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  Educational Technology of concept   تقنیات تربویةمفھوم ال تطور - 
مراحل تسمیات التقنیات التربویة  -  

 تصنیف التقنیات التربویة -

 )  Teaching التعلیمیة( یلةالوس ثانیا:

ما المقصود بالوسیلة التعلیمیة  -

 مبررات استخدام الوسیلة التعلیمیة-

 الدور الذي تؤدیھ الوسائل التعلیمیة في تحسین عملیة التعلم والتعلیم - 

 تصنیف الوسائل التعلیمیة - 
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 )Communication( االتصال :رابعا 

 Communication concept - مفھوم االتصال  
عناصر االتصال 
  الشروط االزمة لنجاح االتصال-
  التغذیة الراجعة-

 المصادر 
 ،االردن،2001 .مھارات التدریس1-النجدي،احمد عبد الرحمن .

،ط1،دار المسیرة تصمیم وانتاج الوسائل التعلیمیة2-الحیلة محمد محمود. 
. 2000االردن،  

. ط1،دار الفكر وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم3-سالمة ،عبد الحافظ محمد. 
. 2000للطباعة   والنشر ،االردن،  

سیكولوجیة استخدام الوسائل السمعیة والبصریة في التعلیم 4-میاالریة،(ب. ت). 
 ،ترجمة مصطفى بدران، القاھرة 371.33 -427ماالبتدائي

، دار وسائل االتصال وتكنولوجیا التعلیم5-علیان ،ربحي ومحمد الدبس. 
.1999صفاء،عمان،  

منتدیات مركز التقنیات التربویة-6  
http://www.etc.gov.sa\vb\index.php.  

المعلوماتیة ،مركز التقنیات التربویة ودورھا في العملیة التعلیمیة .-7  
http://www.informatic.gov.sa\dietalls.php 
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Introduction  مقدمة 
تدور المجتمعات البشریة في فلك التغییر والتطویر ،الذي فرضتھ معظم معطیات العصر     

من تلك التطورات الى  باإلفادةعجلة التقدم العلمي  كانت نتیجة تطلع االنسان الى مواكبةالتقنیة ،
وھكذا اصبحت التكنولوجیا في كافة اشكالھا وانواعھا مطلبا اساسیا من ، اقصى حد ممكن

 مطالب ھذا العصر ،وسمة ممیزة لھ .

خالل منتصف القرن العشرین اجتاح التطور التكنولوجي جمیع میادین الحیاة ،ولعل میدان   
عدد كبیر من  باستخدامت التكنولوجیا جمیع مفاصلھ التربیة والتعلیم تأثره بھذه السمة ،واجتاح

 ).  Teaching Technologyاالجھزة واالدوات والتي سمیت مجازا (بتقنیات التعلیم 

ھي كلمة اغریقیة ،و(Technology )وعلیھ بدایة البد من التعرف على كلمة تكنولوجیا       
الحرفة او الصنعة او الفن اما الثاني )وتعني Technoاالصل مؤلفة من مقطعین :االول تكنو(

)logy،وعلیھ تكنولوجیا ) وتعني العلم( Technology) ة تشیر الى علم الحرفة او علم الصنع
بأنھا االستخدام االمثل لالستغالل العلمي السلیم  (Technology )وقد عرفت تكنولوجیا ،

 للموارد المتاحة او الطاقات واالمكانیات المتوافرة .

مشتقة من كلمة  (Technology )كما یرى البعض ان المقطع االول من كلمة تكنولوجیا    
Technique)  ،ومن ھنا فأن تكنولوجیا  ) االنجلیزیة االصل بمعنى التقنیة او االداء التطبیقي 
Technology) أي العلم الذي یھتم بتطبیق النظریات ،) ھي علم التقنیة او علم االداء التطبیقي

البحوث التي توصلت الیھا العلوم االخرى في جمیع مجاالت الحیاة االنسانیة  ونتائج

 Technology for)لتربیة   ل والتقنیات يیالحظ عدم وجود تمییز بین مصطلح     
Educational) التربیة )في (التقنیات   ،و(Educational of Technology   (

،یقصد بھ االسلوب (Technology for Educational)مصطلح التقنیات للتربیة ان   
 Educational of)العلمي المنظم والمواد المستخدمة للتعلم ،اما(التقنیات في التربیة )

Technology  ( التقنیات في التربیة)ھي استخدام االجھزة واالدوات في((Educational 
of Technology ( التقنیات في التربیة)التربیة ،ا(Educational of Technology  

 ي تطبیق التقنیات كنواتج مثل تطبیق التكنولوجیا في التغذیة او البرمجة المالیة.ا)

 Educational Technologyقنیات التربویة مفھوم الت

) ،البد Educational Technologyالتقنیات التربویة ( قبل الدخول في تعریف مفھوم     
ان نعرف كلمة (التقنیات )التي تعد تعریبا لكلمة تكنولوجیا الیونانیة االصل والتي تعني تنظیم 

 جزئھاالمھارة الفنیة ،وبالمفھوم االنكلیزي ،كما جاء في تعریف دائرة المعارف االمریكیة في 
المراكز على ،وقد استخدم مصطلح (التقنیات التربویة )في بعض البلدان العربیة ،وسمیت بعض 

جدال ان نتمسك باللغة العربیة  اساس ان تعریب كلمة تكنولوجیا ،كما اسلفنا ھو (التقنیات )،وال
اعل مع اللغات االخرى من خصائص اللغة اللفظیة ،وبذلك لیس جدیدا ان فننسى ان الت ،ولكن ال

 نطلق كلمة تكنولوجیا التعلیم التي تعني بھا التقنیات التربویة .
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 تسمیات التقنیات التربویةمراحل  

 The Senses المرحلة االولى :  الحواس

اعتمدت تسمیة التقنیات على الحواس التي تخاطبھا ،ھناك وسائل تخاطب حاسة    
)،مثل الصور Visual means) سمیت الوسائل البصریة (visionالبصر(

)Pictures) الرسوم،(Drawing)الخرائط،(Maps حاسة السمع )،وھناك وسائل  تخاطب
)Sense of hearing) كالمسجالت الصوتیة (Voice recorders( لكن التسمیتین.

قاصرتان ،اذ اغفلنا بقیة الحواس االخرى التي لھا دور في عملیة التعلم، من ھنا ظھرت تسمیة 
)،ثم Audiovisual aidsتجمع بین حاستي السمع والبصر ،وھي الوسائل السمعیة البصریة (

 )لتكون شاملة لكل الحواس.Sensory meansل الحاسیھ (ظھرت الوسائ

 المرحلة الثانیة :دورھا في عملیة التعلم

في ھذه المرحلة ینظر للوسائل التعلیمیة بأنھا تعین المعلم على توضیح المفاھیم ،فسمیت معینات 
)،ان ھذه Means of clarification)او وسائل االیضاح (Teaching Aidsللتعلم (

جعلت دور الوسائل ھامشیا لیس لھا دور في عملیة التعلیم والتعلم ،واوضحت یمكن المرحلة 
 .)Educational Positionاالستغناء عنھا دون ان یتأثر الموقف التعلیمي (

 Communication Theory نظریة االتصال المرحلة الثالثة:

الالسلكي ،واالذاعة والتلفاز شھدت ھذه المرحلة تطورا في وسائل االتصال ،فأختره الھاتف 
 )Satellitesعبر االقمار الصناعیة (

  Systems Theoryالمرحلة الرابعة : نظریة النظم

 Systemsفي ھذه المرحلة بدأ ینظر الى الوسائل التعلیمیة في ظل اسلوب المنظومات (    
Approachالتعلمیة ،اذ بدأ -ة )،أي انھا جزأ ال یتجزأ من منظومة متكاملة في العملیة التعلیمی

)من  Design of classroom environment(االھتمام بكیفیة تصمیم البیئة الصفیة 
 خالل كیفیة استخدام الوسائل التعلیمیة بغیة تحقیق اھداف الدرس.

):مركب من عناصر بینھا عالقات متبادلة ،یؤدي النظام في مجموعھ نشاطا System(النظام  
ومن خالل التعریف یمكن ،ھادفا ،وتكون لھ سمات ممیزة ،وعالقات تبادلیة مع النظم االخرى 

 ان نحدد عناصر النظام فیما یلي :

 مادیة -معرفیة-تشمل بشریة:In putاوال: المدخالت 

تنفیذ المعلم طریقة التدریس باستخدامھ وسائل واسالیب وانشطة ھي :Processثانیا: العملیات 
 ،وكل ما یستخدمھ من ادوات ومواد واجھزة لتحقیق اھداف الدرس.

ھي تحقیق الھدف التربوي بتنمیة شخصیة المتعلم تنمیة شاملة في :out putثالثا: المخرجات 
   .جمیع جوانبھا المعرفیة والمھاریة والوجدانیة 
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  ة الراجعة فیما یلي:یتعد اھمیة التغذ: Feedbackغذیة الراجعة الت رابعا:

 في اجزاء النظام.تبین مواطن القوة والضعف -1

 ترفع كفاءة عمل النظام ،من خالل تعزیز مواطن القوة ،وتحسین مواطن -2

)التقویم البنائي Continuous Evaluationالضعف ،یتم من خالل التقویم المستمر (
 )Formative Evaluationالتكویني( 

  Behavioral Science Movementحركة العلوم السلوكیة المرحلة الخامسة :

الى السلوك  Stimulantتحول النظر في ھذه المرحلة لمفھوم التقنیات التعلیم من المثیرات
 المعزز 

 تصنیف التقنیات التربویة-

 مواد جاھزة او مواد مصنعة طریقة الحصول علیھ: -1 

 )Readymade materials( )Locally produced materials ( 

من االمثلة االولى :االفالم المتحركة والثابتة ،واالسطوانات التعلیمیة ،والخرائط التي تنتجھا 
الشركات. اما الثانیة ،فھي التي ینتجھا المدرس او التلمیذ كالشرائح او الخرائط المنتجة محلیا او 

 حات.الرسوم البانیة او اللو

 امكانیة عرضھا ضوئیا -2

)كالشرائح واالفالم ،اومواد التعرض ضوئیا  produced materialمواد تعرض ضوئیا(
)nonproduced material كالمجسمات والتمثیلیات( 

 الحواس التي تخاطبھا الوسائل-3

 Audio)كالصور واالفالم الثابتة والمتحركة ،او سمعیة(Visual mediaاما وسائل بصریة (
media كالتسجیالت الصوتیة او سمعیة بصریة ()كالتلفزیون التعلیمي االفالم التعلیمیة (

الناطقة المتحركة او الثابتة او ملموسة ()الوسائل المستخدمة مع فاقدي البصر مثل طریقة بریل 
 في تعلیم القراءة 

   عدد المستفیدین منھا-4

وفي وقت واحد كالمجھر او وسائل جماعیة  وسائل فردیة ()یمكن استخدامھا بواسطة فرد واحد
،تستخدم لتعلیم مجموعة من الدارسین في مكان واحد ،او في اماكن متعددة ووقت محدد 

 ،كمختبرات اللغة ،االفالم المتحركة الصماء، الرسوم.

او وسائل عریضة تستخدم لمخاطبة شرائح من المجتمع، كاإلذاعة ،والتلفزیون، القنوات 
 الفضائیة 
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 الخبرات التي تھیؤھا الوسائل التعلیمیة- 5

 Audiovisual methods(في التعلیم ) اشار ادجار دیل في كتابھ (الطرق السمعیة البصري
in Teaching( ) الى ترتیب الوسائل التعلیمیة في مخروط اسماه مخروط الخبرةCone of 
Experience على اساس الخبرات التي تھیؤھا كل منھا ،وكان اقرب الى رأس المخروط(

یمثل الخبرات المجردة كالرموز اللفظیة والبصریة ،وقاعدة المخروط الخبرات الملموسة 
،وقام بترتیب الوسائل التعلیمیة االخرى في المخروط حسب قرب الخبرات التي الواقعیة الحسیة 

 عیة ولیس حسب سھولتھا او صعوبتھا او اھمیتھا.تھیؤھا من التجرید او الواق

 خصائص الخبرات المباشرة الھادفة في مخروط الخبرة.

                              

 ان تكون ذات اھداف نابعة من المتعلم ویرید تحقیقھا. 

 ان یكون  دور المتعلم نشط وایجابي في تحقیقھا.-2

 ان تكون واقعیة حقیقیة.-3

 المتعلم مسؤولیة النتائج التي یتمخض عنھا. ان یتحمل -4

 )Teaching mediaثانیا: الوسیلة التعلیمیة( 

 ما المقصود بالوسیلة التعلیمیة  -

ھل كل ما یستعین بھ المعلم من معدات او تجھیزات او مواد تعلیمیة بھدف االتجاه نحو    
 ؟التدریس الفعال القائم على المعنى ،وبالطبع یندرج تحت ھذا قائمة من الوسائل المتعددة 

ھي االجھزة واالدوات والمواد التي یستخدمھا المعلم بغیة تحسین عملیة  الوسیلة التعلیمیة:  
التعریف المعتمد  فھي كل وسیلة تساعد المتعلم على الفھم واالستیعاب واالدراك، م والتعلم.التعلی

ھي جمیع الوسائط التي تستخدم في االنشطة التعلیمیة لتسھیل اكتساب  في كتیب تدریس العلوم،
لتنمیة المواقف واالتجاھات من اجل تحقیق المفاھیم والمعارف والمھارات وتھیئة مناخ مالئم 

 الھداف.ا

 مبررات استخدام الوسیلة التعلیمیة

  Knowledge Explosionاالنفجار المعرفي -1 

الدراسة في  فازدادتان التقدم العلمي في جمیع میادین الحیاة ،ادى الى تزاید المعرفة العلمیة ،
المادة الواحدة ،فالمنھج المدرسي اصبح یشتمل على الكثیر من مجاالت المعرفة ،مما اقتضت 
الحاجة الى استخدام العدید من الوسائل التي تقدم معلومات شاملة في اقل وقت كاألفالم 

 المتحركة والتعلیم المبرمج.
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 Population Explosionاالنفجار السكاني:-2

یزداد تعداد السكان بسرعة كبیرة ویختلف من بلد الخر ،مما ادى الى ازدحام اعداد الطلبة في 
القاعات الدراسیة ،فظھرت الحاجة الماسة الى االستعانة بالوسائل التعلیمیة مثل الدائرة 

 التلفزیونیة ،واجھزة العرض فوق الرأس . 

  Technology Developmentالتطور التكنولوجي-3  

شھد القرن الحادي والعشرین ظھور تكنولوجیا حدیثة ومتقدمة ،مما انعكس على الحیاة    
السلوكیة ،فالطفل منذ السنوات االولى من عمره وھو محاط بالوسائل  ألنماط ووالثقافیة  الفكریة

االعالم من كل ناحیة ،مما ادى الى توافر حصیلة لغویة من االلفاظ والصور الذھنیة 
 والمعلومات والمفاھیم ،فأصبح من الضروري ان یتطور المنھج المدرسي لیواجھ ھذه التحدیات.

 Learners non Homogeneity عدم تجانس المتعلمین-4

ان الفروق الفردیة بین المتعلمین ،یجعل من الصعب على المعلم مخاطبة كل متعلم وفق    
قدراتھ العقلیة (خاصة اذا كان الفصل الدراسي مزدحم بأعداد الطلبة )،لذا ان استخدام الوسیلة 

 التعلیمیة تحد من ھذا وتساعد على التغلب على الفروق الفردیة .

 Change Teachers role and  التعلیم وتغیر دور المتعلم تطور فلسفة-5
Development of Philosophy                                                             

یرمي التعلیم تزوید الفرد بالخبرات واالتجاھات التي تمكنھ من النجاح في الحیاة ومواجھة     
ر مجاالت الخبرة من خالل الوسائل التعلیمیة التي تسمح بتنوع مشكالت المستقبل ،والبد من توف

مجاالت الخبرة ،وفي ھذا االطار خرجت وظیفة المعلم من دورھا التقلیدي في التلقین ،اذ اصبح 
 یشار الیھ بأنھ رجل التربیة التكنولوجي ،الذي یستخدم الوسائل التقنیة لخدمة التربیة.

  Adult Education and Illiteracyاالمیة وتعلیم الكبار-6

لحل مشكلة االعداد الكبیرة التي لم تحصل على القدر الكافي من التعلم ،تسعى الدولة جاھدة    
،وتكثر من انشاء المدارس االبتدائیة نحو محو االمیة مواطنیھا من خالل انشاء فصول مسائیة 

في الخدمات التعلیمیة ،فضال  وتوفیر المدرسین والكتب الدراسیة ،لكن تزاید السكان یفوق توسع
عن عدم اقبال االمیین على التعلیم لبعد المسافة بینھ وبین المدرسة  وانشغالھ في اعمالھ ،او ان 

تتفق معھ، زیادة على ذلك كیف یعلمھ مدرس اصغر منھ سنا ،لذلك یجب  المواعید الدراسیة ال
 علیم للمعالجة ھذه المشكلة.ان نعتمد الى حد كبیر على استخدام الوسائل التعلیمیة للت

 Learners Stimulate attention and their suspenseاثارة اھتمام المتعلمین-7
and Attract them for lesson                                    

الوسائل التعلیمیة المتنوعة المشوقة بأسلوب جدید وظریف یختلف عن الطریقة ان تقدیم    
لفظیة یسھم في جذب المتعلمین واثارة دافعیتھم نحو الدرس ،وھذا ما یعالج مشكلة التقلیدیة ال

السرحان ،كما انھا تزید من ثروة التالمیذ اللفظیة ،وتعطي االلفاظ الجوفاء معنى من طریق 
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التقنیات التربویة تتیح التنوع في طریقة العرض وانماط  اقتران الصوت بالصورة ،كما ان 
یح االختیار للخبرات التعلیمیة وطریقة التعلیم وفقا للمیول وللقدرات ،وھذا ما یزید التعلیم ،مما تت

 من المشاركة االیجابیة للمتعلم في العملیة التعلیمیة وتكوین وبناء المفاھیم العلمیة السلیمة.

  Instruction Qualityجودة التعلیم -8

اف واالنتقال من ثقافة الحد االدنى الى تعرف الجودة بانھا :معاییر عالمیة للقیاس واالعتر   
 ثقافة االتقان والتمییز ،وعد المستقبل ھدفا تسعى الیھ.

فھي توضح  تساعد التقنیات التربویة على تكوین المدركات وبناء المفاھیم العلمیة السلیمة،    
توصل المعلومات بصورة كاملة الى المتعلمین ،وتؤدي الى اكتساب المھارات  االلفاظ التي ال

وتساعد على تكوین االتجاھات والقیم والقدرة على التذوق ،وتؤدي الى قدرة المتعلمین على 
ودقة المالحظة .،والتدریب على اتباع اسلوب التفكیر العلمي للوصول الى حل  التأمل

ت حقیقیة او بدیلة تقرب الواقع الى اذھانھم ،مما یؤدي الى زیادة كما انھا توفر خبرا المشكالت،
 خبرتھم فتجعلھم اكثر استعدادا للتعلم واقباال علیھ.

 اھمیة استخدام الوسیلة التعلیمیة  

 تساعد في التغلب على مشكلة زیادة اعداد المتعلمین داخل القاعات الدراسیة.-1 

 الفردیة بین المتعلمین.تساعد في التغلب على الفروق  -2

 الوجدانیة ) -المھاریة–تساعد  في تحقیق التعلم بجوانبھ المختلفة (المعرفیة  -3

 تساعد في التغلب على صعوبات تعلم المفاھیم المجردة. -4

 تزید من دافعیة المتعلم نحو الدرس بالمشاركة واالنتباه-5 

 تعدیل بعض المفاھیم والسلوكیات الخاطئة. تساعد  في -6

 التعلم الذاتي. تساعد  في -7

 بقاء اثر التعلم. تساعد  في -8

 توفیر الوقت والجھد المعلم. تساعد  في -9

 تكبیر االشیاء الصغیرة وتصغیر االشیاء الكبیرة تساعد  في -10

 التربویة   تصنف الوسائل التعلیمیة في مختبر العلوم تبعا لمجاالت االھداف

المجال المعرفي: مثل المواد المطبوعة بأنواعھا البوسترات لتوعیة الصحیة ،مفاھیم أحیائیة -1 
كتشریح القلب مقطع طولي في العظم .....الخ  الخرائط ،مجموعات الشرائح مصحوبة 

 بالصوت، الشفافیات، التعلیم الفردي(المبرمج، كمبیوتر).....
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، الفیدیوعن القیم، االخالق، حب الوطن، تحمل المسؤولیة  ، المجال الوجداني: الفیلم-2
 التسجیالت الصوتیة، المواد المطبوعة توضح مفھوم النظافة،

المجال المھاري: التسجیالت الصوتیة للتعلیمات التي تصف االداء خطوة خطوة ،فیلم تعلم -3
تقدیم نموذج االداء التعلیمي في  فیدیو، حركي اجراء تجربة في دروس العلوم ،تلفزیون تعلیمي،

 لیقوم بھا المتعلم

المعلم یقدم نماذج االداء ویوجھھ المتعلم كما في الدروس التشریح ،المواد المطبوعة وھو تقدیم 
 وصف مكتوب مع الصور لألداء خطوة خطوة تلو االخرى والمتعلم یقوم بتنفیذھا

 العوامل التي تؤثر في اختیار الوسائل التعلیمیة -

  Teaching Methodطریقة التدریس-1 

معینة في التدریس تفرض علیھ اختیار نوع معین من الوسائل التعلیمیة  ان اتباع المعلم طریقة   
تعیق النقاش كالحاسوب او التلفاز او التسجیالت  ،كطریقة المناقشة یفضل اختیار وسیلة ال

 اللوحات. الصوتیة ،ویمیل الى اختیار الشرائح ،الشفافیات،

  The  type of work to be performedنوع العمل المطلوب ادائھ-2

بعد االنتھاء من الدرس ،وھذا یؤثر في الطریقة التي  تحقیقھأي مستوى الھدف المراد     
یختارھا المعلم والوسیلة التعلیمیة ،فمثال :اذا كان الھدف معرفیا فأنھ یحتاج الى طریقة معینة 

 ناسب مع ھذه الطریقة ،ومن ثم الوسیلة التي تت

   Learners characteristicsخصائص المتعلمین-3

الوجدانیة)،ھل من ذوي االعاقة –المعرفیة –البد من مراعاة خصائص المتعلمین (الجسمیة    
 الجسمیة ؟ام فئة امیة ؟ھل اتجاھاتھم ایجابیة نحو الوسیلة؟

 The material and technical possibilitiesاالمكانات المادیة والفنیة المتاحة-4
are available                                                         

وتشمل االمكانات المادیة :االبنیة المدرسیة ،ومدى توافر قاعات العرض ،واالمكانات      
 او تلك. الوسیلةكذلك تشمل االمكانات الفنیة لصنع ھذه  المالیة لشراء المواد الخام،

       Teacher attitudes and skillsاتجاھات المعلم ومھاراتھ-5

ان اتجاه المعلم االیجابي نحو استخدام الوسائل التعلیمیة لھ اثر بالغ االھمیة في انجاح     
 الوسیلة ویزید الة ھذا االتجاه المھارة في االستخدام . 

 خصائص الوسیلة التعلیمیة الناجحة

 بساطة المعلومات-1

 جودة تصمیمھا-2
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 المرونة (امكانیة الحذف والتعدیل واإلضافة )-3

 الوضوح والدقة العلمیة واللغویة-4

 واقعیتھا وتمتعھا بالجمال الفني-5

 ان تكون نابعة من المنھج ومشوقة.-6

 معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة

لیة واللھو ،ولیست للدراسة ینظر بعض المتعلمین الى الوسائل التعلیمیة على انھا ادوات للتس -1
 .الجادة الفعلیة

عدم وجود قاعات متخصصة الستخدام الوسائل التعلیمیة في المدرسة ،ونقص الوسائل -2
 بصورة عامة في المدارس.

 صعوبة تداول الوسائل التعلیمیة والخوف علیھا من التلف .-3

 ت التعلیمیة المستخدمة.عدم توافر الفنیین والمختصین لتشغیل وصیانة االجھزة واالدوا-4

 ارتفاع التكالیف المادیة لبعض الوسائل التعلیمیة.-5

تركیز االمتحانات على اللفظیة ،وتكرار ما حفظھ التالمیذ وعدم تناول االھداف المھاریة -6
 المعتمدة على الوسائل التعلیمیة.

 القواعد العامة الختیار الوسائل التعلیمیة  

   Preparationمرحلة االعداد-ج:أ

اعداد الوسیلة: من الضروري ان یتعرف المعلم على الوسائل التي وقع اختیاره علیھا لیحیط -1
بمحتویاتھا وخصائصھا ونواحي القصور فیھا ،كما یقوم بتجربتھا وعمل خطة الستخدامھا 

التجارب  بأجراء،فیجب ان یشاھد الفیلم قبل عرضھ او یستمع الى التسجیالت الصوتیة ،او یقوم 
قبل عرضھا على التالمیذ او یفحص الخرائط الموجودة لیعرف مدى مناسبتھا لموضوع الدرس 

 واھدافھ ومدى مناسبتھا لخبرات التلمیذ السابقة.

الدرس  ألھدافلكي یتعرف المعلم على محتویات الوسیلة ومدى مناسبتھا  رسم خطة للعمل:-2
،یضع لنفسة تصورا مبدئیا عن كیفیة االستفادة منھا ،فیقوم بحصر االسئلة والمشكالت او 
الكلمات الجدیدة التي تساعد الوسیلة في  االجابة عنھا ثم یخطط لكیفیة تقدیمھا وعرضھا وكذلك 

 االنشطة التعلیمیة التي یمارسھا التلمیذ. ألنواع

الل ربط خبرات المتعلمین السابقة مع الخبرة الجدیدة التي وذلك من خ تھیئة اذھان الدارسین:-3
الوسیلة  هتتصل بموضوع الوسیلة المستخدمة ،لكي یدرك المتعلمین الغرض من استخدام ھذ

االسئلة او  ه،وماذا یتوقع  المعلم منھم نتیجة لذلك ،ویحسن بالمدرس لو انھ قام بحصر ھذ
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ورة مع اضافة الكلمات او المفاھیم الجدیدة التي المشكالت بعد المناقشة وكتابتھا على السب
 یتناولھا موضوع الدراسة.

المشكالت سلفا بتوزیع اوراق او رسوم او مخطط لھا فتدور حولھا  هومن المعلمین من یعد ھذ
مناقشة مبدئیة قبل السیر في الدرس او عرض الفیلم او اجراء التجربة او القیام بالرحلة ،حتى 

الى الحصول على المعرفة التي  ورائھلخبرة ھدف واضح یسعى التلمیذ من ا هیصبح بذلك لھذ
 تعید الیھ االتزان المعرفي. 

 الوسیلةمن اكثر ما یسبب خیبة االمل عند المتعلم ویقلل من استفادتھ من  اعداد المكان:-4
الوسائل  هذان یرى عدم اھتمام المعلم بتھیئة المكان الذي یساعد على االستفادة من ھ التعلیمیة،

كأن یغفل المعلم اعتام الغرفة الخاصة بالعروض الضوئیة ،وال یتبین ذلك اال عند عرض الفیلم 
،او یھمل الحصول على شاشة للعرض او ھمل التأكد من وصول التیار الكھربائي او ینسى 
البحث عن مكان یعلق فیھ الخرائط او ینسى اعداد مكان خاص لعرض التجربة ،ان االھتمام 

المجال المناسب الستخدام الوسائل  یھیئ    Situational Factorsالعوامل المجالیة  هھذب
 ة المرجوة منھا.داستخداما سلیما یؤدي الى زیادة الفائ

  Utilizationمرحلة االستخدام -ب

ان اسلوب المعلم عند استخدامھ الوسیلة التعلیمیة  ھو المحك الستفادة طالبھ منھا وكذلك مدى 
ك التلمیذ اشتراكا ایجابیا في الحصول على الخبرة عن طریقھا ،وعلى المعلم تھیئة المناخ اشترا

وعلیھ ان یتأكد اثناء استخدام الوسائل التعلیمیة ان كل شيء یسیر على كما ھو  المناسب للتعلیم،
مخطط لھ فیالحظ وضوح الصوت والصورة اثناء عرض االفالم او ان الصور والخرائط او 

الصوتیة  التسجیالتالمعروضة في مكان یسمح لجمیع الطلبة مشاھدتھا او ان صوت المواد 
 ھذهوقد یحتاج االمر الى التحكم االلي في  یصل الى جمیع الجالسین في االماكن الخلفیة،

اما االمر  المتغیرات او تعدیل اماكن جلوس الطلبة من الشكل العادي الى الشكل الدائري مثال،
لنفسھ الغرض من استخدام الوسیلة التعلیمیة في كل خطوة اثناء سیر الدرس ،فقد الثاني ان یحدد 

یستخدم الفیلم لتقدیم لدرس جدید او یستخدمھ لشرح الدرس او تلخیصھ او كوسیلة من وسائل 
وقد یطلب منھم مشاھدة شرائح مجھریة تحت المجھر لمعرفة  التقویم سواء التكویني او النھائي.

ویجب ان یحرص المعلم ان یتخذ الطالب موقفا ایجابیا من استخدام الوسیلة  محتویات الخلیة.
التعلیمیة من خالل جعلھ یشترك في تحمل مسئولیة اعداد القاعة الدراسیة تشغیل االجھزة االمر 
الذي یجعل من استخدام الوسائل عملیة تعلیمیة متكاملة تعمل على اثراء خبرة الطالب وزیادة 

 التعلم.

ھم نقطة في استخدام الوسائل التعلیمیة ان یعمل المعلم على االستفادة منھا كوسط للتعلم ا      
Learning Medium)  للمتعلم دور ایجابي ھدف الوسیلة واضح في ذھن المعلم والمتعلم،(

)،ھنا موقف ( Teaching Mediumوال یقتصر استخدامھا مجرد وسیلة لتوضیح او التدریس
المعلومات التي تقدمھا لھ الوسیلة ،ویتبع المعلم اسالیب متنوعة التي تساعد الطالب سلبي یستقبل 

ه ومن امثلة ھذ ) بین الطالب والمواد التعلیمیة،   (Interactionعلى المزید من التفاعل 
ضیة او رعن بعض االسئلة او یفحص الكرة اال لإلجابةاالسالیب ،ان یشاھد المتعلم الفیلم 

خریطة صماء وزعت علیھ بعض البیانات التي تتصل بموضوع  الخریطة حتى یدون في
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الدراسة او یشاھد اجراء احد التجارب لیجیب على بعض المشكالت او ان یقوم بفك احد النماذج 
 االخرى باألجزاءلیتعرف على مكان كل جزء من النموذج وعالقتھ 

  Evaluationمرحلة التقییم -ج

یمیة عند المعلم بمجرد االنتھاء من استخدامھا فینصرف كثیرا ما تنتھي مھمة الوسائل التعل
التالمیذ مباشرة بعد عرض الفیلم او اجراء التجارب او عرض الخرائط او مشاھدة البرنامج 

 الغرض من استخدامھا. ال یؤديالتلفزیوني.........الخ ویعتبر ذلك استخدام للوسائل التعلیمیة 
التي رسمھا المعلم الستخدامھا یجب ان یعقب ذلك تقییم  ولكي تحقق الوسائل التعلیمیة االھداف

المعلم ان االھداف التي حددھا قد تحققت ،فاذا سبق عرض الوسیلة اعداد بعض  یتأكد،لكي 
االسئلة او  ھذهاالسئلة او اثارة بعض المشكالت فانھ یتوجب بعد عرض الوسیلة االجابة عن 

وبذلك یقوم  لك شفھیا عن طریق المناقشة او كتابة،المشكالت ،ویمكن ان یتم ذ لھذهایجاد حلول 
وكلما طالت الفترة بین اثارة  ) االجابة الصحیحة یتم التعلم.Reinforcementالمعلم بتعزیز( 

االسئلة والمرور خالل الخبرة التعلیمیة وبین معرفة التلمیذ االجابة الصحیحة عنھا كلما ادى  هھذ
التعلم ،وھناك اسئلة یجب ان یسالھا المعلم  تأكیدعدم اكتساب الخبرة الصحیحة وعدم  ذلك الى

 لنفسھ ویجیب عنھا بكل صراحة وھي:

 ھل اضافت الوسیلة شیئا جدیدا الى ما ورد بالكتاب المدرسي المقرر؟-1

ھل یمكن ان یقوم المعلم بتدریس محتوى مضمون الوسیلة دون االقالل من استفادة -2
 مین؟المتعل

 ھل ھناك داع لعرض الوسیلة كلھا (فیلم مثال) ام ان كل ما یحتاجھ المتعلم جزء منھا؟-3

 ھل ھناك  تعارض بین المحتوى الوسیلة ومحتوى الكتاب المقرر ؟  -4

 ھل اسھمت الوسیلة في تفسیر بعض نقاط المادة الدراسیة وفھمھا؟ -5

 لیمة علمیا؟  ھل المادة التعلیمیة التي احتوتھا الوسیلة  س -6

 عرض الوسیلة على مھارات الدارسین ؟ تأثیرما مدى  -7

 ھل اعطت الوسیلة صورة صادقة ھل كانت دقیقة وموثوقة ؟ -8

 ھل ساعدت الوسیلة على فھم موضوع الدرس ؟ -9

 ھل كانت الوسیلة متالئمة مع عمر المتعلمین؟ -10

 ؟  ھل كانت الوسیلة مع مستوى نمو المعرفي للمتعلمین -11

 ھل ارفق بالوسیلة دلیل او كتیب مرشد ؟ -12

 الناقد استداللي.......) ؟ ھل ساعدت الوسیلة على اثارة تفكیر الطالب (االبتكاري، -13

 ھل زادت الوسیلة من مقدرة الطالب على الحوار والنقد ؟ -14

قرب الباب االمامي۱٥ كلیة التربیة االساسیة مكتبة احمد
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 ھل الوسیلة حدیثة التكوین ؟ -15

 االجتماعي بین الطالب؟ھل ساعدت الوسیلة على اظھار التواصل  -16

 ھل تكلفة الوسیلة مناسبة للھدف من استخدامھا؟ -17

 ة المستخدمة في تدریس العلوممھمالتقنیات الالوسائل و

 School book الكتاب المدرسي -1

ھو الكتاب المقرر من قبل وزارة التربیة ،وھو من الوسائل التعلیمیة المتوافرة عند المتعلم  
 الكتاب المدرسي الى االمور االتیة :وترجع اھمیة  والمعلم،

 انھ معد اعدادا خاصا ،یتیح للمتعلم االعتماد علیھ في التعلیم حسب قدراتھ وامكاناتھ.-1

 یتیح للمتعلم تحصیل المعارف بنحو منظم ومقنن.-2

یحتوي على الكثیر من الوسائل التعلیمیة المھمة التي یستفید منھا المتعلم في فھم محتویات -3
 ب واستیعابھا.الكتا

 انھ معد اعدادا یناسب القدرات العقلیة والجسمیة للمتعلم.-4

یحتوي على الكثیر من االنشطة التربویة المختلفة التي یمكن ان تساعد على تحقیق -5
 االھداف.

 

  Blackboardالسبورات(اللوحات) -2

ا یكتب علیھ البد من ان نفرق بین لفظي السبورة واللوحة :السبورة لفظ یستخدم مع كل م 
الجیوب یتم  كاللوحةكالسبورة الطباشیریة ،اما لفظ اللوحة یطلق على كل سطع یعلق علیھ 

ان نسمیھا سبورة ولوحة في ان واحد تعلیق البطاقات علیھا ،في حین ھنالك اسطح نستطیع 
او ملصق او مخطط الحد  ان یعلق علیھا صورة یستطیعكالسبورة الطباشیریة لالن المعلم 

 موضوعات العلوم.

 انواعھا:

 سبورة (لوحة) الطباشیر:-1

ھي عبارة عن لوحة مستویة ذات مساحة مناسبة تستخدم لتوضیح بعض الحقائق واالفكار 
وتستخدم بمصاحبة الكثیر من الوسائل التعلیمیة ،واشتراك  وعرض موضوع الدرس،

 المتعلمین في استخدامھا.
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 اھمیتھا:

 أشكال مختلفة واسعار زھیدة .امكانیة الحصول علیھا ب-1

 تستخدم في عرض كثیر من الوسائل كالخرائط والملصقات والصور.-2

 االفادة منھا في جمیع المعلومات والمراحل الدراسیة المختلفة.-3

 خصائصھا:  

 اداة مرنة لیس لھا حدود تستخدم لمختلف المواد الدراسیة ولمراحل التعلیم ونوعیاتھ.-1

 تجھیز واعداد مسبق .التحتاج الى -2

 یسھل محو ما علیھا واثبات غیره ،وفقا لمتطلبات الموقف التعلیمي.-3

 تجذب انتباه المتعلم وتعینھ على تذكر عناصر الدرس.-4

 اقتصادیة تتحمل فترة طویلة دون تلف.-5

 یستخدمھا المعلم في عرض المادة الدراسیة تدریجیا في وقتھا المناسب.-6

 مع المعلم في استخدامھا.یشترك التالمیذ -7

 االمور التي تراعى عند استخدام السبورة:

 اكتب المعلومات المھمة  بخط واضح  ومنظم على السبورة -أ

 تأكد من ان السبورة واضحة لجمیع المتعلمین في الصف.-ب

 اقسم السبورة الى عدة اقسام متساویة الستثمار اكبر قدر منھا.-ج

 وضع الخطوط تحت المفاھیم المھمة.استخدم الطباشیر الملون و-د

 تأكد أي شيء یكتبھ المتعلمین على السبورة بأذن منك-ه

 اللوحة المغناطیسیة  -2 

 وھي وسط تعرض علیھ البطاقات او الصور ویتم التثبیت علیھا بطریقة مغناطیسیة.

 اللوحة االخباریة (لوحة النشرات )-3

لصور والرسوم وبعض النماذج والعینات ویستخدم مثل ھذا النوع من اللوحات في عرض ا
كذلك ما یوضحھا من تعلیقات لفظیة ،وھي من اكثر  الحقیقیة التي توضح موضوعا معینا،

اللوحات شیوعا في المدارس والمكاتب نظرا لتكلفتھا البسیطة ،فضال عن تعدد االغراض التي 
اللوحات على مدى اشراك التالمیذ في تصمیمھا  هتستخدم فیھا ،ویتوقف مدى االفادة من ھذ

 وتجاوبھم مع الموضوع والرسالة التي تقدمھا.
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 لوحة العرض-4

تصنع ھذه اللوحة من قطعة الفلین او الخشب او نشارة الخشب المكبوسة والقماش ،وتستخدم 
او  لعرض المعلومات واالشكال والصور والبوسترات واالعالنات ،وتكون ھذه اللوحات ثابتة

 متحركة على الجدران، او یمكن جعلھا متحركة من مكان الى اخر.

ویجب ان تستخدم البطاقات الملونة لجذب االنتباه واالثارة فیھا ،ویكون عرض البطاقات علیھا 
یمل المشاھد ویعد  ،حتى ال ألخرذات تصمیم جمیل ، ویجب ان یغیر التصمیم من الحین 

 تصامیم متشابھة.المعلومات متشابھة عندما تكون ال

 لوحة الجیوب-5

وھي لوحة مقسمة على جیوب متساویة افقیا ورأسیا ،اذ توضع بطاقة في كل جیب تحتوي 
على لفظة من كل تعریف ،او جملة مفیدة ،ویطلب من التلمیذ وضع ھذه البطاقات في الجیوب 

میذ التعرف اذ تكون اجزاء النص جمیعھا ،او توضع زیادات في النص ویطلب من التلمرتبة 
  على تلك اللفظة الزائدة وازاحتھا عن بقیة مفردات النص من الجیوب.

 Drawingالرسوم  -3

ھي مخططات یستعین بھا المعلم لتوضیح فكرة علمیة ما ،تكون معدة مسبقا على وفق  
 متطلبات المادة العلمیة ،وھب اقدم الوسائل البصریة والتعبیریة .

 انواعھا:

تترجم اشیاء ال یمكن تقریبھا داخل الدرس، مثل توضیح عملیة رسوم توضیحیة :وھي -أ
 الخسوف والكسوف والریاح...الخ

رسوم الكاریكاتیر: وھي مخططات تمثل الموضوعات بأسلوب ساخر وغیر مباشر مثال: -ب
رسم طفل ھزیل ومالبسة رثة بسبب تناولھ االطعمة المكشوفة ،او اللعب في الطرقات 

 وغیرھا.

انیة :وھي اشكال بصریة تمثل عالقات احصائیة مثل االعمدة البانیة والدوائر الرسوم البی-ج
 والصور البیانیة .

 Pictures الصور 

احدى الوسائل البصریة والتعبیریة ،استعملھا االنسان في مختلف مراحل التاریخ ،للتعبیر عن  
واالماكن من طریق نقلھا على ورق ،اذ یسھل  لألشیاءافكاره واحاسیسھ ،وتعرف بأنھا تجسید 

 ي أي زمان ومكان .استخدامھا ف

 ممیزاتھا:

توفرھا الدائم، تنقل الحیاة بواقعیة، سھولة الحصول علیھا او اعدادھا، سھولة استخدامھا 
 والمحافظة علیھا، ادراك المثیر من المعلومات دون الحاجة الى قراءة التفصیالت في الغالب .
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 ستخدامھا في التدریسخطوات ا

 ترتیب الصور حسب تسلسل موضوعھا.-1

 عرض كل صورة في وقتھا المحدد-2

 اثارة االسئلة حول الصورة المقدمة-3

 واالماكن بعد مده من عرضھا. لألشیاءتقییم معرفة التالمیذ -4

 Posters الملصقات -4

جمیع المجاالت ینحصر فقط في المجال التعلیمي ،فحسب بل في  موضوع الملصقات ال   
،كالمستشفیات والمصحات والشركات ،كما ان استخدامھ في المجال التعلیمي لیس بالضرورة 

:االول   نوعانوالملصق التعلیمي  ان یكون لھ عالقة بالمقررات الدراسیة التي یدرسھا المتعلم.
ى ان یدعو الى موضوع معین كالملصقات التي تحث على اتباع سلوك محدد كالمحافظة عل

النظام او النظافة ،اما الثاني  یحذر من موضوع معین كالملصقات التي تحذر وتنبھ عن 
 اضرار المخدرات .

 ممیزات الملصق الناجح

 وھي یسیرة غیر معقدة. الفكرة:للملصق فكرة واحدة یركز علیھا ،-1

ى البد من وضوح الفكرة ،التي یشتمل علیھا الملصق ،اذ یسھل ادراك المعن الوضوح: -2
 المقصود

ووافیة المعنى ،ومركزة كاملة وفي  التعلیقات الكتابیة: تكون التعلیقات الكتابیة مختصرة ،-3
 مكان مناسب من الملصق 

 وخطة واضحة ذات معنى مفید. االلوان:یجب ان تكون االلوان نتیجة لتصمیم معین،-4

بد من تخطیط یجب ان یكون ھنالك تصمیم الي ملصق ،وكما ذكرنا للملصق فكرة وال -5
 لتوضیح الفكرة.

 Models النماذج المجسمة -5

الخبرة الحقیقیة ، نتیجة لصعوبة تحقیقھا فھي إما ( أي  أحیانا یصعب على المعلم توفیر   
أو نادرة أو قد یتدخل البعد الزماني والمكاني في ذلك ، أمور  الخبرة الحقیقیة ) تكون خطیرة

التي  بعض الوسائل التعلیمیة لذا یلجأ المعلم إلىھذه الخبرة  عدیدة تحیل دون تحقیق
 والخبرة المباشرة، تعوض ھذا النقص وتجعل الخبرة التي یتعامل معھا الطالب قریبة من الحقیقة

منظور مشابھ للشيء الحقیقي قد یكون اصغر من الشيء الحقیقي  بارة عن مجسمفالنموذج ع
وقد یكون أكبر من الشيء الحقیقي كنموذج للذرة ؛وقد یكون مساویا  كنموذج للمجموعة الشمسیة

 النموذج المجسم أن یمثل  من أھم ما یمیز   الحقیقي كنموذج قلب االنسان في الحجم للشيء
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  النماذج أنواع .لثالثةالواقع في أبعاده ا

 یسمى بنموذج الشكل الظاھري ، كنموذج یوضح الشكل الخارجي، نموذج المقیاس أو ما  1-
 ة.لجسم الحشر

 . الحقیقي للشيءاألجزاء الداخلیة  المفتوحة ، وھي توضح لنا النماذج - 2
 . صیل مثل نموذج للساعةتتطرق إلى التفا التي ال النماذج وھي البسیطة ، النماذج - 3

الحقیقي مثل نموذج  للشيءالداخلیة  النموذج المفكك ، وھو یوضح لنا العالقة بین األجزاء-  4
 . لقلب األنسان

 للشيءالداخلیة الدقیقة  نماذج القطاعات الطولیة والعرضیة ، وھي توضح التراكیب  5-
 . الحقیقي

 .الحقیقي في الحجم كنموذج المیزان للشيءوھي نماذج مشابھة  المقلدة ، النماذج  6-
 . الریاضیة كنموذج لمثلث قائم الزاویة بعض العالقات المنطقیة ، وھي توضح لنا النماذج  7-
الحقیقي مثل  للشيءبالدیوراما ، وھي توضح الشكل النھائي  تسمى المجسمة أو ما النماذج 8 -

 .محدد توضیح الشكل النھائي لمشروع
 كیفیة عمل الشئ الحقیقي ، كنموذج یوضح طریقة عمل الشغالة ، وھي توضح النماذج 9 -

 : المجسمة النماذج إنتاجفي  األساسیة الخام المواد   القلب في جسم االنسان 
 : المجسمة مایلي النماذج المستخدمة في إنتاج األساسیة من المواد الخام

كالحدید والنحاس والشمع واإلسفنج والبلوسترین وعجینة  الخشب والبالستیك والجبس والمعادن
 المواد الخام المستخدمة ھي مادة اإلسفنج والبلوسترین  ورق الجرائد، إال أن معظم

تأتي غالبا مصاحبة لبعض االجھزة الكھربائیة للمحافظة علیھا  وسترین ھي المادة التي(والبل
 المباني وھي شبیھة بالفلین ) وعجینة ورق الجرائد ، وأما البقیة ف وھي حالیا تستخدم كعوازل

 ةاالستخدام ألنھا قد تحتاج إلى مھارات معینة في اإلنتاج أو قد تحتاج إلى آالت محدد فإنھا قلیلة
 . وورش خاصة وأفران معینة وھي دائما مھددة بالكسر وثقیلة الوزن

 : المجسم یجب مراعاة مایلي استخدام وعند
معینة وبالتالي ینبغي أن تسھم في تكوین صور  تكوین وتنمیة مدركاتل النماذج تستخدم  -1

 . أمام الطالب لرؤیتھا بوضوح ذھنیة سلیمة ، لذا یجب أن تتاح الفرصة
أمكن ذلك رؤیة األشیاء الحقیقیة الحقیقیة یفضل كلما  بدال من األشیاء النماذج استخدمت إذا - 2

 . ذاتھا
 . من الواقع أن تعبر بأكبر قدر ممكن النماذج استخدام یفضل عند -3
فھذا نشاط ینمي المیول العلمیة .  یمتاز  النماذج بعض ذ على صنعیجب تشجیع التالمی -4

 : النموذج عن الشئ األصلي بما یلي
یتمكن من إحضار سد الفرات إلى الصف  الصف، فالمعلم ال إمكانیة إحضاره إلى غرفة  1- 

 . یقدم نموذج عنھ ولكنھ یستطیع ان
تستطیع أن تلم بأطراف الشئ  العین ال آلنمختلفة ،  إمكانیة رؤیة النموذج من أبعاد ثالثة-  2

فال یمكن للتلمیذ أن یرى شكل السد كامل في حین یتمكن من . الواقعي اذا كان كبیرا أو معقدا
 . استیعابھ عن طریق النموذج
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 : من مراعاتھا ھيالبد  والستخدام النموذج شروط ضروریة
 . النموذج مناسبا من حیث الحجم بحیث یستطیع جمیع التالمیذ رؤیتھ بوضوح أن یكون -  1
 .والحجموالشئ الذي یمثلھ من حیث التفاصیل  أن یوضح المعلم الفرق بین النموذج - 2
 . النماذج استخدام أن یصحح المدركات الخاطئة التي قد یكونھا التالمیذ من - 3
   ویساعد التالمیذ على إدراك ھذه العالقة أن یربط بین النموذج وموضوع الدرس - 4

 

  Samplesالعینات -6

تعد العینات من الوسائل المعینة الضروریة في تدریس العلوم  ذلك ألنھا   لیست صور   
األشیاء وإنما واقعھا وجزء من المادة نفسھا ، فالمعلم دائما یحاول توفیر الخبرة الحقیقیة 

بعض الصعوبات التي قد تعترض تلك الغایة ،فقد یلجأ الى استخدام  یواجھلطالبھ ،ولكن قد 
موضوع ؛ بحیث  ال عن تلك الخبرة الحقیقیة والواقعیة  ،فھي جزء من شيء أوالعینة بدی

الشيء أو الموضوع ؛ فالمعلم عندما یرید  توضیح مكونات دم  لكتكون ممثلة لخصائص ذ
األسماك في  االنسان یأخذ قطرة دم ویفحصھا تحت المجھر ، وقد تكون  العینة حیة كعینات

تكون عینة  كون میتة كجزء من النبات كورقة مثال ؛ وقدالحوض والنبات في المشتل وقد ت
 .لجماد كعینات الصخور والمعادن والنقود والمالبس والسوائل

 أنواع العینات: 

 یطرأ علیھ أي تغییر في خصائصھ كعینة األسماك في حوض األسماك  النوع األول والذي ال -1

بعض الخصائص نتیجة لخطورتھ أو یطرأ علیھ بعض التغیر في  النوع الثاني ،وھو ما -2
لندرتھ أو لصعوبة االحتفاظ بھ مدة طویلة أو لسوء النظام الذي قد یحدثھ داخل الفصل ، كعینة 

 لثعبان أو لعقرب مثال  .

 طرق حفظ العینات :

إن ھذه الطرق فقط تنطبق على النوع الثاني من أنواع العینات ، وھناك طریقتین فقط لحفظ 
 العینات .

فظ الجاف : واإلنسان قد تعلم ھذه الطریقة منذ عصور قدیمة فكان یجفف اللحم ویذر الح -1
 علیھ بعض الملح كما كان یجفف التمر والبقولیات والحبوب ، ومن أشھر أمثلة التجفیف ما

 یعرف بالتحنیط ، والتجفیف یقصد بھ تخلیص الكائن من الرطوبة الموجودة بھ .

الثانیة من طرق حفظ العینات ، فبعد أن یتخلص المعلم من  الحفظ الرطب : وھي الطریقة -2
جرام وكبریتات 40األجزاء الطریة للعینة یقوم بوضعھا في محلول أولي یتكون من ملح الطعام 

جرام، تذاب ھذه األمالح في ماء مقطر ثم یضاف إلیھا مادة الفورمالین بحجم 40المغنسیوم 
سم مكعب ، تبقى 1000المقطر حتى یصبح حجمھ  سم مكعب ، ثم یكمل المحلول بالماء17.6

العینة في ھذا المحلول مدة من الزمن وحتى تثبت أنسجتھا وألوانھا ، ثم بعد ذلك یقوم المعلم 
باستخراجھا من المحلول األول وتثبیتھا على قطعة من الخشب مثال وذلك لمنع تقوس العینة 
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نھائي وھو بنفس تركیب المحلول األولي وبعد ذلك یقوم المعلم بوضع العینة في محلولھا ال
 وعاءوعلیھ أن یتأكد أن جمیع مكونات العینة یغطیھا المحلول تماما ومن ثم یحكم غلق ال

 یسمح للھواء بالدخول.   الموجودة بھ العینة بحیث ال

 طرق أنتاج العینات :

 ھناك طرق عدیدة إلنتاج العینات ، ومن تلك الطرق مایلي : 

 بحالتھا الطبیعیة : كعرض عینات األسماك في الحوض. عرض العینات -1

 تكون في الحیوانات . التحنیط : وھي طریقة تتبع طریقة الحفظ الجاف وھي كثیرة ما -2 

التصبیر : وھي مشابھة للتحنیط لكنھا غالبا ما تكون في النبات وبعض الحشرات الصغیرة  -3
من الرطوبة الموجودة بھ ، وتصبیر النبات  كالفراش ، والتصبیر یقصد بھ أیضا تخلیص الكائن

 قد یكون في وضع قائم أو وضع سطحي .

 حفظ الھیاكل العظمیة : وھنا نحتاج إلى بعض المواد الخاصة كمواد التثبیت وغیره . -4

 الحفظ في السوائل : وھي الطریقة شرحناھا سابقا في النوع الثاني من طرق حفظ العینات . -5

ستیك الشفاف : وفي الغالب یستخدم ھذا النوع إما لتوضیح أطوار النمو لكائن الحفظ في البال -6
معین كالضفدع مثال أو لعمل مقارنة بین أشیاء من نوع واحد لكنھا مختلفة كالمقارنة بین أنواع 
البذور ، وال بدأن یتم تفریغ البالستیك من الھواء أن یكون فارغا من الھواء باستخدام جھاز 

 . خاص للتفریغ

إنتاج الشرائح المجھریة :فالشرائح المجھریة ھي عینات ، وعلى معلم العلوم خاصة معلم  -7
 العلوم أن یتدرب على كیفیة إنتاج شریحة مجھریة وكیفیة إضافة المواد المثبتة والحافظة علیھا  

  االفالم-8

شریط شفاف یمكن ان یكون صوتي ى ھي عبارة عن صور متسلسلة ومتتابعة و متحركة  عل   
مباشر  تأثیراو غیر صوتي ،والعناصر االساسیة  التي تحویھا (الصور والحركة والصوت )لھا 

 على احاسیس المتعلمین .

 فوائد االفالم:

 فرض االنتباه المركز واثارة التشویق والمتابعة ،مما تثبت عملیة االدراك -1

 التعلم السریع وبقدر اكبر-2 

 فكار ومھارات.نقل ا-3

 جلب العالم الى غرفة الصف -4
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 Computer الحاسوب -9 

:الة الكترونیة تعمل طبقا لمجموعة تعلیمات معینة لھا القدرة على استقبال المعلومات  الحاسوب
قمة ما انتجتھ ،ویعد الحاسوب   وتخزینھا ومعالجتھا واستعدادا من طریق مجموعة من االوامر

توجد في  بنحو مباشر ،لما یتمتع بھ من ممیزات الدیثة ،واصبح یؤثر على حیاة الناس حالتقنیة ال
ه من الوسائل التعلیمیة ،فقد اتسع استخدامھ في العملیة التعلیمیة ،ولعل من ھذه المیزات غیر

 المھمة :

 التالیة ،بناءالتفاعلیة،اذ یعمل الحاسوب باالستجابة للحدث الصدر عن المتعلم فیقرر الخطوة -1 
 وبذلك یراعي الفروق الفردیة بین المتعلمین على اختیار المتعلم ودرجة تجاوبھ،

 استنخدام الحاسوب یعد وسیلة مساعدة للمعلم.-2

 ھنالك ثالثة اشكال یستخدم فیھا الحاسوب في التعلیم وھي:

لة ،أي یحل محل التعلیم الفردي: اذ یتولى الحاسوب عملیة التعلیم والتدریب والتقییم كام-1
 المعلم.

 االتعلیم بمساعدة الحاسوب: یستخدم الحاسوب كوسیلة تعلیمیة مساعدة للمعلم .-2

 یوصف مصدرا للمعلومات: تخزن المعلومات في الحاسوب ،ثم یستعان بھا عند الحاجة.-3

 اسباب استخدام الحاسوب في التعلیم

ان استخدام الحاسوب كأحد اسالیب تكنولوجیا التعلیم یخدم اھداف تعزیز التعلم الذاتي ،مما -1
 یساعد المعلم على مراعاة الفروق الفردیة ،ومن ثم یؤدي الى تحسین نوعیة التعلم والتعلیم . 

 وتیة یقوم الحاسوب بدور الوسائل التعلیمیة في تقدیم الصور الشفافة واالفالم والتسجیالت الص-2

المقدرة على تحقیق االھداف التعلیمیة الخاصة بالمھارات ،كمھارات التعلم ومھارات استخدام -3
 الحاسب االلي وحل المشكالت.

 یثیر جذب انتباه المتعلمین ،فھو وسیلة مشوقة ،مما یقلل زمن التعلم وزیادة التحصیل.-4

لیمیة الروتینیة ،بما یساعد العلم یخفف على المعلم ما یبذلھ من جھد ووقت في االعمال التع-5
على استثمار وقتھ وجھده في تخطیط مواقف وخبرات للتعلم ،اذ تسھم في تنمیة شخصیة المتعلم 

 في جوانبھا الفكریة واالجتماعیة 

 

 Internet االنترنیت-10

ضخمة شبكة  یعد االنترنت احد التقنیات التي یمكن استخدامھا في التعلیم العام ،وعرف بأنھ: 
 من اجھزة  الحاسب االلي المرتبطة بعضھا ببعض والمنتشرة حول العالم.
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یرى بعض الباحثین الى ان االنترنت سیؤدي دورا كبیرا في تغیر الطریقة التعلیمیة   
فبواسطة الفیدیو  والسیما في مراحل التعلیم الجامعي، ،المتعارف علیھا في الوقت الحالي،

،ولن یحتاج الطالب ان  طالبھستاذ الجامعي مستقبال ان یقف امام التفاعلي لن نحتاج الى اال
یذھب الى الجامعة بل ستحل طریقة التعلم عن بعد بواسطة المدرس االلكتروني . وبھذا الصدد 
یمكن ان یزیل الحواجز التي تصنعھا الفصول الدراسیة بین ما یتعلق بین المتعلم والعالم الحقیقي 

 ت العثور على معلومات الحدیثة بطریقة فوریة ومباشرةیمكن عبر االنترن ألنھ،

 اسباب استخدام االنترنت

 االنترنت ھو مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف انحاء العالم. -1 

یساعد االنترنت على التعلم التعاوني الجماعي ،اذ كثرة المعلومات المتوافرة عبر االنترنت   -2
على الطالب البحث في كل القوائم ،لذا یمكن استخدام طریقة العمل الجماعي بین فأنھ یصعب 

 المتعلمین لمناقشة ما توصل الیھ.

 وقت واقل كلفة . بأسرعیساعد االنترنت على االتصال بالعالم  -3

بمثابة مكتبة كبیرة ،كما توجد  ألنھیساعد االنترنت على توفیر اكثر من طریقة تدریس ، -4
 ویات.تلیمیة بمختلف المسبرامج تع

 استخدام االنترنیت في التعلیم حقق الكثیر من االیجابیات منھا:

،ویستطیع المتعلم تحقیق مرونة في الوقت والمكان ،اذ عدم التقید بالساعات الدراسیة -1
 الحصول على المادة الدراسیة في أي مكان وزمان.

 القراص اللیزریة سرعة تطویر البرامج موازنة بأنظمة الفیدیو وا -2

تغیر نظم التدریس التقلیدیة  وطرائقھا من خالل تطویر محتوى المناھج المجودة عبر -3
 االنترنت .

 اعطاء التعلیم الصفة العالمیة والخروج من االطار المحلي.-4

سرعة الحصول على المعلومات ،ومساعدة المتعلمین على تكوین عالقات عالمیة ،وتطویر -5
 مھاراتھم.

 االقمار الصناعیة  . باستخداملة التكالیف المادیة مقارنة ق-6

 وظیفة المعلم الموجھ  والمرشد ولیس الملقي والملقن.-7

 الحصول على اراء العلماء المفكرین والمتخصصین في مختلف المجاالت .-8

  Communicationاالتصال

)  او مھارة feeling)، احساس(concept) ، مفھوم (ideaھو عملیة نقل او توصیل فكرة (
 )skill:من شخص الى شخص اخر ،وعلیھ االتصال لھ طرفان ( 
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 ))group) وفرد (او جماعة ( individualفرد(

 )individual) و فرد(groupاو  جماعة ( 

 ویمكن ان یدخل االتصال في ثالث صور  ھي:

 مالءهاالتصال بین االنسان واالنسان، مثل المعلم والتلمیذ او التلمیذ مع ز-1

 االتصال بین االنسان وااللة ،مثال یتفاھم التلمیذ مع برنامج-2

 االتصال بین االلة وااللة مثال :احد اآلالت تنظم نشاطات اآلالت االخرى. -3

 اھداف عملیة االتصال

 احداث تغیر في البیئة او في االخرین.-1

 مفھوم او  رأي، او عمل .التفاعل بین المرسل والمستقبل، من حیث االشتراك بفقرة او -2

 اھمیة االتصال

یمكن االتصال فتح المجال لالحتكاك البشري ،وفتح فرصة للتفكیر ، وتبادل المعلومات في -1
، مما  یساعد على نقل الثقافات والعادات والتقالید واللغات من والى المجتمعات شتى المجاالت

 االخرى.

وافكارھم ، من الحركة التي یحدثھا على شكل یتیح الفرصة لتعرف على اراء االخرین -2
 الحوار او النقاش .

 یستعمل للتعرف على االحداث الجاریة في العالم.  -3

 عناصر عملیة االتصال 

  Senderالمرسل اوال:

 ھو مصدر الرسالة الذي یصفھا في كلمات او حركات او اشارات او صور ینقلھا لالخرین.

الذي ینبغي ان یستجیب لنتائج عملیات التفاعل بین عناصر العنصر المحرك ویعد المرسل 
 عملیة االتصال االربعة وھي المرسل والوسیلة والرسالة والمستقبل :

فیقوم بتحلیل خططھ في ضوء ذلك ،كما یعدل من محتوى الرسالة وصیاغتھا ورموزھا،   -
 لزیادة دقتھا 

ایضا في االداة او االدوات المستخدمة  ویقوم ایضا بتعدیل طرقھ واسالیبھ في التعلیم ویعدل-
لنقل الرسالة ،من خالل قدرتھ على التحرك الى االعلى او الى االسفل على سلم المعنى 
التجریدي وھي دلیل على براعة المرسل وقدرتھ على توصیل المعلومات لألخرین، وتكون 

من المستقبل ،من الحركة على السلم التجریدي في ضوء االیحاءات التي استلمھا المرسل 
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عالمات االرتیاح واالبتسامات على قسمات الوجھ او عندما یھز براسھ ،كلما زادت ھذه التعابیر 
 على المستقبل كلما ادى الى ازدیاد االستقبالیة عنده مما یؤدي الى تحقیق الھدف التربوي.

اللفظیة او  غیر  ولربما یتطلب االمر اعادة النظر في الوسیلة كلیا او جزئیا من حیث اللغة-
اللفظیة في نقل الرسالة او االداة المستخدمة في االتصال ، من الضروري ان یعرف  المرسل 
الخصائص والمزایا ونواحي القصور في وسائل االتصال ،لیقوم باختیار المناسب منھا وتوظیفھ 

،وان على  في عملیة االتصال، وان قناة االتصال وادواتھ تتفاوت في قدرتھا وفي ممیزاتھا
المرسل الناجح ان یختار االداة المناسبة التي تتمتع بالسعة المناسبة والقدرة على نقل  رموز 
الرسالة بالكیفیة الواضحة المعبرة عن قصد المرسل من جھة والتي تناسب مستوى المستقبل 

ستعملھا العقلي وحاجتھ وظروفھ االجتماعیة واالقتصادیة ،فمثال یلجأ المرسل الى الحركات فی
للتعبیر عن المعاني ،اذ ان كثیر من الحاالت تؤدي الحركات واالشارات والتمثیل معان یصعب  
التعبیر عنھا بكالم كثیر ،فالحركة واالشارات تعد ناقال كبیر السعة للمعاني والمشاعر 

 واالحاسیس ،فھي تنقل ما ال تستوعبھ صفحات من كتاب.

بازدیاد قابلیة االستجابة عند المرسل من خالل مرونة  وتزداد امكانیة نجاح عملیة االتصال
   وقدرتھ على تلبیة حاجات المستقبل في اثناء عرضھ للرسالة

 ھناك بعض االعتبارات التي یجب ان یلتزم بھا المرسل، 

 البدایة ومقدمة الحدیث، القدرة اللغویة والبالغة ، فن االلقاء وحدة الصوت-1 

 لى االقناع والتأثیر، وتوضیح الفكرة واالجراءات،المنطق المؤثر والقدرة ع

اعداد الرسالة: یجب ان یكون ملما بموضوع الرسالة (كلمات ،عبارات، حركات) وعارفا -2
بكیفیة تصمیمھا، بطریقة تجذب اھتمام المستقبل لكي یساعد فإنجاح عملیة التفاھم اذا كانت 

نتبھ ویھتم با لدالئل ،التي تشیر الى مدى عملیة االتصال مباشرة وجھا لوجھ ،على المرسل ان ی
تتبع المستقبل للرسالة ،ومدى استجابتھ لھا ،فاذا كان المستقبل غیر مرتاح فھذا یدل على وجود 
معیقات لعملیة االتصال ،اما اذا كانت عملیة االتصال غیر مباشرة عبر قنوات االتصال فان 

المرسل ان یعدل من رسالة او وسیلة مؤثرات المستقبل ستختلف ،وعلى ایة حال فان على 
 االتصال في ضوء الدالئل والمؤشرات التي تصل الیھ.

اختیار الطریقة المناسبة لتبلیغ الرسالة، ان تبلیغ الرسالة للمستقبل یكون عن طریق الوسیلة -3
 ،والوسیلة نقصد بھا اللفظیة والغیر اللفظیة.

ئل االتصال المختلفة ،یقوم اختیار ان یعرف خصائص ومزایا ونواحي القصور في وسا-4
 المناسب منھا 

ان یعرف سعة االداة التي یستخدمھا في نقل الرموز ،فان لكل اداة قدرة معینة على نقل -5
 المعلومات  
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 Receiver المستقبل ثانیا:  

ھو الشخص او الجھة الذي توجھ الیھ الرسالة ،ویقوم بحل رموزھا ، وتفسیر محتواھا ،وفھم 
 معناھا ،یكون اما فرد او مجموعة افراد جماعة او جماھیر.

 Message الرسالة ثالثا:

ھي مجموعة معلومات واالفكار والحقائق والمفاھیم والقیم والعادات التي یسعى المرسل الى 
ان من اھم الشروط الواجب توافرھا في الرسالة لتكون اشراك المستقبلین فیھا ، واكسابھم ایاھا ،

 ھي: اعال في عملیة االتصال،عنصرا ف

 ان تسایر اھداف المجتمع الذي یعمل بھ المرسل ،ویعیش فیھ المستقبل الذي ینتمي الیھ.-1

 ان تكون مالئمة للوقت المحدد لھا وللجمھور المقدمة لھم.-2

 ان تكون محتواھا مرتب ومتسلسل بطریقة سھلة ومنطقیة.-3

  Communication رابعا: قناة االتصال

) ،وھي القناة او القنوات التي یمر من خاللھا الرسالة بین المرسل mediumوتسمى الوسیلة (
والمستقبل ،وھي كثیرة ومتنوعة ،ابتداء من الصوت العادي للمرسل والكتب والمطبوعات 

 ،والخرائط والرسوم ،واللوحات والصور واالفالم.

  Feedbackالتغذیة الراجعة خامسا:

ي یتعرف  بھا المرسل على التأثیر المقصود وغیر المقصود للرسالة على ھي الوسیلة الت   
تعد عنصرا  اساسیا من عناصر االتصال الناجحة ،وتكمن اھمیتھا في كونھا تزود   المستقبل ،و

المرسل بالمعلومات حول مدى دقة رسالة واھمیتھا، من خالل استجابة المستقبل ،وھي سلسلة 
خل الصف ، ان الحدیث بین المرسل والمستقبل یعني وجود اتصال من النشاطات المتواصلة دا

وھي وسیلة قیاس مدى استجابة المستقبل(المتعلم)  العملیة تغذیة راجعة، همستمر ،وتتضمن ھذ
لرسالة (موضوع الدرس )المرسل (المعلم)وبھذا العنصر یتمكن المرسل من تعدیل رسالة ،مما 

ة ،من ھنا یرتبط نجاح عملیة التغذیة الراجعة ببعض یشد انتباه المستقبل لموضوع الرسال
 وھي: ،المبادئ

وھنا یتضمن وجود استمراریة في عملیة تزوید المرسل بنتائج عملیة  مبدأ االستمراریة،-1
عبر قناة االتصال ویكون التعرف على ذلك من خالل مدى استجابة  الرسالة بأرسالاتصالھ 

حتى یتمكن من تعدیل رسالة بما  ......الخ ) لموضوع الرسالة،ابتسامھ  المستقبل (حركاتھ،
 یتناسب مع خصائص المستقبل.

البد ان یفھم المرسل استجابة المستقبل لموضوع الرسالة ، حتى یتمكن  مبدأ الفھم المشترك،-2
 من تعدیل رسالة.
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تخدام المعلومات ضرورة فھم ان التغذیة الراجعة لیست ھدفا بحد ذاتھا ،وانما الھدف منھا اس-3
الناتجة عنھا ،لتعدیل رسالة من اجل مساعدة المستقبل في الحصول على الحد االقصى من 

 المنفعة لموضوع الرسالة.

 Contact FormsU اشكال االتصال

ھو اتصال المخلوق بالخالق ،ویتم بصورة غیر مباشرة عن :االتصال االعلى (الروحاني)-1
 طریق العبادة والتأمل والدعاء.

یتم بین الفرد وذاتھ ،أي عن طریق االتصال الداخلي للذات ،ویشتمل على  :االتصال الذاتي-2
 العملیات العقلیة االدراكیة الداخلیة كالتفكیر والتخیل والتصور.

 او بین فرد وعدد محدد من االفراد.یتم بین فرد واخر  :االتصال المباشر-3

 الھاتف او التعلیم بالمراسلة .یتم بواسطة  :االتصال الشخصي غیر المباشر-4

یتم بین المرسل وعدد كبیر من المستقبلین ،مثل االحتفاالت العامة  :االتصال الجمعي المباشر-5
 واالجتماعات.

یتم بین مصدر المرسل وعدد مئات او االف او  :االتصال الفكري الجمعي غیر المباشر -6 
التصال صلة مباشرة بین المرسل والمستقبلین یوجد في ھذا النوع من ا المالیین من البشر ،وال

 في اثناء عملة االتصال ،وخیر مثال الصحافة واالذاعة والتلفزیون.

 معوقات عملیة االتصال

 عملیة االتصال بعاملین ھما: تتأثر 

اوال: العامل الفیزیائي  كالحرارة، البرودة، الصوت، االضاءة القویة، او الضعیفة، ھذا یمكن 
 علیھا.التغلب 

 النفسي تسببھ عوامل وظروف داخل او خارج غرفة الصف منھا:ثانیا: العامل 

او یشعر بان  یشعر الطالب بان المفاھیم والتعمیمات ذات دالالت یصعب فھمھا،المعتقدات:-1
 وھذا المدلول غیر صحیح. مدلواللھما 

االھداف التعلیمیة غیر  یكون الطالب غیر مھتم بالمادة العلمیة او ان تكون عدم االھتمام:-2
 واضحھ.

یكون الطالب في اثناء نقل الرسالة یفكر في اشیاء لیس لھا عالقة بالمادة  احالم الیقظة:-3
 التعلیمیة

 المعرفة الجدیدة والمعرفة السابقة.یقع الطالب في سوء فھم بین االلتباس:-4

ل ،وبذلك تكون الحصة كثرة الشرح غیر الضروري ،یؤثر في عملیة االتصا :الحشو اللغوي-5
 غیر مشوقة . 

التشویش المیكانیكي او الداللي ،والتشویش الداللي الناتج عن سوء او تفسیر مغلوط من قبل -6
 المستقبل للرسائل التي یرسلھا المرسل.

 عدم اختیار قناة االتصال او الوسیلة التعلیمیة المناسبة من قبل المعلم.-7
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