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 اس تخدام الوسائل التعلميية والوسائط التنكولوجية

 لضامن جودة التكوين والتعلمي يف نظام ل م د

 جامعة املس يةل          كرة                    د/امحد بوس -د/رمضان بوخرص 

 

 ملخص املداخةل:

التكنولوجية يف التكوين و التعلمي واتكيد عالقهتام هتدف هذه ادلراسة اىل توضيح امهية اس تغالل الوسائل التعلميية والوسائط 

 الوطيدة بتكنولوجيا نقل املعلومات  وضامن جودة التعلمي والتكوين خملتلف الاطوار يف التعلمي العايل يف ظل النظام اجلديد  وعرض تصممي

نتاج الوسائل التعلميية وقواعدها ، وأأسس اختيار الوسائل التعلميية التعلمية وطرق ت  قوميها.ا 

 مقدمة :

ن التحدايت اليت يواهجها العامل بسبب الانفتاح العلمي عن طريق ش باكت االتصال واملعلومات توجب عىل املؤسسات التعلميية   ا 

وسائل اجلامعية التكوينية الاهامتم بأأساليب التعلمي والتدريس احلديثة واليت يراعي فهيا عدة متغريات )الأهداف، احملتوى، مس توى الطلبة، ال

 التعلميية(.

فاس تخدام الوسائل التعلميية التعلمية يف خمتلف مس توايت التعلمي العايل يف نظام ل م د  هل أأمهية كبرية يف حتقيق أأهداف 

اصالحات التعلمي اجلامعي، وحىت يتحقق ذكل وجب عىل الأس تاذ أأن يكون فنيا متطورا ممتلاك همارات وكفاايت يف اس تخدام هذه الوسائل 

عدادمه وتدريهبم دلرجة عالية واخت  من يارها وفقا للمواقف التعلميية، ليك تؤههل لهتيئة جماالت اخلربة والتكوين املس متر للمتكونني حىت يمت ا 

 الكفاية.

 فالوسائل التعلميية تعد عنرصا رئيسا من عنارص االتصال التعلميي وتزيد من فعالية املوقف التعلميي وحتقيق أأهدافه وحل مشالكته.

 .لقد حضيت ابهامتم كبرية يف ادلول املتقدمة ملا لها من اثر يف نواجت التعلمي، فهيي تضمن التفاعل النشط بني املتعمل واملوقف التعلميي

س نحاول من خالل هذه ادلراسة التحليلية  ان نبني امهية اس تغالل واس تخدام الوسائل التعلميية يف ضامن جودة التكوين و 

نتاج الوسائل التعلميية وقواعدها بأأخذ منوذج اشور   ASSUREالتعلمي العايل ، واتكيد عالقهتا الوطيدة بتكنولوجيا التعلمي، وعرض تصممي ا 

 الوسائل التعلميية التعلمية وطرق تقوميها.مكثال، وأأسس اختيار 
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 مفهوم وامهية الوسائل التعلميية: -11

أأهجزة وأأدوات, ومواد  يس تخدهما املعمل لتحسني معلية التعلمي والتعمل, وتقصري مدهتا, وتوضيح املعاين,  الوسائل التعلميية يه"

ورشح الأفاكر, والتدريب  عىل املهارات, وغرس العادات احلس نة يف نفوسهم, وتمنية الاجتاهات, وعرض القمي, دون أأن يعمتد املدرس عىل 

ىل احلقائق العلمية الصحيحة, والرتبية القومية برسعة وقوة بتلكفة أأقل الألفاظ, والرموز, والأرقام, وذكل للو   ."صول بطلبته ا 

, وهذا  ي"  "( اليت تعينMediumوتعرف الوس يةل التعلمية عىل أأهنا أأداة أأو قناة اتصال, ويه مرتمجة عن اللكمة الالتينية) 

 يعين أأن الوس يةل أأي يشء ينقل املعلومات بني املرسل واملس تقبل.

وقد أأظهرت البحوث الرتبوية اليت أأجريت يف بالد خمتلفة, أأن الوسائل التعلميية أأساس ية يف تدريس املواد ادلراس ية اخملتلفة, وأأهنا 

مبكن أأن تساعد عىل تعلمي أأفضل للمتعلمني عىل اختالف مس توايهتم العقلية, وأأعامرمه الزمنية, وتوفر اجلهد يف التعلمي, ختفف العبء عن 

ذا توافرت اال ماكنيات املاداكهل املع سهامات عديدة يف رفع مس توى التعلمي يف أأية مرحةل من املراحل التعلميية, ا  ية مل. كام أأهنا ميكهنا أأن تسهم ا 

ذا اكنت فلسفة التعلمي تدعو, وتؤكد عىل تاكمل الوس يةل مع املهنج ادلرايس. نتاهجا, واس تخداهما فامي ا   والبرشية ال 

تقان.  فالوسائل التعلميية يه أأي يشء يس تخدم يف العملية التعلميية هبدف مساعدة املتعمل عىل بلوغ الأهداف بدرجة عالية من اال 

ىل مجموعة من ادلراسني Software(  واملواد )Hardwareويه مجيع املعدات )  (, والأدوات اليت يس تخدهما املعمل لنقل حمتوى ادلرس ا 

ىل الألفاظ وحدها.داخل غرفة الصف أأو خارهجا, هبدف حتسني   العملية التعلميية, وزايدة فاعليهتا دون الاستناد ا 

 مسميات الوسائل التعلميية : -12

مر مصطلح الوسائل التعلميية بعدة مراحل ومسميات خمتلفة، اختلفت ابختالف ادلور اذلي تؤديه يف العملية التعلميية, وابختالف احلواس 

دراكها، وأأمهها ما ييل :  املس تخدمة يف ا 

 التسمية عىل أأساس احلواس اليت ختاطهبا :

يف هذه املرحةل اعمتدت تسميات الوسائل التعلميية عىل احلواس اليت ختاطهبا هذه الوسائل, ولعل أأول امس هو الوسائل البرصية 

(Visual Aidsويه لك ما يس تخدمه املعمل من أأدوات ومواد تعلميية ختاطب حاسة البرص يف املتعمل, ويسميه الب ) عض التعلمي البرصي

(Visual instruction ( وذكل العتقاد املربني بأأن التعلمي يعمتد أأكرث عىل حاسة البرص وأأن من )من خربات الفرد يف التعلمي %91-81 )

د رااك أأفضل حيصل علهيا عن طريق هذه احلاسة,  والعامتدها أأيضا عىل املبدأأ الس يكولويج القائل " بأأن الفرد يدرك الأش ياء اليت يراها ا 

 وأأوحض مما لو قرأأ عهنا أأو مسع خشصا يتحدث عهنا".

ويه الأدوات واملواد التعلميية اليت يس تخدهما املعمل خماطبا هبا  (Audio Aids)وظهر أأيضا تسمية أأخرى ويه الوسائل السمعية 

 ( Audio instruction)حاسة السمع دلى الطلبة ال كساهبم خربات تعلميية مسموعة ويعرف ذكل ابلتعلمي السمعي
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وتعد هااتن التسميتان قارصاتن, حيث أأهنام  يف الأوىل أأو الثانية ركزت عىل حاسة البرص وحدها أأو حاسة السمع وحدها وتركت 

 بقية احلواس كأهنا ليس لها أأمهية يف معلية التعمل.

يث تس تخدم فهيا الأدوات ح  ( Audio Visual instruction)وظهر بعد ذكل تسمية أأخرى ويه التعلمي السمعي البرصي

ويه تركز عىل حاس يت  )الوسائل السمعية البرصية (والأهجزة واملواد اليت تكسب املتعمل خربات تعلميية عن طريق حاس يت السمع والبرص 

ال أأن أأحصاب هذه التسمية رمبا  -الشم واذلوق واللمس –السمع  والبرص معا وتعد هذه التسمية قارصة أأيضا حيث أأهنا هتمل بقية احلواس ا 

يعتقدون بأأن الفرد ميكن أأن حيصل عىل اكرب قدر من خرباته عن طريق حاس يت السمع والبرص مث ظهرت تسميات أأخرى اكرث مشوال وال 

 تركز عىل حاسة واحدة ولكن عىل مجيع احلواس مثل الوسائل احلس ية, والوسائل اال دراكية.

 عىل أأساس دورها يف التدريس:التسمية 

 Teaching Aids & instruction)عدت الوسائل التعلميية يف هذه املرحةل عىل أأهنا معينات للتدريس أأو معينات للتعلمي 

Aids) فسميت وسائل اال يضاح أأو املعينات السمعية البرصية نظرا لأن املعلمني قد اس تعانوا هبا يف تدريسهم, ولكن بدرجات متفاوتة لك 

 حسب مفهومه لهذه املعينات وأأمهيهتا هل, وبعضهم مل يس تخدهما واعمتد عىل الطريقة اليت تعمل هبا ونشا علهيا العتقاده أأهنا الأفضل.

وقد يعاب عىل هذه التسميات بأأهنا تقرص وظائف هذه الوسائل عىل حدود ضيقة للغاية, وتعتربها كاملية واثنوية يف معلية 

 ة هبا أأو الاس تغناء عهنا, كام ارتبطت ابملدرس لتوضيح ما يصعب رشحه, ومل تعط أأمهية للمتعمل .التدريس ميكن الاس تعان

 التسمية عىل أأساس دورها يف االتصال:

ويف هذه املرحةل اهمت ابلوسائل التعلميية عىل أأهنا وسائل لتحقيق االتصال, وفهيا بدا الاهامتم جبوهر العملية التعلميية, وهو حتقق 

 بني عنارص معلية االتصال واليت تتضمن املرسل واملس تقبل والرساةل والوس يةل والبيئة اليت يمت فهيا االتصال.التفامه 

عىل أأهنا قناة أأو القنوات اليت يمت هبا نقل  (Medium)مت تعريف الوس يةل  (Communication Theory)واعامتدا عىل نظرية االتصال  

ىل املس تقبل, وذلكل فأأن هذه القنوات متعددة ويتوقف اختيارها عىل عوامل كثرية مهنا الأهداف الرساةل( من املر  (الأهداف التعلميية سل ا 

م, التعلميية وطبيعهتا, والأهداف السلوكية اليت حيددها املعمل, وخصائص ادلارسني من حيث العمر الزمين والعقيل هلم والفروق الفردية بيهن

 مادية, كام يتوقف أأيضا اختيار الوس يةل عىل الظروف البيئية اليت يمت فهيا االتصال .واال ماكنيات املتاحة من موارد برشية و 

وبذكل جند أأن الاهامتم أأنصب عىل معلية  ( Means of Communication)ومن مث مسيت هذه املرحةل بوسائل االتصال 

التسميات أأن الوسائل التعلميية تسري يف دائرة ضيقة  االتصال وأأصبحت الوسائل التعلميية جزءا ممتام لهذه العملية ولكن يعاب عىل هذه

ىل املس تقبل.  ابعتبارها قناة اتصال فقط محلل الرساةل من املرسل ا 
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 التسمية عىل أأساس ارتباطها بعملييت التعمل والتعلمي:

طار يف هذه املرحةل نرى أأن مسميات الوسائل التعلميية قد خرجت هبا من نطاقها احملدود خالل املراحل  السابقة, حيث انتقلت هبا من ا 

ىل عالقهتا الأكرث اتساعا بعملية التعلمي والتعمل, ومن أأكرث مسميات هذه املرحةل ش يوعا ما يأأيت:  عالقهتا الضيقة ابحلواس والتدريس ا 

ىل ربط الوسائل بعملية التعلمي بش ىت صوره وأأشInstruction Aidsالوسائل التعلميية -أأ  اكهل, وهناك : تشري هذه التسمية ا 

الأهجزة والأدوات  "تعريفات كثرية ملصطلح الوسائل التعلميية, ميكن أأن نوجزها يف تعريفني: التعريف الأول يعرف الوسائل التعلميية بأأهنا

ىل املتعمل بسهوةل ووضوح"  . واملواد التعلميية اليت يس تخدهما املعمل داخل غرفة الصف, لتسري هل نقل اخلربات التعلميية ا 

ملالحظ أأن هذا التعريف حمدود وضيق, لأنه قرص الوسائل التعلميية عىل الأهجزة والأدوات واملواد فقط, وهذا غري حصيح فهناك وا

وسائل تعلميية أأخرى كرحالت مثال, ال تدخل يف نطاق الأدوات واملواد التعلميية، كام أأن هذا التعريف قرص الوسائل التعلميية عىل ما 

ل غرفة الصف فقط، وهذا أأيضا غري حصيح، لأن هناك وسائل تعلميية أأخرى اكملعارض واملتاحف مثال تس تخدم خارج يس تخدمه املعمل داخ

 جدران غرفة الصف .

آخر أأكرث مشوال واتساعا للوسائل التعلميية من هذا التعريف الأول، فاكن التعريف الثاين  هنا اكن البد من البحث عن تعريف أ

لميية يه "لك ما يس تخدمه املعمل من أأهجزة ومواد وأأدوات وغريها، داخل غرفة الصف أأو خارهجا، لنقل خربات اذلي يرى أأن الوسائل التع 

ىل نط ىل املتعمل سهوةل ويرس ووضوح مع الاقتصاد يف الوقت، واجلهد املبذول ".وهبذا التعريف خترج الوسائل التعلميية ا  اق تعلميية حمددة ا 

ىل غري ذكل من الوسائل التعلميية الأخرى. أأوسع ال يتحدد ابلأهجزة واملواد  فقط، بل يتعداها ا 

فالوسائل التعلميية متثل جزءا من منظومة تكنولوجيا التعلمي، وأأحد عنارصها, وعليه يكون مصطلح تكنولوجيا التعلمي أأكرث    

 معومية، ومشوال من مصطلح الوسائل التعلميية باكفة مسمياهتا .

ية ارتباطا وثيقا بثالثة حماور أأساس ية: املعمل اذلي يس تخدهما، واملتعمل اذلي تعود عليه الفائدة مهنا، وترتبط الوسائل التعلمي   

واملوقف التعلميي اذلي ترثيه وتزيد من فاعليته، ومن مث تسهم يف حتقيق أأهدافه، وعليه فا ن الوسائل التعلميية اجليدة ليست معنية أأو 

يضاحية، بل يه جزء من املهنج التعل   ميي، وحمور للنشاط التعلميي، وعنرص أأسايس من عنارص العملية التعلميية.ا 

 Learning aids الوسائل التعلمية: -ب

(، واليت ال تشرتط أأن تمت من خالل معلية تعلمي أأو تدريس مقصود بل ميكن أأن ( Learningوترتبط هذه التسمية بعملية التعمل 

 العديد من اخلربات بنفسه، دون الاس تعانة أأو الاعامتد عىل املعمل .تمت بطريقة ذاتية حيث ميكن للمتعمل تعمل 

وعىل ذكل نرى أأن الفرق بني الوسائل التعلميية والوسائل التعلمية ليس فرقا يف التعريف، لكنه فرق فمين يس تخدم تكل الوسائل، فا ن     

ن اس تخدهما املتعمل الكتساب خربات جديدة بنفسه دون الاعامت د اس تخداهما املعمل لنقل حمتوى تعلميي معني للمتعمل اكنت وسائل تعلميية, وا 

 املعمل أأصبحت وسائل تعلمية .والوسائل التعلميية وفقا ذلكل يه: "لك ما يس تخدمه املتعمل من  عىل
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 ية ".أأهجزة وأأدوات ومواد تعلميية, وغريها داخل أأسوار املؤسسة التعلميية، أأو خارهجا، هبدف اكتسابه ملزيد من اخلربات واملعارف بطريقة ذات 

 الوسائل التعلميية التعلمية: -ج

آن واحد، أأي ميكن أأن نظرا ال رتباط معلية التعمل بعملية التعلمي, ونظرا لأن الوس يةل الوحيدة ميكن أأن يس تخدهما املعمل واملتعمل يف أ

 تكون تعلميية وتعلمية يف املوقف الواحد، فاكن البد من دمج التسميتني يف مصطلح واحد، وهو الوسائل التعلميية التعلمية. 

لميية التعلمية بأأهنا: "مجموعة مكمتةل من املواد والأدوات والأهجزة التعلميية اليت يس تخدهما املعمل واملتعمل، وميكن تعريف الوسائل التع 

ليه، داخل غرفة الصف أأو خارهجا ، هبدف حتسني معلييت التعلمي والتعمل ".  لنقل حمتوى معريف، أأو الوصول ا 

و املتعمل من أأهجزة وأأدوات ومواد تعلميية وغريها داخل غرفة ادلرس وعلىه ميكن ان نس تنتج بأأهنا: " لك ما يس تخدمه املعمل أأ 

لهيا، بشلك يزيد من فاعلية وحتسني معلييت التعلمي والتعمل".  وخارهجا لنقل خربات حمددة أأو الوصول ا 

 التسمية عىل أأساس منحى النظم :

ىل الوسائل التعلميية فيظل منحى النظم   أأي أأهنا جزء ال يتجزأأ من منظومة متاكمةل  ) Systems) Approachويف هذه املرحةل بدأأ النظر ا 

املوضوعة من  (Strategies)ويه العملية التعلميية، حيث بدأأ الاهامتم ليس ابملواد التعلميية أأو الأهجزة التعلميية فقط، ولكن ابال سرتاجتية 

آخذ هذه املنظومة، وذكل لبيان كيفية اس تخدام هذه الوسائل  (Designer)قبل مصمم لتحقيق الأهداف السلوكية احملددة من قبل، أ

درات ابالعتبار معايري اختبار الوسائل وكيفية اس تخداهما، ومدى تويف اال ماكانت املادية والبرشية املتاحة يف البيئة اليت تس تخدم فهيا، وق

 املس تقبلني واخلصائص البيئية هل، مراعيا أأيضا الأهداف املراد حتقيقها.

وتكنولوجيا الرتبية   Instructional) (Technologyأأدخل عمل تكنولوجيا التعلمي  –منحى النظم  –سلوب ويف ظل هذا الأ 

Educational Technology) واذلي جتاوز مفهوم الوسائل التعلميية يف التعلمي, بل واهمت ابلعملية التعلميية كلك منذ بدايهتا يف حتديد )

دامئا، ونتج عن ذكل عدة تسميات للوسائل التعلميية من  ((Feed Sackفادة من التغذية الراجعة الأهداف التعلميية حىت التقومي والاس ت

وتسمية أأخرى ويه تكنولوجيا التعلميية )    Technolog Aided Programmed Learningبيهنا: الوسائل التكنولوجية املربجمة للتعلمي

، والتسمية الأخرية أأمع Multi MidiaemSystنظام الوسائل املعمتدة  ، وأأخرى (Instruction Technologyتكنولوجيا التعلمي( 

ل وأأمشل حيث تس تخدم الوسائل التعلميية مكنظومة فرعية مضن املنظومة اللكية ويه العملية التعلميية التعلمية، وابلتايل تكون هذه الوسائ

 أأساس ية يف العملية التعلميية وليست مساعدة للمدرس يس تخدهما أأو الس تخدهما. 

 Instruction  Multi  Mediaالوسائل التعلميية املتعددة : 

من أأكرث املصطلحات تداخال مع مصطلحي: الوسائل التعلميية وتكنولوجيا التعلمي مصطلح الوسائل التعلميية املتعددة، أأو ما يطلق 

 عليه الوسائل املتعددة أأو الوسائل التعلميي املتعددة.
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هجة وتكنولوجيا التعلمي من هجة أأخرى، فالوسائل التعلميية واحلقيقة أأن هذا املصطلح يأأخذ موقفا وسطا بني الوسائل التعلميية من 

 املتعددة مرحةل تطورية للوسائل التعلميية مبفهوهما التقليدي، ويف الوقت نفسه خطوة سابقة همدت لتكنولوجيا التعلمي.

 ومن أأمه املربرات اليت دعت ظهور مفهوم الوسائل التعلميية املتعددة ما يأأيت : 

ال من خالل نشاط ذايت يقوم به املتعمل, ليك يكتسب املعرفة واملهارات اخلربات ظهور املبدأأ ال - قائل بأأن التعمل اجليد ال يمت ا 

 الأخرى بنفسه، عن طريق تفاعهل مع مصادر احلياة الطبيعية مهنا والصناعية.

 حدهام عىل حتقيقها.تنوع وتعدد الأهداف التعلميية، ابلقدر اذلي جعل املعمل والكتاب املدريس ال يقدران و  -

ن –ظهور العديد من الوسائل اليت ميكن لها أأن حتقق بعض الأهداف التعلميية بدرجة ال تقل - عن درجة حتقيق املعمل  -مل تزد -ا 

يف العملية أأو الكتاب املدريس لها مثال دلوائر التلفازية املغلفة، واحلاسوب، اال نرتنت، لكن ذكل ال يعين التقليل من أأمهية املعمل والكتاب 

 التعلميية.

تفامق املشالكت اليت يعاين مهنا املتعمل يف العرص احلايل مثل: زايدة الكثافة الطالبية، والفروق الفردية بني املتعلمني، ومن مث  -

 نقص التفاعل بني املعمل واملتعمل، الأمر اذلي يتطلب البحث عن وسائل للتعمل ختفف من حدة هذه املشالكت.

نسان يف التعمل برصف النظر عن حدود املاكن   Self Learning"التعمل اذلايت " ظهور مبدأأ  - كرضورة يتطلهبا حق لك ا 

جياد وسائل غري تقليدية لعملي نتاج، الأمر اذلي يس تدعي ا  يت والزمان، كام تتطلهبا مواهجة التطور الرسيع يف املعرفة وأأساليب احلياة واال 

 التعلمي والتعمل.

الرضورة ظهور مفهوم الوسائل التعلميية لالرتقاء بدور الوسائل التعلميية من جمرد معنيات لعمل املعمل، لتدخل من هنا اكن من   

 من منظومة واحدة مضن خطة ادلرس، وتعمل بشلك دينايم متاكمل مع عنارص املوقف التعلميي.

ن ونظرا لأن الأصل يف الوسائل التعلميية هو التعدد والتنوع يف املوقف التعل   ميي الواحد، ونظرا لأهنا جزء يف منظومة التدريس، فا 

ال من خالل نظام متاكمل يطلق عليه نظام الوسائل املتعددة   Multi-Mediaالتخطيط الس تخداهما يف موقف التعلمي والتعمل ال يمت ا 

System  ئل بشلك متاكمل، وجيعل من الكتاب املدريس وميتاز نظام الوسائل املتعددة عن الوسائل مبفهوهما املعتاد بأأنه: يعدد وينوع الوسا

 دليال يوجه املتعمل ملصادر تعلميية أأخرى، كام أأنه جيعل من املعمل وس يطا تعلمييا متاكمال مع وسائل أأخرى يعيهنا ويس تعني هبا.

وما اثبتة، أأو ونظام الوسائل املتعددة يعين اس تعامل وس يلتني أأو أأكرث لغرض املعلومات. وميكن أأن يتضمن هذه الوسائل رس

آخر للوسائل املتعددة املتفاعةل، فهيي عبارة عن جتمع كبري من النصوص، والرسوم  متحركة، أأو صوات، أأو موس يقى، .....اخل .وهناك تعريف أ

صائص والصوت، واحلركة اال سهامية، والصورة) الفيديو(، حتت س يطرة احلاسوب، ولأغراض الرتبية فا ن للوسائل املتعددة املتفاعةل ثالث خ

 يه : أأنواع عديدة من الوسائل, بيئة متفرعة ، مس تخدمني مكنتج. 
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 تصنيفات الوسائل التعلميية التعلمية : -13

هناك تصنيفات كثرية لوسائل التعلميية التعلمية، ختتلف ابختالف الأسس اليت اعمتدها املؤلفون لهذا املوضوع، حيث تش متل  

خمتلفة، مهنا اللغة اللفظية املكتوبة، واملسموعة، واخلرائط، والرسوم البيانية، والتسجيالت الصوتية، والصور الوسائل التعلميية التعلمية أأنواعا 

و املتفاعل، الفوتوغرافية، والأهجزة التعلميية، واللوحات التعلميية، والامنذج، والعينات، واحلاس بات الالكرتونية املس تخدمة يف التعلمي، والفيدي

 وغريها من هذه التصنيفات:وش بكة اال نرتنت، 

 تصنيف الوسائل عىل أأساس احلواس اليت ختاطهبا: -1

ىل ثالث أأنواع رئيس ية    يقسم هذا التصنيف الوسائل التعلميية ا 

. الوسائل البرصية: وتشمل مجيع الوسائل اليت يعمتد علهيا اال نسان يف دراس هتا عىل حاسة البرص وحدها، ومهنا الصور، والرموز 1

 ية، والامنذج والعينات، والرسوم، واخلرائط والأفالم الصامتة املتحركة مهنا والثابتة .التصوير 

. الوسائل السمعية: وتش متل مجيع الوسائل اليت تعمتد يف اس تقبالها عىل حاس يت السمع ومهنا: اللغة اللفظية املسموعة، 2

 التسجيالت الصوتية، واال ذاعة املدرس ية .

رصية: وتش متل عىل مجيع الوسائل اليت تعمتد يف اس تقبالها عىل حاس يت السمع والبرص، وتش متل التلفاز . الوسائل السمعية والب3

 التعلميي، والأفالم التعلميية الناطقة واملتحركة، والرشاحئ عندما تس تخدم مبصاحبة التسجيالت الصوتية للرشح والتفسري .

 تصنيف الوسائل عىل أأساس طريقة احلصول علهيا:  -2

ىل قسمني رئيس يني تبعا لطريقة احلصول علهيام وهام :     تصنف وسائل االتصال التعلميية ا 

نتاهجا كبري، وميكن توظيفها لتلبية احتياجات  نتاهجا يف املصانع بمكيات كبرية، ويكون مس توى اال تقان يف ا  مواد جاهزة، حيث يمت ا 

نتاهجا همارات متخصصة، واملواد اليت املتعلمني يف كثري من ادلول. ومواد مصنعة حمليا. ويه ال يت ينتجها املعمل أأو املتعمل، حيث ال يتطلب ا 

 تدخل يف معلها زهيدة التاكليف، ومتوافرة يف البيئة احمللية، مثل اخلرائط املنتجة حمليا، أأو الرسوم البيانية، أأو اللوحات ؟

 تصنيف الوسائل عىل أأساس طريقة عرضها :  -3

ىل قسمني رئيس يني تبعا ال ماكنية عرضها، وهام : تصنف وسائل االتص     ال التعلميية ا 

 . مواد تعرض ضوئيا عىل الشاشة: ويه اليت تثبت من خالل هجاز مهنا : الرشاحئ والأفالم والشفافيات، وبرجميات احلاسوب .1

رشة، ومهنا: اجملسامت، والرسوم . مواد ال تعرض ضوئيا: ويه تعرض مبارشة عىل املتعلمني، ويتعلمون من خاللها بطريقة مبا2

 البيانية، واللوحات، واخلرائط وامللصقات، والشفافات، والألعاب التعلميية ، واحملااكة، وغريها .

 تصنيف الوسائل التعلميية عىل ضوء عدد املس تفيدين مهنا : -4

ىل ثالثة أأنواع : صنف البعض الوسائل التعلميية عىل ضوء عدد املتعلمني اذلين يس تفيدون مهنا يف نفس   الوقت، ا 
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:ويه تكل الوسائل التعلميية اليت ال ميكن اس تخداهما من قبل أأكرث من متعمل  Individual Personal Aids. وسائل فردية: 1

ية الفردية. واحد يف الوقت نفسه، ومن أأمثلهتا: الهاتف التعلميي الشخيص، واجملهر املركب أأو اال لكرتوين، والتلسكوب، وغريها من أأهجزة الرؤ

 وهذا النوع من الوسائل التعلميية حيقق نتاجئ تعمل ابهرة، حيث يتيح للمتعمل الفرد الاحتاكك والتعامل املبارش مع الوس يةل .

(: وتش متل مجيع الوسائل التعلميية اليت ميكن اس تخداهما لتعلمي وتعمل مجموعة من املتعلمني Collective Aids. وسائل جامعية )2

اكن واحد، وتدخل الغالبية العظمى من الوسائل التعلميية يف نطاق هذا النوع، ومن أأمثلهتا، العروض التوضيحية والعملية، يف وقت وم

ايرات واملعارض واملتاحف العلمية، والرحالت، والتلفاز التعلميي، والش بكة التلفازية املغلقة، واال ذاعة العلمية، والتسجيالت الصوتية، والز

 لعرض الضويئ للصور املعمتة، والرشاحئ املصورة والشفافات، وكذكل اخلرائط واللوحات والامنذج واجملسامت.امليدانية، وا

( : ويه تكل الوسائل اليت تس تخدم لتعلمي مجهور كبري من املتعلمني يف وقت واحد، ويف Mass Aids. وسائل جامهريية )3

اليت تثبت عرب اال رسال اال ذاعي أأو التلفازي املفتوح، وكذكل القنوات التعلميية الفضائية، أأماكن متفرقة، ومن أأمثلهتا برامج التعلمي والتثقيف 

 وش باكت احلاسوب الآلية.

نتاهجا :  -5  تصنيف الوسائل التعلميية عىل ضوء طريقة ا 

ىل نوعني هام:     نتاهجا ا   تصنف الوسائل التعلميية عىل ضوء طريقة ا 

آليا 1 آلية، ومن  Auto-Made Aids. وسائل تنتج أ نتاهجا ابالعامتد عىل أأهجزة أ : وتش متل مجيع الوسائل واملواد التعلميية اليت يمت ا 

ىل غري ذكل. آليا، ا  آليا ، والصور الفوتوغرافية، والرسوم املنسوخة أ آليا، وأأرشطة الفيديو املنسوخة أ  مثلها: الشفافات املطبوعة أ

الوسائل واملواد التعلميية اليت يقوم املعمل أأو املتعمل، أأو أأي خشص : وتش متل مجيع Hand Made Aids. وسائل تنتج يدواي 2

نتاهجا يدواي دون الاعامتد عىل الأهجزة والآالت، مثل : الشفافات، والرسوم، واللوحات واخلرائط ، والامنذج املنتجة يدواي. آخر اب   أ

ارات، و اكتساب بعض امليول املرغوبة، فا ن هذه ومع أأن هذا النوع غري ملكف، ويتيح للمتعمل واملعمل التدريب عىل بعض امله

نتاج بعض هذه الوسائل يدواي يسبب ىل جانب صعوبة ا  نتاج الوسائل الآلية، هذا ا  تقان وسهوةل ورسعة ا  ىل دقة وا   الوسائل اليدوية ال ترىق ا 

 نقص املهارة أأو عدم توافر اخلامات الالزمة .

 صوت :تصنيف الوسائل التعلميية عىل ضوء خاصية ال -1

ىل نوعني هام :     وتصنف ا 

(: وتش متل مجيع الوسائل واملواد التعلميية غري الناطقة واليت ال تعمتد يف مضموهنا عىل الأصوات  Silent Aids. وسائل صامتة )1

ومن أأمثلهتا: الصور (, Non Verbal Aidsأأو اللكامت ؟ أأو الرمز امللفوظة معوما، وقد يطلق عىل هذا النوع امس الوسائل غري اللفظية )

 الرسوم واللوحات واجملسامت والأفالم غري الناطقة .
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(: وتش متل مجيع الوسائل التعلميية اليت تعمتد مضموهنا عىل الأصوات أأو اللكامت أأو  Articulated Aids. وسائل انطقة )2

، ومن أأمثلهتا: التسجيالت الصوتية واال ذاعية  Veral Aidsالرموز اللفظية معوما، وقد يطلق عىل هذا النوع امس " الوسائل اللفظية 

 التعلميية, واال ذاعة املدرس ية، والأفالم التعلميية الناطقة ، والتلفاز التعلميي .

زمن هذه الوسائل ما يعمتد عىل عنرص الصوت فقط ومهنا ما يعمتد عىل عنرصي : الصوت والصورة، ومهنا ما يعمتد عىل عنارص 

ن النوع الأخري هو الأكرث فعالية يف العملية التعلميية، لأنه حيقق قدرا كبريا من اال اثرة والتشويق يف  الصوت والصورة واحلركة، وابلطبع فا 

 املواقف التعلميية .

 تصنيف الوسائل التعلميية عىل أأساس فعاليهتا :  -7

ىل فئتني هام :     تصنف الوسائل عىل أأساس فعاليهتا ا 

ه الفئة وسائل اتصال ميكن أأن تتوسط، أأو حتمل أأو تنقل أأمناطا خمتلفة من التعمل، وال تتطلب الوسائل السلبية: وتش متل هذ -أأ 

 اس تجابة نشطة من التعمل مثل املذايع والأرشطة الصوتية، واملواد املطبوعة.

اس تجابة ، مثل  الوسائل النشطة: تش متل هذه الفئة وسائل يكون املتعمل فهيا نشطا يف اس تجابته، مثل التعلمي، وال يتطلب -ب

 التعلمي املربمج، والتعلمي مبساعدة احلاسوب.

 تصنيف الوسائل التعلميية عىل أأساس دورها يف معلية التعلمي :  -8

ىل:      تصنف الوسائل من حيث دورها يف معلية التعلمي ا 

أأو تس تخدم عن طريق املتعمل  أأ.الوسائل الرئيس ية: ويه الوسائل اليت تس تخدم مكحور للتعمل يف موقف تعلمي، مثل التلفاز،

 مكحور رئيس لتعلميه، مثل: احلاسوب، والتعلمي املربمج .

ب.الوسائل املمتمة: للك وس يةل وظيفهتا وحدودها، ولزايدة حدود فعاليهتا قد يس تعان بوسائل أأخرى تسمى وسائل ممتمة للوسائل 

 بة علمية.الرئيس ية، مثل اس تخدام ورقة خاصة بعد مشاهدة برانمج تلفازي لتجر 

ت.الوسائل املمكةل )اال ضافية (: عندما يرى املعمل أأن مجموعة الوسائل اليت تس تخدهما يف املوقف الصفي غري اكفية لدلراسة، فعلية 

نتاجه أأو جمهزة من قبل .  أأن تس تخدم وسائهل اخلاصة به، واليت تكون من ا 

ىل:  -9  تصنيف الوسائل من حيث وظيفهتا ا 

ا كيفية بث املعلومة، وعرض املعلومات بأأشاكل خمتلفة، أأو عىل أأساس شلك تقدمي املعلومات عن طريق وسائل العرض: يقصد هب

ىل: ساكنة ومتحركة، والرمس، و التصوير.  هذه الوسائل، ووظيفهتا أأهنا تعرض املعلومات فقط، وقد قسمت حسب شلك العرض وأأدواته ا 

ن صورة تطبع عىل أأسطح، أأو عىل ورق بشلك مبارش، وأأما الرسوم الصور الساكنة والرسوم: الصور الساكنة، عبارة ع -1

 الساكنة فهيي صورة وصفية مثل اخلرائط، واخملططات البيانية، وامللصقات .
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وسائل عرض الصور الساكنة عىل الشاشة: مثل هجاز العرض العلوي، وهجاز عرض الرشاحئ، وهجاز عرض الصور املعمتة،  -2

 ، وتعمتد يف العرض عىل ثالثة أأشاكل: الصورة، والطابعة، والرمس .وهجاز عرض الأفالم الثابتة

 الوسائل السمعية: ثبت الصورة كشلك غريض أأو رئيس، مثل: املسجل، والأسطواانت، واملذايع والتلفاز. -3

من خالل الفيمل الرشيط أأو الفيمل السيامنيئ : ويعد من أأعقد وسائل العرض، واليت تتضمن النشاطات السابقة، ويمت العرض  -4

 السيامنيئ،  و التلفازي .

 التلفاز : يعطي عرضا مشاهبا لرشيط، أأو الفيمل التلفازي . -5

وسائل الأش ياء: ويه عبارة عن وسائل تكون املعلومات جزءا مهنا، أأو موروثة فهيا، مثل: احلجم والشلك، والكتةل، والوزن،  -1

بعضها البعض، ويمت اكتشاف هذه الوسائل من خالل تفحصها ودراس هتا، ومهنا أأش ياء  والرتكيب ) املكوانت (، والأجزاء وعالقهتا مع

آلية، أأداة، لعبة، بناء .  طبيعية: حية أأو جامدات, أأش ياء مصنوع: أ

وسائل التفاعل: ويه وسائل تعرض معلومات، ويف الوقت نفسه، تدفع املتعمل ليتفاعل معها، كأن يكتب شيئا ما، أأو يذكر شيئا 

  بأأن يس تجيب للامدة املعطاة، ومهنا: ما، وذكل

 *الكتب املربجمة* الآالت التعلميية، مثل احلاسوب واخملتربات* احملااكة والألعاب الرتبوية.

ليه يف الوحدة الثالثة من  دجار ديل )وسأأتطرق ا  ومن اجلدير ابذلكر أأن هناك عدة تصنيفات اش هترت ابمس مؤلفها مهنا : تصنيف ا 

دلينغ "، وتصنيف "أأولسن"، وتصنيف"دوناكن"، وتصنيف "بريتس"، وتصنيف "محدان "، هذا الكتاب(،  وتصنيف "احليةل" وتصنيف "ا 

 وتصنيف "العلياء ".

 أأمهية الوسائل التعلميية يف ضامن جودة التكوين والتعلمي يف نظام ل م د يف ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية: -14

  الوسائل التعلميية يف النقاط التالية: ميكن أأن نوحض أأمهية  

ش باع حاجته للتعمل. -1 ىل استثارة اهامتم الطالب وا   ميكن للوسائل التعلميية أأن تؤدي ا 

 الوسائل التعلميية تساعد عىل زايدة خربة الطالب فتجعهل أأكرث اس تعدادا للتعمل واال قبال عليه. -2

املدرسة للطالب فتتيح هل الفرصة للمشاهدة والاس امتع واملامرسة والتأأمل والتفكري، فتصبح تعمل عىل تنويع اخلربات اليت هتيهئا  -3

ثراء جماالت اخلربة اليت مير هبا .  املدرسة بذكل حقال لمنو الطالب يف مجيع الاجتاهات وتعمل عىل ا 

 أأن يس تعمل املدرس أأو املتخاطب أألفاظا ولعل من أأمه فوائد اس تخدام الوسائل التعلميية أأن تتحاىش الوقوع يف اللفظية ، ويه -4

تساعد عىل ليس لها عند التعمل أأو املس متع ادلالةل نفسها اليت لها عند قائلها، وال حياول توضيح هذه املفاهمي والألفاظ اجملردة بوسائل حمسوسة 

ن اللفظ يكتسب أأبعاد م ذا تنوعت هذه الوسائل فا   ن املعىن تقرتب به من احلقيقة.تكوين صورة مرئية لها يف الأذهان. ولكن ا 
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ىل  -5 ىل تكوين وبناء املفاهمي السلمية، ولو تتبعنا خطوات بناء الطالب لهذه املفاهمي حىت يصل ا  يؤدي تنوع الوسائل التعلميية ا 

 التعماميت ال دراكنا أأمهية توفري الوسائل التعلميية لتحقيق ذكل.

ذا أأحسن املعمل اس تخد -1 ن الوسائل التعلميية ا  ىل زايدة مشاركة  ا  اهما وحتديد الهدف مهنا وتوضيحه يف ذهن الطالب، يؤدي ا 

ىل حل املشالكت, ويؤدي هذا  الطالب اال جيابية يف اكتساب اخلربة وتمنية قدرته عىل التأأمل ودقة املالحظة و تباع التفكري العلمي للوصول ا  ا 

ىل حتسني نوعية التعلمي ورفع مس توى الأداء عند الطا  لب . الأسلوب ا 

تساعد الوسائل التعلميية عىل تنويع أأساليب التعلمي ملواهجة الفروق الفردية بني الطلبة، مفن املعروف أأن الطلبة خيتلفون يف  -7

قدراهتم واس تعداداهتم مفهنم من حيقق مس توى عال من التحصيل من الاس امتع لرشح النظري للمدرس وتقدمي أأمثةل قليةل، ومهنم من يزداد 

ىل تنويع الوسائل لتكوين املفاهمي الصحيحة وهكذا،  تعلمه عن طريق اخلربات البرصية مثل مشاهدة الأفالم أأو الرشاحئ، ومهنم من حيتاج ا 

عداد ادلروس وخاصة يف التعلمي الفردي، حىت يسرت لك  ىل اس تخدام العديد من الوسائل جممتعة يف ا  ويسري الاجتاه احلديث يف التعلمي ا 

ضوعات املهنج حسب قدراته واس تعداداته وخيتار من الوسائل ما حيقق هل التعمل الأفضل اذلي يناسب اس تعداداته طالب يف تعلمه ملو 

 وميوهل .

نتاج الكثري من املواد التعلميية اكلأفالم املتحركة  -8 ىل ترتيب واس مترار الأفاكر اليت يكوهنا الطالب، فا  تؤدي الوسائل التعلميية ا 

ىل فهم املادة وتتبع خطوات العروض والثابتة يسري يف خطوا ت منطقية متسلسةل عند عرض املادة التعلميية، يساعد هذا الرتتيب الطالب ا 

 وترتيب الأفاكر اليت يكوهنا.

نتاج الوسائل التعلميية:  آشور( لتصممي وا   منوذج )أ

ن اس تخدام الوسائل الت  علميية يف العملية التعلميية يتطلب ختطيطا مما الشك فيه أأن التعلمي الفعال يتطلب معلام )فعاال(، ذلا فا 

آشور( ) ( ، وفامي ASSURE MODELدقيقا، ذلا جاء اخملتصون بعدة مناذج لتصممي الوسائل التعلميية واس تخداهما، من أأشهرها منوذج ) أ

 يأأيت توضيح ذلا المنوذج : 

طهم التعلميية وتوصيلها من خالل الاس تخدام يدور هذا المنوذج حول حتديد اال جراءات اليت يقوم هبا املعلمون لتخطيط نشا

 الفعال للوسائل التعلميية.

هذا المنوذج يس تخدم عىل مس توى حمدود من قبل معمل واحد للتخطيط اليويم الس تخدام الوسائل يف الغرفة الصيفية، بيامن 

 الامنذج الأخرى تس تخدم عىل نطاق واسع لتصممي )ختطيط( أأنظمة تعلميية اكمةل.

آشور" "خطوات تص -15  ":assure modelممي الوسائل التعلميية حسب المنوذج "أ

 (: Analyse Learner Caractéristiquesحتليل خصائص املتعلمني ) -1
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يتضمن حتديد من مه املتعلمون، أأو املتدربون ممن اجل اختيار الوس يةل الفضىل لتحقيق الأهداف املرجوة . وميكن حتليل خصائص 

 ـ:املتعلمني فامي يتعلق ب

 أأ/اخلصائص العامة للمتعلمني، كأعامرمه، ومس توايهتم التعلميية)صفوفهم(،واملس توايت الثقافية، والاجامتعية، و الاقتصادية .

ب/قدرات مدخلية حمدودة )معينة(، مكعرفهتم السابقة ) متطلبات سابقة ، مس توايهتم السابقة (، وهماراهتم السابقة، مثال همارات 

 همارات امجلع، قبل الرضب، أأو همارة كتابة لكامت قبل تعلمي كتابة مجل.رايضية معينة، 

أأيضا، يف السابق تعد مسأأةل معرفة اجتاهات، أأو مواقف املتعلمني حنو املادة التعلميية هممة جدا )هل حيبون املوضوع، هل 

 الثقافية (. يكرهونه، هل دلهيم اجتاهات معينة انبعة عن مفاهمي خطأأ يف املوضوعات ادلينية ، أأو

دراكهم، أأو اس تجابهتم ملثري معينة كربانمج تلفازي، أأو فمل أأو  ن معرفة خصائص املتعلمني النفس ية املتعلقة بكيفية ا  كذكل، فا 

 Learningصورة، أأو منوذج تعلميي، أأو تفضيلهم التعمل السمعي/البرصي....، أأو الاختيار املناسب للوسائل التعلميية تبعا لأسلوب التعمل 

Style.) 

 (:State Objectivesوضع وصياغة الأهداف ) -2

تتضمن هذه اخلطوة وضع الأهداف الأدائية املرغوب يف حتقيقها بشلك حمدد، حيث ميكن اش تقاق الأهداف السلوكية الأدائية من 

 يضعها املعمل . املناجه ادلرايس )الكتاب املدريس(، دليل املناجه، دليل املعمل، أأو نتيجة تقدير الاحتياجات، أأو أأن

وبغض النظر من أأين اش تقت الأهداف، ويتوجب أأن تصاغ عىل شلك ما س يكون املتعمل قادرا غىل القيام به نتيجة التعمل، كام 

ىل حتديد مس توى الأداء املقبول . –يتوجب حتديد الرشوط اليت سيمتكن املتعمل من القيام بأأداهئا   ا 

نتاهجا:اختيار الوس يةل واملواد التعلميية،  -3  أأو تعديلها، أأو تصمميها ومن مث ا 

Modify, or design select 

بعد معرفة املتعلمني )حتديد خصائصهم (، وحتديد الأهداف الأدائية، نكون قد حددان نقطة البداية املتعلقة ابملعرفة، أأو املعارف 

هداف املرجو حتقيقها نتيجة التعلمي والتعمل .يف هذه املرحةل املسامة بـ اليت ميتلكها املتعلمون، هماراهتم اجتاهاهتم، ونقاط الهناية املمتثةل يف الأ 

لميية، أأو "اختيار الوسائل واملواد التعلميية" تكون هممة املعمل الربط بني الربط بني نقاط البداية والهناية وذكل من خالل اختيار املواد التع 

تباع ما ييل:تعديلها، أأو التصممي مواد جديدة يف هذه اخلطوة علينا   ا 

ن اكنت صورة، جمسم أأو رمس بياين أأم خارطة أأم أأي  -1 أأن نقرر أأنسب وس يةل تعلميية س تنتج، هل يه مسعية أأو برصية ؟ وا 

ن اكنت صورة، هل يه اثبتة أأم متحركة ، انطقة أأم صامتة ؟.  رمس ختطيط ؟ وا 

 –الكتاب واملواد املطبوعة  -ها يف ثالث مجموعات: علينا البحث يف املصادر اخملتلفة مجلع املادة العلمية، وميكن حرص  -2

 البيئة. -الأشخاص
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وضع خمطط متهيدي ملضمون الرساةل وترتيهبا بشلك متسلسل عىل بطاقات تتناسب مع أأسلوب عرضها عىل الفئة املس هتدفة.  -3

ملفيد أأن نعرضها عىل اخملتصني لنسرتشد نكتب عىل لك بطاقة أأو نرمس شالك مبسطا ليعرب عن جانب أأو فكرة من مضمون الرساةل. ومن ا

 مبالحظاهتم.

نتاج الفعيل للوس يةل حسب اخلطة املرسومة، ومن تصوير أأو شلك أأو  نتاج أأي اال  واخلطوة التالية يه تنفيذ ما جاء يف خمطوطة اال 

 كتابة أأو تسجيل صويت، أأو معل جمسم أأو منوذج .

عداد دليل أأو مرشد  نتاج، نقوم اب  لالس تخدام يتضمن املعلومات الآتية: حملة عن املوضوع، واجلوانب اليت تعاجلها منه، وبعد اال 

ىل  رشادات الاس تخدام، ولكامت مفتاحيه، ومصطلحات حتتاج ا  نتاج، وا  والأهداف اليت تساعد عىل خدمهتا، والفئة املس هتدفة، واترخي اال 

لهيا .توضيح، ولنشاطات مقرتحة للمعمل واملتعمل ونشاطات املتابعة،   والصادر ذات العالقة، وأأية معلومات يشعر اخملرج أأن املس تخدم حيتاج ا 

 وأأخريا نقوم بتجربة الوس يةل عىل عينة من املتعلمني من أأجل تقومي مدى فعاليهتا قبل اعامتدها و اس تخداهما .

 

 :Utilize Materialsاس تخدام الوس يةل التعلميية ) املواد التعلميية( -4

واد التعلميية أأو تعديلها، أأو تصمميها، جيب التخطيط لكيفية اس تخدام هذه املواد، ومك من الوقت يس تلزم اس تخداهما بعد اختيار امل

. 

وهنا، البد من هتيئة الغرفة الصيفية، وحتضري املعدات، واملواد لتسهيل معلية الاس تخدام، وبعد التحقق من أأن لك يشء عل ما 

 املواد التعلميية. يرام، ويبدأأ املعمل بعرض أأو تقدمي

 : Require Learner Respenseاس تجابة ) مشاركة ( املتعمل -5

يف هذه اخلطوة جيب عىل املتعلمني ممارسة ما يتوقع مهنم تعلمه، كام ينبغي تعزيز اس تجابهتم الصحيحة، وحىت يمتكن املتعلمون من 

ابملشاركة، أأو املامرسة، أأو تزويدمه ابلتغذية الراجعة الفورية حول القيام ابلأداء يتوجب توافر نشاطات خالل احلصص الصيفية تسمح هلم 

 مدى مالمئة ) مناس بة ( أأداهئم، أأو اس تجابهتم.

 :Evaluationالتقومي والتنقيح وتقومي مدى فعالية الوس يةل التعلميية  -1

ذا اكن املتعلمون قد  بعد الانهتاء من معلية ) فعاليات ( التدريس، من الرضوري تقومي أأثرها وفعاليهتا، حيث يتوجب معرفة ما ا 

ىل الأهداف، هل  ذا ساعدهتم الوسائل املتعلمني يف الوصول ا  حققوا الأهداف، ومن خالل قياهمم بأأفعال معينة أأو أأداء معينة، ومعرفة ما ا 

 اس تطاع املتعلمون اس تخدام املواد بشلك مناسب .

ليه )أأعين ما حققه املتعلمون( جيب وعندما جيد املعمل أأن هناك مفارقات بني ما نوى تعلم ليه وما وصل ا  ه، أأو القصد الوصول ا 

 عليه تنقيح اخلطة، أأو تعديلها للمرة القادمة الس تخدام الحقا،
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آشور" .  نتاج الوسائل التعلميية حسب منوذج "أ  والشلك .. يوحض خطوات تصممي وا 

 

    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  

 

 

 

 :خالصة

النظايم أأو الرمسي،  تقوم الوسائل التعلميية بدور رئييس مجيع معليات التعمل اليت تمت يف املؤسسات التعلميية املعروفة ابلتعلمي

منه  اكملدارس واملعاهد واجلامعات أأويف معليات التعمل اليت حتدث خارج هذه املؤسسات، ويبارش الفرد فهيا التعمل فهيا عىل مسؤوليته وبرغبة

ا تعترب الزمة لنجاح مجيع يف الاسزتادة من املعرفة وتسمى التعلمي الغري رمسي وابملثل فا ن الوسائل بأأنواعها اخملتلفة وأأساليب الاس تعانة مب

معليات االتصال اليت تمت عن طريق املواهجة كام حيدث يف احملارضات والندوات واملقابالت أأو اليت تتخذ طريقها من خالل وسائل االتصال 

 امجلاهريي اكال ذاعة والتلفاز والسيامن والصحافة .

 خطـوات تصميـم الوسائـل حسب منـوذج آشـور

 

 خصائص املتعلمنيحتليل 

 وضع األهداف

 اختيار الوسيلة أو تعديلها أو تصميمها أو إنتاجها

 استجابة ) مشاركة (

 التقويم والتنقيح
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ذا قلنا أأن معاجلة مشالكت التمنية البرشية و     ال من خالل الاس تعانة بوسائل وال نغايل ا  الاجامتعية ال ميكن أأن حتدث ا 

ت االتصال املناس بة ، التقليدية مهنا واحلديثة ، فللوسائل التعلميية دور كبري يف معلية الاستيعاب وحتصيل القدرات واملعارف واملعلوما

من الناحية النظرية والتطبيقية والتكيف مع وكذكل ميكن للطلبة اكتساب تكوين وتدريب اسرتاتيجي فعال يسمح بتطوير مس توامه 

 متطلبات التطور خمتلف العلوم .
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