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 األهداف اإلجرائية )السلوكية(

 

 أن : هاية دراستك للوحدة تستطيعنفي عزيزي الطالب 

 الوسائل التعليمية سمياتممفهوم  تطورذكر ت. 

  مفهوم التكنولوجيا التعليمية .تعرف 

 ف الوسائل التعليميةتصن . 

  االتصال التعليمي تشرح. 

 التعليمية ائلتختيار الوسال عامةالمعاييرتوضح ال . 

  التعليمية ائلالوساألسس العامة الستخدام تشرح . 

  التعلم الذاتي .تبين أهمية 

  ليمفي التع دمج التقنيةتوضح مفهوم  . 

  في مجال تخصصك التعلم اإللكتروني توظف. 

  ختطط لتصميم الوسائل التعليمية. 

  املختلفة . اللوحات التعليميةتصمم ثالثة من 
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 تطور مفهوم وتسميات الوسائل التعليمية:

عليها تسميات واصطالحات كثيرة ومر مدلولها  وأطلقتعددت تعريفات الوسائل التعليمية 

         مرةأدت إلى تغير المصطلح الذي يدل عليها  ومتداتخلةتلفة ومتالحقة بتطورات مخ

 تلو األتخرى.

 ولقد مر مدلول الوسائل التعليمية بأربعة مراحل هي:*

 المرحلة األولى ..

على الحواس  وفي هذه المرحلة سميت الوسائل التعليمية بأسماء ومصطلحات تعتمد أساسا  

أو التعليم  ية البصرية لعل أول مصطلح استعمل هو التربالتي تخاطبها هذه الوسائل و

والذي يعطي فيه المربون أهمية لحاسة واحدة وهي حاسة البصر اعتقادا منهم أن البصري 

 يها وتعلمها عن طريق هذه الحاسة %  من تخبرات الفرد يتم الحصول عل90%  إلى  75من 

اس األتخرى وهي السمع واللمس أنه اغفل أهمية الحو إذويعتبر هذا المصطلح قاصرا 

 والتذوق والشم وعمليات التعلم .

حاستي البصر  ا قصرت األهميةالتي يبدو أنه األتخرىالتسميات  إلىويوجه مثل هذا النقد   

اع استخدام م عن طريق هاتين الحاستين ولذا فإنه شوالسمع باعتبار أن أغلب مانتعلمه يت

 البصري . –والتعليم السمعي  لبصريةران هما التربية السمعية امصطلحات آتخ

هذين  وبالرغم من أن أصحاب هاتين التسميتين لم يغفلوا أهمية الحواس األتخرى إال أن

إلى أهمية الحواس األتخرى في التعليم اعتقادا منهم إن  المصطلحين لم يتميزا بصراحة

للغاية , يكون الخبرات التي يتعلمها الفرد عن طريق حواس الشم والذوق واللمس محدودة 

للحواس األتخرى فيها أهمية كبيرة للتعلم الفعال , ولذلك نجد البعض يقترح تسميات أتخرى 

كالوسائل الحسية والمعينات اإلدراكية باعتبار أن هذه التسميات أكثر شموال وتتضمن جميع 

 الحواس .
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 المرحلة الثانية .. 

ظهرت تسميات معينات للتدريس ف الوسائل على أنها إلىوفي هذه المرحلة نظر المربون 

 على التدريس . المعينةووسائل اإليضاح والوسائل مثل معينات التدريس 

على الحواس والتسميات التي أكدت على أن دت مالبعض بين التسميات التي اعت وجمع

 السمعية البصرية المعينةالوسائل إال معينات للتدريس فظهرت تسميات مثل  ماهيالوسائل 

 .اإلدراكعلى  المعينةالوسائل  االدراكية أوينات أو المع

إال أنه يعاب على هذه التسميات إنها توحي بأن الوسائل التعليمية كماليه وثانوية يمكن 

االستعانة بها عند الضرورة ويمكن االستغناء عنها إذا لم تدع الضرورة إلى ذلك , هذا 

لوسائل على حدود ضيقة , فوظيفة مجال ووظائف ا تغمرباإلضافة إلى أن هذه التسميات 

هذه الوسائل في نظر البعض تقتصر على تكملة " عملية اإللقاء والتلقين " التي تأتي في 

المكان األول في عملية التدريس وأما غيرها فهي وسائل ثانوية معينه غير أساسية تأتي في 

ا  نل ركنظرهم ال تشكأن هذه المعينات في المركز التالي وتدتخل في باب الكماليات بمعنى 

 رئيسيا في استراتيجيات التدريس  

على  ما يصعبوهكذا نجد أن المعينات أو وسائل اإليضاح ارتبطت بالدرس لمجرد توضيح 

 جديدة ألنماطوبتحسين أدائه أو اكتسابه  ري توضيحه فقط ولم ترتبط بالطالبالشرح النظ

 من السلوك أو تحقيقه ألهداف سلوكية محدودة.

 

 حلة الثالثة ..المر

 هذه المرحلة بدأ النظر إلى الوسائل التعليمية على أنها وسائل لتحقيق االتصال . في

االتصال  أو نظريات اإلعالمفريق نظريات  إلىالذين كانوا ينتمون  أولئكوتبنى هذه النظرة 

م أو نظرية المعلومات وأطلقوا على الوسائل مصطلحات وتسميات مختلفة مثل وسائل التفاه

 أو االتصال .
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 على النحو التالي :  وتعرف الوسائل التعليمية في ضوء " عملية االتصال "

محتوى ) هي قنوات االتصال التي يمكن عن طريقها نقل الرسالة وسائل االتصال التعليمية :

من المرسل وهو  ( المادة الدراسية بجوانبها الثالثة المعرفي والنفسي حركي واالنفعالي

أوضح ما يمكن بأقل جهد ممكن وفي أقصر وقت ممكن وب  لمستقبل وهو المتعلمإلى االمعلم 

 (1أنظر شكل ) .وبأقل تكاليف ممكنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبذلك نرى كيف انتقل االهتمام من مجرد الحصول على بعض المواد التعليمية أو توفيرها 

 إلىشرائها وتشغيلها دون االهتمام بطريقة االستفادة منها , أو  إنتاجها أوأو مجرد اتختيارها 

دراسة عملية االتصال  إلىذلك  وأدىاالهتمام بجوهر العملية التعليمية وهو تحقيق التفاهم 

الظروف التي  أوالمجاالت  وأفضللتحقيقها الئمة موالتعرف على عناصرها والشروط ال

النظري لهذه  األساسالتي تكون تساعد على ذلك وأصبحت نظريات االتصال هي 

 الوسائل جزء متكامال مع العناصر التي تكون عملية االتصال . وأصبحتالدراسات 

الوسائل جزء   وأصبحتغاية ام انصب على عملية االتصال كهدف ووهكذا نرى أن االهتم

 لعملية االتصال التعليمية .مهما 

 المستقبل المرسل

 الجانب

 المعرفي

 الجانب

 الوجداني

 الجانب

 النفسي حركي
 حركيحركي

 طالب / الطالبال المدرس

 تصالاال
 قنوات

 الوسيلة سيلةالو

 تصال التعليمية( يوضح عملية اال1شكل )



 

7 

 

 المرحلة الرابعة .

 

ى أهمية الوسائل التعليمية ليس على أساس كونها وسائل في حد في هذه المرحلة بدأ النظر إل

ذاتها ولكن على أساس ما تحققه هذه الوسائل من أهداف سلوكية محدده ضمن نظام متكامل 

يضعه المدرس لتحقيق أهداف الدرس يأتخذ في االعتبار معايير اتختبار الوسيلة أو إنتاجها 

ائج البحوث العلمية وتخصائص خدم فيه ونتوطرق استخدامها ومواصفات المكان الذي تست

 وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في تحقيق أهداف الدرس . المتعلم

بتحديد أهداف الدرس  يبدأوتأتي الوسائل التعليمية كحلقة في هذا المخطط المنهجي الذي 

 النظم في تحقيق هذه األهداف. أسلوب إتباعتحديدا سلوكيا ويعمل على 

سلوب النظرة المتكاملة لدور الوسائل التعليمية وارتباطها بغيرها من مكونات ويؤكد هذا األ

, ألن استخدام الوسائل في حد ذاته ال يمكن أن يحقق األهداف  متبادال   هذه األنظمة ارتباطا  

المطلوبة مالم يتم التوافق بين المناهج والوسائل وطرق التدريس واألبنية المدرسية وأنظمة 

 ( .2) انظر شكل  رسية وغير ذلك .اإلدارة المد

 

على المعلم واألداء المطلوب منه ثم التركيز  ويعني مدتخل أو أسلوب النظم التركيز أوال  

الوسائل على إصدار القرارات بخصوص محتوى المقرر والخبرات التعليمية وأكثر 

اعتبارها كإحدى ن الوسائل التعليمية يمكن والطرق التعليمية  فاعلية , وعلى هذا األساس فإ

 آتخر . ويعتبر المدرس مكونا   أساسيا   مكونا   ات نظام تعليمي يعتبر فيه الطالبمكون
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 مفهوم التكنولوجيا:
 

نية أو األداء ومعناها التق  Techniqueالمقطع األول مشتق من الكلمة االنجليزية  يعتبر

التطبيقي . وفي الواقع أن الصلة بين الكلمتين اليونانية أو االنجليزية واضحة من حيث 

االشتقاق اللغوي ومن حيث المعنى , فالحرفة أو الصنعة ماهية إال تقنية أو أداء تطبيقي 

 النظم أسلوب إطار( يوضح مفهوم الوسائل التعليمية داخل 2شكل )

 الموضوع

 األهداف الحركية األهداف الوجدانية األهداف المعرفية

 اختيار طرق التدريس المناسبة

 التقويم

 اختيار

 الخبرات

 التعليمية

 اختيار

 المواد

 واألجهزة

 التعليمية

تحديد 

دور كال 

من 

المدرس 

 والتلميذ

التعرف 

على 

طريقة 

تجميع 

 التالميذ

ف التعر

على انظمة 

االدارة 

 المدرسية

 اعداد

 االمكانات

والتجهيز

 ات
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علم ولذلك تخلص إلى إن التكنولوجيا كلمة مركبة تشير إلى علم األداء أو علم الصناعة أو 

 التقنية.

ويطلق حاليا على استخدام التكنولوجيا في مجال التربية والتعليم مسميان مختلفان هما 

تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية . فبعض المتخصصين الذين يرون أن التعليم هو نقطة 

 آلتخراالبدء لتحقيق أهداف التربية يستخدمون مصطلح تكنولوجيا التعليم , بينما يرى البعض 

 للتعليم ولذلك يستخدمون مصطلح تكنولوجيا التربية . األساسيالتربية هي الهدف  إن

 

 بعض التعريفات للتكنولوجيا التعليمية:
 

 تعريف شارلز هوبان:

 لةآلوا اإلنسانالتكنولوجيا التعليمية عبارة عن تنظيم متكامل يضم عدة عناصر هي 

 بحيث تعمل جميعا داتخل إطار واحد. وأساليب العمل واإلدارة واآلراء واألفكار

 التقنياتو بإنسانيتهبين التعليم  ويؤكد التعريف السابق على طبيعة االلتحام " الساتخن "

 ووظيفته وموقعه في هذا التنظيم . اإلنسانأهمية دور  ا  بآلياتها مؤكد

 

 تعريف جون جلبريث :

ير فضال على أنها منهج في العمل التكنولوجيا التعليمية هي في المقام األول طريقة في التفك

تباع مخطط منهجي أو أسلوب النظم حل المشكالت , يعتمد في ذلك على اوأسلوب في 

لتحقيق أهدافه ويتكون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداتخل وتتفاعل معا بقصد 

من  بنتائج البحوث العلمية في كل األسلوبتحقيق أهداف تربوية محددة . ويأتخذ هذا 

بأعلى درجة من  األهدافوالعلمية والتطبيقية حتى يتسني له أن يحقق هذه  اإلنسانيةالميادين 

نه " جلبريث " من رجال االقتصاد فإ لما كانالكفاءة واالقتصاد في التكاليف . ويالحظ انه 

د همية قياس العائد التربوي بمقياس العائللتكنولوجيا التعليمية هذا على أ أكد في تعريفه

 االقتصادي.
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 تعريف المجلس الوطني البريطاني :

التكنولوجيا التعليمية هي تطوير وتطبيق وتقيم النظم والطرق والمعينات التعليمية لتحسين 

 واالرتقاء بها. اإلنسانيعملية التعليم 

 كما أنها طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقويم العمليات الكلية للتعليم والتدريس بداللة أهداف

مجموعة مؤتلفة  باستخدام, وذلك  اإلنساني واالتصالمحددة وعلى أساس البحث في التعليم 

 من المصادر البشرية وغير البشرية بهدف الحصول على تعلم أكثر فعالية .

 

 وظائف التكنولوجيا التعليمية األربعة التالية: يمكن اشتقاق مما سبق

 

ارسين عن طريق وسائل "وسائط" االتصال الد إلىنقل المعرفة أو الرسالة التعليمية  (1

 التعليمية .

عليه هذه النظم من طرق ووسائل وذلك  وما تشتملتصميم أو تخطيط النظم التعليمية  (2

بتحديد أهداف العملية التعليمية والطاقات البشرية وغير البشرية " المادية " الالزمة 

 المحددة . األهدافلتحقيق 

بيق أو تنفيذ هذه النظم فعليا وذلك بالعمل على تزويدها لتط زمةالال اإلجراءاتاتخاذ  (3

 بمصادر المعرفة المختلفة . وإمدادهاتها داردية الالزمة إلبالطاقات البشرية والما

 الموضوعة األهدافتقويم هذه النظم بعد تنفيذها لقياس مدى فعاليتها في تحقيق  (4

 والعمل على تحسينها ورفع كفاءتها كما  وكيفا .

دين منها مع اتختصار الزمن يرفع كفاءة العمليات التعليمية من حيث زيادة المستف ويتطلب*

 رفع كفاءتها من حيث الكيف فيتطلب تحقيق تعلم أثبت مع أماهذه العمليات ,  تستغرقهالذي 

 واالبتكار.زيادة قدرة المتعلمين على اإلبداع 
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 :الفرق بين التكنولوجيا التعليمية والوسائل التعليمية 

 

نرى أن التكنولوجيا التعليمية أشمل وأعم من الوسائل التعليمية فهي تتسع وتشمل  مما سبق

 مفهوم وسائل " وسائط" االتصال التعليمية .

 إلى المعرفةالتي تنقل بواسطتها  واألدواتفوسائل " وسائط" االتصال التعليمية هي المواد 

 وتطبيقا   جانب نقل المعرفة تخطيطا   إلىمل تشالتعليمية  رسين , في حين أن التكنولوجيااالد

 أفضلالتعليمية وذلك باستخدام  األهدافلمواقف تعليمية صالحة وقادرة على تحقيق  وتقويما  

 الطرق لتعديل بيئة المتعلم.

التعليمية  األنشطةجانب االهتمام بوسائل تقديم وترتيب  إلىويستوجب تعديل بيئة المتعلم 

ات والحاسبات االلكترونية وغيرها التعليمية ومعامل اللغ األفالموكالتلفزيون التعليمي 

التدريس والتنظيم تؤثر في بيئة المتعلم مثل محتوى المناهج وطرق  أتخرىاالهتمام بعوامل 

 االجتماعي للجامعة وهيئة التدريس ومباني وتجهيزات الجامعة.

التربوية أو  االتصاالتأو بمصطلح التكنولوجيا التعليمية مولعا  واء وجد المرء نفسه س

نه لن يختلف عن كل هؤالء المربين الذين تبنوا العديد شابه ذلك فإ الوسائط التعليمية أو ما

في اتفاقية معهم بأثر وتأثير هذه الوسائل على عمليتي التعليم والتعلم من هذه المصطلحات 

 وفي اعترافه بأنها وسائل وليست غايات أو تخبرات للتعلم . 

أي في  هاموين لمفهفي ضوء التطورين األتخير تكون دراستنا للوسائل التعليميةولسوف 

التي تعني أكثر من ضوء اعتبارها اتصاالت تعليمية وتكنولوجيا تعليمية , تلك التكنولوجيا 

, فهي في المقام األول طريقة في التفكير فضال عن أنها منهج في العمل  اآلالتاستخدام 

"  أسلوبمخطط منهجي أو مدتخل " إتباعت يعتمد على ذلك على في حل المشكال وأسلوب

ومدتخل النظم وعالقة  االتصالهذا يتطلب منا دراسة كل من عملية . و أهدافهالنظم لتحقيق 

 كل منهما بالوسائل التعليمية .
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 أسلوب النظم وتطبيقه في مجال الوسائل والتكنولوجيا التعليمية :

في وقتنا الحاضر في مجال التخطيط  بكثرةزايد استخدامها الحديثة التي يت األساليبمن 

وكلمة النظم االجتماعية واالقتصادية  بأسلوب النظم  إليهتشير  للبرامج التعليمية ما

نظم لنشير  أوكلمة نظام  أيضانستخدم  أنناوغيرها . كما  والهندسيةوالسياسية والتعليمية 

واالمتحانات في مجال المناهج وطرق التدريس  نظم فرعية كنظم التدريس ونظم التقويم إلى

ننظر  أنونظم التقويم واالمتحانات في مجال المناهج وطرق التدريس مثال: فالتدريس يمكن 

عملية التدريس تتضمن عدة مكونات تتكامل  نعلى أنه نظام معين للتدريس بإعتبار أ إليه

لها مدتخالتها التعليمية كاألهداف  في كل واحد هو عملية التدريس وهذه العملية بدورها معا  

  طرق وأساليب تقويم تعليم الطالبالتعليمية وتخبرات التعليم والطرق والوسائل التعليمية و

لها مخرجاتها أي نواتجها التعليمية التي تتمثل في نوعية التغيرات السلوكية التي  أنكما  -

بيئتها التربوية  آون لها تخلفيتها أن نحدثها أو ننميها لدى الطالب , وفضال عن ذلك فإنريد 

متكامل فيه أو تتوحد  التي تؤثر فيها وتتأثر بها وكل هذه تخصائص تجعل من التدريس نظاما  

أو أبعادها ونشاطها يمكن أن  ن عملية التدريس بكل مكوناتها فإمكوناته , وبطبيعة الحال 

بدوره كجزء من عملية  تكون جزءا  من كل وهذا الكل هو المنهج بمفهومه كنظام , وهذا

 تربوية أكبر تتمثل في النظام التعليمي بأكمله .

أن كلمة نظام يمكن أن نستخدمها لتشير إلى مستويات مختلفة فإذا كان  مما سبقوواضح لنا 

هذا النظام التعليمي دراسة الغرض هو دراسة النظام التعليمي بأكمله كعملية في حد ذاته فإن 

كان الغرض هو  وإذا,  كليا   ي ذاته نظاما  اته فإن هذا والشك يكون ففي حد ذ بأكمله كعملية

نه أي التدريس يصبح مدتخالت النظام التعليمي الكلي فإ كأبعد مكوناته أودراسة التدريس 

نشير  فإنناكان الهدف هو دراسة التدريس كعملية كلية  إذا أتخرىومن ناحية  فرعيا   نظاما  

التعليم المبرمج  أواألفالم التعليمية  أواستخدام التلفزيون  إلىر كنظام للتدريس بينما نشي إليه

 م فرعية باعتبارها مكونات في العملية الكلية للتدريس .في التدريس كنظ
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 النظم وتطبيقه على أي نظام تعليمي كالتدريس مثال   أسلوباستخدام  أنيجدر ذكره  ومما

تعليمي بين مكوناته ومدى كفايته سوف يوضح لنا مدتخالته وطبيعة ونوعية التفاعل ال

فيه وجوانب  الجودةالتعليمية من داتخله ومن تخارجه , وسوف يكشف لنا عن جوانب 

النقص , ويوفر بيانات ومعلومات من عملية التغذية الراجحة يمكن في ضوء  أوالقصور 

د مسار جهتعديل  ائج معينه تتخذ كمؤشرات لتوجيه أونت إلىدراستها وتحليلها التوصل 

 جل تحسين التدريس ورفع كفايته .تربوي من أ

تصميم النظام  أوتنظيم  وإعادةالجذرية الشاملة  المراجعةوقد يتطلب ذلك في بعض الحاالت 

 جديد.من 

مزيد  إلىويحتاج مفهوم النظم وتطبيقه في مجال الوسائل والتكنولوجيا التعليمية وتطويره 

 إيجازل من المفيد في هذا الصدد أن نشير في عن نظرية النظم ولع والمعرفةمن التوضيح 

النظم " ثم استعراض لبعض النماذج التي توضح تخطوات  أسلوب"  مصطلحتعريف  إلى

هذا  إطارالوسائل التعليمية داتخل  ومكانةالنظم في تطوير األنظمة التعليمية  أسلوب

 األسلوب .

 

 النظام :
 

, تظهر فيه بوضوح العالقات المتبادلة بين هو بناء أو تنظيم لكل معين على نحو منظم     

لقة بمجال معين , وبينهما وبين عبعضها والبعض اآلتخر من ناحية والمتمكوناته وأجزائه 

, بحيث تعمل معا على  أتخرىمعه أو تتوحد  فيه هذه المكونات من ناحية الكل الذي تتكامل 

عضها تغيرت باقي المكونات ب أوحد هذه المكونات تغير أ إذاوبحيث  دةمحد أهدافتحقيق 

 تبعا لذلك . 

 النظام التعليمي :*
 

 والمصممةهو مجموعة من المكونات المرتبطة بعضها ببعض والمتعلقة بالعملية التعليمية 

 معينه متفق عليها لحل مشاكل تعليمية معينة . أهدافلتحقيق 
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 :مدخل النظم*

 واإلجراءاتمن الخطوات  أي نظام تعليمي استخدام مجموعة وإعداديتطلب تصميم 

 معين من التفكير يطلق عليها مدتخل أو أسلوب النظم . وأسلوبالمتتابعة المنظمة , 

 ان :كوريجان وكوف*

أسلوب النظم هو طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية تمكننا من التقدم من األهداف التي   

 لألجزاءمنضبط ومرتب تحقيق تلك األهداف , وذلك بواسطة عمل  إلىحددتها مهمة النظام 

التي يتألف منها النظام كله , وتتكامل تلك األجزاء وفقا لوظائفها التي تقوم بها في النظام 

 الكلي الذي يحقق األهداف التي تحددت للمهمة . 

 ي : جحسين الطوب

وطريقة في العمل تسير في تخطوات منظمة وتستخدم  وأسلوبمنهج  إتباعالنظم هو  أسلوب

 أهدافالتي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم بغرض تحقيق  اتاإلمكانيكل 

 .محددة

   علي محمد عبدالمنعم :*

على ناتج معين هو النظام التعليمي وتشمل  إتباعهاعملية وطريقة للتفكير نحصل بعد 

يد تحد إلىالمنطقية المتتابعة التي تؤدي  واإلجراءاتالعملية على مجموعة من الخطوات 

مشكلة تعليمية ودراسة هذه المشكلة وتصميم نظام تعليمي ما وبناءه والتحكم فيه وتقويمه 

 وتحسينه كعالج وكحل لهذه المشكلة .

الخطوات  إلتباعمل على مجموعة من المهارات الضرورية تطريقة التفكير فتش ماأ

 الخاصة بكل تخطوة من تخطوات العملية . واإلجراءات

التعليمية ومكانة  األنظمةالنظم في تطوير  أسلوبوضح تخطوات بعض النماذج التي ت*

 الوسائل التعليمية داتخل إطار هذا األسلوب .
 

 نموذج كمب :

المدرس ألسلوب النظم في التدريس والتدريب  إتباع ضرورةأكدت تكنولوجيا التعليم      

 . في التدريسالتقليدية  األساليب وإتباع واإللقاءفلم تعد مهمته قاصرة على الشرح 
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الدرس تعمل فيه طرق  إلستراتيجيةهي رسم مخطط  األولىمسئوليته  أصبحتبل  

محددة مع األتخذ بعين االعتبار جميع العناصر  أهدافالتدريس والوسائل التعليمية لتحقيق 

 وغير ذلك.ة الدراسة وطريقة تجميع الطالب حجر إعدادمثل  اإلستراتيجيةالتي تؤثر هذه 

هذا النظام يشتمل على ثمان خطوات رئيسية والخطوات التي يقوم بها  ويرى كمب أن*

 وهي :المدرس 

 تحديد المرامي والموضوعات والغايات العامة . (1

 المميزة للمتعلم . الخصائصالتعرف على  (2

 تعلم .تحديد أهداف ال (3

 تحديد واتختيار المحتوى الدراسي للمادة . (4

الموضوع الذي هو  أهدافمن  الطالب فهما يعرالتقدير القبلي المبدئي لمعرفة مدى  (5

 بصدد تعلمه .

 اتختيار طرق التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة والمصادر التعليمية. (6

 الفيزيقية والخدمات المعضدة . اإلمكانات إعداد (7

 .التقويم  (8

اتختيار  أوالوحدة الدراسية  أوالدرس  أهدافويلي التقويم عملية المراجعة وفيها يتم تعديل 

 (3وهكذا. انظر شكل )سائل تعليمية أكثر مناسبة أو تغيير طريقة التدريس أو التقويم و
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الخصائص 

 المميزة

 للمتعلم

أهداف 
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المحتوى 
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 التقدير للمادة

 القبلي

التقويم 

 النهائي

المرامي  

الموضوعات 

 األ را 

 العامة
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 طرق التدريس
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 أهمية الوسائل التعليمية في عمليتي التعلم والتعليم : 

 لتعليمية فيما يلي : تسهم الوسائل التعليمية من تخالل استخدامها في العملية ا     

 أوالً : تُحسَّن نوعية التعليم وتزيد فاعليته : 

 فال شك أن الوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والنماذج واألفالم التعليمية تقدم 

 مشكالت ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات . لحل 

 .  مواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علميا  وتربويا 

 راعاة الفروق الفردية بين الطلبة . م 

 . مكافحة األمية التي تقف عائقا  في سبيل التنمية في مختلف مجاالتها 

  تدريب المعلمين في مجاالت : صياغة األهداف ، وإعداد المواد التعليمية ، واتختيار

 طرق التعليم المناسبة .

  العملية التعليمية. النظرة التربوية الحديثة التي تعتبر المتعلم محور مسايرة 

 

خبرات متنوعة يأخذ كل ثانيـاً : تؤدي إلى استثارة اهتمام المتعلمين وإشباع حاجاتهم 

 متعلم منها ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه .

 ثالثـاً : تؤدي إلى البعد عن الوقوع في اللفظية .

 ها عند المعلم . فإن وهي استعمال المدرس ألفاظا  ليس لها عند المتعلم نفس الداللة التي ل

تنوعت الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعادا  من المعنى تقترب من الحقيقة األمر الذي يساعد 

 على زيادة التطابق والتقارب بين معاني األلفاظ في ذهن المعلم والمتعلم. 

 

 وية للمتعلمين في العملية الترب رابعاً : تحقق الوسائل التعليمية زيادة المشاركة اإليجابية

 

خامساً : تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخالق في الوصول إلى حل 

 المشكالت وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول . 

 تجاهات الجديدة وتعديل السلو سادساً : تحقق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية اال
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 تصنيف الوسائل التعليمية : 

ماان تصانيف للوسااائل التعليميااة، لعال الساابب فااي كثرتهاا يعااود إلااى االتجاااه  هنااك أكثاار

 الفكري والهدف لمن يُصنف، ونعرض هنا أبرز طرق تصنيفاتها وهي:

 أوالً: التصنيف على أساس الحواس:

،  ويقصد به نوع الحاسة أو الحواس المستخدمة في إدراك مضمون هذه الوسيلة أو تلك

 يفات يمكن إدراج األنواع التالية:وضمن هذا النوع من التصن

  الوسائل البصرية.     -سمعية   الوسائل ال 

 .الوسائل السمعبصرية 

  الوسائل اللمسية: ومن أمثلها العينات التي تتضمن مواد تخشنة أو ناعمة، أو سوائل

 لخ.أو أجساما  حارة، أو باردة ... إ لزجة،

 ثال عليها مواد التدبير المنزلاي الوسائل الشمية: وهي التي تخاطب حاسة الشم، وم

 والمواد الكيماوية وغيرها.

  الوسائل الذوقية: وهاي التاي تخاطاب الماذاق مثال: األطعماة المالحاة أو الحلاوة، أو

 الحامضة... الخ. ومثال على هذا النوع تصنيف )بريتس(.

 ثانياً: التصنيف على أساس حداثة الوسائل أوقدمها:

ائل التقليديااة أو القديمااة مثاال: الساابورات، وهناااك وضاامن هااذا التصاانيف هناااك الوساا

 الحديثة مثل: الحاسوب وجهاز عرض البيانات وغيرها.

 ثالثاً: التصنيف على أساس طريقة الحصول عليها:

وضاامن هااذا التصاانيف نجااد الوسااائل الجاااهزة المنتجااة فااي الشااركات التجاريااة، ومنهااا 

 المنتجة محليا  في المدرسة.
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 ى أساس عدد المستفيدين:رابعاً: التصنيف عل

وضااامن هااااذا التصااانيف هناااااك الوساااائل الجماعيااااة، والوساااائل الفرديااااة، والوسااااائل 

 الجماهيرية... الخ.

 خامساً: التصنيف على أساس طريقة عرضها:

فهناك الوسائل اآللية والوسائل غير اآللية، ويمثل هذا الناوع تصانيف )حمادان( وهنااك 

 كلفة، وحسب مدى واقعيتها )انظر الشكل(.أنواع أتخرى مثل: التصنيف حسب الت

 

 

 

 

 

 أسس تصنيفات الوسائل التعلميية

 :التي تهيؤها  على أساس الخبرة الوسائل تصنيف: سادساً 

ويقصد به تقسيم الوساائل التعليمياة وفقاا  لناوع الخبارات التاي يكتسابها الماتعلم مان هاذه 

 نوع تصنيف )ديل( الوسائل، ومن أشهر التصنيفات على هذا ال

 الخبرة المباشرة : بمعنى أن يمارس المتعلم الخبرة كما هي في الواقع دون تعديل. -1

الخباارة المعدلااة: وتااأتي بالدرجااة الثانيااة بعااد الممارسااة الواقعيااة ماان حيااث توفيرهااا -2

لعنصر الحسية، ومثال عليها: أن يزرع المتعلم الحبوب في القطن، أو في وعااء فياه تاراب، 

إلااى العينااات والنماااذج، حيااث يبسااط الواقااع فااي نمااوذج مناسااب بحيااث يراعااى فيااه  إضااافة  

 تصنيفات الوسائل التعليمية على أساس:

 طريقة العرض

 . آلية 
 .يدوية 

عدد 

 ستفيدينامل

 .جماعية 

 .فردية 

  جماهير
 ية.

 احلصول عليها

 .جاهزة 

  منتجة
 ملحياً.

 احلداثـــــــة

 .قديمة 

 حديثة. 

 اخلبـــــرة

  مباشرة
 محسوسة.

  مالحظة
 محسوسة.

 .رموز مردة 

 احلــــواس

 .سمعية 

 .بصرية 

 .سمعبصرية 

 .ذوقية 

 .شمية 

 .لمسية 



 

20 

 

 الواقعية في األلوان والتناسق بين األجزاء مقارنة بالحجم األصلي.

الخبرات الممثلة: وتأتي في المرتبة الثانية مما يعني ابتعادهاا عان الحساية تادريجيا ،  -3

لتاي يقاوم بهاا الماتعلم بنفساه، األلعااب التمثيلياة اومن أمثلة ذلك: المسرحيات، والتمثيليات، و

 هنا يتقمص هذه الشخصيات. )انظر الشكل(.ف

 

 المجموعة الثانية:

وتعتمد على المالحظة المحساوبة وتشامل وساائل العاروض التوضايحية التاي يقاوم بهاا 

المعلاام داتخاال حجاارة الاادرس، والاارحالت التعليميااة الميدانيااة التااي يخطااط لهااا المعلاام مااع 

لمتعلمين مثل: زيارة مصنع أو آثار ... الاخ. والمعاارض الصاناعية أو الزراعياة أو العلمياة ا

صرية كالسينما أو التلفاز ونالحاظ هناا ابتعااد فة إلى جميع الوسائل السمعية والب... الخ، إضا

 هذه المجموعة عن الحسية تدريجيا .

 المجموعة الثالثة:

المتعلم بواسطة البصايرة المجاردة حصل عليها تمثل هذه المجموعة كل الخبرات التي ي

أي أنهااا تعتمااد علااى الخيااال والخباارات السااابقة التااي يقارنهااا المااتعلم بالصااورة الذهنيااة التااي 
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كونها في الماضي، وتتميز هذه الخبرات بأنها معرضة للتشويش وعدم الوضوح، مما يؤدي 

لمعلم استخدام بعد الوساائل التاي إلى تكوين مفاهيم غير صحيحة أو متكاملة؛ لذلك فإن على ا

، يةتساااعد فااي تكااوين مفاااهيم صااحيحة وتقربهااا للواقااع وماان أمثلااة ذلااك: الرسااوم التوضاايح

 والبيانية، والمصورات، والملصقات والخرائط، والرموز اللفظية في أعلى المخروط.

ومن تخالل استعراض مجموعات )ديل( في هارم الخبارات نساتطيع تساجيل المالحظاة 

 ة:التالي

 األشياء الحقيقية أغنى مصادر التعلم. -1

العماال المباشاار والغيرمباشاار يؤديااان إلااى تكااوين تخباارات عنااد اإلنسااان يسااتطيع  -2

 استخدامها في مواقف الحياة المختلفة.

قاف التعليمياة، وقادرتها اتبرز أفضلية وسيلة على أتخرى من تخالل مناسبتها للمو -3

 على تدعيم المعلم والمادة المرجعية له.
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   االتصال التعليمي
 : ة مقدم

لمجال تكنولوجيا التعليم ويمكن إيجازها في النقاط  ةتعددت اآلراء حول األصول النظري

التاليه: حركه التعليم السمعي البصري ، حركه تفريد التعليم ، نظريات االتصال ، نظريات 

لومات ، علم اإلدارة، نظريات التعليم اإلنساني ، مدتخل النظم ، تصميم التعليم، نظرية المع

 التعليم وتطوير المناهج ، وإدارة التجديدات التربوية . 

وفي هذا الفصل ، نتناول بالشرح أحد األصول النظرية لتكنولوجيا التعليم أال هو     

االتصال ، حيث يعتبر االتصال هو أساس كل موقف تعليمي، والتعليم هو عمليه اتصال 

ث التعلم  حيث يسعى المعلم  دائما الى زيادة التفاعل بينه وبين منظم تهدف  إلى أحدا

الطالب من تخالل  المواقف التواصلية التي يرسم لها أهداف إجرائية أي يصممها وينفذها 

ويقومها ، ولذلك نقدم  هذا الفصل للتعرف على مفهوم االتصال وتخصائصه آملين أن يكون 

 ف التدريسية التواصلية في مجال التخصص الدقيق. له األثر في تحسين أداء المعلم للمواق

 

 تطور االتصال: 

صال هو نقل معلومة أو فكرة أو رسالة من شخص إلى آتخر، مما يخلق جوا  من التفاهم تاال

بينهما . ولقد شغل اإلنسان منذ وجوده على هذه األرض مواجهة التحديات التي يفرضها 

أنعم هللا عليه بأن سخر له حواسه، اله ورغباته، ففيه، وتحقيق آمعليه الواقع الذي يعيش 

الضرورية ،  ةحاول بها أن يشبع حاجاته  الفطريوأعضاء جسده ، وأجهزة جسمه ، التي ي

والخبرات، قال هللا تعالى : }وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم  ةواكتساب المعرف

 .  ] 87النحل ، اية [تشكرون {  

كائنا اجتماعيا ، فتكونت المجتمعات حول األنهار وعيون الماء وفي  وتخلق هللا االنسان

ن يجد اإلنسان أمأكل والمشرب . وكان من الضروري السهول والوديان ، حيث توفر ال

فكان  ةمتعددة  من  صور االتصال المختلفللتفاهم والتخاطب ، لذلك مارس ألوان  ةوسيل

أو حيوانا  أو للتعبير  رانه إذا واجهه عدوا  االتصال بالصوت البشري كصيحات يطلقها ألق

رية التي نراها اآلن على الجدران الكهوف يالتصو ةت الكتابعن الحزن أو الفرح ، ثم كان

 والمعابد والتي تمثل المعتقدات الدينية والحروب مثل : اللغة الهيروغليفية  . 

منطوقة ثم مكتوبة وتم تطور الحياة ربط االنسان بين الصوت والشكل فكانت اللغة ، بو

اريخ االنسانية ، حيث ساعدت تخرى في التأحضارية  ةبتكار الحروف الهجائية فكانت نقلا

 نتشار الكلمة و المعارف وتوسعت العلوم . إعلى 

تصال واآلالت واألدوات ونما علم االتصال على مر األيام والعصور ، وتعددت وسائل اال

في تناول المعلومات ، وزيادة المعرفة اإلنسانية ، وسهولة مما أدى إلى طفرة هائلة ة المختلف

نقلها من مكان آلتخر وفي أقل وقت ممكن ، فأصبح العصر الذي نعيشه هو عصر األقمار 

  ةواإلنترنت ، وبات العالم كله قريالصناعية  وعصر ثورة االتصاالت وعصر الكمبيوتر 

 صغيرة . 
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والتقدم الهائل في علم االتصال ، رأى التربويون وسائل االتصال المختلفة  ةونظرا  ألهمي

يق األهداف أهمية استعارة المفاهيم المختلفة لعلم االتصال في ميدان التعليم للمساعدة في تحق

صبحت تشكل أاالتصال وسائل اتصال تعليمية ، وطلق على وسائل أالعلمية التعليميه، و

ر في بقية العناصر أوالمكونات ثؤوي ثرأمن عناصر المنظومة التعليمية يت هاما عنصرا  

تخرى ، وتمثل أيضا  وسائل تكنولوجيا التعليم أي الجانب التطبيقي العملي  لتكنولوجيا األ

 التعليم حيث يعتبرأحد مكوناتها األساسية .
 

 مفهوم االتصال
 

في اللغة العربية تشتق كلمة) اتصال( من الفعل الثالثي " وصل" والمضاارع مناه " يصال" 

 يقال" وصل الشيء وصوال " أي بلغة وانتهى إليه." و

وكلمة اتصال ليس كلمة جديدة ظهرت في القرن العشرين، بل ظهرت في اللغة الفرنسية في 

النصف الثاني من القرن الرابع عشر وظهرت كلمة اتصاال فاي اللغاة اإلنجليزياة فاي القارن 

بمعناى مشاترك أو اشاتراك.  الخامس عشر كان يرجع أصل هذه الكلمة إلى األصال الالتيناي

ومع تطور وسائل المواصالت في القرن الثامن عشر: قطارات، وتليفونات، وطرق، وسكك 

حديدية، أصبحت هذه الكلمة هي الكلمة العامة المحسوساة التاي تشاير إلاى الطارق والقناوات 

 والسكك الحديدية.

يكية وكذلك فاي حاوالي عاام ومنذ الربع األول من القرن العشرين في الواليات المتحدة األمر

م فااي المملكااة العربيااة المتحاادة، أصاابحت هااذه الكلمااة تشااير إلااى صااناعة الصااحافة، 1950

 والسينما، والراديو.

م، نشاار العااالم األمريكااي نااوربير وينيااه مؤلفااة بعنااوان الساايبرنيطيقا والااذي 1984وفااي عااام 

 لة".يستعرض فيه علم دراسة" التحكم واالتصال عند الحيوان وفي اآل

م، نشر أحد تالميذه كلود شانون كتابا  بعنوان" النظرية الرياضية لالتصال" 1949وفي عام 

والتااي كااان لهااا األثاار الكبياار لاايس فقااط لاادى المهندسااين، ولكاان أيضااا  لاادى علماااء االجتماااع 

 وعلماء النفس وعلماء اللغة.

الحركاة، اإلشاارات،  شاكال عديادة للسالوك: الكاالم،أبح االتصال عملية اجتماعية تأتخاذ وأص

النظرة، إلخ. ولم يعد هناك تعارض بين االتصال اللفظي، واالتصال غير اللفظي، بل أصبح 

 االتصال يتضمن الجانبين بطريقة تكاملية.

وفي مجال تعليم اللغات الحية، لم تهمل كلماة ولكنهاا القات قباول واهتماماا  بالغاا  فاي طرائاق 

ومداتخل تدريس حديثة في السبعينات والقرن أتخذت من تعليم اللغات الحية، وظهرت طرائق 

كلمااة االتصااال مسااما  وهاادفا  لهااا، فااأطلق عليهااا الماادتخل االتصااالي وطرائااق االتصااال وكااان 

 هدفها الرئيس هو تعلم اللغة كوسيلة اتصال بين البشر.
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 تعريف االتصال:
 

تصاال ال تارتبط بميادان توجد تعريفات عديدة لمفهوم االتصال ويرجع ذلك إلى أن عملياة اال

واحد من ميادين الحياة بل تدتخل في جميع ميادين الحياة: االجتماعياة والسياساية، والهندساية 

 واالقتصادية والتربوية، وكذلك ترتبط باإلنسان والحيوان والنبات.

 فيعرف علماء االجتماع االتصال بأنه : " تبادل المعلومات ".

تفاعل بين طرفين حول رسالة معينة:أي مفهوم أو فكرة  ويعرفه كمال زيتون بأنه: " عملية

 أو رأى، أو مبدأ، أو مهارة، أو اتجاه إلى أن تصير الرسالة مشتركة بينهما".

ويعرفه على عجوة وآتخرون بأنه: "  تفاعل بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين طرفين 

م يكمل المستقبل الحوار ال أحدهما مرسل يبدأ الحوار والثاني مستقبل يكمل الحوار، وما ل

يتحقق االتصال، ويكون األمر مجرد توجيه معلومات أو أفكار أو آراء من جانب واحد 

 فقط، دون معرفة نوع االستجابة أو التأثير الذي حدث عند المستقبل".

ويعرفه جاليسون وكوست بأنه " نقل الخبر بين مرسل ومستقبل من تخالل رسالة ما والتي 

 من تخالل قناة " تُنقل بينهما

ويمكن تعريف االتصال إجرائيا  بأنه " عملية ديناميكية تتم باللغة اللفظية وغير اللفظية بين 

المرسل والمستقبل لنقل محتوى رسالة معينة من تخالل القنوات المناسبة بغرض تحقيق 

 أهداف معينة".

لتعليمي" والذي يمكن وبتطبيق مفهوم" االتصال" في ميدان التعليم ظهر مفهوم " االتصال ا

تعريفه بأنه :" عملية تفاعل مشتركة بالرموز اللفظية وغير اللفظية بين المعلم والمتعلم حيث 

يقدم األول تخبرات تعليمية ) معرفية ومهارية ووجدانية( من تخالل القنوات المناسبة بغرض 

 تحقيق نتائج تعليمية مرضية".

 

 المنظور اإلسالمي لالتصال:

ساس الحياة بين البشر، وباالتصال تتقارب الشعوب والقبائل واألمم وتنصهر االتصال هو أ

 الثقافات وتذوب الفوارق بين الطبقات، والدين اإلسالمي الحنيف
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 سمات االتصال:

 :في االتصال بين المرسل والمستقبلأن يتوفر حسن الظن  -1

ة االتصال اإلنساني بين حسن الظن من األمور الهامة التي يجب أن تتوافر في عملي       

المرسل والمستقبل، ألنه أساس نجاح هذه العملية، فإذا كان هذا في االتصال بين الناس، فما 

 بالك في االتصال بين اإلنسان وربه من تخالل الصالة وأداء الصدقة والدعاء:

 قال رسول هللا عن ربه في الحديث القدسي: " أنا عند حسن ظن عبدي بي "

 السرية في االتصال :أن تتوفر  -2

عندما يعبد اإلنسان ربه في السر ويناجيه ويتقرب إليه، فتكون العبادات والصلوات        

 والصدقات أكثر صدقا  بعيدا  عن العلن والجهر، فهذا أرقى وأسمى أنواع االتصال.

ا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ورجل تصدق بصدقة فأتخفاها حتى ال تعلم شماله م

 قدمت يمينه".

واالتصال اإلنساني يحتاج أيضا  إلى السرية في بعض مواقفه مثال : المواقف التي تتعلق 

بالصالح العام، مع العلم أن هناك مواقف اتصال تحتاج إلى الجهر واإلعالن، ولقد نهى 

 اإلسالم عن إفشاء األسرار في األحاديث أو نقلها بين الناس .

 عليه وسلم " إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة".قال رسول هللا صلى هللا 

 أن يتوفر في االتصال القول الحسن وقول الخير والبعد عن القول الباطل أو الصمت. -3

وأسمى درجات االتصال التي يمارسها المسلم مع ربه تكون من تخالل الصالة واألذكار 

ا  وأمال  في قبول مطلبه. يقول الرسول واألدعية عندما يلتقي المسلم مع ربه تقربا  وتضرع

 "عليه الصالة والسالم " أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد

 ({18قال هللا سبحانه وتعالى : }َما يَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إاِلا لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد )
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 أن تتوفر الشفافية والتأثر وقوة االتصال اإليماني بين العبد وربه : -4

عندما يستمع المسلم إلى تالوة القرآن الكريم في المذياع أو التليفزيون نالحظ التأثر         

والروحانية وصفاء النفس، ويصل التأثر إلى درجة البكاء ويتضح هذا في اآليات القرآنية 

 الكريمة :

َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَاب ا ُمتََشابِه ا َمثَانِ  ُ نَزا َي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد الاِذيَن يَْخَشْوَن قال تعالى :}هللاا

ِ يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمْن  ِ َذلَِك هَُدى هللاا ُ َرباهُْم ثُما تَلِيُن ُجلُوُدهُْم َوقُلُوبُهُْم إِلَى ِذْكِر هللاا يُْضلِِل هللاا

 ( {23فََما لَهُ ِمْن هَاٍد )

ا َعَرفُوا } َوإَِذا َسِمُعوا مَ وقال تعالى : ْمِع ِمما ُسوِل تََرى أَْعيُنَهُْم تَفِيُض ِمَن الدا ا أُْنِزَل إِلَى الرا

اِهِديَن { وفي  : الحديث الشريف قال الرسول الكريمِمَن اْلَحقِّ يَقُولُوَن َربانَا آََمناا فَاْكتُْبنَا َمَع الشا

 بكت من تخشية هللا"." عينان ال تمسهما النار علين باتت تحرس ي سبيل هللا وعين 

 

 البعد ن الثرثرة والتكلف في االتصال: -5

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساَ الثرثارون، 

 المتفيهقون المتشدقون في الكالم".

 

 أن يخلو االتصال من السخرية: -6

ا ِمْنهُْم َواَل نَِساٌء ِمْن  أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا اَل يَْسَخرْ يقال تعالى } قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن يَُكونُوا تَخْير 

ا ِمْنهُنا َواَل تَْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم ا ْلفُُسوُق نَِساٍء َعَسى أَْن يَُكنا تَخْير 

يَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُولَ   ئَِك هُُم الظاالُِموَن {بَْعَد اإْلِ

 

 أن يتوفر في االتصال الصدق وعدم الكذب : -7

 قال تعالى : }َوالاِذيَن هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن {

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إياكم والكذب فإنه من الفجور وهما في النار".
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 عناصر عملية االتصال التعليمي :

تعددت النماذج أو المخططات التي وضعها علماء االتصال والتي توضح عناصر       

عملية االتصال. وبتحليل بعض هذه النماذج وجدنا أن معظم عناصرها مشتركة في الموقف 

 االتصالي، ونذكر من نماذج االتصال بعضها على سبيل المثال ال الحصر:

 

 المرسل : -1

لية االتصال وهو مصدر الرسالة التي يترتب عليها هو العنصر األول من عناصر عم

التفاعل في موقف االتصال. والمعلم في الموقف التعليمي هو الذي يقوم بصياغة الرسالة أي 

وضعها في صورة ألفاظ أو رسوم أو رموز بغرض الوصول إلى هدف محدد. وقد يكون 

 ليمية.المرسل شخصا  واحدا  أو مجموعة من األشخاص وقد يكون آلة تع

 ويجب أن تتوفر في المرسل ) المعلم( مجموعة من الصفات والخصائص :

 أن يكون المرسل متمكنا  من تخصصه العلمي . -1

 مع وضوح صوته . طالبهبير الجيد عن رسالته أمام أن يكون قادرا  على التع -2

يث العمر أن يكون ملما  بأنواع قنوات االتصال، ملما  بخصائص من يتعامل معهم من ح -3

الزمني والمستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي، قادرا  على تحديد الهدف أو األهداف 

في رسالته، قادرا  على االستجابة والرد على أسئلة الطالب، قادرا  على بناء مواقف تعليمية 

 في التعامل مع طالبه. تواصلية جديدة، مرنا  

 

 الرسالة: -2

لمفاهيم والمهارات القيم التي يُريد المرسل إرسالها إلى هي المحتوى أي المعلومات ا

المستقبلين، ويقوم المرسل بصياغتها باللغة اللفظية أو غير اللفظية أو بمزيج من اللغتين 

 وفقا لطبيعة محتوى الرسالة وطبيعة المستقبلين، وهي الهدف من علمية االتصال.

 وتمر الرسالة بمرحلتين :

 رحلة تصميم الرسالةالمرحلة األولى : هي م
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المرحلة الثانية: هي مرحلة إرسال الرسالة أي تنفيذها وقد يتم التعديل في الرسالة المصممة 

 وفقا  للموقف االتصالي.

وتوجد مجموعة من النقاط التي يجب أن يالحظ المرسل أو المعلم أثناء إعداده وإرساله 

 للرسالة .

حاجات وقدرات الطالب ومستواهم المعرفي أن يكون محتوى الرسالة مناسبا  مع ميول و

والثقافي، أن يكون محتوى الرسالة صحيحا  علميا  وتخاليا  من التكرار والتعقيد، أن تكون لغة 

 . الرسالة واضحة وبسيطة، أن تكون الرسالة جذابة ومثيرة النتباه وتفكير الطالب

إلى اإلطناب أثناء تنفيذ  قة وغير تقليدية، أن يلجأ المعلميأن يعرضها المعلم بطريقة ش

 الرسالة وهو إعادة جزء أو بعض أجزاء الرسالة بطريقة مختلفة وجديدة.

 

 قناة االتصال أو الوسيلة:-3

وهي األداة التي تحمل الرسالة من المرسل إلى المستقبل، وتتكون قناة االتصال من أكثر 

الجهاز  يعتبرمعلم الدرس، يمي عندما يشرح المن أداة اتصال: ففي الموقف االتصالي التعل

الصوتي للمعلم هو األداة األولى، ثم الهواء الذي يحمل الرسالة األداة الثانية ثم الجهاز 

 السمعي للمستقبل هو األداة الثالثة.

وتعتبر الحواس الخمس هي القنوات الناقلة للرسالة في عملية االتصال، وتلعب األجهزة 

من سعة الحواس، فعن طريقها يستطيع اإلنسان دورا  في عملية االتصال حيث تزيد 

 االتصال من بعد كالرؤية من بعد والسماع من بعد، مثل التليفون والتلفاز.

ومن العسير فصل قناة االتصال عن لغة االتصال، فال توجد لغة بدون قناة فبدون الجهاز 

زء من هذا الصوتي ال يمكن لإلنسان أن يُخرج لغة لفظية تُفهم، بل إن أي عطب في ج

 .صعوبة في إلقاء الرسالة الجهاز يشكل 
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 [ المستقبل : 4]

وهو العنصر الرابع من عناصر االتصال وهو الشخص أو مجموعه األشخاص التي تتلقى 

 الرسالة ودور المستقبل هو فك رموز الرسالة ومحاوله فهم 

صال تعمل من اجل محتواها والتأثر بها فهو أساس تصميم الرسالة فكل عناصر عمليه االت

 المستقبل ) التلميذ( وقبل توجيه الرسالة للمستقبل يجب التأكد 

 من تأهبه واستعداده الستقبالها .

عناصر الرئيسة في عمليه االتصال في كال النموذجين التقليدي والحديث  هذه هي األربعة 

 فإذا توقفت عمليه االتصال عند هذا الحد أي يقتصر استقبال 

رسالة بدون رد فعل منه فإنها تمثل النموذج التقليدي لالتصال والذي يقتصر  المستقبل لل

باالستماع واإلنصات  على قيام المعلم بالشرح واإللقاء والتلقين والتكرار وقيام التلميذ 

بدون أي مناقشات او حوارات بينه وبين المعلم فبذالك تسير  والخضوع والحفظ واالستظهار

اه تخطى عند استقبال التلميذ للرسالة وال يهتم المعلم بحدوث اثر او عمليه االتصال في اتج

 تعديل قد تم في سلوك التلميذ من تخالل تلك العملية ..

 

  التغذية الراجعة :-5

تمثل التغذية الراجعة التفاعل واالستمرارية بين عناصر االتصال، وتجعل عملية       

راجعة فائدة كبيرة في الموقف التواصلي وللتغذية ال االتصال دائرية حيوية ومستمرة

 التعليمي:

من  من تخالل استجاباتهم المختلفةالمتعلمين  تمكن المعلم من معرفة تأثير رسالته على    

، وكذلك توضح مفهوما  مهما  في الموقف لقبول( أو سلبية ) الرفض( إيجابية ) الموافقة وا

 ية تبادل لألدوار فمن كان مرسال  عملالتواصلي التعليمي؛ وهو أن عملية االتصال هي 

يصبح بعد ذلك مستقبال  ومن هو مستقبال  يصبح بعد قليل مرسال  وبالتالي تتحقق عملية 
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مما يؤكد على أهمية تطبيق النموذج الحديث  متعلمينعل اإليجابي بين المعلم والالتفا

 لالتصال التعليمي في فصولنا وقاعاتنا الدراسية بمراحلها المختلفة.

 

 : معوقات االتصال التعليمي

يحتاج االتصال في المواقف التعليمية داتخل الفصل الدراسي أو تخارجه إلى تهيئة الجو 

ورد فعل المتعلم حتى يؤدي إلى وضوح المناسب النتقال الرسالة من المعلم إلى المتعلم 

وسهولة الرسالة، ولذلك من الضروري مراجعة ووضع حلول مناسبة لبعض العوائق التي 

 : قد تؤدي إلى فشل إتمام عملية االتصال بفاعلية، ومن أهم هذه العوائق

 استخدام المعلم الطريقة التقليدية: -1

قة اللفظية في عرض المادة العلمية ) محتوى يعتم عدد غير قليل من المعلمين على الطري    

الرسالة( فيقوم المعلم باإللقاء والتلقين اعتمادا على استخدام الرموز واأللفاظ الجافة 

طالب، كل والمجردة مع عدم استخدام اللغة غير اللفظية لتسهيل فهم هذه المعاني من قبل ال

الشعور بعدم الدافعية، واإلحساس نصراف عن الموقف التعليمي وهذا يدفع الطالب إلى اإل

 بأهمية وقيمة ما يتم تعلمه .

 

 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب : -2

ة، يجعل عددا  كبيرا  من قيام المعلم باإللقاء اللفظي لمحتوى الرسالة وبطريقة واحد        

ه الرسالة بعيدة ال يستطيعوا فهم ومتابعة هذه الرسالة، ومن جانب آتخر قد تكون هذالطالب 

عن تخبرات الطالب وكذلك ما يقدمه المعلم من أمثلة قد تبتعد عن واقع الطالب، فيعتبر ذلك 

 عائقا  عن إتمام عملية االتصال.

 

 شرود ذهن الطالب: -3

نتيجة للفظية الزائدة من قبل المعلم، وعدم استخدامه للوسائل التعليمية، والخبرات      

دفع الطالب إلى شرود الذهن وعدم االنتباه والتركيز في الموقف التعليمية المباشرة، ين

 التعليمي وفقد الثقة بالمعلم.
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 :  الظروف الفيزيقية للفصل الدراسي -4

إن وجود أعداد كبيرة من الطالب في فصول صغيرة الحجم وعلى مقاعد غير مريحة،       

عدم نجاح عملية االتصال  وعدم الرؤية الواضحة للسبورة، وسوء التهوية يترتب عليه

 . التعليمي

 

 : عدم كفاية المعلم في أداء وظيفته -5

إن عدم إلمام المعلم بتخصصه إلماما  جيدا  يؤدي إلى صعوبة توصيل الرسالة إلى طالبه 

 وفقد الثقة به.

  الظروف االقتصادية واالجتماعية -6

 

 

 : القواعد العامة الختيار وسائل االتصال التعليمية أوال:
 

لى جانب القواعد العامة التي تحكم اتختيار الوسائل عامة لموضاوع ماا واساتخدامها فياه إ     

تختياار يحكام او تخاصة لكل وسيلة تتأثر بطبيعة هذه الوسيلة وإمكانياتها وأدواتها نجد شروطا  

تخار فاي نفاس ها في الموقف التعليمي والبعض اآلعوامل بعض وسائل االتصال التعليمية عدة

 يلة ونورد هذه العوامل فيما يلي:الوس
 

 في الموقف التعليمي أوال:
 

 الهدف: - أ

ن تحديد االهاداف التربوياة أسااس حياوي فاي اتختياار وساائل الاتعلم ؛ولاذلك فاان تحدياد إ     

المدرس ألهداف درسه وصياغة هذه األهداف بصورة سلوكية يعتبر بمثابة الخطاوة األولاى 

 هداف.ن تتوفر لتحقيق هذه األأب جئل التعلم التي يالتختيار وسا

والوسااائل التعليميااة كثياارة ومتنوعااة وتتفاااوت ماان حيااث سااهولتها وصااعوبتها ومميزاتهااا 

ه ونااواحي قصااورها فيمااا يسااتعمل بااالمواقف المختلفة؛وهااذا يقضااي بالضاارورة دراسااة هااذ

 الوسائل التختيار أنسب الوسائل وأفضلها من وجهة النظر التعليمية
 

 تخدام أكثار مان وسايلة لتحقيقاه ولكنناا ننصاح باالقتصااد فاي الوساائلوقاد يتطلاب الهادف اسا

ن تعدد الوسائل في الموقف التعليمي الواحد قاد ياؤدي الاى نتيجاة عكساية فبادال المستخدمة أل

الفهام .وعلاى ذلاك فاالعبرة عادم لاى التشاويش ون تسااعد علاى التوضايح والفهام تاؤدي إمان أ



 

32 

 

في تحقيق أهداف التعلم ؛فقد يكون هناك  مدى ماتسهم بهثرة الوسائل وإنما بوالفائدة ليست بك

واستخدام مثل  وسيلة معينة تخدم اهداف الدرس وتستحق الجهد والوقت المبذول الستخدامها

فضاال فااي هااذه الحالااة ماان اسااتخدام عديااد ماان الوسااائل االتخاارى غياار هااذه الوساايلة يكااون أ

 .طالبولو كانت مثيرة الهتمام ال المتصلة بأهداف الدرس حتى
 

 مستوى المتعلمين:-ب

محتوى الوسيلة لمستويات  ويتطلب االتختيار السليم للوسيلة المناسبة مراعاة مالئمة         

تهم وتتمشى مع وقدرا لم تناسب الوسيلة أعمار الطالب العقلية وتخبراتهم وما الطالب

نا ة كما سبق وأن ذكرنها سوف تفقد فائدتها التعليمية .فالوسائل التعليميميولهم وحاجاتهم فإ

ق مستوى المتعلمين فإنها سوف تعرقل ذا لغة الصعوبة فوتتفاوت في السهولة والصعوبة فإ

نها تخلق اتجاهات غير وى المتعلمين فإستة السهولة دون مذا كانت بالغالتعلم ,وكذلك إ

ولذلك يجب ،مرغوب فيها كاالستخفاف بالدرس والخروج على النظام في حجرة الدراسة 

ينبغى  هومعنى ذلك أن،بما يتناسب مع قدراتهم  الوسائل المختارة تفكير المتعلمين ن تتحدىأ

 .أن تالئم محتوى الوسيلة ورموزها اللفظية والبصرية مستويات النضج العقلي والجسمي 

 

 

 

 : حجم المجموعة المستقبلة -ج

ي يفحصه قلة من الطاالب  النمو الذفالوسيلة ثر حجم المجموعة المستقبلة على اتختيارؤي      

الذي يستخدمه المدرس في العاروض العملياة والصاورة التاي  يختلف في الحجم عن الطالب

 يفحصه كل طلب ال تصلح للعرض على جميع طالب الفصل بغير تكبير

ن بعض الوسائل وفي طريقة لة على عدد النسخ الالزمة مبويؤثر حجم المجموعة المستق

الفصل وهم في أماكنهم الكبيرة التي يراها جميع طالب  صورةذا لم تتوافر العرضها فإ

لك  احدة صغيرة للدراسة الفردية فإذا تعذرفي المجموعة صورة و ء كل طالبعطاإفيمكن 

عرض ا تعرض الصورة مكبرة على الشاشة أمام جميع الدارسين باستخدام جهازيضأ

المتعلمين لة حجم مجموعةتالئم حجم الوسين الشفافة ولذلك ينبغي أوأالمعتمة الصور  
 

ثانيا :في الوسيلة : -1  
 

: صحة المحتوى  

ن تكون تخطاء العلمية واللغوية كما يجب أد بصحة المحتوى تخلو مادتها من األيقص      

كد من سالمة والتكنولوجية كذلك يجب التأ المادة حديث أيضا تالئم التطورات العلمية

غراض الوسائل التي ستورد من الخارج أل تلكاالتجاهات التي يتضحها المحتوى وتخاصة 

.التعليم   
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: حسن عر  المادة -ب  

غيرسليمة حديثا غالبا ولكن طريقة عرض مادتة وقد يكون محتوى الوسيلة صحيحا       

وتصبح جزائها بعضها البعض فتبعث على الملل وعدم المتابعة ن ينقصها الربط بين أأك

الوسيلة على  ن تساعد طريقة عرض المادة فيأ ولذلك يجباالتجاهات غير مرغوبة 

. تخرى من النشاطالتشويق وإثارة اهتمام المستقبل ألنواع أ  
 

: البساطة -ج  

مكن فالوسيلة ساطة والتركيز على فكرة واحدة ما أن تتصف الوسيلة بالبيجب أ       

. البسيطة قليلة العناصر أفضل من الوسيلة المعقدة مزدوجة العناصر  
 

: ذب االنتباهج -د  

لتعلم لتهم يهتماماتهم وزيادة دافعا وإثارة سيلة الجيدة بجذب انتباة المتعلمينتتصف الو       

فالوسيلة الجذابة هي التي يراعي فيها االستخدام الوظيفي للصوت واللون والحركة    

 والتناسق بينهم .
 

األمان: -هـ   

عن استخدام وسيلة معينة ثم  الذي قد ينشأرينبغي دراسة االحتماالت الخطيرة أوالضر       

ضل من فاتختيارالوسيلة التي تحقق نفس األهداف بغير تخطورة فعرض صورة للعقرب أ

ت عملية كيميائية تخطيرة يغنى تخطواتوضيح فيلم متحرك ل عرضو ،عقرب نفسه استخدام ال

وتعريضهم أو تعريض مدرس للخطر. طالبعن إجراء هذه التجربة أمام ال  
 

: سهولة االستخدام -و  

فتفضل النماذج المصنوعة من مادة تخفيفة  يستحسن اتختيار الوسائل سهلة االستخدام ,    

وتفضل الصور المكبرة التي تعلق أمام  ،على النماذج المصنوعة من الجبس  كالبالستيك

ورة الصغيرة التي يحتاج تكبيرها إلى جهاز عرض ، ويراعى نفس على الص المتعلمين

فالم المتحركة والثابتة والصور    العرض للوسائل المختلفة كاأل ة في اتختيار أجهزةالسهول

.إذ يجب أن تتسم بالبساطة والكفاءة وتخفة الوزن  
 

التكاليف: -س  

خدام قد تقف التكاليف حائالُ دون اتختيار وسيلة معينة وكثيرا  ما يعتذر المدرسين عن است    

ولذلك ،الجيدة ليست هي الوسيلة المكلفة الوسيلة  قة أنبعض الوسائل بحجة التكاليف والحقي

هدافها.لتي تخدم موضوعات الدراسة وتحقق أا يراعي اتختيار الوسائل المناسبة  
 

: الفائدة والوقت المنصرف -ح  

والوقت المنصرفين في استخدامها فقد الجهد  يقوم المدرس فائدة الوسيلة ومدىيجب أن       

ها قف أن أبسط الوسائل أسهلها وأفضلها لتحقيق األهداف التربوية أقلفي كثير من الموانجد 

فاالتختيار السليم للوسيلة المناسبة يتطلب مراعاة الوقت ،أستهالكا لوقت المدرس وجهده 
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دامها وذلك إذا ما قورنت استخو دام الوسيلة وكيفية الحصول عليهااستخ هوالجهد الذي يتطلب

ض.تخرى تحقق نفس األغرابوسائل أ  
 

 اإلخراج: -ط

ها؟ أو سماعها بشكل جيد ؟أو رؤيت ة التعليمية في الوسيلة يمكن قراءتها هل الماد       

 

: ةتصال التعليميلقواعد العامة الستخدام وسائل االثانياً: ا  
 

 : مراحلا .وتنقسم إلى ثالث لوسائل التعليمية قواعد عامة تحكم استخدامهل
 

مرحلة االستعداد: -1   

-فيها ما يأتي:ويراعى   

. *ينبغي الحصول على الوسيلة قبل الموعد المحدد الستخدامها بوقت كافي  

*يجب تجربة الوسيلة قبل استخدامها لدراسة محتوياتها والتختيار مدى صالحيتها والمدة 

 الالزمة الستخدامها.

 *يلزم إعداد المكان إلستخدام الوسيلة قبل بدء استخدامها.

يمها.داية تخاصة عند تقلتي تحتاج الى عنأن تحدد النقاط ا يجب * 

 

 مرحلة االستخدام:
 

عب فهمها ز التي يصول التقديم شرح الرممقبل عرضها ويش *يجب التقديم للوسيلة

ل معها.وإعداد المتعلمين للتفاع  

ض الوسيلة من وضوحها ككل للمتعلمين, وعدم وجود عوامل *يجب التأكد اثناء عر

اعلهم مع الوسيلة.ثناء تفتؤثر على راحتهم أ  

ة المعروضة في الوسيلة تتعلق بالمادالتي النشاط  *يجب تشجيع المتعلمين لممارسة أوجه

مكانيات التي تساعد على ذلك.وتوفير اإل  

ثناء عرض الوسيلة في الحاالت الممكنة.*يجب تشجيع المتعلمين على المناقشة أ  

لة دور وظيفي في الموقف في الوقت المناسب حتي يكون للوسي *يجب عرض الوسيلة

في استخدامها. ي وبهذا نبتعد عن الشكليةالتعليمي وال تكون مجرد حشو أو شئ ثانو  
 

 

: مرحـلة التقويم  

ال بالتقويم وليس إفي التدريس  ة التخطيطية الستخدام وسيلة معينةال تكتمل الدور    

المواد واألساليب نما وسيلة لتحسين وتطوير معنى ذلك أن التقويم تخطوة نهائية وإ

التقويم  هدافها التعليمية ، ويبدأحقيق أالمختلفة في مواقف التدريس وزيادة فعاليتها في ت

تحديد الدرجة  يقها ويتضمن بعد ذلك تخطوات العرض منهاقبمعرفة األهداف المراد تح

ستخدام والضعف في اال , ويستلزم ذلك معرفة نواحي القوة هدافالتي تحققت بها األ
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في مع المدرس  لك، ويفضل أن يشترك الطالبسباب ذالتغيرات الممكنة أل ووضع

 عملية التقويم وذلك باإلجابة على األسئلة التالية :
 

هل اعطيت الوسيلة صورة صورة واضحة من االفكار والعمليات واألحداث التي     

 تعرضها ؟

 من الدرس؟هل حققت في النهاية األغراض التي من أجلها اتختيرت و استخدمت ض

لت على زيادة فهم ممعنى موضوع الدرس وبالتالي هل ع هل ساعدت الوسيلة في زيادة

 التالميذ لموضوع الدراسة؟

 هل المادة التي تعرضها الوسيلة سليمة من الناحية العلمية؟

 ومستوياتهم العقلية؟طالب لوسيلة تتناسب مع أعمار الهل محتوى ا

 عدادها واستخدامها؟إوجهد وتكاليف في  هل تستحق الوسيلة ما بذل من وقت

 ما هي نواحي القوة والضعف في استخدام الوسيلة؟

تستخدم في المواد التالية لتحسين فاعليتها أن ساليب أو الخطوات التي يمكن ماهي األ

 التعليمية؟

 

 

 

 (Self Learning)التعليم الذاتي 

 مفهومه :

بحاجاة إلاى تحدياد, فقاد أشاارت مصاادر ما يزال التعليم الذاتي في صورته اإلجرائياة 

 كثيرة إلى التعلم الذاتي بأكثر من مصطلح ومنها:

 Independent Studyالدراسة المستقلة  *

 Self Directed instructionالتعلم الموجه ذاتيا   *

 Independent Studyالتعلم المستقل  *

مرداف ااا لهااا, فالدراسااة  ومااع أن الااتعلم الااذاتي ماارتبط بالدراسااة المسااتقلة إال أنااه لاايس

المستقلة هي هدف التعليم المدرسي, وال تفترض محتوى محددا من المعرفة, وهذا النوع من 

الدراسااة المسااتقلة يؤكااد تعلاايم محتااوى معااين يحاادده, وللطالااب أن يختااار بعااض المااواد, كمااا 

عريفاات يمكن له أن ينطلق في دراسته وفق سرعته الخاصاة. بينماا التعلايم الاذاتي تعارض لت

 واتختالفات في تحديد مفهومهم ومن هذه التعريفات:
 

حيث يعرفه بأنه العملياة التاي يقاوم فيهاا المتعلماون بتعلايم  (: Rountree* تعريف ) 

أنفسهم بأنفسهم, مستخدمين التعليم المبرمج, أو أي مواد مصادر تعليمية ذاتية أتخرى لتحقيق 

 أهداف واضحة, من دون عون مباشر من المعلم.
 

األسالوب الاذي يقاوم فياه الفارد, باالمرور بنفساه  * ويعرف ) زاهر( التعلم الذاتي بأنه:

علااى المواقااف التعليميااة المختلفااة, الكتساااب المعلومااات, والمهااارات, بحيااث ينتقاال محااور 
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االهتمام من المعلم إلى المتعلم, فاالمتعلم هاو الاذي يقارر متاى, وأيان يبادأ ومتاى ينتهاي, وأي 

دائل يختار, ومن ثم يصبح المساؤول عان تعلماه, وعان النتاائج والقارارات التاي الوسائل والب

 يتخذها.
 

 

 : مبادئ التعلم الذاتي

 

اهاتم الاتعلم الاذاتي بإمكانياة تعلايم كال فارد تبعاا لقدراتاه,  مراعاة الفروق الفرديه: -1

وماواد وإمكاناته, وسرعته الذاتية, وذلك من تخالل توفير مصادر الاتعلم المختلفاة مان كتاب, 

مبرمجة, وأفالم وأشرطة وغيرها, إضافة إلى تنويع المهام واألعمال والتعيناات التاي تحقاق 

الهاادف الواحااد, وتفريااد األهااداف التعليميااة واألساااليب واألنشااطة وتخطااوات الااتعلم وأساااليب 

 التقييم.
 

 ويقصد به اتقان المهمات التعليمية التاي يقاوم الماتعلم بتعلمهاا بدرجاة إتقان التعلم: -2

عالية من الفهم واالساتيعاب, بحياث ال يسامح لاه باالنتقاال إلاى مهماة تالياة إال أن ياتمكن مان 

 السابقة.

يعتقاد دعااة الاتعلم الاذاتي ويؤكادون  إيجابية المتعلم ومشاركته الفاعلة في التعلم: -3

فااعال أن التعلم المثمر ال يحدث إال إذا كان المتعلم مشاركا في العملية التعليمياة التعليماة ومت

معها, وعليه يؤكد التعلم الذاتي اكتساب الفرد المتعلم مبدأ )تعلم كيف تتعلم( وتزوياد الطالاب 

بالمهااارات واآلليااات الالزمااة لتعلمااه, للااتعلم الااذاتي بتعاادد اسااتراتيجيات التاادريس كالنقااا , 

 والمحاضرة, كما يسمح له بتعدد مصادر المعرفة, والتعلم للحصول علي الخبرات.
 

وذلااك مان تخاالل تهيئاة الفاارص للماتعلم التخااذ القاارارات  ه ال ذاتي للم تعلم:التوج  -4

المناساابة ال تختيااار طريقااة تعلمااه ومصااادره والباادائل واألنشااطة المناساابة حسااب الجاادول 

 الخاص به.

تخباار الماتعلم بنتيجاة إقصاد بالتغذياة الراجعاة ي التغذية الراجعة والتعزيز الفوري: -5

 أم تخاطئة, وتعزيزه الفوري علي االستجابات الصحيحة.تعلمه فورا سواء كانت صحيحة 
 

ويقصد به تقسيم التعلم إلى تخطوات متفرعة ومتسلسلة حتى يتعلم  تحليل المهمات: -6

 نجاز سابقتها.إبحيث ال ينتقل إلى مهمة إال بعد الطالب بشكل متقن 

 التنويع في مصادر التعلم وأساليبه. -7

 تحديد األهداف السلوكية. -8

 تقويم وشموليته.استمرارية ال -9
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 مبررات التعلم الذاتي:

 هنا  عدة دواعي ومبررات للتعلم الذاتي أهمها مايلي:

  مراعاة الفروق الفردياة باين المتعلماين مان جمياع الجواناب, وتحويلهاا مان فاروق فاي

 القدرات إلى فروق في الزمن.

 ,ولوناه,  توفير حق التعليم لكل فرد من أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسه, وعرقاه

 ودينه, وبما يتناسب واحتياجات ذلك الفرد وقدراته.

 الفرد فاي تفكياره وعملاه, وبالتاالي تحقياق ذاتاه مماا يولاد لدياه الدافعياة  ةتنمية استقاللي

 الداتخلية للتعلم.

  مسااايرة االنفجااار المعرفااي, واالسااتفادة ماان التقاادم التكنولااوجي فااي إيصااال المعرفااة

لتطورات العلمية والتكنولوجية ألن هذه التطورات بادأت الجديدة لكل فرد, ويتفق مع ا

تغزو حياة الفرد والمجتمع, كما أنها دتخلت المجال التربوي األمر الاذي يحاتم توظياف 

 . التكنولوجيا من تخالل برامج التعلم الذاتي

 .تنمية التوجيه الذاتي مما يشجع المتعلم علي اإلبداع 

  مقاعااد الدراسااة, وتاادني مسااتوى التحصاايل حاال مشااكلة تزايااد أعااداد المتعلمااين علااي

 . األكاديمي لدى المتعلمين, ومعالجة مشكلة نقص المعلمين
 

  تطوير عملية التعليم  والتعلم, وإيصال المعرفة الجديدة إلى كال فارد, وبالطريقاة التاي

 . ته واحتياجاتهاتتناسب وقدر
 

 دمج التقنية في التعليم:

لوماتياا  وتقنياا ، ويتمتعاون بقادر كبيار مان مهاارات تعد عملية تأهيل متعلماين مثقفاين مع

بارز األهاداف التربوياة  االساتراتيجية أبنجاح في مجتمع المعلوماتياة مان  التفكير، ويعيشون

المنشااودة لااوزارة التربيااة والتعلاايم بالمملكااة، والتااي ازدادت أهميتهااا باسااتمرار فااي الفتاارة 

 بوي.األتخيرة التي تشهد محاوالت جادة للتجديد التر

وفي ضوء ذلك فإن التركيز في الوقت الحاضار يجاب أن ينصاب علاى كيفياة االساتفادة 

من التقنيات الحديثة فاي رفاع مساتوى تعلام المتعلماين، وحال مشاكالتهم التعليمياة، وإكساابهم 

نبهاار هاذه التقنياات أو حولهاا لمجارد اإل نماوالمبادأة، بدال  من تعلايم مجارد مهارات التفكير 

قااوى إلااى تفعياال برنااامج دمااج التقنيااة فااي التعلاايم نظاارا  الرتباطهااا  وهنااا مباارر التكنولااوجي.

 . الحيوي بكل عناصر المنظومة التعليمية في التعليم الجامعي
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 في التعليم: مفهوم دمج التقنية

الهادف للتقنيات المساتحدثة   Systematic  المنظم  isperationاالنتشار»ويقصد به 

ميااة بكاال عناصاارها، وفقااا  لمعااايير علميااة محااددة بحيااث تصاابح هااذه داتخاال المنظومااة التعلي

التقنيااات مندمجااة فيهااا بشااكل حيااوي بهاادف رفااع مسااتوى النظااام التعليمااي وزيااادة فاعليتااه 

 ..«.وكفاءته 
 

 التحوالت التربوية التي عجلت بدمج التقنية في التعلم

الااااااتعلم ماااااان الكتاااااااب والمعلاااااام  -1

 كمصادر رئيسة.

 الحفظ والتلقين. التعلم القائم على -2

 التعلم في بيئات مغلقة. -3

تعلااايم صااافي جمااااعي، تقليااادي،  -4

 سلبي.

 تعلم محدد بزمان ومكان. -5

النظرة إلى التعليم باعتبااره نمطاا   -6

 من التدريس.

التعلم الذي يأتخذ بالحد األدنى مان  -7

 الثقافة.

التعلم الذي يركز على المستويات  -8

 المعرفية الدنيا )ثقافة الذاكرة(.

 عتمد على تعددية المصادر.التعلم الم

الااااااتعلم القااااااائم علااااااى االستقصاااااااء 

 والتفكير.

 التعلم في بيئات مفتوحة )مرنة(.

 تعليم تعاوني، ذاتي، إيجابي.

تعلاااام مسااااتمر فااااي أي وقاااات، وأي 

 مكان.

النظرة إلى التعليم باعتباره نمطا  مان 

 التدريب.

تقااااان، الااااتعلم الااااذي يهاااادف إلااااى اإل

 والجودة، والتمكن.

علااى ثقافااة اإلبااداع لااذي يركزالااتعلم ا

 واالبتكار.
 

وقد أشارت ورقة وزارة التربية والتعليم حول دماج التقنياة فاي التعلايم إلاى أهاداف هاذه 

 االستراتيجية بما يلي:

 إعداد معلم متمكن تقنيا  ومهنيا . -1

 تأهيل متعلم مثقف معلوماتيا  يمتلك مهارات معاصرة. -2

 التقنية في التعليم. إيجاد إدارة تربوية ذكية تدرك أهمية -3

 توفير بيئات تعلم فيزيقية غنية بالمصادر التقنية والمعلوماتية. -4

 تطوير منهج دراسي باعتباره جزءا  حيويا  من المصادر المعلوماتية. -5

اتباع أساليب وطارق تعلايم وتعلام أصايلة ومساتحدثة محورهاا الماتعلم مثال التعلايم  -6

 )اإللكتروني(.
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 : يا المعلوماتدور المعلم في ظل تكنولوج

من مجرد ناقل للمعارف وملقان تغير دور المعلم في ظل تكنولوجيا المعلومات والتعليم 

 إلى: لها

 مصمم لبيئات تعلم معتمدة على التقنية. -1

نتاجيتااه ونمااوه إعملياتهااا، وموظفااا  لهااا فااي تحسااين مسااتوعب لمفاااهيم التقنيااة و -2

 المهني.

 لها. ا  ذمصمم للبرمجيات التعليمية المحسوبة، ومنف -3

 موجه ومرشد للمتعلم. -4

مشااارك فااي فريااق تصااميم وإنتاااج البرمجيااات التعليميااة، يسااانده متخصااص فااي  -5

 البرمجة، واتختصاصي في تكنولوجيا التعليم.
 

 دور المتعلم في ظل التكنولوجيا المعلوماتية:

تغياار دور المااتعلم فااي ظاال تكنولوجيااا المعلومااات ماان مجاارد متلقااي ساالبي للمعلومااات 

 ة إلى:المعرفي

 محلل للمعلومات التي يصل إليها من تخالل ما يقوم به من تعلم ذاتي، وتعاوني. -1

موظف للمعلومات التي يتوصل إليها توظيفا  أتخالقياا  منساجما  ماع نظارة اإلساالم  -2

 للحياة.

 محدد لمواقع المصادر المعلوماتية، ومستخدم لها بسهولة. -3

 لخطة جمع المعلومات المطلوبة.مطور -4

ات الحاسااوب وموظااف لهااا فااي الحصااول علااى المعلومااات التااي مااتقن لمهااار -5

 يحددها.

 مقوم لعملية حل المشكلة المعلوماتية والمنتج النهائي. -6
 

 دور اإلدارة في ظل تكنولوجيا المعلومات:

 تتصف اإلدارة التربوية في ظل تكنولوجيا المعلومات بما يلي:

 القيادة، والوجيه، والمبادرة. -1

 وقوعه من تخالل التخطيط الجيد. التفاعل مع الحدث قبل -2

 االنفتاح على مجتمع المدرسة والمجتمع المحلي. -3
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 التعاون في التخطيط واتخاذ القرار. -4

التجديااد فااي أدوات قياااس فاعليااة المتعلمااين وكفاااءتهم بمااا يتفااق ومسااتجدات العمليااة  -5

 التعليمية.
 

 أساليب التعلم، والتعليم في ظل دمج التقنية في التعليم:

 ألساليب ما يلي:من هذه ا

 .تقديم الخبرات التعليمية في سياقات واقعية تكاملية قائمة على تعلم مرن 

 .السرعة الذاتية للمتعلم بدال  من سرعة واحدة تطبق على جميع المتعلمين 

  التعلم عن بعد، والتعلايم المفتاوح بادال  مان قاعاة »تعلم يحدث في أي وقت، وأي مكان

 «.الصف

 ين المتعلمين، والمعلمين.تعلم تعاوني حواري ب 

 ر.يتعلم متعددة المصادر يهدف إلى تنمية مهارات التفك 

 .تعلم معتمد على تقويم مستمر وشامل ومتعدد األشكال 
 

 مواصفات البيئة التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات:

 .غنية بمصادر المعلومات 

 .زيادة االعتماد على أوعية المعلومات الرقمية 

 لمواد واألجهزة بما يتفق وتخصائص المستفيدين.توفر معظم ا 
 

 العناصر الرئيسة لبرنامج دمج التقنية في التعليم:

هناك أربعة عناصر لبرنامج دمج التقنياة فاي التعلايم متفاعلاة ومترابطاة بشاكل تباادلي، 

أي كل واحد من هذه العناصر يؤثر ويتأثر بغيره، ويمكن توضيح هاذه العناصار وتفاعالتهاا 

 التالي: بالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج عناصر برنامج دم

 التقنية يف التعليم

األجهزة 

 التعليمية

الربجميات 

 التعليمية

التدريب الفين 

 للمعلم واملتعلم

تطوير شبكات 

 االتصال
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 مستحدثات تكنولوجيا التعليم:

 : المفهـوم

تعّرف مستحدثات تكنولوجيا التعليم على أنها: مجموعة التقنيات التفاعلية الحديثاة التاي 

تسمح بتفريد المواقف التعليمية وإثرائها من تخالل تغذيتها بعدة مصادر وبدائل متباينة بشكل 

كبيار مان الفاعلياة والكفااءة  تهادف إلاى تحقياق تعلام مثاالي يتسام بقادروحدة نظامياة متكاملاة 

 «.280سالم، وسرايا ص»قان تواإل

 خصائصها:

 يمكن تسجل السمات التالية لمستحدثات تكنولوجيا التعليم:

 بين المتعلم والبرنامج .  Interactiveالتفاعلية  -1

 تساعد على تفريد التعليم بحيث يميل إلى التعلم الذاتي. -2

طروحااة والمصاااادر ثااري المواقااف التعليمياااة، التعلميااة مااان تخااالل البااادائل المت -3

 نترنت.المتعددة تخاصة اإل

 «.أسلوب النظم»تميل إلى النظامية  -4

 تقان في تصميم المواد التعليمية وإنتاجها.الجودة واإل -5

 لخ.إالصورة والحركة واللون والنص... التكاملية: أي تكامل الصوت و -6

 من كل الثقافات في العالم. العالمية: فهي تأتخذ -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خصائص 
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 : نماذج المستحدثات في مجال تكنولوجيا التعليممن  

استخدام الحاساوب فاي التعلايم، ومتعلقاتاه مثال: االنترنات والوساائط المتعاددة، والواقاع 

 االفتراضي.. الخ 
 

 (E-Learningالتعلم اإللكتروني )
 

 مفهومه :

إللكتروني هو طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته التعلم ا      

من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتباات إلكترونياة عبار  ووسائطه المتعددة

الطالب والمدرس إليصال المعلومة بأقصر وقات وأقال  بوابات اإلنترنت وبشكل تفاعلي بين

 جهد وأكبر فائدة .
 

عن نفاس مضامون الاتعلم االلكتروناي مثال : ما نصادف مصطلحات كثيارة تعبار يراوكث     

( "ومان هناا جااءت تسامية الجامعياة" والاتعلم عان Virtual Learning) التعلم االفتراضي

 ( وغيرها.Distance learning) بعد
 

( أو on-lineبااين المعلاام والمااتعلم ) مباشاارا   ويمكاان أن يكااون التعلاايم االلكترونااي تفاعليااا      

( باسااتخدام CBTتحتااه مساامى التاادريب المعتمااد علااى الحاسااب ) غياار مباشاار، كمااا يناادرج

موضاااوعة علاااى قااارص ليااازر  تقنياااات الوساااائط المتعاااددة وتكاااون فياااه الماااادة التعليمياااة

 "صوت،صورة،نص مكتوب".
 

 مبررات استخدام التعلم اإللكتروني :
 

 ت التعليمياة العادياة اساتيعابهم زيادة أعاداد المتعلماين بشاكل حااد ال تساتطيع المؤسساا

 جميعا.

 .ندرة أعضاء هيئة التدريس في تخصصات معينة 

 وظااائف أو أعمااال ال تمكاانهم ماان مالئمااة هااذا النااوع الااتعلم للكبااار الااذين ارتبطااوا ب

 لصفوف الدراسة. ور المباشرضالح

 مالءمته لظروف وطبيعة المرأة المسلمة وارتباطها األسري ، ويعتبار هاذا الناوع مان 

 لتثقيف ربات البيوت ومن يتولين رعاية المنازل وتربية أبناءهن. التعلم واعدا
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 أهداف التعلم اإللكتروني :
 

 من أهم األهداف التي يحققها التعلم اإللكتروني ما يلي :

 .توفير بيئة تعليمية غنية المصادر تخدم العملية التعليمية بجميع محاورها 

 بين منظومة التعليمية كالتواصل بين البيت إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل 

 والمدرسة والبيئة المحيطة.     

 .نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية 

  تناقل الخبارات التربوياة مان تخاالل إيجااد قناوات االتصاال ، ومنتاديات تمكان المعلماين

 والمدربين

 العصاار وتبااادل  والمشاارفين وجميااع المهتمااين بالشااأن التربااوي ماان المناقشااة ومهااارات

 اآلراء،والتجارب.

 عااداد جياال ماان المعلمااين والمتعلمااين قااادر علااى التعاماال مااع التقنيااة ومهااارات العصاار إ

 وتطوراته المختلفة.

  المساااعدة علااى نشاار التقنيااة فااي المجتمااع وجعلااه مجتمعااا مثقفااا إلكترونااي ومواكااب لمااا

 . يدور في أقاصي
 

 فوائد التعلم اإللكتروني:
 

 الفوائد على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:من هذه       

 ة االتصااال بااين المتعلمااين فيمااا بياانهم , وبااين المتعلمااين والمدرسااة , وذلااك ماان إمكانياا

تخالل ساهولة االتصاال باين هاذه األطاراف فاي عادة اتجاهاات مثال: مجاالس النقاا  , 

 الحوار. والبريد اإللكتروني , وغرف

 فة للمتعلمين.المساهمة في عرض وجهات النظر المختل 

 حيااث تتاايح لكاال مااتعلم فرصااة اإلدالء برأيااه فااي أي وقاات دون  اإلحساااس بالمساااواة :

 لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذه الميزة. تخوف ، تخالفا  

 .سهولة التواصل بين المعلم والمتعلم 

 .إمكانية تطوير طرق التدريس 
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 .مالءمتة لمختلف أساليب التعليم 

 وال اليوم , وفي كل أيام األسبوع.توفير المناهج ط 

 .عدم االعتماد على الحضور الفعلي 

 .تعدد طرق تقويم المتعلم 

 .االستفادة القصوى من الزمن 

 .تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم 

 تقليل حجم العمل في المدرسة 

  
 

 معوقات التعلم اإللكتروني:
 

 ويمكن إجمالها بشكل عام فيما يلي:    

 معايير ثابتة للمناهج والمقررات التعليمية اإللكترونية ، وهذا يجعل القاائمين  عدم وجود

المقررات عاجزين عن اتختيار الماواد التعليمياة بشاكل صاحيح ساواء أكانات  على هذه

 (C.Dمواد مدمجة) على شكل كتب , أم

 عادم البات فاي قضاية  عدم وضوح األنظمة وأسااليب الاتعلم اإللكتروناي مماا ياؤدي إلاى

 التشجيعية لبيئة التعلم اإللكتروني. وافزالح

 .عدم استجابة المتعلمين مع هذا النمط الجديد , وتفاعلهم معه بالشكل المطلوب 

 .عدم توفر الكادر البشري المدرب إلعداد المقررات للتعلم اإللكتروني 

 .الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيفية التعلم باستخدام االنترنت 

 افي عند أفراد المجتمع لهذا النوع من التعلم.عدم توفر الوعي الك 

  التكلفااااة الماديااااة إلعااااداد المقااااررات , وتاااادريب المعلمااااين , والمتعلمااااين , وتااااوفير

 األجهزة.....الخ.

  ة بعاض الهجماات وعلاى المواقاع الرئيساعدم توفر الخصوصية والسرية , حيث تحدث

 في اإلنترنت , وتهدد المحتوى واالمتحانات.

 

 

 



 

45 

 

 
  

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلطوات املتبعة يف التصميم واإلنتاج

 ضرورة وجود حاجة حقيقية إلنتاج الوسيلة

 وكيةحتديد األهداف السل

 حتديد الفئة املستهدفة

 استشارة ذوي االختصاص

 حتديد نو ع الوسيلة املناسبة

 مجع املادة العلمية

 حتديد املواد األولية اليت تدخل يف إنتاج الوسيلة

 وضع املخطط التمهيدي )) األّولي((

 تطوير املخطط التمهيدي

 وضع خمطوطة اإلنتاج

 جتربة الوسيلة

 تنفيذ خمطوطة اإلنتاج

 ج دليل االستخدامإنتا

 

 تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها
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  النقل بالعين المجردة:

ي وهذه الطريقة تحتاج إلى النظر لألصل ثم تقليده وتتميز هذه الطريقاة بعادم الدقاة تخاصاة فا

موضوع المقاييس، إضافة  إلى أنها تحتاج لرسام متخصص، ولكان يساتطيع المناتج أن يكبار 

 أو يصغر في الرسم كما يشاء.

المربعااات: وتمتاااز هااذه الطريقااة بالدقااة المتناهيااة، إضااافة  إلااى إمكانيااة التكبياار أو التصااغير 

 بالقدر المطلوب وتتم هذه الطريقة كما يلي:

 الصورة األصل التي تريد تكبيرها أو تصغيرها. * يتم اتختيار الخريطة أو

 سم ((.9×8* قياس الطول والعرض بشكل دقيق، ولنفرض أنه )) 

 سم ((.1×1* تقسيم الرسم بقلم رصاص إلى مربعات متساوية ولتكن )) 

* تجهيز ورقاة الرسام وتحدياد ماا نرياده مان حجام الخريطاة أو الصاورة هال هاو التكبيار أو 

مثال  تكبير الحجم إلى الضعف أو الضعفين .. إلخ، فإننا نحدد على ورقاة  التصغير؟ إذا أردنا

(( مارات، معناى ذلاك أنناا نحادد  4الرسم المساحة المطلوبة، ولنفارض أنناا نرياد تكبياره )) 

 سم (.4×4سم ((، ثم نقسم هذه المساحة إلى مربعات نحجم )) 36×22ورقة رسم بحجم )) 

 مربعات األصلية إلى الجديدة مراعين * نبدأ اآلن برسم األجزاء من ال

 

 

 

 

 

 

 طرق تكبري الصور والرسوم وتصغريها
 

 

 النقل بالعني اجملردة

 
 

تتميززززز  هزززززذ  الطريقزززززة  

بعزززدم الدكزززة كمزززا  نهزززا 

حتتززززززززززززززززززاج لرسززززززززززززززززززام  

 متخصص  

 

 

 املربعات

 
 

وإمكانيزززة الدكزززة متتزززا  ب

التكزززززززززززب  والتصززززززززززز   

 ببالقدر املطلو

 

 

 األجه ة

 
 

متتززززززززا  بةنهززززززززا سززززززززهلة   

ودكيقة، إمكانية التكب  

والتصزززززززززززز   بالقززززززززززززدر 

 املطلوب

 

 

 

 احلاسوب

 
 

وهزززززززي احزززززززد  الطزززززززر  

 لها و كثر ها دكة  و سه

 



 

47 

 

 التكبير بواسطة المربعات

 أمور يجب مراعاتها عند التكبير بطريقة المربعات:

 يجب ترقيم المربعات في األصل وعلى ورقة الرسم بحيث ننقل كل مربع مقابله.

يجااب تاارك إطااار مناسااب علااى ورقااة الرساام ، لوضااع مقياااس الرساام الجديااد والمصااطلحات 

 رموز.وال

 يجب تثبيت ورقة الرسم بشكل جيد غير قابل للحركة أو التمزيق.

يستخدم قلم رصاص في رسم المربعات، وال يستخدم قلم من نوع آتخر.يسهل إزالته بالممحاة 

 بعد االنتهاء من عملية الرسم.

 استخدم ممحاة للرصاص من النوع الجيد عند إزالة المربعات عن األصل والرسم الجديد.

 النتهاء من عملية الرسم، توضع أسماء المدن والمعالم ، ويتم التلوين باللون المناسب.بعد ا

 عند الرسم ضع تحت يدك ورقة بيضاء دائما  حتى تتسخ ورقة الرسم.

 طرق التكبيرأوالً: 

 النقل بالعين المجردة :

في   ه وتخاصةلدقاالطريقة بعدم  هالنظر لألصل ثم تقليده وتتميز هذلطريقه تحتاج إلى ه اوهذ

 ر    ن يكبااألرسااام متخصااص ولكاان يسااتطيع المنااتج موضااع المقاااييس إضااافة إلااى أنهااا تحتاااج 

 أو يصغر في الرسم كما يشاء
 

 المربعات:-ب

بالقادر المطلاوب  فة إلاى إمكانياة التكبيار والتصاغيرالطريقة بالدقة المتناهية إضا هوتمتاز هذ

 وتتم هذه الطريقة كما يلي:

 . ريطة أو الصورة األصل التي تريد تكبيرها وتصغيرها*يتم اتختيار الخ

 . سم 9×8نه أالطول والعرض بشكل دقيق ولنفرض  *قياس

 سم1×1*تقسيم الرسم بقلم رصاص إلى مربعات متساوية ولتكن 

*تجهيااز ورقااة الرساام وتحديااد مااا نريااده ماان حجاام الخريطااة أو الصااورة هاال هااو التكبياار أو 

ير الحجام إلاى الضاعف أو الضاعفين..الخ فإنناا نحادد علاى ورقاة التصغير؟ إذا أردنا مثال تكب

 ماارات معنااى ذالااك إننااا نحاادد ورقااة  4الرسام المساااحة المطلوبااة ولنفاارض إننااا نريااد تكبيااره 

 سم. 4×4سم ثم نقسم هذه المساحة إلى مربعات بحجم 36×22رسم بحجم 
 

 أمور يجب مراعاتها عند التكبير بطريقة  المربعات:
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 لمربعات في األصل وعلى ورقة الرسم بحيث تنقل كل مربع مقابلهيجب ترقيم ا . 

 يجب ترك إطار مناسب على ورقة الرسم لوضع مقياس الرسم والمصطلحات والرسوم 

 يجب تثبيت ورقة الرسم بشكل جيد غير قابل للحركة والتمزق . 

 ه تخار يساهل إزالتاآت وال يساتخدم قلام مان ناوع يستخدم قلم الرصاص في رسام المربعاا

 يسهل إزالته بالممحاة  بعد االنتهاء من عملية الرسم .

  استخدام ممحااة للرصااص مان الناوع الجياد عناد إزالاة المربعاات عان األصال والرسام

 . الجديد

 بعد االنتهاء من عملية الرسم توضع أسماء المدن والعالم ويتم التلوين باللون المناسب . 

 تى ال تتسخ ورقة الرسمعند الرسم ضع تحت يدك ورقة بيضاء دائما ح . 
 

 : طريقة األجهزة –ج 

  ونقصد بذلك عرض الصاور المعتماة إذا كانات الخريطاة أو الصاورة الماراد نقلهاا مرساومة

فااي الكتاااب أو علااى ورقااة غياار نافااذة ويمكاان اسااتخدام جهاااز عاارض الشاارائح إذا كاناات 

كانات مرساومة  أو جهااز عارض الشافافيات إذا slideالخريطة موجودة على شاريحة نافاذة 

 ذا كانت مرسومة على جهاز الحاسوب إ  data showعلى شفافية أو جهاز عرض البيانات 

قاة إضااافة إلااى كااان الجهااز المسااتخدم فااإن طريقاة التكبياار بواساطة األجهاازة سااهلة ودقي وأياا  

   : التصغير بالحجم الذي تريد وتسير العملية كالتالي أو إمكانية التكبير

 . م على الجدار مقابل جهاز العرضتثبت ورقة الرس  -1

شغل الجهاز بحيث تسقط الصورة على ورقة الرسم ويمكنك تقريب الجهاز أو إبعاده   -2

 . عن ورقة الرسم حتى تحصل على الحجم الذي تريد

ماارر القلاام علااى أجاازاء الخريطااة أو الصااورة التااي تريااد رساامها بعااد ظهورهااا علااى   -3

  . ورقة الرسم

األجزاء ورقة الرسم بعد رسم الخطوط التي تريد ثم أكمل بقية أطفئ الجهاز ثم انزع   -4

 . لخإواألسماء والتلوين .....
 

 ة الحاسوب:يقطر -د

وهاي األساهل وتاتم بنساخ   data showولكن الطريقة األحدث هي طريقة عارض البياناات 

ماان الحاسااوب وماان ثاام إلااى جهاااز   scannerالصااورة بواسااطة الجهاااز الماسااح الضااوئي

يانات إلى شاشاة العارض ثام التكبيار والتصاغير كماا شائت مثلماا حادث فاي جهااز عرض الب
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عرض الشفافيات ويمكن طباعة الصورة باالحجم واللاون والتعاديالت المطلوباة مباشارة مان 

 جهاز الحاسوب إلى الطابعة حيث تطورت بشكل كبير
 

 الملصقات:ثانياً 

رة بشااكل مصااور ويكثاار وهااي ضاامن الصااور التااي تعماال علااى نقاال فكاارة أو جاازء ماان فكاا

استخدامها إلغراض التوعية الصحية واالجتماعياة والسياساية والصاناعية كماا أنهاا تساتخدم 

في المدرساة للمسااهمة فاي تحقياق بعاض األهاداف التربوياة ونقال المعلوماات وتساتخدم فاي 

تحمل فكرة  نهالبرلمانية الرئاسية والنقابية وألاالنتخابات اعاية التجارية أو السياسية مثل :الد

ن تحتااوي علااى عنصاار شااد ألفاات انتباااه لمشاااهد ولهااذا يجااب  ن الهاادف منهاااإواحاادة مهمااة فاا

 االنتباه مثل: األلوان الصارتخة أو المعلومات البسيطة.
 

 معايير الملصقات الجيدة:

ن يحماال الملصااق فااي مضاامونه فكاارة واحاادة واضااحة بساايطة مثاال أأي  البس  اطة: -1

 لتدتخين واالستماع للمنافق...الخ.االمتناع عن تناول المخدرات وا

 أي االنسجام بين محتويات الملصق. االتزان: -2

 ويجب إن تكون ملفته للنظر ويتحقق من استخدام األلوان  األلوان: -3

ماان حيااث الخياارات السااابقة حجاام المجموعااة األهااداف  المالئم  ة للفئ  ة المس  تهدفة: -4

 المرجوة.

 دام العبارات المختصرة مع الملصقاستخ -5

 إلى لوحة تعليمات . ن تغطى العبارات على الملصق وإال تخرج عن كونه ملصقا  أز وال يجو

حتاى ال يفقاد فاعليتاه  وعند استخدام الملصق يجب عدم عرضه لمادة طويلاة مهماا كاان جيادا  

وتأثيره كما يجب التنبه في حالاة اساتخدام ملصاقات تجارياة فاإن المادرس معناي بالحاذف أو 

 نوان مناسب للموضوع والموقف والبيئة التعليمية.اإلضافة أو التعديل ووضع ع

ن يشااترك أرشااادي واإلعالمااي والتجاااري ويمكاان مااا أنااواع الملصااق: فهناااك التعليمااي واإلأ

ن كاان غالبياة الملصاقات تاأتي جااهزة ومنتجاة إمون ماع معلمهام فاي إنتااج الملصاق والمتعل

 تجاريا.
 

  : لوحة الجيوبثالثاً 

ن الاورق المقاوى البرساتول أو الادوبلكس مطاوي بشاكل جياوب عبارة عن لوح ما تعريفها :

 . متساوية لتحمل بطاقات أو صور أو كتابة
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 طريقة صنعها:

 المكونات : 

  لوح كرتون مقوى من نوع بروستول أو دوبلكس أو فبريانو وهذا النوع ياأتي فاي العاادة

 . سم 70×100بمقاسات ثابتة هي 

  ملم أو لوح فلين 33وسمك سم 50×70لوحة كرتون سميك مقوى مقاس 

 إما عن طريقة الصنع فتاتم وفاق الخطاوات  سترة وتخيط اضبارة مسطرة أقالم فلومادباس

 التالية:

 م لوح البروستول إلى مساحات أفقية وفق المقاييس التالية:يقسم

 تخر اللوح....آ...إلى 5, 13, 5, 13,  5,  15  -1

مام وأتخرى إلى الخلف باساتخدام حافاة فق التقسيمات السابقة مرة إلى األيتم طي اللوح و -2

 طاولة حادة أو لوحة مترية ويتم تأكيد الطي باإلصبع.

نثبت اللوح المطوي على لوح الكرتون السميك المقوى أو لوح الفلاين بواساطة الادبابيس  -3

 على جانب اللوح فقط.

 . على جميع جوانب اللوح حتى يخفي الدبابيس الالصقيتم تثبيت  -4

 .علي اللوحة بحيث يكون في منتصفها في أيط االضبارة يتم إحداث ثقب لخ -5
 

 لوحة الجيوب:ات بطاق

تصاانع هااذه البطاقااات ماان نفااس نااوع لوحااة الجيااوب أي ماان ورق البروسااتول أو الاادوبلكس 

سم بحيث يكتب أو 12ضها بأحجام تناسب المادة المكتوبة أو المرسومة وفي العادة يكون عر

فاي جياب اللوحاة وهاو عمياق  سام منهاا سايكون مخفياا  5ن سم فقط منها أل8علي أيرسم على 

 الجيب الذي تحدثنا عنه سابقا.

  

 مميزات لوحة الجيوب:

 .هنتاجإنتباه الطالب وتحفزه إلى إتثير  التشويق حيث -1

 إمكانية استخدامها لجميع المواد الدراسية ومختلف المراحل التعليمية. -2

 ستخدام والحمل والصنع.سهولة اإل -3

 لمادية لصناعتها وصناعة بطاقتها.قلة التكلفة ا -4
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 : اللوحة المغناطيسيةرابعاً  

اطيساية وكتابياة وهي األكثر استعماال  في المدارس الحديثة حيث تستخدم كسابورة مغن

وهااي وسااط تعاارض عليااه البطاقااات أو الصااور ، ويااتم التثبياات عليهااا  فااي آن واحااد

 بطريقة مغناطيسية . 
 

 يزاتها:مم 

 ناصار الموضاوع تسلسال منطقاي بحياث يساهل تغييار وتباديل تسمح بعرض وتقديم ع

 وحالتهم النفسية.طالب موضوع ليتالئم مع مستوى الال

 .تستخدم لجميع المواد الدراسية 

  فهااي تسااتخدم لوحااة مغناطيسااية وساابورة عاديااة وشاشااة  تعاادد أغااراض اسااتخدامها

 عرض إذا كان لونها أبيض.

 رس معا .يستخدمها الطالب والمد 

 الرساااوماتوأالتاااي يتااوفر فيهااا اساااتخدام الصااور  وتخاصااة تلااك طالاااباه التشااد انتباا          

 أو الحروف الممغنطة.
 

 :العر  (/ شرات اللوحة اإلخبارية ) لوحة النخامساً  

والرسااوم وبعااض النماااذج ا النااوع ماان اللوحااات فااي عاارض الصورويسااتخدم مثاال هااذ   

مااا يوضااحها ماان التعليقااات حااوي كااذلك والعينااات الحقيقيااة التااي توضااح موضااوعا  معينااا  وت

  اللوحااات شاايوعا  فااي الماادارس والمكاتااب هااي لوحااة النشاارات حيااث أنااه اللفظيااة وماان أكثاار

يمكن توفيرها بتكاليف بسيطة فضال  على تعادد األغاراض التاي تساتخدم فيهاا فاي المجااالت 

إعادادها  فاي طاالبه اللوحاات علاى مادى إشاراك الالمختلفة ويتوقف مادى االساتفادة مان هاذ

وتجاوبهم ماع الموضاوع والرساالة التاي تقادمها ، وكثيارا  ماا يساتعين المعلام باللوحاات التاي 

تغطااي حااوائط الفصاال فااي عاارض بعااض العينااات أو النماااذج أو غيرهااا ماان المعروضااات 

 البارزة . 

 اللوحة الكهربائية:

 طريقة صنعها:

 إطار لها. إحضار قطعة تخشب معاكس بمساحة مناسبة لموضوع اللوحة وعمل 

   نرسم الصورة المطلوبة ونكتب المعلومات المناسابة والماراد تثبيتهاا عليهاا، ولاتكن ماثال

 تخارطة الوطن العربي وأنواع الصناعات.

 .نثبت لمبة في مكان بارز أعلى اللوحة 
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 . نثبت دبابيس في أماكن وجود الصناعات في العالم العربي مثال 

 ياة الكهربائياة الموجاب، أو الساالب إلاى طارف نصل سلكا  بين قطاب مان أقطااب البطار

 اللمبة مباشرة من تخلف اللوحة.

 . نصل سلكا  آتخر من القطب اآلتخر ويترك سائبا ، ويجب مالحظة أن يكون طويال  نسبيا 

 .نصل سلكا  بين كل مدينة ونوع الصناعة المشهورة بها من تخلف اللوحة 

 رف اآلتخر لسوكة اللمبة.طسلكا  سائب ا من ال لنص 

 هناك بعض اللوحات مزودة بجرس كهربائي إضافة إلى اللمبة. مالحظة:
 

 مميزاتها:

 تشد االنتباه )التشويق(. -1

تساااعد علااى إذكاااء روح التعاااون )العماال كفريااق( عنااد القيااام بااالتخطيط وإنتاااج هااذه  -2

 اللوحة.

 الخبرة الناتجة عن التعلم بواسطة اللوحة الكهربائية تكون مقاومة للنسيان. -3

 . لكة التفكير واإلبداع، وتقوي شخصية المتعلمتقوي م -4
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