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 الوسائط و تقنيات التعليم

 : المقدمة

لـــم دعــت ادتأــاظ م  علــا  تعليأــا دلــت الوســائب التعليأيــ  ظبلــاب  ــو التــ     لــب م ــ    ــ وب   ــو 
 الض وبات لضأان عجاح تلك النلم وجزءاب ال دتجزم فا لني   نلو تها .

لهـا جـروب تابدةيـ  متدأـ  و ع من لتاد  االدتأاظ دلت الوسائب التعليأي  فا دأليتا التعليم والـتعلم 
  فإعهـــا  ـــا ل تـــت من تاـــوبت تاـــوباب  ت اقـــاب خ يـــ اب فـــا اموعـــ  ايةيـــ    ـــع  هـــوب الـــنلم التعليأيـــ  

 الحتدت  .

ومت   ت الوسائب التعليأي  لأ الـ  وودلـ  تاـوبت ة لهـا  ـو   الـ  رلـت مةـ ل اتـت و ـلت رلـت 
دــــــــــ  االتةـــــــــا  الحتدتــــــــــ  مبمـــــــــت   االهـــــــــا التــــــــــا عنـــــــــهت ا اليـــــــــو  فــــــــــا  ـــــــــب ابت اوهـــــــــا لنل  

Communication Theory  وادــتـــأاظ ــــا دلــــت  ـــــتةب الـــنلمSystems 

Approach 

وسو  دقتة  الحـتد  دلـت تع دـل للوسـائب وظوب ـا فـا تحلـيو دأليـ  التعلـيم والـتعلم والعوا ـب 
 التا تؤث  فا اةتياب ا وموادت اةتياب ا ومساسيات فا استةتا  الوسائب التعليأي .

 لوسائل التعليمية :تعريف ا

ســ    الوســائب التعليأيــ  دلــت معهــا مجهــز  ومظوات و ــواظ دلــتةت ها الأعلــم  ظد ــتا لحــافدــ    
 لتحليو دألي  التعليم والتعلم .

 ومت تّتبج الأ لون فا تلأي  الوسائب التعليأي  فكان لها مسأاء  تعتظ   نها :

ي    الوســائب الأعنيـــ    الوســائب التعليأيـــ    وســائب اضدضـــاح   الوســائب ال ةـــ د    الوســائب اللـــأع
وماـت  تلــأي  لهـا تكنولوجيــا التعلـيم التــا تعنـا دلــم تا يـا الأع فــ  فـا اييــ ا  العلأيـ  لا دقــ  

  نلأ  .

و ــا لأعنا ــا النــا ب تضــم جأيــع الاــ أل وايظوات وايجهــز  والتنليأــات الألــتةت   فــا علــا  
   .تعليأا لغ   تحقيا م تا  تعليأي   حتظ
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 دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم والتعلم :

دأكـــو للوســـائب التعليأيـــ  من تلعـــً ظوباب  ا ـــاب فـــا النلـــا  التعليأـــا . وبيـــم من  ـــرا الـــتوب مختـــ  
و وااب فا الأجتأعات التا عنـ  فيهـا  ـرا العلـم   خأـا دـت  دلـت ملـك النأـو الأمـا يأا للأجـا  

ت  لتقنيــ  التعلــيم فــا لــ ا م التعلــيم والتــتبدً خأــا تنــي  رلــت م   ــو جهــ    والألــا أات العتدــ
مظد ــات الأجــا    رال من  ــرا الــتوب فــا  جتأعاتنــا الع ليــ  دأو ــاب ال دتعــتل االســتةتا  التقليــت  

ظون التـــ ثي  الأ افـــ  فــا دأليـــ  الـــتعلم وافتقــاظ  ـــرا االســـتةتا   -رن وجــتت  -لــ عا الوســـائب 
 ت دلي  الأمهو  الأعا   لتقني  التعليم .لألسلوب النلا ا الر  دؤخ

 ودأكو من علةص التوب الر  تلع ه الوسائب التعليأي  فا تحليو دألي  التعليم والتعلم لأادلا :

 

 أوالً : إثراء التعليم :

مو ــحت التباســات وايلحــا  ح  نــر ا خــ  التعلــيم اللــأعا ال ةــ   د و ــ وباب لــالعقوظ التاليــ  من 
  تلعــً ظوباب جو  دـــاب فـــا رثــ اء التعلـــيم  ــو ةـــ   ر ـــاف  ملعــاظ و ـــؤث ات ةا ـــ  الوســائب التعليأيـــ

ولــ ا م  تأيــز  . رن  ــرا الــتوب للوســائب التعليأيــ  دعيــت الت خيــت دلــت عتــائم ايلحــا  اــو  م أيــ  
الوســائب التعليأيـــ  فـــا توســـيع ة ــ ات الأـــتعلم وتيلـــي  لنـــاء الأمــا يم وتةاـــا الحـــتوظ الجغ افيـــ  

 بدً من  را التوب تضادل االياب لل ً التاوبات التقني  الأت اق  التا جعلـت  ـو والا يعي  وال
ال يئ  الأحيا  لالأتبس  تنـكب تحـتداب يسـاليً التعلـيم والـتعلم الأتبسـي  لأـا تزةـ  لـه  ـر  ال يئـ  

  و وسائب اتةا   تنود  تع   ال سائب ل ساليً  تي   و ن م  وجرال  .

 ليم :ثانياً : اقتصادية التع

ودقةت لرلك جعب دألي  التعليم امتةاظد  لتبج  مخ    و ة   زداب  عل   التعلم رلت تكلمته . 
فالهت  ال ئيس للوسائب التعليأي  تحقيا م تا  تعلم مالل  للقياس لألتول فعا   و اي  

 التكلم  فا الومت والجهت والأةاظب .

 . هتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلمثالثاً : تساعد الوسائل التعليمية على استثارة ا

د ةر التلأير  و ة   استةتا  الوسائب التعليأي  الأةتلم  لعا الة  ات التا تتي  ا تأا ه 
 وتحقيا م تافه .
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وخلأا خاعت الة  ات التعليأي  التا دأ  لها الأتعلم مم ب رلت الوامعي  م    لها  عنت  لأوساب 
 ت التلأير رلت تحقيقها وال ي ات التا دتوأل رلت رف ادها .وثيا الةل  لاي تا  التا دلع

 . رابعاً : تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداداً للتعلم

  را االستعتاظ الر  رما و ب رليه التلأير دكون تعلأه فا مفضب  وب  .

يؤ الة  ات ال ز   و تا  دلت ملك  نا ت  فيلم سينأائا او  لعا الأو ودات التباسي  ته
 للتلأير وتجعله مخت  استعتاظاب للتعلم .

 خامساً : تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم .

رّن افت ا  جأيع الحواس فا دأليات التعليم دؤظ  رلت ت سيخ وتعأيا  را التعّلم والوسائب 
ا لرلك تلادت دلت ردجاظ د مات التعليأي  تلادت دلت افت ا  جأيع اواس الأتعّلم   و 

 باسة  وويت  ليو  ا تعلأه التلأير   ودت تً دلت ملك لقاء مث  التعلم .

 سادساً : تساعد الوسائل التعليمية عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظية.

والأقةوظ لاللملي  استعأا  الأّتبس ملما ا ليلت لها دنت التلأير التالل  التا لها دنت الأّتبس 
دحاو  تو ي   ر  ايلماظ الأج ظ  لوسائب  اظد   حلوس  تلادت دلت تكودو  وب   ئي   وال

لها فا م و التلأير   ولكو رما تنودت  ر  الوسائب فإن اللمظ دكتلً ملعاظاب  و الأعنت تقت ب 
له  و الحقيق  اي   الر  دلادت دلت زداظ  التقابب والتاالا ليو  عاعا ايلماظ فا م و خب  و 

 الأّتبس والتلأير .

 ... سابعاً : يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمة

 ثامناً : تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اإليجابية في اكتساب الخبرة .

تنأا الوسائب التعليأي  متب  التلأير دلت الت  ب وظم  الأ ال  وات اع التمكي  العلأا للو و  
ت . و را ايسلوب دؤظ  لالض وب  رلت تحليو عودي  التعلم وبفع ايظاء دنت رلت اب الأنك 

 الت  ير

تاسعاً : تساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات 

 ح عل د  سكن  د . الصحيحة
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عاشراً : تساعد على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين 

. 

 .حادي عشر : تؤدي إلى ترتيب واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ ال

 الثاني عشر : تـؤدي إلـى تعـديل الــسـلوك وتـكـويــــن االتجاهـات الجديدة.

  * العوامل التي تؤثر في اختار الوسائل التعليمية ...

لتا مخ  ا بو يلوفلكا دأكو من علةص م م العوا ب التا تؤث  فا اةتياب الوسائب التعليأي  وا
 فا ختال  اةتياب الوسائب التعليأي  واستةتا ها وفا  تةب النلم خأا دلا :

  

 * قواعد اختيار الوسائل التعليمية ...

 التأكد على اختيار الوسائل وفق أسلوب النظم . -1

ن تةضع الوسائب التعليأي  الةتياب ورعتاج الأواظ التعليأي    وتنغب ايجهز  التعليأي  م  م
واستةتا ها  أو علا  تعليأا  تكا ب   و را دعنا من الوسائب التعليأي  لم دعت دنل  رليها دلت 
معها مظوات للتتبدس دأكو استةتا ها فا لعا ايومات   واالستغناء دنها فا مومات مة ل   

النل   الحتدت  للوسائب التعليأي   أو العألي  التعليأي    تقو  دلت مساس تةأيم وتنمير جأيع ف
جواعً دألي  التعليم والتعلم   وتضع الوسائب التعليأي  خعنة   و دنا   النلا    و را دعنا من 

ر  دقو  دلت اةتياب الوسائب التعليأي  دلي  وفا علا  تعليأا  تكا ب   مال و و مسلوب النلم ال
مبلع دأليات مساسي  لحي  دضأو اةتياب  ر  الوسائب وتةأيأها واستةتا ها لتحقيا م تا  

  حتظ 

 قواعد قبل استخدام الوسيلة .. -2

 تحتدت الوسيل  الأناس   . -م 

 الت خت  و تواف  ا . -ب

 الت خت ر كاعي  الحةو  دليها . -ج



www.elbassair.com 

 تجهيز  تال ات تنغيب الوسيل  . -ظ

    كان د   الوسيل  .تهيئ -و

 قواعد عند استخدام الوسيلة .. -3

 التأهيت الستةتا  الوسيل  . -م

 استةتا  الوسيل  فا التوميت الأناسً . -ب

 د   الوسيل  فا الأكان الأناسً . -ج

 د   الوسيل  ل سلوب فيا و تي  . -ظ

 الت خت  و بؤد  جأيع الأتعلأيو للوسيل  ة   د  ها . - ـ

  و تمادب جأيع الأتعلأيو  ع الوسيل  ة   د  ها . الت خت -و

 رتاا  الم    لأنابخ  لعا الأتعلأيو فا استةتا  الوسيل  . -ز

 دت  التاودب فا د   الوسيل  تجن اب للألب . -ح

 دت  اضدجاب الأةب فا د   الوسيل  . -ط

 دت  ازظاا  التبس لعتظ خ ي   و الوسائب . - 

  ا  الت  ير لعت استةتا ها تجن ا العة افهم دو  تالع  الأعلم .دت  رلقاء الوسيل  م - 

 اضجال  دو مد  استملابات   وبد  للأتعلم او  الوسيل  . - 

 قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة ... -4

تقودم الوسيل  : للتع   دلت فعاليتها مو دت  فعاليتها فا تحقيا الهت   نها   و تل تمادب  -م
  ير  عها   و تل الحاج  الستةتا ها مو دت  استةتا ها     مة ل .الت 
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 ياع  الوسيل  : م  ر  ح  ا مت دحت  لها  و مداا    واست تا   ا مت دتلل  نها    -ب
 ورداظ  تنليمها وتنليقها   خا تكون جا ز  ل ستةتا      مة ل .

ها لحيو ول ها مو استةتا ها فا امظ الوسيل  : م  تةزدنها فا  كان  ناسً دحافظ دلي -ج
 د . 173ص  -  ات ماظ   . ح  ا   رسأاديب 

 * أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية ...

 تحديد األهداف التعليمية التي تحققها الوسيلة بدقة .. -1

و را دتالً  ع ف  جيت  لا دق   ياي  اي تا  لنكب ظميا مالب للقياس و ع ف  مدضاب 
 الخ .… ي تا  : العقلا   الح خا   االعمعالا لألتودات ا

ومتب  الألتةت  دلت تحتدت  ر  اي تا  دلادت  دلت االةتياب اللليم للوسيل  التا تحقا 
  را الهت  مو ملك .

 معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها .. -3

من دكون دابفاب للألتول  وعقةت لالمئ  الألتهتف  الت  ير   والألتةت  للوسائب التعليأي  دليه
 العأ   والرخائا والأع فا وااجات الأتعلأيو اتت دضأو االستةتا  المّعا  للوسيل  .

 معرفة بالمنهج المدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها من المنهج .. -3

 مهو  الأنهم الحتد  ال دعنا الأاظ  مو الأحتول فا الكتاب الأتبسا لب تنأب : اي تا  
والأحتول   و دق  التتبدس والتقودم   و عنت ملك من الألتةت  للوسيل  التعليأي  دليه اضلأا  
الجّيت لاي تا  و حتول الأاظ  التباسي  وو دق  التتبدس وو دق  التقودم اتت دتلنت له ايعلً 

 وايفضب للوسيل  فقت دتالً اي   استةتا  وسيل  جأا ي د  مو وسيل  ف ظد  .

 بة الوسيلة قبل استخدامها ..تجر -4

والأعلم الألتةت   و الأعنا لتج دً الوسيل  م ب االستةتا  و را دلادت  دلت اتةام الق اب 
الأناسً لن ن استةتا  وتحتدت الومت الأناسً لع  ها وخرلك الأكان الأناسً   خأا معه 

الأالوب مو من دكون  دحمظ عمله  و  ماجآت يي  ساب  مت تحت  خ ن دع   فيلأاب يي  الميلم



www.elbassair.com 

جهاز الع   يي   ال  للعأب   مو من دكون و ل الوسيل  فا التليب يي   االا لأحتوا ا 
 ملك  أا دل ً را اجاب للأّتبس وفو ت ليو الت  ير .

 تهيئة أذهان التالميذ الستقبال محتوى الرسالة .. -5

 و و ايساليً الألتةت   فا تهيئ  مم ان الت  ير :

  جأود   و ايسئل  رلت التابسيو تحتهم دلت  تالع  الوسيل  *توجيه 

 * تلةيص لأحتول الوسيل   ع التن يه رلت عقاط  ا   لم دتع   لها التلةيص 

 * تحتدت  نكل   عين  تلادت الوسيل  دلت اّلها. 

 تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة : -6

ستلتةت  فيه الوسيل   تب : اض اء     ودنأب ملك جأيع الل و  الا يعي  للأكان الر 
 التهود    توفي  ايجهز    االستةتا  فا الومت الأناسً  و التبس .

فإما لم دنج  الألتةت  للوسيل  فا تهيئ  الجو الأناسً فإن  و الأؤخت اضةماأل فا الحةو  
 دلت عتائم الأ يوب فيها .

 تقويم الوسيلة . -7

 ت ت ت دلت استةتا  الوسيل   ع اي تا  التا مدتت  و مجلها  ودتضأو التقودم النتائم التا

ودكون التقودم داظ  ل ظا  لقياس تحةيب التابسيو لعت استةتا  الوسيل    مو  ع ف  اتجا ات 
 التابسيو و يولهم و هاباتهم و تل متب  الوسيل  دلت ةلا جو للعألي  الت لود  .

م درخ  فيها دنوان الوسيل  وعودها و ةاظب ا والومت ودنت التقودم دلت الأّعلم من  لاف  تقود
الر  استغ مته و لةةاب لأا ااتوته  و  اظ  تعليأي  وبمده فا  تل  ناس تها للتابسيو والأنهاج 

 الخ .… وتحقيا اي تا  

 متابعة الوسيلة . -8
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  ياتا  والأتالع  تتضأو ملوان النناط التا دأكو من دأابسها التابس لعت استةتا  الوسيل
  زدت  و التمادب ليو التابسيو .

  * المــــراجــــع

ظاب النهض   -مسلوب النلم ليو التعليم والتعلم  -جال  د ت الحأيت   وا   د ت ال ازأل  -1
   . 1778التوا   -الع لي  
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-1778    

 


