مـا یریـد تعلمـه ذاتیـًا بـدون

.النسب جاءت مناسبة ألهداف الوسائل
:   السؤال التاسع

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٦٣%٢٠%١٣%٤%٠%

صــب فــي خانــة المقــرر فهــي تكــون الســند والمعــین للمعلــم هنــا نؤكــد بــأن الوســیلة تــأتي لت
والطــالب علــى حــد ســواء فــالمعلم تــوفر لــه عــدم بــذل الجهــد المضــاعف الــذي یبذلــه فــي 
ـــه ســـرعة فـــي فهـــم المقـــرر  ـــوفر ل ـــب ی حـــال الشـــرح الصـــوري مـــن دون أي وســـیلة وللطال

.والمطلوب منه
:   السؤال العاشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٨٠%٢٠%٠%٠%٠%

.تعلیمیة على التعلم الذاتيتساعد الوسائل ال٨

تؤدي الوسائل إلى انشغال الطالب عن المادة وتشتت انتباهه عنها ٩

األساســي الحلقــة األولــى إلــى وســائل ال یحتــاج الطالــب فــي مرحلــة التعلــیم ١٠
.تعلیمیة
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النســـب جـــاءت بنـــاًء علـــى أن الوســـائل یحتاجهـــا الصـــغار قبـــل الكبـــار فطـــالب المرحلـــة 
لكبار الذین یمیـزون األشـیاء األساسیة یحتاجون لشيء ملموس لیفهموا الدرس أكثر من ا

.المجردة ویفهموها
:   السؤال الحادي عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%١٠٠%٠%٠%٠%

جیــدة إلــى الوســائل تــدل نســبة المعارضــة التــي جــاءت تامــة إلــى أن المعلــم ینظــر نظــرة
.وٕالى أنها ذات فائدة مرتفعة ولیست مضیعة للوقت والجهد 

:   السؤال الثاني عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٠%٢%٩٥%٣%

یطــول الوقــت ویقتصــر الفهــم ألنــه الیوجــد شــيٌء ملمــوس لــذلك َیعمــُد المعلمــون ءباإللقــاف
إلى الوسیلة التي توصل المعلومة بشكل أسرع  

:   السؤال الثالث عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضضمعار محایدموافق
جداً 

٠%٠%٠%٩٥%٥%

وهذا یدلنا حقًا بأن الوسیلة لها عدة أهداف تقـوم بهـا مثـل اإلثـارة وأهـداف تعلیمیـة أخـرى 
.وهذا ما وجدناه في النسب

:   السؤال الرابع عشر

.الوسائل التعلیمیة مضیعة للوقت والجهد١١

. تساعد الوسیلة على إیصال المعلومة أسرع مما لو ألقیتها إلقاء مباشر١٢

.تساعد الوسیلة على إثارة اهتمام الطالب نحو التعلیم١٣
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:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضحایدمموافق
جداً 

٩٥%٥%٠%٠%٠%

مـن أهــداف الوسـیلة أنهــا تسـاعد علــى اكتسـاب خبــرات جدیـدة وهــذا مـا لمســناه مـن نســب 
.االستبانة حیث أكد جمیع المعلمین بأن الوسیلة تساعد على اكتساب خبرات جدیدة

:   السؤال الخامس عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢%٥%٨٩%٤%

الســـلبیات التـــي تقـــدمها االســـتبیان مـــن هـــذا وینطلـــق المعارضـــون والمحایـــدون فـــي نســـب 
لتلفـاز بعض الوسائل والتي تغیر سلوك الطالب نحو األسـوأ والحـق معهـم فأصـبح یقـدم ا

.سلوك العنف وما شابه ذلك دون رقابة مسبقة على هذه البرامج
:   السؤال السادس عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٣%٩٥%٢%٠%٠%

إجـــراء فحوصـــات وٕاخضـــاع الوســـیلة لشـــروطها وهنـــا یـــدرك أغلـــب المعلمـــین بـــأن علـــیهم 
.الخاصة بها قبل أن نعرضها للطالب والنسبة جاءت لصالح الفكرة

:   السؤال السابع عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
معارضمعارضمحایدموافقموافق

.ال تساعد الوسیلة على اكتساب خبرات جدیدة١٤

.ات الجدیدة عند الطالبتؤدي الوسیلة إلى تعدیل السلوك وتكوین االتجاه١٥

.نختار الوسیلة بشكل عشوائي دون شروط اختیار١٦

.الوسیلة التعلیمیة ال تحقق أي أهداف١٧
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جداً جداً 
٢%٩٨%٠%٠%٠%

اإلجابات التي جاءت بأن الوسیلة لها هدف محـدد یـتم التعامـل معهـا كهـدف نالحظ من 
.یستوجب تحقیقه وهذا ما شاهدناه من النسب

:   السؤال الثامن عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

١%٩١%٠%٨%٠%

وهنــا تكمــن الفكــرة بــأن إیجابیــات الوســائل كانــت أكبــر مــن ســلبیاتها وأصــبحت الســلبیات 
.أمور بسیطة تحل ولكن اإلیجابیات فاقة السلبیات

:   السؤال التاسع عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

ضمعار معارضمحایدموافق
جداً 

٠%٠%٠%٩٥%٥%

وهنــا مكمــن بحثنــا فقــد وافــق البحــث مــع النســبة والتــي أعطــت دفعــًا بــأن الوســیلة تســاعد 
.بإلقاء المعلمالطالب على حفظ المعلومة تبقى وقتًا أطول مما لو حفظها 

:   نو السؤال العشر 

:ت النسب على الشكل التالي جاء
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%١٠%٨%٨٢%٠%

.إن سلبیات الوسائل التعلیمیة أكثر من إیجابیاتها١٨

.للوسیلة دور في تحصیل الطالب١٩

.على النطق العربي السلیم) كوسیلة تعلیمیة(یساعد الرادیو ٢٠
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انطلــــق المعارضــــین والمحایــــدین فــــي معارضــــتهم ومحایــــدتهم مــــن منطلــــق أن اإلذاعــــات 
الحالیــة لیســت ناطقــة بلســان العربیــة الفصــحى بــل بالعامیــة التــي نحاربهــا وهــذا صــحیح 

.تتكلم بالغة العربیة الفصحى التي نعتز بهاولكن بعض اإلذاعات مازالت 
:   السؤال الواحد والعشرون

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٤%١٧%٧٩%٠%

طـــالب مرحلـــة التعلـــیم ضـــي العربـــي المشـــرق ینقـــل ویـــؤثر علـــى الطـــالب وخاصـــة فالما
األساســـي وذلـــك عبـــر التلفـــاز فهـــو یـــؤثر ویرفـــع مـــن همـــم هـــذه األطفـــال لیعـــرف ماضـــیه 

.العربي المشرق

:استبیان الطالب
:      السؤال األول 

:ى الشكل التالي جاءت النسب عل
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٥٢%١٦%٣٢%٠%

.فهم ماضي المشرق للعربىیساعد التلفاز عل٢١

تــزودك ) الــخ....الحاســوب-الرادیــو-التلفــاز(إن الوســائل التعلیمیــة١
. بالخبرات أكثر من معلمك 
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یدل نسبة اإلجابات المعارضة للفكرة إلى أن مهمـة المعلـم وموقعـه سـیبقى المرشـد األول 
.للعملیة التربویة وٕان تطورت الوسائل في عصر االنفجار المعرفي

:      السؤال الثاني 

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٣٢%٤%٦٤%٠%

) وكمـا یتبـین بالنسـبة(وهي نسبة جیدة بالنسبة الستخدام المعلمین للوسائل التعلیمیة فهـم 
.بأن المعلمون یستخدمون الوسائل التعلیمیة وبشكل جید

:      سؤال الثالث ال

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢%١٥%٨٣%٠%

.في إعطاء الدرس وهدفها المطلوبةیلهذا یدل على أهمیة الوس

:      السؤال الرابع 

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٢%٤٠%١٠%٤٨%٠%

.وسائل تعلیمیة لشرح الدرسیستخدم معلم صفك ٢

یفهـم الطالــب الـدرس باســتخدام الوسـائل التعلیمیــة أكثـر ممــا لـو قــام ٣
. المعلم بإلقاء الدرس علیه مباشرة دون االستعانة بالوسائل

.للتلفاز آثار إیجابیة دائما ً ٤
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اء هــو إیجــابي فــبعض األشــیزیــدرك الطــالب تمامــًا بــأن لــیس كــل مــا یعــرض علــى التلفــا
. سلبیة وبعضها إیجابیة وهذا أمر جید ویدل على الوعي الذي یمتلكه طالبنا

:      السؤال الخامس 

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٤٠%٠%٥٦%٤%

وهذا یدل على عـدم غنـى مناهجنـا ومواكبتهـا للتطـور الحاصـل فـي جمیـع المیـادین لـذلك 
.یلجأ الطالب إلى الوسائل التي تمده بالخبرة الحدیثة في ظل االنفجار المعرفي

:      السؤال السادس

:سب على الشكل التالي جاءت الن
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٣٧%٨%٥٥%٠%

ة وذلــك فــي أن الحاســوب والتلفــاز أصــبح للمتعــوهنــا ننــوه إلــى أن الطالــب أصــبح یعتبــر
بـأن ظل عدم الرقابة األسریة له وهنا في النسب التي أمامنا ندرك بـأن الطـالب یـدركون 

.والتسلیة فقطالوسائل أصبحوا للمتعة

:      السؤال السابع

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢٨%١٦%٥٦%٠%

یســـتفید الطالـــب مـــن الوســـائل التعلیمیـــة كخبـــرة أكثـــر مـــن الكتـــب ٥
.والمناهج الدراسیة

.أصبح للترفیه فقط ولیس للتعلیم) كالتلفاز والحاسوب(إن الوسائل ٦

.إن الوسائل التعلیمیة التي یطبقها معلمك ال تواكب العصر٧



-٥٨-

ها لـذلك كیـف فمدارسنا وكما قلنا لیست مجهزة التجهیزات المناسبة من تقنیـات ومـا شـاكل
.ستكون الوسائل التعلیمیة التي یستخدمها المعلم هي مواكبة للعصر

:      السؤال الثامن

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢٣%١٢%٦٠%٥%

وافق والمعارض ولكن الموافق أكثر هذا داللة على أن النسب جاءت متراوحة بین الم
.التلفاز له ید ضلیعة في رسم ماضي أمتنا المشرق

:      السؤال التاسع

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٤٦%١٨%٣٦%٠%

ة المعارضــة هنــا واضــحة وكمــا قلنــا فــي اســتبانة المعلمــین هنــاك قلــة فــي الوســائل ونســب
اإلذاعیـــة التـــي تبـــث باللغـــة العربیـــة الفصـــحى وهـــذا أمـــر خطیـــر یهـــدد طالبنـــا وخاصـــة 
طـــــالب التعلـــــیم األساســـــي والـــــذین یجـــــب أن ینبتـــــوا علـــــى حـــــب وتعـــــالیم اللغـــــة العربیـــــة 

.الفصحى

:      السؤال العاشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

.إن التلفاز یرسم الماضي العربي المشرق٨

.إن الرادیو تعلمك اللغة العربیة الفصحى٩

ج التعلیمیــة عبــر شاشــة التلفــاز تحقــق لــك الفائــدة المرجــوة إن البـرام١٠
.للمقرر أو المنهاج
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٠%٢٠%٨%٧٢%٠%

ةالتحقـق الفائـدة المرجـو إن القلة في الموافقة على أن البرامج التعلیمیة في شاشة التلفـاز
.بة معقولة وذلك لقلة البرامج التعلیمیة الموجودة في شاشات تلفازناهي نس

:      السؤال الحادي عشر

:جاءت النسب على الشكل التالي 
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٥٠%٦%٤٤%٠%

قــة مــن بنــد الــدورات التأهیلیــة التــي ذكرناهــا منــذ قلیــل فقلــة هــذه الــدورات تــأتي نســبة المواف
.تجعل من المعلم یفتقد القدرة على استخدام الوسائل التربویة وخاصة الحدیثة منها

:      السؤال الثاني عشر

:نسب على الشكل التالي جاءت ال
موافق
جداً 

معارضمعارضمحایدموافق
جداً 

٠%٢٤%٢٧%٤٩%٠%

وهنــا نقــول بــأن علینــا العمــل لتنشــیط عمــل إعالمنــا الســوري التعلیمــي واســتنهاض الهمــم 
التعلیمیـــة المرجـــوة منـــه علـــى أكمـــل ةالن التلفـــاز العربـــي الســـوري مـــازال الیـــؤدي الوظیفـــ

.النسب المبینة أعالهوجه وهذا ماظهر في 

:التوصيات واملقرتحات

.إن معلمك یفتقد القدرة على استخدام الوسیلة التعلیمیة١١

إن تلفازنــــا العربــــي الســــوري وٕاعالمنــــا یؤدیــــان الوظیفــــة التعلیمیــــة ١٢
.منهةالمرجو 
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كمـــا نالحـــظ بـــأن مدارســـنا تفتقـــد إلـــى معظـــم التقنیـــات التـــي ذكرناهـــا فـــي البحـــث-١

فیجب التنویـه هنـا إلـى ضـرورة إیجـاد الوسـائل فـي المـدارس ألنهـا ذات أهمیـة ال 

.تقل عن المناهج

.ضرورة تطویر الوسائل التعلیمیة الموجودة في مدارسنا-٢

وم غیــره بــاألمس ومــا كنــا نعرفــه فــي عمــر طالــب ینهــي المرحلــة اإلعدادیــة فتــى الیــ-٣

ضــئیل جــدًا إذا مــاقورن بمــا یعرفــه الیــوم ولــذلك وجــب علــى كــل مربــي أن یراعــي 

.معلومات وخبرات تالمذته

على المدرس أن یعرف كیف یستخدم الوسیلة وهنـا یقـع علـى عـاتق كلیـات التربیـة -٤

الوســائل ویقــع علــى عــاتق وزارة التربیــة أیضــًا تأهیــل المعلــم لكــي یعــرف اســتخدام 

مهمة الدورات التأهیلیة لكـل الوسـائل الحدیثـة فـال نسـتغرب إذا كـان أغلـب معلمینـا 

.الیوم الیعرفوا استخدام الحاسب وأجزاء الحاسب

تزویــد المــدارس بمیزانیــة مناســبة وكافیــة تمكنهــا مــن إنتــاج الوســیلة األساســیة التــي -٥

. تحتاجها أو شرائها

إشـــراك التربـــویین مـــع اإلعالمیـــین واألدبـــاء فـــي كتابـــة المسلســـالت الهادفـــة التـــي -٦

.تساعد على االرتقاء بالمواطنة

نترنـــت مـــن قبــل مشـــرفین ومعلمـــین تفعیــل المشـــاركة فــي المنتـــدیات الهادفـــة فــي اإل-٧

ولین من التربیـة والتعلـیم وٕاتاحـة فـرص الحـوار بیـنهم للتحـدث واالستشـارة فـي ومسؤ 

.التي قد تشكل علیهماألمور 
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املالحق
:المعلمیناستبیان 

معارضمعارضمحاید موافقموافقاألسئلة
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جداً جداً 
.أكثر الوسائل ذات كلفة مرتفعة لذلك یفضل المعلم عدم استخدامها١
.معلمو الصفوف لیسوا على درایة كافیة لمعنى الوسیلة وكیفیة استخدامها٢
.  الوسائلمت واستخداعدم وجود دورات تأهیلیة للمعلمین لمتابعة المستجدا٣
تعــاني معظــم المــدارس فــي مجتمعنــا مــن مشــكلة التفــاوت بــین الریــف والمدینــة فــي ٤

توافر الوسائل الحدیثة
.غرفة الصف غیر مزودة بتجهیزات كافیة الستخدام بعض الوسائل الحدیثة٥
.تفتقر مدارسنا إلى وسائل حدیثة٦
.یة توفر الوقت في الوصول إلى الغرفةالوسائل التعلیم٧
.تساعد الوسائل التعلیمیة على التعلم الذاتي٨
تؤدي الوسائل إلى انشغال الطالب عن المادة وتشتت انتباهه عنها ٩

.ال یحتاج الطالب في مرحلة التعلیم األساسي الحلقة األولى إلى وسائل تعلیمیة١٠
.التعلیمیة مضیعة للوقت والجهدالوسائل ١١
. تساعد الوسیلة على إیصال المعلومة أسرع مما لو ألقیتها إلقاء مباشر١٢
.تساعد الوسیلة على إثارة اهتمام الطالب نحو التعلیم١٣
.ال تساعد الوسیلة على اكتساب خبرات جدیدة١٤
.تكوین االتجاهات الجدیدة عند الطالبتؤدي الوسیلة إلى تعدیل السلوك و ١٥

.نختار الوسیلة بشكل عشوائي دون شروط اختیار١٦
.الوسیلة التعلیمیة ال تحقق أي أهداف١٧
.إن سلبیات الوسائل التعلیمیة أكثر من إیجابیاتها١٨
.للوسیلة دور في تحصیل الطالب١٩
.على النطق العربي السلیم) لة تعلیمیةكوسی(یساعد الرادیو ٢٠
.فهم ماضي المشرق للعربىیساعد التلفاز عل٢١

:استبیان الطالب
موافقاألسئلة

جداً 
معارضمعارضمحاید موافق

جداً 
تــزودك ) الــخ....الحاســوب-الرادیــو-التلفــاز(إن الوســائل التعلیمیــة١

. بالخبرات أكثر من معلمك 
.یستخدم معلم صفك وسائل تعلیمیة لشرح الدرس٢
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یفهم الطالـب الـدرس باسـتخدام الوسـائل التعلیمیـة أكثـر ممـا لـو قـام ٣
. المعلم بإلقاء الدرس علیه مباشرة دون االستعانة بالوسائل

.للتلفاز آثار إیجابیة دائما ً ٤
ـــ٥ ـــة كخب ـــن الوســـائل التعلیمی ـــب م ـــب یســـتفید الطال ـــن الكت ـــر م رة أكث

.والمناهج الدراسیة
.أصبح للترفیه فقط ولیس للتعلیم) كالتلفاز والحاسوب(إن الوسائل ٦
.إن الوسائل التعلیمیة التي یطبقها معلمك ال تواكب العصر٧
.إن التلفاز یرسم الماضي العربي المشرق٨
.فصحىإن الرادیو تعلمك اللغة العربیة ال٩

إن البرامج التعلیمیـة عبـر شاشـة التلفـاز تحقـق لـك الفائـدة المرجـوة ١٠
.للمقرر أو المنهاج

.إن معلمك یفتقد القدرة على استخدام الوسیلة التعلیمیة١١
إن تلفازنــــا العربــــي الســــوري وٕاعالمنــــا یؤدیــــان الوظیفــــة التعلیمیــــة ١٢

.منهةالمرجو 


