
 1 

        

 

      

 

 وزارة التربية
 التوجيه الفني العام للتربية اإلسالمية

 
  

 الدورة التدريبية للمعلمين الجدد
 
 

 اإلبداع في الوسائل التعليمية
 
                                                        

 إعداد
 التوجيه الفني العام للتربية اإلسالمية

 م2016/2017
 

  الرحمن الرحيمبسم هللا
 

     أما بعد :األمين ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . محمد الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على نبينا

كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عمليةة التعلةيم والةتعلم ، وينةدرت تحة  ولةح تو ةي   هي: التعليميةالوسيلة تعريف 

 وتدريب المتعلم على المهارا  ، وتنمية االتجاها  ، وغرس القيم .المعاني ، وشرح األفكار 

اسةتخدامها ، وإليةح  فةي ونةوع الوسيلة مهمة للعمليةة التربويةة اسةتخدمها النبةي  : في عهد النبوة التعليمية الوسيلة

صبعه السبابة إ" وأشار ب :فهو يشير بيده تارة كقوله : " أنا وكافل اليتيم كهاتين بع ها من تنوع الوسيلة عند النبي 

( 2905( ومسلم )7092والوسطى . وقال : " الفتنة هاهنا من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان " رواه البخاري )

: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بع ه بع اً " ، ثم شبح بين أصابعه .  ، وتارة يشبح بين أصابعه قال رسول هللا 

صةةبعيه إ: " بعثة  أنةا والسةاعة كهةاتين " ، ويشةير ب صةبعيه قةال رسةول هللا إر ب( ، أو يشةي6026رواه البخةاري )

 ( .  6503فيسدّهما . رواه البخاري )
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وتارة ي رب المثل كقولةه : " هلل أفةرح بتوبةة عبةده مةن أحةدكم سةقط علةى دابتةه وقةد أ ةلها .. " الحةديث رواه 

 ( .2744( ومسلم )6308البخاري )

مةن  ةلي ومثل األنبياء من قبلةي كمثةل رجةل بنةى بنيانةا ، ف حسةنه وأجملةه إال مو ةع لبنة: " مث قال رسول هللا 

زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ، ويقولون " هال و ع  هوه اللبنة ؟ " قال : " ف نا اللبنة 

 وأنا خاتم النبيين " متفق عليه .

 يب الشيء المعقول إلى عقول المخاطبين .والمثل في التعليم له ت ثير كبير في تقر

خط خطاً مستقيماً ، وإلى جانبه خطوط وقال: " هوا الصراط وهوه السبل " ،  دوتارة يستعمل الرسم للتو ي  فق

ورسةم مربعةةاً وقةةال : " هةةوا اإلنسةةان وهةةوا أجلةةه محةةيط بةةه ، وهةةوا الةةوي هةةو خةةارت أملةةه ، وهةةوه الخطةةوط الصةة ار 

                               ( عن ابن مسعود .6417نهشه هوا ، وإن أخط  هوا نهشه هوا "  رواه البخاري )األعراض فإن أخط  هوا 

وتارة يربط المعنى المعقول بالصورة المحسوسة : " إنكم سترون ربكم عياناً كمةا تةرون هةوا القمةر ال ت ةامون 

 ( 633( ومسلم )554رواه البخاري )في رؤيته " 

الوسيلة لها دور كبير في إثارة اهتمام المتعلمةين ، وتةوفر وقة  المعلةم عنةد شةرح المةادة ،  : التعليمية الوسيلةأهمية 

 وتسهم في توصيل ونقل الحقائق والمعلوما  ، وتساعد في تثبي  المعلوما  وغير ولح .

 ولكن هل كل وسيلة يمكن أن تؤدى الدور المراد تحقيقه ؟ .

هي أنج  الوسائل التي تحقق الهدف ، فالتقنيا  الحديثة كثيرة ، ولكن التكلف الوي ال  والخالصة أن الوسيلة المالئمة

 يحقق الهدف غير محمود .

 والتعليم المثمر هو الوي يثير عند المتعلم الحواس المختلفة .

  التعليميةالوسيلة فوائد استخدام 

 التعليم : إثراء -: أوال

الوسةائل التعليميةة  أنتعليم السةمعي البصةري ( ومةرورا بةالعقود التاليةة ) من حركة ال واألبحاثالدراسا   أو ح 

هوا الدور للوسائل  نإومؤثرا  خاصة وبرامج متميزة ،  بعادأ إ افةالتعليم من خالل  إثراءتلعب دورا جوهريا في 

متعلم وتيسير بناء المفاهيم الوسائل التعليمية في توسيع خبرا  ال أهميةحول  األبحاثعلى نتائج  الت كيدالتعليمية يعيد 

هوا الدور ت اعف حاليا بسبب التطةورا  التقنيةة المتالحقةة التةي  أنوتخطي الحدود الج رافية والطبيعية وال ريب 

تزخر به هوه البيئة من وسةائل التعلم المدرسية لما والتعليم  ألساليببالمدرسة تشكل تحديا  جعل  من البيئة المحيطة

 .قة وجوابة ومثيرة ومش ب ساليبسائل والاتصال متنوعة تعرض 

 -التعليم :اقتصادية  -ثانيا :

فالهةدف الةرئيس تكلفتةه ،  إلةى يملةالتعة نسةبة دكبةر مةن خةالل زيةاأ ويقصد بولح جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجةة

 0الجهد والمصادر م قابلة للقياس بمستوى فعال من حيث التكلفة في الوق  ويتعل أهدافللوسائل التعليمية تحقيق 

 -:حاجته للتعلم  وإشباع متعلمهتمام اللوسائل التعليمية على استثارة اتساعد ا -ثالثا :
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، وكلمةا   أهدافةهق الخبرا  التي تثير اهتمامةه وتحقة من خالل استخدام الوسائل التعليمية المختلفة بعضالمعلم   خوي

التي  باألهدافلها معنى ملموسا وثيق الصلة  أصب الواقعية  إلىقرب المتعلم أكان  الخبرا  التعليمية التي يمر بها 

 0 إشباعها إلىتحقيقها والرغبا  التي يتوق  إلى متعلميسعى ال

 :استعدادا للتعلم  أكثرمما يجعله علم تالمتساعد على زيادة خبرة  -رابعا :

 ومثةال علةى ولةح مشةاهدة فةيلم سةينمائي ،  هصور أف ليكون تعلمه  في  علم تالم إليهوصل  إواهوا االستعداد الوي 

 0استعدادا للتعلم  أكثروتجعله علم تللمالخبرا  الالزمة  ئتهيحول بعض المو وعا  الدراسية 

 :تساعد الوسائل التعليمية على اشتراح جميع حواس المتعلم  -خامسا :

م والوسةائل التعليميةة تسةاعد علةى ترسةي  وتعميةق هةوا الةتعل إلىاشتراح جميع الحواس في عمليا  التعليم يؤدي  نإ

، ويترتب  ا المتعلم عالقا  راسخة وطيدة بين ما تعلمه إيجاداشتراح جميع حواس المتعلم ، وهي بولح تساعد على 

 0على ولح بقاء أثر التعلم 

 :يجابية في اكتساب الخبرة اإلالمتعلم تساعد في زيادة مشاركة  -: دساسا

حل المشكال  ،  إلىالتفكير العلمي للوصول  تباعاوودقة المالحظة  الت ملعلى المتعلم تنمي الوسائل التعليمية قدرة 

 0المتعلمين عند  األداءتحسين نوعية التعلم ورفع  إلىيؤدي بال رورة  األسلوبوهوا 

 .التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين  أساليبتساعد على تنويع  -: سابعا

 0المتعلم التي يكونها  األفكاررتيب واستمرار ت إلىتؤدي  -: ثامنا

 0تعديل السلوح وتكوين االتجاها  الجديدة إلىتؤدي  -: تاسعا

 

  -العوامل التي تؤثر في اختيار الوسائل التعليمية :

اختيةار  ه )في كتابة روميسوفسكيالعوامل التي تؤثر في اختيار الوسائل التعليمية والتي وكرها  أهمنلخص  أنيمكن 

 -كما يلي : ( الوسائل التعليمية واستخدامها وفق مدخل النظم

 المطلوب واألداءالمقرر الدراسي                                             

  من المتعلم                                                         

               

 اختيار الطريقة                                                          نوع العمل                              

 مكانا  المادية حدود اإل                                                خصائص المعلم                              

                                                                 

 مرحلة  خرآاختيار الوسائل                                               

                               

 التي تؤثر في اختيار الوسائل التعليمية ( للعوامل) نمووت 
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 :أساسيا  في استخدام الوسائل التعليمية 

طلب معرفة جيدة بطريقة صياغة األهداف وهذا يت:  تحديد األهداف التعليمية التي تحققها الوسيلة بدقة -1
 الخ .… بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضًا بمستويات األهداف : العقلي ، الحركي ، االنفعالي 

ونقصد بالفئة المستهدفة التالميذ ، والمستخدم للوسائل :  معرفة خصائص الفئة المستهدفة ومراعاتها -2
وى العمري والذكائي والمعرفي وحاجات المتعلمين حتى يضمن االستخدام التعليمية عليه أن يكون عارفًا للمست

 0الفّعال للوسيلة 

مفهوم المنهج الحديث ال يعني :  معرفة بالمنهج المدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها من المنهج -3
يس والتقويم ، ومعنى ذلك المادة أو المحتوى في الكتاب المدرسي بل تشمل : األهداف والمحتوى ، طريقة التدر 

أن المستخدم للوسيلة التعليمية عليه اإللمام الجّيد باألهداف ومحتوى المادة الدراسية وطريقة التدريس وطريقة 
 التقويم حتى يتسنى له األنسب واألفضل للوسيلة فقد يتطلب األمر استخدام وسيلة جماهيرية أو وسيلة فردية .

قبل االستخدام وهذا يساعده والمعلم المستخدم هو المعني بتجريب الوسيلة :  هاتجربة الوسيلة قبل استخدام -4
على اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام وتحديد الوقت المناسب لعرضها وكذلك المكان المناسب ، كما أنه 
يحفظ نفسه من مفاجآت غير سارة قد تحدث كأن يعرض فيلمًا غير الفيلم المطلوب أو أن يكون جهاز العرض 

راجًا للمّدرس في الدليل غير مطابق لمحتواها ذلك مما يسبب إح غير صالح للعمل ، أو أن يكون وصف الوسيلة
 . متعلمينوفوضى بين ال

 : متعلمينالومن األساليب المستخدمة في تهيئة أذهان :  الستقبال محتوى الرسالة متعلمينتهيئة أذهان ال -5

 توجيه مجموعة من األسئلة إلى الدارسين تحثهم على متابعة الوسيلة . •
 ى الوسيلة مع التنبيه إلى نقاط هامة لم يتعرض لها التلخيص .تلخيص لمحتو  •
 تحديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حّلها . •

ويشمل ذلك جميع الظروف الطبيعية للمكان الذي ستستخدم فيه :  تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة -6
فإذا لم ينجح ، م في الوقت المناسب من الدرس خداالوسيلة مثل : اإلضاءة ، التهوية ، توفير األجهزة ، االست

 المستخدم للوسيلة في تهيئة الجو المناسب فإن من المؤكد اإلخفاق في الحصول على نتائج المرغوب فيها .
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ويتضمن التقويم النتائج التي ترتبت على استخدام الوسيلة مع األهداف التي أعدت من :  تقويم الوسيلة -7
 .أجلها 

م عادة بأداة لقياس تحصيل الدارسين بعد استخدام الوسيلة ، أو معرفة اتجاهات الدارسين وميولهم ويكون التقوي
وعند التقويم على المّعلم أن مسافة تقويم يذكر ، لة على خلق جو للعملية التربوية ومهاراتهم ومدى قدرة الوسي

لما احتوته من مادة تعليمية ورأيه في  فيها عنوان الوسيلة ونوعها ومصادرها والوقت الذي استغرقته وملخصاً 
 0الخ … مدى مناسبتها للدارسين والمنهاج وتحقيق األهداف 

والمتابعة تتضمن ألوان النشاط التي يمكن أن يمارسها الدارس بعد استخدام الوسيلة :  متابعة الوسيلة -8
 .ألحداث مزيد من التفاعل بين الدارسين 

 

 -شروط الوسائل التعليمية :

 :فر فيها الشروط التالية اتتو أنتؤتي الوسائل التعليمية الثمار المرجوة منها البد  لكي

 يكون الهدف من استخدام الوسيلة محددا أن -1

 العلمية دقيقة ومناسبة لمادة الدرستكون المادة  أن -2

 لصنع الوسيلة مع رخص تكاليفها الالزمة توفر المادة الخام  -3

 و في الوسيلةظ والحشتجنب االكتظا -4

 الفصل متعلميمساحتها مع عدد  أوسب حجمها يتنا أن -5

 تعرض في الوق  المناسب والمكان المناسب  أن -6

 بحيث يسهل االستفادة منها متعلمين تتناسب ومدارح ال أن -7

 من صالحية الوسيلة قبل استخدامها  الت كد -8

 -قواعد قبل استخدام الوسيلة : -2

 المناسبة تحديد الوسيلة  -أ

 من توافرها الت كد -ب

 الحصول عليها  إمكانيةمن  الت كد -ت

 تجهيز متطلبا  تش يل الوسيلة -د

 تهيئة مكان عرض الوسيلة  -و

 -:قواعد عند استخدام الوسيلة  -3

 التمهيد الستخدام الوسيلة  -أ
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 استخدام الوسيلة في التوقي  المناسب -ب

 ر شيق ومثي ب سلوب و عرض الوسيلة في المكان المناسب -ت

 مع الوسيلة خالل عر هاهم تفاعل و من رؤية جميع المتعلمين للوسيلة خالل عر ها الت كد -د

 الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام الوسيلة  إتاحة -هـ

 . عدم التطويل في عرض الوسيلة تجنبا للملل -و

 في عرض الوسيلة المخل  لإليجازاعدم  -ز

 ام الدرس بعدد كبير من الوسائلعدم ازدح -ح

 بعد استخدامها تجنبا النصرافهم عن متابعة المعلم  المتعلمين أمامالوسيلة  إبقاءعدم  -ط

 استفسارا   رورية للمتعلم حول الوسيلة  أيةعن  اإلجابة -ي

  -: قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة -4

 فعاليتها في تحقيق الهدف عدمللتعرف على فعاليتها أو: تقويم الوسيلة  -أ

  0أخرىعدم استخدامها مرة  أومعها ، ومدى الحاجة الستخدامها  متعلمينمنها ، ومدى تفاعل ال

تنظيفهةا   وإعةادة، واسةتبدال مةا قةد يتلةف منهةا ،  أعطةالما قد يحةدث لهةا مةن  إصالحأي صيانة الوسيلة :  -ب

  أخرىوتنسيقها  ، كي تكون جاهزة لالستخدام مرة 

  استخدامها في مرا  قادمة  أولحين طلبها أي تخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها  : حفظ الوسيلة -ت

 -مصادر الوسائل التعليمية :

 التعليمية والعينا  وكوا الرحال   األشياءمصدر للوسائل فمنها نحصل على الكثير من  أغنىالبيئة وهي  -1

لتةةوفير المةةواد  األمةةوال تةةوفير إلةةىراء وهةةوا يحتةةات المحليةةة والخارجيةةة وولةةح عةةن طريةةق الشةة األسةةواق -2

 0المختبر وبعض النماوت  وأدوا  واألجهزة كاألفالم واألدوا 

يحقق العديد من  و التعليميةبما يوافق متطلبا  المادة  متعلميهفي المدرسة من قبل المعلم مع المحلي العمل  -3

 0عملية التعليم وسيلة في وحسب الشروط التي يمليها دور ال األسعار ب قلالوسائل 

 -الوسائل : أنواع

ة التةي نشةطا فعةاال وتكةون الخبةر يجابيةاإالمةتعلم التي يكون فيها  الخبرا  المباشرة : هي المواقف التعليمية -1

تةرى وتسةمع وتةواق وتشةم وتلمةس وتهةدف ل ةرض معةين وا ة  فةي نفةس  أنيمر بهةا غنيةة واقعيةة يمكةن 

غالبةا  األثةرباقيةة  أنهةاهاما ل يرها من الخبرا  التي تليها كمةا  أساساعتبر ت أنهامميزاتها  أهمومن 0المتعلم

كةل شةئ عةن طريةق المتعلمةين والمدارس ال تمكةن مةن تعلةيم  المتعلمينولما كان  ظروف  متعلمفي وهن ال

 0 أخرىوسائل  إلىيلج  المعلم ن إالخبرا  المباشرة الهادفة ف

 0واللوحا  المختلفة والعينا   واألشياءالنماوت والمجسما   -2

 التو يحا  العملية -3
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 الرحال   -4

 المعارض -5

 الصور المتحركة وتعرض عن طريق السينما والتلفاز -6

  واإلواعةالتسجيل  وأشرطةالصو  ويشمل االسطوانا   -7

 الفوتوغرافية والشرائ  وتت من الصورالصور الثابتة  -8

 كاريكاتيرالرسوم : وتشمل الرسوم البيانية والخرائط واللوحا  وال -9

 

 -دور الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم :

يمكن للوسائل التعليمية أن تلعب دورا هاما في النظام التعليمي ، ورغم أن هوا الدور أكثةر و ةوحا فةي المجتمعةا  

ة لتقنية التعلةيم فةي لمفاهيمي للمجال من جهة ، والمساهما  العديداالتي نش  فيها هوا العلم ، كما يدل على ولح النمو 

برامج التعليم والتدريب كما تشير إلى وح أدبيا  المجال ، إال أن هوا الدور في مجتمعاتنةا العربيةة عمومةا ال يتعةدى 

ن وجد  دون الت ثير المباشر في عملية التعلم وافتقاد هوا االستخدام لألسلوب إ –االستخدام التقليدي لبعض الوسائل 

يه المفهوم المعاصر لتقنية التعليم ، ويمكن أن نلخص الدور الوي تلعبه الوسةائل التعليميةة فةي النظامي الوي يؤكد عل

 -تحسين عملية التعليم بما يلي :

 -التطبيق العملي :

نه سيتم اختيار درسين مختلفين لصةفين مختلفةين وعر ةهما إلما كان  الوسيلة تدخل في صميم العمل التربوي ف

 0ية المناسبة في ولح بالوسائل التربو

 -نماوت من الوسائل الحديثة :

  :اآلليأوال الحاسب 

وتوماتيكيةا بواسةطة انا  وتخزينهةا داخليةا ومعالجتهةا ألكتروني لديه القدرة على استقبال البيإهو جهاز  : تعريفه

درجةاتهم أو و أرقةامهم،  متعلمينال أسماءبرنامج من التعليما  للحصول على النتائج المطلوبة على سبيل المثال 

يتم معالجة هوه البيانا  بشكل مرتب ومةنظم للحصةول علةى النتةائج المطلوبةة وكتب وعناوينهم ومؤلفيهم  أسماء

 0بوق  قصير وسريع 

 الحاسب اآللي في حقل التدريس 

وقةد ،  متعلمةينتخدم فةي رفةع كفةاءة العمليةة التعليميةة وتنميةة مهةارا  السةيعتبر الكمبيوتر وسيلة تعليمية هامةة ت

 0بتفوق الكمبيوتر على الوسائل التقليدية  األبحاث أثبت 

 -:االنترن  ثانيا :

 مية يكادأكثر من ألف شبكة حكومية وأي وتشمل لمعبارة عن مجموعة من الشبكا  موجهة للبحث الع :  تعريفه

 االنترن  في حقل التدريس 
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العالميةة مةن جهةة  األخبةارمتابعةة لمعلمةين لتسةم  كبيرة من الناحية التربوية في المدارس فهي  أهمية نترني لإل

عدته فةي لمسايحصل على البرامج ال رورية  أنللمعلم ، ويمكن  أخرىوالحصول على برامج تربوية من جهة 

 .مادة التدريس التي تهمه 

 

 كتب يمكن الرجوع لها

 .2003ة الثانية الطبع –دار المسيرة  -تصميم التعليم -محمد محمود الحيلة  -1
 .2003 األولىالطبعة  -دار الشروق للنشر -اإلسالميةطرق تدريس التربية ى الشمري هد -2
 .دار الثقافة للطباعة والنشر - الوسائط التعليمية  -مجموعة مؤلفين   -3
 :اإللكتروني قع المو -4
- www.arabgates.com   
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