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التقنيات الرتبوية  
 الوسائل التعليمية وكيفية اختيارها

 
 

المقدمة 
 

، وهً مالبمة (أدوات تقنٌة ومواد )تعتبر الوسابل التعلٌمٌة محتوى تعلٌمٌاً  
ف تعلٌمً تعلمً محدد ، ٌستخدمها المعلم أو المتعلم بخبرة ومهارة لتحسٌن لموق

تساعد فً نقل المعرفة وتثبٌت اإلدراك وزٌادة خبرات  مردود هذه العملٌة كما أنها
 المتعلم ومهاراته وتنمٌة اتجاهاته فً جو مشوق ورغبة أكٌدة نحو تعلم أفضل

 
مفهوم الوسابل التعلٌمٌة 

هً كل أداة ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عملٌة التعلٌم، : تعلٌمٌةتعرٌف الوسٌلة ال
وشرح األفكار، وتدرٌب المتعلمٌن على المهارات وتنمٌة االتجاهات و القٌم،  

 
:  تتضمن الوسابل التعلٌمٌة أربعة عناصر 

 
وهى تشٌر إلى األحداث الواقعٌة العٌنٌة التً : المواقف التعلٌمٌة : العنصر األول

الزٌارات  –التجرٌب المعملً ) متعلمون داخل المدرسة أو خارجها ٌعٌشها ال
(  الندوات  –المٌدانٌة 

 
وهى أشٌاء تحمل أو تتضمن أو تخزن محتوى : المواد التعلٌمٌة : العنصر الثانً

األفالم  –التسجٌالت الصوتٌة  –الكتب المدرسٌة المقررة ) دراسً معٌن مثل 
(  الخ ... السٌنمابٌة 

 
:  الماده التعلٌمٌة لها مكونان أساسٌان هما: الثالثالعنصر 

محتواها من المادة الدراسٌة ممثله فً المعلومات والمهارات التً خزنت فً 
المادة  

 ( الشرابح الشفافة  –الورق ) المادة الخام التً ٌخزن علٌها هذا المحتوى مثل 
ات شرٌط تسجٌل خاص بتتبع مراحل إعادة  تدوٌر النفاي( مثال ) 

هً األشٌاء التً تستخدم لعرض محتوى المواد : األجهزة و األدوات التعلٌمٌة 
(  الخ .. التلفزٌون  –جهاز العرض العلوي  –السبورات ) التعلٌمٌة من أمثلتها  
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هم األفراد الذٌن ٌحضرون الموقف التعلٌمً بغٌة : األشخاص: العنصر الرابع 
رجال  –رجال الدٌن  –المعلم )  مثلتهامساعدة المتعلمٌن على التعلم من ومن أ

(  الخ .. متخصصٌن
 

دور الوسابل التعلٌمٌة 
ٌمكن إن تعمل الوسٌلة على استثارة انتباه المتعلمٌن وزٌادة اهتمامهم بموضوع  -

التعلم مثال عندما أبدأ الدرس بمادة تعلٌمٌة تثٌر اهتمام المتعلمات مثال أثر السمنة 
  .علٌمً على الفرد من خالل فٌلم ت

 
 
ٌمكن من خالل الوسٌلة استدعاء متطلبات تعلٌمٌة سابقه أو بنٌه عامة عن  -

. محتوى الدرس مثال المجامٌع الغذابٌة 
ٌمكن تزوٌد المتعلمٌن بخلفٌه معرفٌه أو مهارٌة أو : تزٌد من االستعداد للتعلم  -

 وجدانٌه لموضوع درس جدٌد ، مثال عرض أنواع مختلفة من األقمشة قبل
 .دراستهم لموضوع أنواع األنسجة 

توفر الخبرات الحسٌه التً تعطى معنى أو مدلول لفظً وتساعد على تكوٌن  -
 .صور مربٌة فً األذهان ، مثال رسم توضٌحً ٌشرح الهرم الغذابً 

الوسٌلة ٌبقى أثر تعلٌمها وٌقل احتمال نسٌانها بالمقارنة إذا تركز التعلٌم على  -
 .ط الناحٌة اللفظٌة فق

تساعد على تنوع أسالٌب التعلٌم لمواجهة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن منهم من 
 ٌحقق معرفة بالشرح النظري ومنهم عن طرٌق وسٌله حسٌة مثل الفٌلم التعلٌمً 

تساعد على تنمٌة المهارات مثال إعداد ثوب الصالة ٌحتاج إلى المشاهدة خطوة  -
 . بخطوة 

ن تعدل سلوك وتكوٌن اتجاهات وقٌم جدٌدة مثال ٌمكن من خالل الوسابل أ -
الملصقات  واإلعالنات وذلك لتعدٌل سلوك األفراد وقٌمهم واتجاهاتهم أو تأكٌد قٌم 

 جدٌدة 
تؤدى الوسٌلة إلى مشاركة المتعلمٌن بصوره نشطه و اٌجابٌه فً التعلم عند  -

 إعداد وسٌله نستطٌع من خاللها القٌام بأنشطة تعلٌمٌة معٌنه 
تعمل الوسٌلة التعلٌمٌة على تٌسٌر تعلٌم موضوعات معٌنه قد ٌصعب بدونها  -

 : بذات الكفاءة مثال
موضوعات تتناول أحداث ماضٌه  
 موضوعات تحدث فً أماكن بعٌده 

 موضوعات تتناول أحداث صغٌره للغاٌة مثل عملٌة النساجة فً الصف الثامن
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الخصابص الفنٌة للوسابل التعلٌمٌة 
 
: دة المعلومات وبساطتها وتحدٌد الغرض منها وح -

الوسٌلةالمعٌنة المكتظة بالمعلومات و األشكال تؤدى إلى تشوٌش عملٌة التعلم 
فٌجب أن تختص الوسٌلة بنوع واحد ومحدد وواضح من المعلومات أو األنشطة 

. ٌمكن للمتعلمٌن استٌعاب مادتها بسهولة 
  
:  لمٌن جودة التصمٌم إلثارة اهتمام المتع -

تتمٌز الوسٌلة التعلٌمٌة الجٌدة بجودة التصمٌم وإتقانه من حٌث تسلسل عناصرها 
وجودة ألوانها وانتقالها المناسب من مرحلة تعلٌمٌة ألخرى وشكلها العام 

  
:  المرونة -

تعنً المرونة إمكانٌة تعدٌل الوسٌلة بإدخال إضافات أو حذف على عناصرها 
ة والوقت المتوفر ، كما أنه من الممكن استخدام حسبما تقتضٌه طبٌعة الماد

. الوسٌلة تعلٌمٌة وتقوٌمٌة بمرونة وسهوله 
  
:  المدة الزمنٌة المناسبة  -

الحصة ) ٌقصد بها الفترة الالزمة لعرض الوسٌلة بحٌث ٌتناسب مع زمن الدرس 
.  دون استهالك وقت األنشطة التعلٌمٌة األخرى ( الدراسٌة 

 
 :ة اللغوٌةالوضوح والدق -

ٌعنً مناسبة ووضوح عناصر الوسٌلة من حٌث الحجم والرؤٌة لإلنسان العادي، 
وتتصف الوسٌلة الجٌدة بالسماح لجمٌع المتعلمٌن على اختالف أماكنهم برؤٌة 

كذلك صحة لغة الوسٌلة ودقة ... أدق التفاصٌل التً تعرضها بسهولة وٌسر 
مهمة فً تحدٌد جودة الوسٌلة  معانٌها وواقعٌة ألفاظها كلها عوامل فنٌة

.  واختٌارها 
   
:  مالبمة الوسٌلة لمستوٌات المتعلمٌن العقلٌة و خبراتهم  -

الوسٌلة مستوى نضج المتعلمٌن الجسمً و العقلً فإذا كانت صعبه فوق   متالئ
مستواهم سوف تعرقل عملٌة التعلم وان كانت بالغة السهولة وال تالبم مستوى 

. غٌر مرغوب به عند المتعلمٌن نضجهم فتخلق جو 
  
:  تكامل استخدام الوسٌلة مع المنهج  -

ٌنبغً أن ٌنتقى المعلم الوسٌلة التً تحقق األهداف السلوكٌة المحددة فً الوحدة 
ومحتوى المقرر وهذا ٌتطلب فهم متقن من المعلم للمنهج و المتعلمٌن  والمهارة 

ألجهزة إن وجدت  فً استخدامها بفعالٌة وتلم بأسلوب تشغٌل ا
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مجموعات الوسابل التعلٌمٌة 
 

  والمواقف الحقٌقٌة و العٌنات والنماذجاألشٌاء :  المجوعة األولى
مواقع فً البٌبة المدرسٌة أو  ––العٌنات  –مواقف حقٌقٌة  –األشٌاء الحقٌقٌة ) 

 –النماذج المجسمة  –التمثٌل التربوي  –المواقف التدرٌبٌة المحاكٌة  –المحلٌة 
(                         العروض المتحركة 

 
: أهم مزاٌاها

  . تحفز المتعلمٌن من خالل معاٌشتهم لخبرات واقعٌه وحٌة  -
. ٌزود بعض المتعلمٌن بفرص مٌدانٌة واقعٌة  -
 . ٌشجع بعضها على التعلم الذاتً والبحث و اإلطالع  -
 .تنمٌة الجوانب الوجدانٌة والقٌم واالتجاهات  -
 .  تجعل التعلم أبقى أثرا و أقل نسٌانا  -
 

(:  مساوبها ) أبرز محدداتها 
ٌصعب أحٌانا الحصول علٌها   -
. ٌستغرق توظٌفها وقت أطول من غٌرها من الوسابل التعلٌمٌة األخرى  -
 .تحتاج بعضها إلى ترتٌبات خاصة لتنظٌمها  -
 .علم الجماعً ال تناسب تدرٌس بعض الموضوعات وال تناسب عادة صور الت -
قد ٌترتب عن استخدام بعضها مثل النماذج بشكل غٌر سلٌم تكوٌن مفاهٌم خاطبة و

. لدى المتعلمٌن 
 

  ذات الصور المتحركةالوسابل : المجموعة الثانٌة 
(  البرامج التلفزٌونٌة  –تسجٌالت الفٌدٌو  ––األفالم السٌنمابٌة ) 
 

: أهم مزاٌاها 
عٌه  تقدم الموضوعات بصوره واق -
تحقق عنصر اإلثارة و التشوٌق   -
 تعرض الموضوعات بأسلوب تصوٌري متحرك ولغوى وٌساعد على الفهم  -
 ٌمكن التحكم بعض الصور سواء تقدٌمها أو تأخٌرها  -
 تساعد فً توفٌر الوقت  -
 توضح تسلسل األحداث وتٌسٌر عرض األحداث  -
 

(: مساوبها ) أبرز محدداتها 
عرض واستخدامها ٌحتاج إلى مهارات فنٌه   تحتاج إلى أجهزة -
ذات تكلفه اقتصادٌه وٌتطلب بعضها إظالم الغرفة     -
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  ذات الصلة بالكمبٌوتر الشخصًالوسابل : المجموعة الثالثة
برامج التدرٌس  –برامج التدرٌب والممارسة  –برامج التدرٌس الخصوصً ) 

( بتمثٌل المواقف
 

:   زاٌاهاأهم م
نستطٌع تقدٌم التعلم المناسب لكل متعلم  -
إثارة الدافعٌة للمتعلمٌن نظرا لحداثتها   -
تقوم بعضها بدور المعلم الخصوصً   -
تقلل حالة التشتت وعدم االنتباه     -
 

( :   مساوبها ) أبرز محدداتها 
عدم ضمان تشغٌل برامج الكمبٌوتر اثناء سٌر الحصة الدراسٌة    -
 ستغرق برامج الكمبٌوتر وقتا ً طوٌالً ألعداهات -
صعوبة توافر شاشات العرض لبرامج الكمبٌوتر  -
 

  الوسابل الثابتة المعروضة ضوبٌا: المجموعة الرابعة 
الرسوم الخطٌة المسطحة  –الصور الفوتوغرافٌة المسطحة المعتمة ضوبٌا ) 

المعتمة  
(  مصغرات فلمٌه  –الشفافٌات  –الشرابح المجهرٌة  –الشرابح الفٌلمٌة   
 

:       أهم مزاٌاها
تسمح بالتحكم بسرعة العرض وترتب على حسب ما ٌراه المعلم  -
معظمها ٌمكن إنتاجها إنتاج عملً   -
 تكبر األشٌاء التً ٌصعب رؤٌتها بالعٌن المجردة  -
 سهولة التشغٌل فً العرض و ٌمكن استخدامها مرات عدٌدة  -
 

( :  مساوبها )أبرز محدداتها 
سهلة التمزق والثنً و تحتاج أجهزة للعرض   -
 ال تظهر حركة األشٌاء وتحتاج إلى عناٌة خاصة   -

                                 
                  الوسابل المطبوعة و المنسوخة :المجموعه الخامسه

المراجع  –الموسوعات  –المجالت  –الكتب اإلضافٌة  –الكتب المدرسٌة )  
أوراق  –الملخصات  –أدلة التشغٌل  –النشرات  –الكتب المبرمجة  –العلمٌة 
( الدورٌات–الكتٌبات  –العمل 

                  
:  أهم مزاٌاها

المتعلم بالمعرفة بصوره منظمه  دتعد من أهم مصادر تعلم المحتوى وتزوي -
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الثمن نسبٌا   ٌمكن مراجعة التعلم السابقة وإثراء التعلم ورخٌصة -
توفٌرها بأعداد كبٌره واستخدامها بسهولة بالبٌت واستخدامها أكثر من مره   -
 

(:   مساوبها )أبرز محدداتها 
نتٌجة النخفاض نسبة القراءة للمتعلمٌن فاإلستفاده منها محدودة   -
 ال تظهر الحركة وتفتقد لعنصر التشوٌق  -

        
  آلٌا ةابل المسطحة الغٌر معروضالوسمجموعة : المجموعة السادسة  

المواد  –الرسوم والتكوٌنات الخطٌة  –( الفوتوغرافٌة ) الصور الضوبٌة ) 
(  السبورٌة 

 
:      أهم مزاٌاها 

بعضها ٌصلح لمعرفة أهداف الدرس وتختصر األفكار المهمة    -
تعمل على توضٌح المفاهٌم و العالقات وتعدٌل القٌم واالتجاهات  -
 م لتلخٌص الدرس وسهلة االستخدام ومتوفرة وٌمكن نقلها بسهوله تستخد -
 

(:    مساوبها ) أبرز محدداتها 
ال تظهر حركة األشٌاء وال تظهر األشٌاء بإبعادها الثالث   -
 

  الوسابل السمعٌة التً تعتمد على المؤثرات الصوتٌة: المجموعة السابعة
(  المؤثرات الصوتٌة  –لموسٌقى ا –الحدٌث المباشر )                      

 
  :أهم مزاٌاها 

تزوٌد المتعلمٌن بالمعلومات والتعلٌمات وتنمٌة المهارات ومكملة للوسابل  -
التعلٌمٌة  

تنمٌة المٌول والقٌم وتشخٌص بعض أخطاء التعلم وواسعة االنتشار   -
 

: أبرز محدداتها
ٌحتاج بعضها إلى أجهزة إلى تشغٌلها   -
منها متعلمٌن ضعاف السمع  ال ٌستفٌد  -
 تتصف باللفظٌة  -
 

؟ كٌف تكونٌن معلمة قادرة على عرض الوسٌلة بطرٌقة فنٌة
 

فحص وتجرٌب الوسٌلة التعلٌمٌة المختارة قبل استخدامها فً الفصل وذلك ٌتم 
:  كاآلتً 



 9 

فحص محتوى الوسٌلة المختارة لٌتأكد من وجود صلة وثٌقة بٌن هذا المحتوى  -
( فٌلم عن العنف األسري )  -س مثال ونقاط الدر

التعرف على المصطلحات و الرموز الجدٌدة التً قد ٌتضمنها محتوى الوسٌلة  -
والتً ٌحتاج المتعلمٌن إلى إٌضاح معناها عند عرض الوسٌلة مثال مقال من 

تحدٌد الحاجة إلى وسٌله تعلٌمٌة أخرى إذا تطلب األمر مثال  صحٌفة أو من كتاب
منزل لٌشرح درسا ً لتصمٌم غرف المنزل ونحتاج وسٌلة إٌضاحٌة  نموذج لمجسم

أخرى مثل فٌلم تعلٌمً لتوضٌح غرف المنزل ومتطلباته من أثاث 
(  الهرم الغذابً ) كتابة بٌانات تفصٌلٌة عن الوسٌلة إذا تطلب األمر مثال  -
 تجرٌب الوسٌلة لٌتأكد من صالحٌتها أو من قدرته على استخدامها فً الصف -

الدراسً              
( تجربة عملٌة  –التلفزٌون و الفٌدٌو ) مثال          

 
:  لما سوف تقوم به أو المتعلمة أثناء عرض الوسٌلة  تصورتضع المعلمة 

 
 ( الخ ... مسرح المدرسة –المختبر  –الفصل ) أٌن ٌتم عرض الوسٌلة  -
 متى سٌتم عرض الوسٌلة أثناء الدرس ؟ -
 رض الوسٌلة ؟كٌف سٌتم ع -
 هل سٌتم عرض الوسٌلة كاملة أم متقطعة ؟ -
ما الذي سٌقوم به المتعلمون من أنشطه أثناء عرض الوسٌلة ؟  -
: تحضر المعلمة البٌبة للقاعة أو المكان الذي سٌتم فٌه عرض الوسٌلة -
وشاشة العرض   –وضع السبورة  –ترتٌب وضع مقاعد المتعلمات  -
عن طرٌق زٌادته أو تخفٌضه إلى حد اإلظالم  التحكم فً الضوء وذلك -
التحكم فً الصوت فً حالة استخدام الوسابل التعلٌمٌة السمعٌة و البصرٌة  -
ٌهٌا المتعلمون قبٌل عرض الوسٌلة بغٌة إعدادهم عقلٌا الستقبال محتوى تلك  -

 الوسٌلة 
ٌشرح المصطلحات و الرموز الغٌر مألوفة   -
 مهٌدٌة على المتعلمات التً تدعوهم إلى التفكٌر مثال طرح عدد من األسبلة الت -
  ف؟ ما هً استخدامات المٌكرووي فما أهمٌة الطهً ؟ لماذا نطهو بالمٌكرووي)   

( ؟........
التأكد من تهٌبة المتعلمات الستقبال الوسٌلة التعلٌمٌة ٌراعى ذلك   -
 تقدٌم الوسٌلة فً الوقت المناسب  -
 .ام المتعلمون طوال الوقت حتى ال تشتت االنتباه عدم ترك الوسٌلة أم -
 .مشاركة المتعلمون مشاركة إٌجابٌة أثناء العرض  مثال كتابة التقارٌر  -
 .استخدام مؤشر عند الضرورة لإلشارة إلى جزء معٌن من الوسٌلة  -
التوقف فً بعض األحٌان أثناء عرض الوسٌلة لإلشارة من حٌن إلى آخر للفت  -

. لجزء معٌن فً الوسٌلة االنتباه 
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أنواع الوسابل التعلٌمٌة 
 

 
 
 

:  الحقابب التعلٌمٌة التعلمٌة
ٌمكن تعرٌفها على أنها برنامج تعلٌمً نظم لتعلٌم وحدة معرفٌة معٌنه بتوفٌر 

 مصادر تعلٌمٌة متعددة ٌمكن استخدمها بطرق محددة لتحقٌق أهداف معرفٌة
. وسلوكٌة معٌنة 

 
: باالتً  المتعلماتتهدف الحقابب التعلٌمٌة إلى تزوٌد و
 . واهتماتهم  المتعلماتخبرات متنوعة تتناسب وقدرات كل من  -
تقدم مستوٌات مختلفة للمحتوى بحٌث ٌتدرج الطالب فً انتقاله من مستوى  -

 األقل الى المستوى األكثر حسب قدراته 
 .التعلمٌة المستخدمة فً نظام الحقابب  –ٌمٌة تنوٌع األسالٌب التعل -

التعليمية األجهزة و األدوات 

أجهزة عشض الصىس المتحشكت 

أجهزة االستقبال التلفزيىوي 

اآللي أجهزة الحاسب 

أجهزة المزياع 

أجهزة عشض الصىس 

أجهزة عشض الششائخ 

 األلىاح السبىسيت

األشخاص 

سجال الذيه 

ون السياسي

االقتصاديىن 

 نالمهىذسى

التعليمية المىاد 

الكتب الذساسيت المقشسة 

ة الكتب اإلضافي

ائذ المجالث و الجش

الىثائق التاسيخيت 

البشامج التلفزيىويت 

بشامج الكمبيىتش 

ة البشامج اإلراعي

ة ششطالا التسجيالث و

الشسىم العاديت و الملىوت 

الششائخ والمىاد الشفافت 

األفالم الثابتت 

األفالم المتحشكت 

ة الخشائط و الكشاث األسضي

الملصقاث 

األشياء الحقيقيت 

 

التعليمية المىاقف 

التجشيب المعملي 

العشوض 

التىضيحيت 

اويت الزياساث الميذ

االجتماعاث 

 الىذواث
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تنوع الطرق المستخدمة فً نظام الحقابب وإتاحة الفرص للمتعلم الختٌار ما  -
 .ٌناسبه 

 ٌقوم نظام الحقابب على تنوع األنشطة والبدابل التعلٌمٌة  -
 

 :الوسابل والمواد المستخدمة فً الحقابب التعلٌمٌة و التعلمٌة 
 ........حبوب   – عٌنات: شٌاء الحقٌقٌة المواد و األ -
 .كالنماذج والمجسمات : النماذج البدٌلة  -
 .دفتر قالب  –بطاقات : المواد المطلوبة  -
 .شرابح  –شفافٌة  –صور : المواد البصرٌة  -
 .أشرطة التسجٌل : وسابل السمعٌة  -
 CD، أشرطة الفٌدٌو : وسابل السمعٌة وبصرٌة  -
 

 :حقٌبة التعلٌمٌة والتعلمٌة خطوات تصمٌم ال
 تصمٌم الغالف والذي ٌشمل العنوان  -
وٌمكن ان ، الربٌسة والتً تدور حولها الحقٌبة  هٌتم فٌها تحدٌد الفكر: المقدمة  -

شٌر المقدمة إلى الفبة المستهدفة ومسوغات إعداد الحقٌبة وذلك إلثارة دافعٌة ت
 . المتعلم

و تحقٌقه بعد االنتهاء  دقة ما ٌمكن القٌام بهاصٌاغة األهداف السلوكٌة لتصف ب -
 .من الدرس

 .وتشمل اختبارات قبلٌة ومرحلٌة وبعدٌة : االختبارات او التقوٌم  -
 .نشاطات إثرابٌة و عالجٌة  -
وتتضمن ، وتتمثل بمعرفة النتابج واالستفادة منها : التغذٌة الراجعة و المتابعة  -

 .وجه األمثل ال ىفً العمل عل لمتعلمةامن سٌر  المعلمةالمتابعة تأكٌد 
ٌعرف المتعلم بالخطوات المرحلٌة للتعامل مع مكونات الحقٌبة : دلٌل الحقٌبة  -
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الخاتمة 

 
الوسابل التعلٌمٌة هً الطرٌق الذي ٌنٌر درب المعلم باستخدام الوسابل التعلٌمٌة  

هداف الخاصة لكل وحده المناسبة حسب المعاٌٌر األساسٌة والسلٌمة وفقا لأل
تدرٌسٌة تخلق نوع من التشوٌق واإلبداع والمنافسة الفعلٌة لالرتقاء نحو التمٌز 
واختٌار أفضل السبل وأسهلها لتخطً عقبات ومواجهة الفروق الفردٌة للمتعلم 

والعمل على إنماء المهارات المختلفة بعد أن ٌراعى الفترة الزمنٌة المناسبة 
قعٌتها وإٌجاد الحلول المناسبة لتخطً جمٌع العقبات التً لتطبٌق ذلك حسب وا

ٌمكن تدفع بها خطوات المعلم للوصول إلى التنوٌع واالبتكار وٌحسن المستوى 
. الفعلً للمعلم 

 
 

 


