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ملخص البحث
يم ّر العالم بالكثير من التغيرات التي تؤثر على التعليم ومناهجه ،وأهدافه ،ووسائله ،بحيث أصبح لزاماً على الكادر
التربو ّ
ي والتعليم ّي مواجهة تحديات العصر باستخدام الوسائل الحديثة ،للتغلب على المشاكل ،ودفع عمليّة التعليم لتقوم
بمسؤوليتها في تطوير المجتمع .
تعتبر الوسيلة التعليمية من االدوات الضرورية فى العملية التعليمية لما تقوم به من ادوار أتصال بين المعلم والتالميذ
والمادة الدراسية  ،كما نجد أن علماء التربية أهمتوا بها فقد تناول البحث موضوع مدى إستخدام الوسائل التعليمية فى تدريس
المادة الدراسية بمرحلة األساس  -دراسة تحليلية بمحلية جبل أولياء – والية الخرطوم  ،حيث تناول البحث فى إطاره العام
للدارسة مشكلة البحث واهميته واهدافه وأسئلته وفروضه وحدوده الزمانية والمكانية إضافة للمنهج المتبع فى البحث
والمصطلحات  .كما تناول البحث فى إطاره النظرى نشاة وتطور الوسائل التعليمية وتعريفها وأهميتها وإستخدامها وتطورها
وشروط إختيار الوسيلة وقواعدها  .كما تطرق البحث فى جزئه األخير للنتائج والتوصيات والمقترحات .
ومن اهم النتائج التى توصل إليها البحث مايلى -:
 -4الوسائل التعليمية تساعد المعلم وتحسن من أدائه فى إدارة الموافق التعليمية .
 -0الوسائل التعليمية تزيد من دافعية التالميذ .
 -3الوسائل التعليمية تقلل من الفروق الفردية بين التالميذ وتشجعهم على المشاركة الفصلية .
 -1عدم توفر كثير من الوسائل التعليمية بالمدارس .
 -8المعلم يستطيع صناعة وتصميم الوسيلة التعليمية من المواد المتوفرة فى محيط بيئته .

الكلمات المفتاحية  :الوسائل  -التعليمية – التربية – التعليم.
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Abstract
The world is undergoing a lot of changes that affect education, its curricula, its
objectives and its means, so that the educational and educational staff have to face the challenges
of the age using modern means to overcome the problems and push th The educational method is
one of the necessary tools in the educational process for the roles of communication between the
teacher and the students and the subject of study, and we find that the scholars of education are
important, the study dealt with the topic of the use of teaching aids in teaching the subject at the
base stage - The research dealt with the research problem, its importance, objectives, questions,
hypotheses, temporal and spatial limits, as well as the methodology used in research and
terminology. The research also dealt with education process to assume its responsibility in the
development of society.
Its theoretical framework is the development and development of educational aids, their
definition, importance, use, development, and conditions of choice of means and rules. The
research also dealt with the final part of the results, recommendations and proposals.
The most important results reached by the research are as follows:
1- Educational means to help the teacher and improve his performance in the management of
educational approval.
2 - Educational means increase the motivation of students.
3 - Educational means reduce the individual differences between students and encourage them to
participate quarterly.
4 - Lack of many educational means in schools.
5 - The teacher can manufacture and design educational means of materials available in the
vicinity of the environment.
Key words: teaching aids - education – education.
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مقدمة -:
إن إستعمال الوسائل التعليمية إستتجابة لخبترات الجتنس البشترى التعليميتة فقتد أثبتتو إن الوستائل التعليميتة تستتطيع أن
تشوق ال تلميذ وتثيره وتوسع الخبرات وتساعد على الفهم وشحذ الفكر وتنمتى اإلتجاهتات وتربتى التذوق وتعتدل الستلوع وتراعتى
الفتروق الفرديتة وتخلتد الدراستة وتستتعيد الماضتى وتسترع البطتا وتبطتا الستريع وتقترك البعيتد وتكبتر التدقيق وتصتغر الكبيتر
وتشرح الغريب وتبرز الحجم وتستبعد العوائق وتذلل التجريدات.
وهذه الوسائل التعليمية هى الخبرات الصادقة المباشرة كأشكال الظاهرى والخترائط البتارزة ونمتاال القاعتات الطويلتة
والنماال المفتوحتة والمفككتة والمجستمات واألشتياء البستيطة و البيانتات واألشتياء والمسترحيات واإلستتعرات واللوحتات الحيتة
والتتدمى والعتترائس والستتبورة والطباشتتير واللوحتتات الوبريتتة والتترحالت والمعتتارت الفصتتلية والملصتتقات وأشتترطة الفيتتديو
والتلفزيتتون والمستتجالت واجهتتزة العتترت والشتترائح والصتتور الشتتفافة واألفتتالم الثابتتتة والرستتوم وأنواعهتتا واإلااعتتة المدرستتية
تجدها من أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة فى عملية التعليم والتعلم والتى يجب على المعلم إستخدامها فى تدريس مادته األمر
الذى يؤدى إلى رفع مستوى تحصيل التالميذ .

مشكلة البحث -:
حددت مشكلة البحث فى السؤال التالى-:
ما دور إستخدام الوسائل التعليمية فى تدريس المادة الدراسية ؟

أهمية البحث -:
تتميل أهمية البحث فى الآلتى -:
 -4أهمية إستخدام الوسائل التعليمية فى تدريس المواد الدراسية .
 -0ضرورة تجويد األداء بالنسبة للمعلم والتلميذ ألهمية مرحلة األساس فى العملية التعليمية .
 -3معرفة أسباك عدم إستخدام الوسائل التعليمية من قبل المعلمين .

أهداف البحث -:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الآلتى -:
 -4معرفة مدى اهمية الوسائل التعليمية فى عملية تدريس المواد الدراسية .
 -0معرفة معوقات أستخدام الوسائل التعليمية فى عملية التعليم والتعلم .
 -3توفر الوسائل التعليمية بالمدارس .
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أسئلة البحث -:
حاولو هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية -:
 -4هل للوسائل التعليمية أهمية فاعلة فى تدريس المادة العلمية ؟
 -0هل المعلمين غير مهتمين بإستخدام الوسائل التعليمية فى تدريس موادهم ؟
 -3هل تتوفر الوسائل التعليمية فى مدارس األساس ؟

فروض البحث -:
 -4الوسائل التعليمية لها أهمية فاعلة فى تدريس المواد الدراسية .
 -0عدم إهتمام المعلمين بإستخدام الوسائل التعليمية .
 -3عدم توفر الوسائل التعليمية بالمدارس .

حدود البحث -:
 -4الحدود المكانية  -:مدارس مرحلة األساس بمحلية جبل أولياء قطاع الكالكالت .
 -0الحدود الزمانية  -:العام الدراسى 0244-0242م .

أدوات البحث -:
إستخدم الباحث فى هذه الدراسة المنهج الوصفى ألنه مفيد فى مثل هذه البحوث .
عينة البحث  -:تمثلو عينة البحث فى معلمى ومعلمات مرحلة األساس بمحلية جبل أولياء قطاع الكالكالت  .الخرطوم

مصطلحات البحث -:
الوسيلة التعليمية  :وهى األدوات المادية المعنوية التى تعين المعلم على أيضاح بعض الجوانب الغامضة فى المادة الدراستية
وتساعد فى تحسين عمليتة التعلتيم والتتعلم وتتدريب التالمتذ علتى المهتارات وتنميتة اإلتجاهتات وغترس القتيم دون أن يعتمتد علتى
األلفاظ أو الرموز أو األرقام .

اإلطار النظرى والدراسات السابقة
نشأة وتطور الوسائل التعليمية -:
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إن فكرة الوسائل التعليمية فكرة قديمة جتداً  ،فقتد بتدأ اإلنستان ممارستتها منتذ أن عترف الحيتاة عنتدما كتان الرجتل يقتوم
بتعليم إبنه المهنة التى كان يمارسها والك بمالزمته له  ،فإاا كان الوالد صياداً فالبتد أن يرافقته فتى رحتالت صتيده متتى يستتطيع
تعلم المهنة على الطبيعة  .وإاا كان الوالد حداد اونجار وجب بقاء اإلبن بقربه فى ورشته يراقب ويتدرك حتى يتعلم المهنة  .أمتا
الفتاة فهى األخرى تتدرك على شئون إدارة المنزل واألمومة والصناعات المنزلية اليدوية والك بمراقبة ومالزمتها ألمهتا  ،وقتد
عرف الك فتى إصتطالح علمتاء التريبتة بتالخبرة المباشترة الهادفتة  ،ويمكتن تتبتع الوستائل التعليميتة عبتر التتاري متن ختالل متا
ساهموا به فى الفكر اإلنسانى والتربوى حيث كانو الوسيلة التعليمية جزء من هذا الفكر  ،فقتد أكتد إبراستموس ( 4811-4111
) على إستهالل اإليضاح فى التعليم وخاصتة فتى تعلتيم اللغتة للصتغار حيتث أشتار إلتى صتناعة المعلمتين للحتروف األبجديتة متن
الحلوى لترغيب االطفال وتشتويقهم لتعلمهتا ( ، )SETTLERكمتا دعتى رابيلته ( )4173-4881إلتى التشتويق فتى التعلتيم عتن
طريق اللهو واللعب أو متا نطلتق عليته اليتوم بتالمواد أو األلعتاك المحاكيتة ( ، )GALLEDكمتا نتادى متونتين ()4850-4833
باإلستفادة من الزيارات الميدانية فى التعليم حيث الطفل األشياء على حقيقتها )4(.
وأكتتد كوميتتتوس ( )4172-4850بوجتتوك إستتتخدام الحتتواس فتتى التعلتتيم متتع المواضتتيع واألشتتياء الحقيقيتتة والصتتور
التوضيحية  ،ويقول كاظم الجابر عبد الحليم أن الوسائل السمعية والبصرية أدوات تستخدم فى المواقف التعليميتة  ،وإنهتا وستائل
ليسو خبرات أنما هى وسائل لتوفير خبرات التعلم وانها تتضمن إستخدام الحواس كلها )0( .
ولنقف على ماقدمته الثورة الصاعنية ألوربا فى فضل الوسائل التعليمية ودورهتا فتى هتذه الناحيتة ثتم إختتراع الطباعتة
فتتى القتترن الختتامس عشتتر المتتيالدى ممتتا ستتهل نقتتل المعرفتتة وتتتداولها بتتين النتتاس  ،حيتتث ستتاعدت الطباعتتة فتتى وجتتود الكتتتاك
والموضوعات المصورة بصورة عامة  ،ثم صناعة آلة التصتوير (الكميترا) التتى ستهلو للتذين اليجيتدون الرستم الحصتول علتى
رسوم جميلة .
وقتتد اضتتاف العتتالم (أديستتون) أكشتتتاف آلتتة تستتجيل الصتتوت علتتى إستتطوانات متتامكن اإلنستتان متتن حف ت األصتتوات
واإلستماع لها متى شاء باإلضافة إلختراع آلة التصوير السينمائى ماوفر من الصتورة عنصتر الحركتة ،وكتذلك إختتراع المتذياع
له أهمية كبرى فى حياة اإلنسان لتسهيلة اإلتصال بين أنحاء العالم فى الوقتو نفسته  ،وقتد طتور اإلنستان المتذياع بتأن يصتل إلتى
لجهاز أستقبال خاص صوت وصورة وهو التلفزيون )3(.
تعريف الوسائل التعليمية -:
الوسيلة التعليمية تعنى معجما ً  :ما زال به التعرف عند إعطاء المعرفة أو ما يقر ك به إستيعاك المعرفة .

 1محمد زياد حمدان  ،وسائل تكنولوجيا التعليم  ،بيروت  ،إدارة التربية الحديثة 5891 ،م
 2أحمد خيري كاظم وجابر عبد الحميد  ،الوسائل التعليمية والمنهج  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 5898م .
 3فتح الباب عبد الحليم إبراهيم  ،وسائل التعليم واإلعالم  ،القاهرة  ،عالم الكتاب .
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اما إصطالحا ً فيقول ( )4هى بعد إجراء بعض التعديالت والمعينات والمساعدات لتسهيل العملية التعليمية  ،فقتد حلتو
كلمة الوسائل التعليمية محل المعينات  ،ولعل هذه التسمية أهملو  ،وتطول قائمة المسميات التربوية وتكنولوجيا التعلتيم (إبتراهيم
مطاوع وآلخرون ) .0كما تعترف الوستائل التعليميتة بأنهتا جميتع األصتوات والمعتدات والتآلالت التتى يستتخدمها المعلتم فتى نقتل
محتوى الدرس ألى مجموعة من الدارسين سواء داخل الفصل أو خارجه فى تحسين العملية التعليميتة ،والتك دون الرجتوع إلتى
األلفاظ وحدها إن الوسائل التعليمية هى كلما يمكن إستخدامه فى تحسين العملية التعليمية  ،وإن األلفاظ وحدها ال اكفى فى معظتم
الحاالت فى توضيح المعنى  ،والكتاك المدرسى ال يعتبر وسيلة تعليمية إال إاا إحتوى على رسوم وخرائط وصورة وما إلى الك
)3( .
نجد فى الكتابات التربوية تسميات متعددة للوستائل التعليميتة الستمعية والبصترية  ،ومتن بتين التستميات التتى إستتخدمها
التربويون واطلقوها على هذه الوسائل وعلى ما يتصل بها فى التعليم ما يأتى  :الوستائل البصترية  ،التعلتيم البصترى  ،الوستائل
البصرية الحسية  ،الوسائل السمعية  ،التعليم السمعى  ،الوسائل السمعية الحسية  ،الوسائل السمعية البصرية .
وكتذلك الوستتائل المعينتتة علتتى اإلدارع  ،الميعنتتات اإلداركيتتة  ،ووستتائل اإليضتتاح الستتمعية والبصتترية – وتختلتتف هتتذه
الوسائل تبعا ً إلختالف المفهوم عند الوظائف واإلسهامات التى تقدمها هذه الوسائل فى مجال التربية والتعليم )1( .
أستتتخدمو كلمتتة الوستتائل للتكنولوجيتتا المبرمجتتة للتعلتتيم  ،وكتتذلك نظتتام الوستتائل المتعتتددة ويتتتم فيهتتا إستتتخدام الوستتائل
المتعددة إعتماداً على بناء منظومة فتى العمليتة التعليميتة بحيتث يكتون دور كتل وستيط متدى فعاليتته فتى المعرفتة التعليميتة محققتا
لالهداف السلوكية المحددة له على حسب خصائص المتعلم وتصنيفات تلك الوسائل التعليمية والك بغترت الحصتول علتى عائتد
تعليمى وضمان تعليم أفضل إعتماداً على تلك المفتهيم الشاملة والنظامية التى تحوى بين طياتها المدخالت والمخرجات والتغذيتة
الراجعة .ومن هنا نرى ان المربيين كانوا يطلقون التسميات لها لقناعتهم بفوائدها والحتواس التتى تثيرهتا فتى إكستاك الخبترات ،
ما نالح تطور هذه التسميات مع تطور اإلختراعات وتعددها  .وقد كان يوجه لكل تسمية متن هتذه التستميات الستابقة نقتداً يأتيهتا
من مأخذ  ،فمن اطلقوا عليها وسائل بصرية أخذوا بعين اإلعتبار أن العين من أهم الحواس إلكتساك الخبرات فى حين انها لسو
الوحيتدة  ،وكتتذلك متتن أستتموها الوستتائل الستمعية والبصتترية أهملتتوا بتتاقى الحتتواس كالتذوق والحتتس والشتتم والعقتتل  .أمتتا تستتميتها
بالمعينة على أنها تعين المتعلم على إكتساك المعارف والخبرات  ،وتسميتها بوسائل اإليضاح على أنهتا توضتح الخبترات  ،فكتل
هذه التسميات جانبية ألنها تهتم بجانب وتهمل الجوانب األخرى ،

 1جابر عبد الحميد مطاوع  ،التعليم وتكنولوجيا التعليم  ،دار النهضة المصرية  ،القاهرة 5898 ،م
 -2ابراهيم مطاوع وآخرون  ،الوسائل التعليمية  ،دار النهضة العربية  ،ص5891 ، 58م
 1محمد لبيب النجيحى و محمد منير مرسى  ،المناهج والوسائل التعليمية  ،مكتبة االنجلو المصرية – ص . 212
 - 2جابر عبد الحميد – مرجع سابق  ،ص 22
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وقد أتفق المربيون منذ فترة على إطالق مصطلح الوسائل التعليمية على إعتبار انها وسائل تعين المتعلم على إكتساك المعتارف
والخبرات والمهارات  ،الن الوسيلة الواحدة قد تثير أكثر من حاسة فى إكتساك المعرفة  ،وبذا يبرز دور الحتواس كلهتا فتى هتذه
العملية النامية )4(.
أهمية الوسائل التعليمية وإستخدامها -:
إصبحو الوستائل التعليميتة فتى الوقتو الحاضتر ضترورة متن الضتروريات المدرستية الحديثتة  ،وأصتبح األهتمتام بهتا
مظهتراً متن مظتتاهر العنايتة ب العمليتة التعليميتتة فتى جميتع التتدول المتقدمتة  ،وقتد أدركتتو وزارات التربيتة والتعلتيم فتتى العتالم تلتتك
األهمية السيما فى عالمنا العربى .
وتتمثل اهمية الوسيلة التعليمية فى اآلتى -:
 -4أن يحاول المعلم عنتد تقتديم دروسته األبتعتاد عتن إستتخدام األلفتاظ والتعتابير فتى شترح موضتوع يمكتن إثتراء الحتواس
االخرى فيه والك بإستخدام الوسائل التعليمية .
 -0إثارة إهتمام التالميذ وتشويقهم وجذبهم للمدارس ويكون الك بمشاركتهم مشاركة فعالتة فتى إستتخدام الوستائل التعليميتة
أثناء الدرس وهذا يساعد التالميذ على إستثارة حماسهم وجذك إنتباههم .
 -3إثارة النشاط الذاتى  ،يقول مطاوع عرت الوسيلة للمشاركة بما تدعو إليه الوستيلة التعليميتة متثالً عترت نمتوال عتن
تسوس األسنان  ،فإن هذه يثير اإلهتمام بأسنانهم حتى ال تتعرت للتسوس .
 -1جعل التعليم باقى األثر  ،حيث يقول (مطاوع) عرت الوسيلة للمشاركة بما تدعو إليه الوسيلة التعليمية  ،متثالً عترت
نموال عن تسوس األسنان فإن هذا يثير اإلهتمام بأسنانهم حتى ال تتعرت للتسوس)0( .
 -8تعمل على تسلسل األفكار وتماسكها .
 -1زيادة ثروة التلميذ واأللفاظ .
 -7توسع مجاالت الخبرات التى يمر بها التالميذ .
 -5جودة الدرس وإختصار الوقو .
 -5العمل على التنوع المستمر .
 -42العمل على زيادة جدوى األدوات األخرى .
 -44المساهمة فى تعلم اعداد كبيرة من التالميذ ()3

 -5احمد خيرى – مرجع سابق ،ص
 -2ابراهيم مطاوع وآخرون  ،الوسائل التعليمية  ،دار النهضة العربية  ،ص5891 ، 58م
 -1محمد زياد  ،مرجع سابق  ،ص . 218
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ومن هذا نخلص إلى القتول بتأن الوستائل التعليميتة وإستتخدامها يتؤدى إلتى تحستين عمليتة التعلتيم والتتعلم وترقيتة عمتل
المعلم من خالل إثراء التعليم حيث أنها تؤدى دوراً جوهرياً فى الك من خالل إضتافة أبعتاد ومتؤثرات خاصتة وبترامج متميتزة ،
كما أنها تجعل عملية التعليم إقتصادية بدرجة أكبتر  ،كمتا أنهتا تستاعد فتى إستتثارة أهتمتام التالميتذ وإشتباع حاجتاتهم فتى التتعلم و
زيادة خبراتهم مما يجعلهم أكثر إستعداداً للتعلم وتساعد فى إشراع جميع حواس التعلم فى العملية التعليمية  ،كمتا أنهتا تستاعد فتى
تحاشى الدفوع اللفظية  ،أى إستعمال المعلم الفاظا ً ليسو لها داللة عند التالميذ  ،ولكن ينوع الوسائل فإن اللف يكتسب أبعاداً متن
المعنى تقترك به من حقيقة األمر)4( .
تطور تقنيات التعليم والتعلم -:
إن تقنيتات التعلتتيم متترت بتستتميات متعتتددة إرتبطتتو بتطتتور نظريتتات التتتعلم المختلفتتة وبطتترق أستتاليب إستتتخدامها عشتتوائياً
منبثقا ً من رغبة المدرس فى رفع مستوى أدائه التعليمى ويكون ممارسة هذا المعلم بدائية وارتجالية غير مدروسه )0( .

شكل ( )4تطور تسميات وسائل التعليم والتعلم
وسائل سمعية

وسائل معينة

وسائل بصرية

إيضاحية

وسائل تعليمية تعلمية وسائل اإلتصال التعليمية

التقنيات التعليمية

وسائل سمعية بصرية
إرتبطو هذه المرحلة
بحواس التعلم

إرتبطب هذه المرحلة
بإجتهادات المعلم الخاصة

إرتبطو بالموقف
التعليمى

أرتبطو بنظرية
اإلتصال وادواتها

أرتبطو بنظرية
النظم

الوسائل السمعية -: Audio Aids
التعليم عن طريق السمع من أكثر الوسائل المتوفرة فى حياة اإلنسان كمصدر للتعليم تبدأ متن البيتو متع الوالتدين وبقيتة
أفتتراد األستترة ومتتن الشتتارع والحتتى والمجتمتتع  ،قتتديما ً قبتتل شتتيوع مهتتارة الكتابتتة عنتتد النتتاس كتتان الستتمع والحفت

همتا المصتتدر

األساسى لنقل المعارف  .وقد تفاوتو نسبة تعلم اإلنسان عن طريق الحواس كاآلتى -:
الشم  ، %3البصر  ، %78السمع  ، %43اللمس  ، %1الذوق . %3

 -5جابر عبد الحميد  ،مرجع سابق  ،ص . 11
 -2بشير عبد الرحمن الكلوب  ،التكنولوجيا فى عملية التعليم والتعلم  ،دار الشروق للنشر ،عمان األردن  ،ص . 12
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وقد أثبتو التجارك العلمية إنته كلمتا إشتتركو حتواس أكثتر فتى عمليتة التعتايم والتتعلم كلمتا كتان المتردود متن المعرفتة
والخبرة أكبر ومن الك فإن سوية اإلنسان العقلية والنفسية والجسمية تشكل مناخاً خصبا ً للتعلم و النحو )4( .
إن المفهوم الحديث للوسائل التعليمية تدرل المربون فى تسمية الوسيلة فكان لهتا أستماء متعتددة منهتا وستائل اإليضتاح-
الوستتائل البصتترية – الوستتائل الستتمعية البصتترية – الوستتائل المعينتتة – الوستتائل التعليميتتة – وستتائل اإلتصتتال التعليميتتة  ،وأختتر
تسمياتها تقنية التعليم وتكنولوجيا التعليم )0( .
 / 4الوسائل البصرية ستميو بالبصترية كونهتا تعتمتد علتى حاستة البصتر كمصتدر رئتيس فتى التتعلم  ،فاإلنستان يشتاهد
األشياء ويتعرف عليها ويدركها ثم يتعلمها  ،فالتعليم بالمشاهدة عن طريق القراءة تعليم بصترى ومشتاهدة الصتور تعلتيم بصترى
كذلك وهكذا  .واكد على الك من العلماء الحسن بن الهيثم وجان جاع روسو الذى يؤكد ضرورة وضع األشتياء امتا عتين المتتعلم
فيدركها ليتعلم بعيداً عن الكالم المجرد .
الوسائل السمعية البصرية من الثابو علميا ً كلما إشتركو الحواس اكثر فى عملية التعلم كان مردود المعرفة والخبترة
اكثتتر  ،كتتذلك إن لحتتواس اإلنستتان قتتدرات متكاملتتة تستتتند كتتل منهتتا علتتى األختترى  ،وإهمتتال اى منهتتا فتتى عمليتتة التتتعلم يقلتتل متتن
القدرات المتميزة التى وضعها هللا تعالى فى اإلنسان إال أن الحواس كمصدر للتعلم فإنها تختلف من واحدة ألخرى .
 / 0كذلك نجد وسائل معينة لإليضاح وهذه إرتبطو تسميتها بإجتهادات المدرس الخاصة فتى إيجتاد متواد عبتر ( كالمته
ولوح الطباشير والكتاك المدرسى ) التقنية فى تقريب المفاهيم ألاهتان التالميتذ وإيضتاح النقتاط التتى اليستتطيع شترحها بالكلمتة
المجردة ا لتى إعتاد اإلعتماد عليها كمصدر إساسى للتعليم  ،ومن هذه التسمية يتبين لنا إن هذه الوسائل اإليضتاحية متواد وأدوات
زائدة يستطيع المعلم اإلستغناء عنها وإستخدامها إجماالً .
الوسائل التعليمية التعلمية -:
جاء هتذا المستمى فتى فتترة متطتورة لوضتع التعلتيم فتى العتالم العربتى  ،وعضتد هتذا الوضتع المتطتور وجتود المنتاهج
التعليمية المدروسة وتطتور إمكانتات المعلتم الفنيتة والفيزيائيتة وتأهيلته نتيجتة انتشتار معاهتد المعلمتين والجامعتات باإلضتافة إلتى
إطاللة العالم العربى على ماتوصلو إليه التربية والتعليم فى العتالم متن تطتور وإستتيعاك إلختراعتات العصتر فكتان الرقتى بهتذا
المسمى إلى وسائل تعليمية تعلمية على إعتبار أنها مواد وادوات مكملة للمحتوى المعرفى للموضوع التعليمى .

 -5شعبان عبد العزيز خليفة  ،الفهرسة الوظيفية للكلمات  ،ورقة علمية
 -2محمد على السيد  ،الرسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم  ،دار الرث  ،عمان األردن  ،ص5898 ، 12م .
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وسائل اإلتصال -:
ركزت هذه الوسائل علتى إعتبتار ان الوستائل الحستية وتقنيتات التتعلم والوستائل التعليميتة ادوات ومتواد تعليميتة بخبترة
ودراية فى تحقيق عملية اإلتصال التى تشكل فى هذه المرحلة المفهوم العام لعملية التعليم والتعلم  ،وعناصر هذه العملية هى -:
 -4المرسل  :أخذ دور المعلم .
 -0الرسالة  :وتحمل المعرفة والخبرة .
 -3المستقبل  :وهو المتعلم .
 -1وسيلة اإلتصال أو اداة نقل المعرفة من الراسل إلى المرسل  :وهى الوسائل التعليمية (وسائل اإلتصال ) )4( .

شروط إختيار الوسائل التعليمية -:
إختيار الوسيلة التعليمية يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط منها ما يلى )0( -:
 -4أن تكون الوسيلة مناسبة للوظيفة التى اختيرت من اجلها وضرورية إلتمام عملية التعليم.
 -0أن توفر الوقو والجهد على كل من المعلم والمتعلم وأن تكون بسيطة وسهلة اإلستعمال.
 -3أن تسهم فى تلبية اإلحتياجات الفردية للتالميذ .
 -1أن تكون قابلة لإلستعمال فى ظروف واقعية للمدرسة و تجذك إهتمام التالميذ.
 -8يفضل أن تصنع من خامات البيئة المحلية .
 -1أن تكون مناسبة وضرورية إلتمام عملية التعليم.
 -7أن تجذك إهتمام التالميذ وتتحدى تفكيرهم .
 -5أن توفر الجهد والوقو لكل من المعلم والتالميذ .
 -5أن ال يتعارت محتواها مع قيم المجتمع وأهدافه .

هذه الشروط تعتبر هامة عند إختيار الوسيلة التعليمية إال ان هنالك عوامل عدة أكثتر اهميتة بالنستبة للمعلتم عنتد إختيتار
الوسيلة منها )3( -:

 -5الكلوب – مرجع سابق  ،ص

12،11،12،12

 -2أ.ج روميسوفسكى  ،ترجمة صالح العربى وفخرالدين القال  ،اختيار الوسائل التربوية  ،الكويت،ص 22
 -1روميسوفسكى  ،مرجع سابق  ،ص 22
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 -4أن يكون قادراً على تحقيق الهدف الذى يسعى له منها .
 -0أن يتماشي أستخدام الوسيلة مع الخطة التعليمية التى وضعها .
 -3أن تكون مناسبة للتالميذ الذين يستخدمونها .
 -1أن تكون مناسبة من حيث حجم التالميذ الذين يستخدمونها .
لقد أثبتو الدراسات مدى اهمية أن يراعى المعلم عند اختياره للوسيلة التعليميتة متا ستوف تشتارع بته هتذه الوستيلة ومتا
يميزها عن غيرها من الوسائل بالنسبة للموقف التعليمى الذى تختار له  ،حيث تتمثل هذه المشاركة فى  :األلتوان – األصتوات –
الحركة – األشكال المرئية  ،بمعنى أن موقفا ً تعليميا ً قد يتطلب أن يتعرف التالميذ على صوت ما  ،فى هتذه الحالتة يكتون إختيتار
السيلة منصبا ً على أنواع التسجيل أو الراديو أو غيرها من الوسائل .
يمكن ان نخلص اهم العوامل التى تؤثر فى إختيار الوسيلة والتتى اكرهتا ( روميسوفستكى ) فتى كتابته إختيتار الوستائل
التعليمية وإستخدامها وفق مدخل النظم كما يلى )4( -:

نموال للعوامل التى تؤثر فى إختيار الوسيلة التعليمية

 -5روميسوفسكى  ،مرجع سابق  ،ص 22
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إستخدام الوسائل التعليمية وقاعدتها -:
أوضحو التربية الحديثة أهمية الوسائل التعليمية وأثرها الكبير فى تقريب الحقيقة مما جعل التعليم مشوقاً وأكثر فهماً
ووضوحا ً للمتعلم وأكثر تثبيتا ً للمادة الدراسية  ،كما تساعد الوسيلة التعليمية فى توجيه المتعلم للمالحظة والتعلم واإلستنباط ألنه
يكون مصوراً لما يوضحه أمامه  ،وكذلك تساعد الوسيلة التعليمية على شرح الكلمات والجمل التى ال تدل على شا محسوس ،
وقد حددت فى السنة النبوية أمثلة فى هذا الشان  ،فعن عبد هللا إبن مسعود رضى هللا عنه قال  :خط لنا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ثم قال  :هذا سبيل هللا  ،ثم خط خطوطا ً عن يمينه وعن شماله ثم قال  :هذه سبل متفرقة على كل سبيل شيطان يدعو إليه ،
ثم وضع يده على الخط األوسط ثم قراء  :إن هذا سراط مستقييم فإتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ()4
قواعد إستخدام الوسائل التعليمية -:
الشك إن إستخدام الوسائل التعليمية أصبح مطلباً ملحا ً لتحقيق األهداف التربوية  ،إال أن تعدد الوسائل التعليمية
وحاجتها إلى اإلستعدادات الفنية والتأهيل التربوى والتدريب من المعلم يجعل من عدم اإللمام بالمتطلبات التى تضمن توظيفها
التوظيف األمثل عامالً معينا ً إلظهار أهميتها وإبراز دورها فى أاهان المتعلمين  ،بل أنهم يملون عند إستعمالها ويظهرون
بعض التأفف من الك  ،مما ينعكس على العملية التعليمية وعلى إثارة واقعية التالميذ وعدم حماسهم لإلنهماع فى المواقيو
التعليمية فى تدريس معظم المواد بشكل عام وبعد أختيار الوسيلة تأتى مرحلة إستخدام الوسيلة والتى تنقسم إلى ثالث مراحل هى
-:
أوالً  :اإلستعداد :
الوسيلة عنصر يتكامل مع عدد من العناصر االخرى التى ينظمها المعلم لتحقيق االهداف والك يتطلب وجود الوسيلة
مع المعلم قبل إستخدامها بوقو كافى لتجربتها ثم تقديمها للتالميذ بعد أن تكون مناسبة للهدف المقصود .
ومن المعلوم إن المعلم اليستطيع القيام بهذا التقديم إال بعد دراسة الوسيلة قبل عرضها وبعد التفكير فى كيفية تقديمها ،
باإلطالع على الوسلة وتعلمها قبل تقديمها مهم جداً من أن يلزم فى بعض األحيان شرح الرموز والمصطلحات تفسير صحيح
يتسبب فى تكوين مدركات خاطئة عن الشا المفروت  ،فيجب على المعلم أن يختار بدقة لتحديد المنافذ التى قد يتسرك منها
الخطأ أو عوامل فهم الذين يستقبلون الرسالة .
ثانيا ً  :شروط إستخدام الوسيلة فى اآلتى -:
 -4يجب أن يركز المعلمون على أهداف التعلم وخصائص التالميذ عند إختيارهم لوسيلة .

 -5صحيح البخارى  ،كتاب الوضوء
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 -0يجب على المعلم أن ينظم التسهيالت الطبيعية واألسس الالزمة إلستخدام الوسيلة مع مالحظة الزمن والتكلفة وجذك
إنتباه التالميذ
 -3يجب أن تلفو نظر التالميذ إلى الخبرات التى تثيرها الوسائل فى إستيعابهم .
 -1يجب أن يخضع المعلم الوسيلة وطرق إستخدامها للتطوير المستمر بغرت الحكم على مدى فعاليتها التعليمية .
ثالثا ً  :التقويم -:
وهو جزء الينفصل عن الطريقة ويبدأ بمعرفة األهداف المراد تحقيقها ويتضمن الك عدة خطوات منها تحديد الحرية
التى تحققو بها تلك األهداف ،ويستلزم الك معرفة نواحى القوة والضعف فى اإلستخدام ووضع التفسيرات الممكنة  ،وغند تقديم
الوسيلة يجب مراعاة مايلى -:
 -4هل اعطو الوسيلة صورة واضحة وحقيقية من األفكار والعمليات واألشياء واألحداث التى توضحها
 -0هل حققو فى النهاية األغرات التى أستخدمو من أجلها فى الدرس .
 -3هل الوسيلة والمادة التى توضحها سليمة من الناحية العلمية ومناسبة ألعمار التالمذ .
 -1ماهى نواحى القوة ونواحى الضعف التى يمكن ان تستخدم فى المرات القادمة لتحسين فعاليتها العلمية )4( .

إجراءات البحث الميدانية -:
تتطلب طبيعة هذا البحث إستخدام المنهج الوصفى التحليلى ،
مجتمع البحث -:
يتكون مجتمع البحث من معلمى ومعلمات تعليم مرحلة األساس بمحلية جبل أولياء قطاع الكالكلة .
عينة البحث -:
إختار الباحث عينة البحث من نفس مجموعة مجتمع البحث وعددهم (  ) 02معلم ومعلمة من مرحلة األساس بمحلية
جبل أولياء قطاع الكالكلة  ،وزعو عليهم اإلستبانة  ،وكان أختيار العينة عشوائيا ً .
أدوات البحث -:
إستخدم الباحث اإلستبانة والمالحظة كأدوات لهذا البحث .
-5مصطفى حسن عبدالرحمن  ،مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا  ،ص 5885 ، 211م
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وصف اإلستبانة -:
صمم الباحث اداة مناسبة من نوع اإلستبانة كوسيلة للتعرف بها على مصدر الوسيلة التعليمية فى عملية التعليم والتعلم
بمرحلة األساس .
وتم مخاطبة المعلمين والعلمات من خالل خطاك مقدم مع اإلستبانة لتوضيح غرت البحث والطلب منهم إخيتار
األجابة على األسئلة فى االستبانة بعد التأكيد لهم بأن مايدلون به بغرت البحث فقط .
تكونو اإلستبانة فى جزئها األول من بيانات أولية ألفراد العينة المفحوصة شملو  :النوع – المؤهل – التخصص –
الدرجة الوظيفية – سنوات الخبرة .
كما شملو فى جزئها الثانى محاور اإلستبانة وهى أربعة محاور :
 -4المحور االول  :أهمية الوسيلة التعليمية .
 -0المحور الثانى  :مدى توفر الوسائل التعليمية فى المدارس .
 -3المحور الثالث  :تصميم وإستخدام المعلم للوسائل التعليمية .
 -1المحور الرابع  :المشاكل التى تعوق إستخدام الوسائل التعليمية .
وحصر الباحث اإلستجابات فى ثالث مجاالت هى  -:أوافق – أوافق إلى حد ما – ال أوافق  .والك لسهولة هذا النوع
من القياس وقدرته على اإليفاء بالمطالبات المراد قياسها .

جدول رقم ( )4يوضح إستراتيجية اإلستبانة من حيث توزيع العبارات على محاور البحث -:
ترتب المحاور
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عنوان المحاور

عدد العبارات

المحور االول

أهمية الوسائل التعليمية

7

المحور الثانى

مدى توفر الوسائل التعليمية فى المدارس

42

المحور الثالث

تصميم وإستخدام الوسائل التعليمية

1

المحور الرابع

المشكالت التى تعوق إستخدام الوسائل التعليمية
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المعالجات اإلحصائية -:
بعد جمع الباحث للبيانات عن طريق اإلستبانة تم تفريغ البيانات وتحميلها من الجدول وتفسيرها بواسطة الطرق
اإلحصائية فى إستخرال التكرارات والنسب المئوية عن طريق تحليل كل عبارة فى جدول منفصل .

نتائج البحث -:
بعد الدراسة للفصول السابقة توصل الباحث إلى نتائج تعكس مدى تحقق فروت الدراسة  ،وتتمثل نتائج البحث فى
اآلتى -:
 -4الوسائل التعليمية تساعد المعلم وتحسن من أدائه فى إدارة الموافق التعليمية .
 -0الوسائل التعليمية تزيد من دافعية التالميذ .
 -3الوسائل التعليمية تقلل من الفروق الفردية بين التالميذ وتشجعهم على المشاركة الفصلية .
 -1عدم توفر كثير من الوسائل التعليمية بالمدارس .
 -8المعلم يستطيع صناعة وتصميم الوسيلة التعليمية من المواد المتوفرة فى محيط بيئته .
 -1غالبية المعلمين غير متحمسين إلستخدام الوسائل التعليمية .
 -7عدم توفر الكهرباء فى كثير من المدارس .
 -5إزدحام الفصول يقلل من إستخدام كثير من الوسائل التعليمية .
 -5عدم توفر نثريات بالمدارس يعطل كثير من االعمال الصفية .
 -42قلة التدريب للمعلمين .

توصيات البحث -:
على ضوء النتائج السابقة يوصى الباحث باآلتى -:
 -4ألهمية الوسيلة التعليمية للمعلم والمتعلم يجب توفرها فى المدارس .
 -0اإلهتمام بتدريب المعلمين وإعدادهم .
 -3حل مشكلة إزدحام الفصول بالرجوع إلى العدد المحدد .
 -1على الجهات المسؤلة توفير الكهرباء بالمدارس إلهميتها .
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المقترحات -:
يقترح الباحث للمعنين بأمر التعليم والمهتمين به بما يلى -:
 -4إجراء دراسات فى مجال الوسائل التعليمية بصورة موسعة .
 -0إجراء دراسات مقارنة فى المجال .
 -3التفرغ التام إلجراء الدراسة .

المراجع -:
أوالً  :األحاديث النبوية -:
 -4صحيح البخارى – كتاك الوضوء
ثانيا ً  -:المراجع العربية -:
 -4أحمد خيرى كاظم وجابر عبد الحميد – الوسائل التعليمية والمنهج -دار النهضة العربية – القاهرة 4555م .
 -0إبراهيم مطاوع وآخرون -الوسائل التعليمية – دار النهضة العربية – القاهرة – 4553م .
 -3أ.ل.روميسوفسكى – ترجمة صالح العربى وفخر الدين القال -إختيار الوسائل التربوية – الكويو .
 -1بشير عبد الرحمن الكلوك – التكنولوجيا فى عملية التعليم والتعلم – دار الشروق للنشر – عمان  ،األردن – 4553م .
 -8جابر عبد الحميد مطاوع – التعليم وتكنولوجيا التعليم – دار النهضة العربية -القاهرة – 4575م
 -1فتح الباك عبد الحليم إبراهيم – وسائل التعليم واإلعالم – عالم الكتب – القاهرة .
 -7شعبان عبد العزيز خليفة – التربية المكتبية لتالميذ المدرسة االبتدائية – الدار المصرية اللبنانية4551 -م
 -5محمد زياد حمدان – وسائل تكنولوجيا التعليم – إدارة التربية الحديثة  -بيروت – 4558م
 -5مصطفى حسن عبد الرحمن – مفهوم الوسائل التعليمية والتكنولوجيا 4554-م
ثالثاً  -:المراجع االجنبية -:
1- Settler k p -a-history of instruction technology new York-insecure hillco pp-22-23
2- Gaiied ,m-education media towards domestic frication entice helical had 1997
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