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ABSTRACT: The choice of educational media is associated with its important role and its great position in during lessons and 

education in general, and what it will bring to the heart of the educational process teaching / learning and that the selection 
of educational methods depends on its specifications, nature and function or role and the objectives that the teacher wants 
to reach by using these methods. 
 In addition to the objectives and aims of the article, which cover some mechanisms that updates Arabic Language, and make 
a living familiar to the student, and that's according to the skills of the teacher and to his competence and ability to deliver 
knowledge to students with simple ways and overcome several problems such as student's skill weaknesses, when teacher 
fails at the development of student skills, and when the textbook fails also at meeting the suggested competencies and the 
desired skills by investing some of the mechanisms and motivational tools (teaching aids), and treating some didactic 
problems either in lesson plans or technical tools. 

ة مقترن ومشروط بدورھا الطالئعي وبالمكانة الخاصة والحیز الكبیر الذي تشغلھ من الدرس أو النشاط التعلیمي، وما ستأتي بھ في یإن اختیار الوسائط التعلیم ملخص:
لع بھ وبالھدف الذي ینشده المدرس من وراء قلب العملیة التعلیمیة/التعلمیة و أن انتقاء الوسائل التعلیمیة مرھون بمواصفاتھا وطبیعتھا والوظیفة أو الدور الذي تضط

المرامي التي یھدف إلیھا المقال و التي تكمن في اإلحاطة بمجموعة من اآللیات التي تحین مادة اللغة  باإلضافة إلى األھداف و .توظیفھا ومن خالل االستعانة بھا
وقدرتھ على توصیل المعارف إلى التالمیذ بسبل و طرق بسیطة، و  مھارة المدرس و كفاءاتھالعربیة، و تجعلھا مادة حیة مألوفة في عالم التلمیذ، وذلك انطالقا من 

توجیھ الخطاب الذي یحقق المھارات  ضعف مھارات التلمیذ وعدم توفق األستاذ في تنمیة مھارات التلمیذ، وضعف الكتاب المدرسي في : تجاوز جملة من المشاكل مثل
و معالجة بعض المشاكل الدیداكتیكیة سواء على مستوى الجدادة او االدوات  ،)المعینات الدیداكتیكیة(لیات و األدوات التحفیزیةالمنشودة و ذلك باستثمار بعض اآل

 .التقنیة

  .التلمیذ العربیة، اللغة مادة، مدرس، ةیالتعلیم الوسائط :مات الداللیةالكل
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 تقدیم1  

 ملحوظ بشكل أثرت التي والمعرفیة اإلجتماعیة، اإلقتصادیة العوامل من مجموعة التطور ھذا وراء كان وقد الحالي، العصر في ھائال زخما التعلیمیة العملیة عرفت
 إذ التربویة، النظم إنجاح ضرورات من ضرورة التي أصبحت والدعامات الوسائل على تعلیمي نظام أي في اإلعتماد أصبح فقد وأدواتھ، وأسالیبھ وطرائقھ  التعلیم في

 ھذه والكفایات، باألھداف التدریس كمقاربتي التدریس، ومقاربات البیداغوجیات مختلف في ھامة مكانة التعلیمیة الوسائل احتلت و قد ،منظومتھا من جزءا أصبحت
 والتكوین للتربیة الوطني المیثاق یؤكده ما وھو ،1التعلمیة التعلیمیة للعملیة ومحورا مركزا المتعلم جعل في ألھمیتھا نظرا محورعملھا، منھا تجعل التي األخیرة

  .2المغربیة المدرسة في  البیداغوجیة والمعینات التعلیمیة الوسائط أھمیة إلى  السادسة، مادتھ من انطالقا بالمغرب،

 التفكیر ھاجس كبر الوسائل، تلك تطورت وكلما فیھا، والثقة المدرسة بریق السترجاع كمحاولة التعلمیة، التعلیمیة والتقنیات الوسائل بتطویر االنشغال أھمیة جاءت
.الستخدامھا والتربویة النفسیة واألسس توظیفھا، وأھمیة وأصنافھا التعلیمیة الوسائل مفھوم عن التساؤل یطرح النظرة ھذه وأمام ،التعلمیة-التعلیمیة الوسائل تطویر في

3
  

 التعلیمیة الوسائل  2

 تعرض مجموعة من الدراسات تعاریف متعددة للوسائل التعلیمیة، وقد اخترنا منھا التعریفان اآلتیان:

المادة العلمیة وسائر المعارف الوسیلة لغة ما یتوصل بھ اإلنسان إلى شئ أو یتقرب بھ إلى غیره، والوسائل التعلیمیة ھي كل ما یستعین بھ المدرس على إیصال 
مات واألفكار وإزالة والقیم إلى أذھان الطالب وتوضیحھا، وتختلف أسماؤھا من بلد إلى بلد ومن زمن آلخر، فتسمى وسائل اإلیضاح ألنھا تھدف إلى إیضاح المعلو

لمعینة أو معینات التعلم، ألنھا تعین المدرس على إیضاح الدرس وتحقیق الغموض في اإلدراك، وكان ھذا  اإلسم رائجا على ألسنة  المدرسین، وتسمى أیضا الوسائل ا
 .4كثر رواجا الیوماألھداف، وتعین الطالب على فھم ذلك وقبولھ، وتسمى أیضا الوسائل التعلیمیة ألنھا جزء ال یتجزأ من عملیة التعلیم، وھذا اإلسم ھو األ

تستخدم في العملیة التعلیمیة لتسھیل اكتساب المفاھیم والمعارف والمھارات، وخلق المناخ المالئم لتنمیة  یقصد بالوسائل التعلیمیة جمیع أنواع الوسائل التي
 المواقف واالتجاھات وغرس القیم.

خبرتھم وعقلنة اسالیب  فالوسائل التعلیمیة ھي كل ما یعین المدرس على تطویر منھجیة عملھ، والزیادة في مردودیتة التربویة، وكل ما یعین المتعلمین على إثراء
والسبورات بأنواعھا والنماذج والعینات والمجسمات والخرائط واللوحات الحائطیة والشرائح (الشفافات) وأجھزة اإلسقاط الخلفي  المدرسیة تعلمھم، وھي تضم الكتب 

 واألفالم  وأجھزة اإلیسكوب،

 .5عتبار تجھیزات حجرة الدراسة والحدیقة المدرسیة والبیئة المحلیة من الوسائل التعلیمیة"والرادیو والتلفاز و أشرطة الكاسیت وأشرطة الفیدیو، كما یمكن ا

 :وبعد عرض التعریفین یمكننا استخالص مجموعة من الحقائق والمعطیات

إلى  ائل االیضاح إلى معینات التعلم،طورت الوسائل التعلیمیة تسمیتھا حسب دورھا في عملیة التعلیم وموقعھا في عملیة التدریس، وھكذا تحول إسمھا من وس   ـ
 الوسائل السمعیة البصریة إلى الوسائل التعلیمیة.

 أصبح ینظر إلى الوسائل التعلیمیة حالیا باعتبارھا جزء ال یتجزء من عملیة التدریس ومكونا أساسیا من مكونات عملیة التعلیم والتعلم.  ـ 

ئط التي تساھم في تحقیق  أھداف التعلم، وتساعد المدرس على تطویر عملھ، ویتعلق األمر بالكتاب المدرسي یتسم مصطلح الوسائل التعلیمیة باستعاب كل الوسا  ـ 
لتلفاز،  وغیر ذلك والسبورة والصورة والخریطة والرسومات والنماذج والعینات، ومختلف الوسائل التكنولوجیة المعاصرة كآلة التسجیل واألشرطة  والحاسوب وا

 .من أنواع الوسائط

 :ـ تؤدي الوسائل التعلیمیة ـ حسب ما جاء في التعریفین ـ مجموعة من الوظائف  بالنسبة للمدرس والمتمدرس

 تسھیل اكتساب المفاھیم والمعارف والمھارات. 
 المالئم لتنمیة المواقف واإلتجاھات وغرس القیم توفیر السیاق. 
 إعانة المدرس على تطویر منھجیة عملھ. 
 إعانتھ على الزیادة في مردودیتھ التربویة. 
 إعانة المتعلمین على إثراء خبراتھم و عقلنة أسالیب تعلمھم. 

 :6یرصد الباحثون للوسائل  التعلیمیة العدید من المھام والفوائد والخدمات ومن ذلك

بتغییر مستویات    في التعلم، وتنمي فیھ حب االستطالع ى المعرفة والرغبةأن الوسائل التعلیمیة "تجذب اھتمام الطالب وتشد انتباھھ إلى الدرس، وتثیر شوقھ إل- 
 .الدرس وطریقتھ لما یرى فیھ من ألوان جدیدة

 ألن تنوع الوسائل یساعد في تقدیم خبرات متنوعة تتناسب مع حاجات الطالب ومیولھم واستعداداتھم تزید في فعالیة الطالب وتعین على مراعاة الفوارق الفردیة- 
 .المختلفة "
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وذلك یتجلى في مساعدتھ على تحقیق أھداف التعلم سواء تعلق األمر بالمعارف أو  ونستخلص مما تقدم أن للوسائل التعلیمیة أثرا إیجابیا وحسنا بالنسبة للمدرس،
  سالیب اللفظیة، وتخفف علیھ الجھد واألتعاب.المھارات أو القیم والمواقف، كما یتجلى كذلك في أن الوسائل التعلمیة تطور أسالیب تدریسھ وتحرره من األ

ومساعدتھم على اكتساب أھداف الدروس وترسیخ الحص�یلة وحسن تطبیقھا،  إثارة شوقھم،: كما أن الوسائل التعلیمیة تقدم العدید من الخدمات للتالمیذ، ومن أھمھا
.طریق تنویع الوسائل التعلیمیة التي تخدم الفروق الفردیةعن  واعتماد المنھج العلمي في التعلم وإنصاف المتعلمین

7
 

  وصفاتھا التعلیمیة الوسائل تصنیف3  

:الذكر سبیل وعلى بالتربیة، المتعلقة المراجع في التعلیمیة للوسائل المختلفة التسمیات تعددت
8

 

 البصري التعلیم -السمعیة الوسائل. 
 التدریس على المعینة الوسائل. 
 التدریس معینات. 
 والبصریة والسمعیة التعلیمیة الوسائل . 
 السمعي والتعلیم السمعیة الوسائل . 
 اإلدراكیة والمعینات اإلدراك على المعینة الوسائل . 

 إبراز على تعمل وبالتالي للدراسة، وتخضعھ معینا مجاال تفرض دراسة كل خصوصیة كانت ولقد واألبحاث، الدراسات تعدد إلى األسماء في التنوع ھذا ویرجع
 .المدروسة الزاویة الذي یعكس االسم علیھ یطلق  دارس كل أن نجد ثم ومن أخرى، جوانب حساب على جانب

 الحواس أساس على التصنیف3.1 

 التي الحواس حسب وذلك أنواع ثالثة إلى المختصون قسمھا وقد التربیة، في المتخصصة الدراسات معظم في جلیا یتضح ما وذلك التعلیمیة، الوسائل وتتعدد تتنوع
 :9التالي الشكل على وھي وتخاطبھا، بھا تتصل

 

 البصریة الوسائل 3.2 

 بصره، خالل من الفرد تخاطب وسائل أنھا أي العین، أو البصر وھي المستخدمة الحاسة نوع إلى إشارة یتضمن أنھ أي نفسھ یشرح الجانبي، العنوان وھذا
 : الوسائل من النوع ھذا أمثلة ومن الوسائل، ھذه مع التفاعل یستطیع ال البصر حاسة من منحرم أي أن : بمعنى

 الصامتة، المتحركة الصور*

 الفوتوغرافیة، الصور*

 ...واللوحات والمتاحف والخرائط، التوضیحیة الرسوم*

 "10،وأفكار معاني من تحتویھ ما إلدراك النوع ھذا من الوسائل على الفرد منھا یطل التي النافذة " إذن البصر
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 السمعیة الوسائل3.3 

 ولھذه التعلیمیة، العملیة في جید إنتاج إلى یؤدي مما التعلیمي، الموقف نجاح تساعدعلى وھي فیھ، یتواجد الذي العالم على الفرد منھا یطل التي الحواس من األذن تعد
 :منھا نذكر أمثلة الوسائل

 معلم، وجود بدون  اإلذاعیة للبرامج اإلستماع خالل من الكثیر یتعلم أن للفرد فیمكن األمثلة من وغیرھا الصوتیة، والتسجیالت المدرسیة، برامجھا بمختلف اإلذاعة
.أفضل المتعلم سیكون البرنامج، ھذا مادة حول النقاش وتوجیھ والتفسیر الشرح في یساعد المدرس كان إذا وأما

11
  

 البصریة السمعیة الوسائل3.4 

 :ھما حاستین على أساسا تعتمد حیث واألدوات المواد من مجموعة الجانب ھذا یحتضن

 تسجیالت مع متكاملة تكون عندما الصور أیضا وتشمل والتلفزیون، اإللكترونیة األفالم في وتتمثل الناطقة، المتحركة الصورة : أبرزھا ومن والسمع، البصر
 دون حاسة على یقتصر وال حواسھ كل على یعتمد فھو معینة وضعیة في یتواجد عندما أنھ أي اإلنسان، حواس بین انفصال یوجد ال أنھ إلى اإلشارة تجدر و صوتیة،

 .12أخرى

 1314جدول توضیحي للوسائل التعلیمیة حسب الحواس

 سمعیة بصریة بصریة  - سمعیة مالحظات

 
 
 
 

إن تصنیف ھذه الوسائل ال یعني الحسم،   
والبصریة قد فالمكتوبة بصریة في ذات الوقت، 

 .یكون لھا صوت في مواقف معینة

 ـ أفالم سینمائیة

 ـ أشرطة وثائقیة

  ـ تلفاز

  ـ أشرطة فیدیو

  ـ محركات كھربائیة

  ـ تمثیالت

 ـ مسرحیات

 ـ نماذج

 ـ شرائح

  ـ صور

  ـ رسوم

  ـ بیانات

  ـ جداول

  ـ ملصقات

  ـ تحف فنیة

   telefax   ـ تلفاكس

   Internet ـ انترنیت

  ـ حاسوب

 ـ آلة حاسبة

 ـ رادیو

 ـ أسطوانة

  ـ تسجیالت

  ـ كاسیط

  ـ حوار

  ـ سرد

  ـ حدیث

  ـ خطاب

  ـ قراءة

  ـ تالوة

  ـ ترتیل

 ـ أصوات

   

 الوسیلة من باعتبارالمستفیذین التصنیف 3.5

 :15بالنظر إلى طبیعة المستفیذین منھا إلى  التعلیمیة الوسائل تصنیف یمكن- 

 جماھیریة وسائل 

 ویتم محدود، وغیر كبیر عدد إلى موجھة تكون وأنھا واحد، آن في االستفاذة وتتم الوقت، نفس في األفراد جمیع تصل أن یمكن الوسیلة ھذه أن الجانب، بھذا ونقصد
 األمر ویتعلق الوسیلة، ھذه تسخیر من تمكن التي المادیة اإلمكانیات ھي المستفیذین عدد یحدد الذي الوحید والشرط  الفرد فیھ یوجد الذي المكان عن النظر بغض" ذلك 

 .16علیھا المدارس تتوفر التي باإلمكانیات اللوجستیكیة ھنا

 جماعیة وسائل 

 في التواجد أي ذلك، 8شروط لدیھ توفرت إذا إال منھا االستفاذة فرد ألي یمكن وال مكان، في المتعلمین من معینة مجموعة تعلیم على الوسائل من النوع ھذا ویقتصر
 .الوسیلة فیھ تعرض اللذین والزمان المكان

 ....والخرائط والرسوم الشفافة والصور المتحركة، األفالم الصوتیة، التسجیالت : ذلك على أمثلة ومن
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 فردیة وسائل 

.وغیرھا والرسوم كالصور معین، ظرف في فرد بواسطة منھا اإلستفاذة یمكن التي التعلیمیة الوسائل من وھي الفرد على الوسائل ھذه تقتصر
17

 

 التعلیمیة الوسائل صفات3.6 

 صفاتھا حیث من الوسائل ھذه اختیار قواعد ضبط أي المناقشة مجال أصبح وإنما أوالتساؤل، للمناقشة مجاال التعلیمیة العملیة في التعلیمیة الوسائل استخدام یعد لم
 :أمثل،  من الصفات الواردة ، أن تكون  وأداء تامة كفاءة تحقق حتى

 ، معالجة لموضوع أو فكرة 
 ،متناسبة مع الوقت المخصص 
 ، سھلة المنال 
 ، مثیرة للتفكیر و محفزة لإلبداع 
 واإلبتكار، لإلبداع وتحفزھم المتعلمین تفكیر تثیر أن 
 مالئمة لمستوى المتعلمین و مالئمة لظروف مجتمعھم ، 
 مرتبطة بالھدف المراد تحقیقھ ، 
 مستنبطة للمواد المعروضة ، 
 رابطة للخبرات السابقة بالخبرات الجدیدة ، 
 واأللوان والكتابة المعالم واضحة ، 
 متالئمة مع المكان الذي تعرض فیھ. 

 قواعد وشروط استعمال الوسائل التعلیمیة  4

 القواعد والشروط العامــة الستعمال الوسائل التعلیمیة 4.1

ل الوسائل التعلیمیة، یقدم كتاب الوسائل التعلیمیة مرجع عملي للطور األول من التعلیم األساسي مجموعة من القواعد والشروط المفیدة في حسن استخدام واستعما
 :18ونعرضھا بإیجاز كما یلي

 تعلیمیة ضمن السیاق الدیداكتیكي أثناء التخطیط للحصة الدراسیة، أي قبل شروع المعلم في التنفیذ الفوري للتدریس.التفكیر في إدراج الوسائل ال   ـ

 ربط الوسیلة التعلیمیة بموضوع الدرس وباألھداف المتوخى تحقیقھا.  ـ 

 رف المعلم.العنایة بانتقاء الوسیلة التعلیمیة األكثر قابلیة لتحقیق المفاھیم المراد تبلیغھا من ط  ـ 

لموضوع المراد الحرص على أن تكون الوسیلة التعلیمیة مالئمة في مضمونھا لألھداف المسطرة للدرس ولمستوى التالمیذ ولظروف العمل، ومنسجمة مع طبیعة ا  ـ 
ا، ومتسمة بطابع علمي وتربوي، وحدیثة واستغاللھا طیلة الحصة، وموضوعیة في المعلومات أو المعارف التي تتناولھ تدریسھ، ومتنوعة ومتوازنة في توزیعھا

 في محتواھا أي مواكبة لتطور المعارف وتجدده المستمر.

 الدرس.  لموضوع  معاینة الوسیلة التعلیمیة ومناولتھا من طرف المعلم، والتأكد من صحة معلوماتھا ومدى صالحیتھا  ـ 

 :مارھا في الحصة الدراسیةإن تدرج الوسیلة التعلیمیة في اللحظة البیداغوجیة المالئمة الستث

 إما في التمھید للدرس أو لتقریب المفاھیم وترسیخ المعلومات أو طرح مشكالت التفكیر، أو في نھایة الدرس لتلخیص العناصر األساسیة.  -

 .أن یشرك المعلم تالمیذه إشراكا فعاال في مالحظة وتحلیل الوسائل التعلیمیة في حدود ما تمتلكھ من إمكانیات  ـ 

لمعرفة مدى صالحیتھا وقابلیتھا لإلستغالل وذلك في ضوء التطور المعرفي والتعدیالت التي قد تطرأ على  ،ن یخضع المعلم الوسیلة التعلیمیة للتقویم المستمرأ   ـ
 :التعلیمیة 19ومن  القواعد العامة إلستعمال الوسائل ،المنھاج

 ،غھ: أن تكون واضحة تتالءم مع المضمون المراد تبلی الوضوح-   

 ،: بأن یتحاشى المدرس استخدام نوع واحد من الوسائل التعلیمیة بكثرة واستمرارھا حتى ال یدعو لسأم التالمیذ ونفورھم التنویع -   

 : أن یعرف المدرس الدور أو األدوار التي ستؤدیھا الوسیلة في العملیة التعلیمیة. تحدید األھداف
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 باستعمال عینات من الوسائل التعلیمیةالقواعد والشروط الخاصة  4.2  

میة قواعد وشروط خاصة إن القواعد والشروط المتعلقة باستعمال الوسائل التعلیمیة ھي قواعد عامة تنطبق على مختلف الوسائل التعلیمیة، غیر أن لكل وسیلة تعلی- 
 .إلستعمالھا وحسن استثمارھا

ن الوسائل التعلیمیة ویتعلق األمر ـ كما سبقت  اإلشارة إلى ذلك ـ بالسبورة والصورة والخریطة وكراسة ونعرض فیما یلي القواعد والشروط الخاصة بعینة م
 :2021التلمیذ ودلیل األستاذ، وآلة التسجیل والحاسوب، وذلك وفق الجدول اآلتي

 التعلیمیة            الوسائل 
 العینات

 قواعد االستعمال واالستثمار

 أن تتموضع في موقع یمكن جمیع تالمیذ القسم من رؤیة األشیاء المكتوبة،- السبورة
  .أن یخصص الجزء األوسط منھا لكتابة ما ھو أساسي مثل العنوان أو القواعد او األفكار األساسیة أو الخالصات- 
 أن یخصص الجزء األخیر ات الالزمة، أوأن یخصص أحد جانبیھا لتدوین الشروحات المفیدة أو المصطلحات أو التوضیح- 

  .للرسومات أو الخرائط أو وسیلة إیضاحیة أخرى
 .أن ال یقف المدرس أمام السبورة  حتى ال یحجب عن التالمیذ ما كتب فیھا- 
  .أن تكون الكتابة علیھا بخط واضح بارز تسھل قراءتھ من طرف جمیع التالمیذ- 
  .أن تمسح من أعلى إلى أسفل لتفادي تطایر غبار الطباشیر- 

 
  :ومن األمور التي یجب تجنبھا 
   .أو عدم استعمالھا خدشھا والتسطیر علیھا باألشیاء الحادة  -
 .تراكم الكتابات علیھا -
 .ازدحام المعلومات-

 .المعتمة أو الملونة  الخالیة من التعلیق اللفظي أو المصحوبة بھالصورة الفوتوغرافیة أو المرسومة   لصورةا
 .مجموعة من القواعد والشروط یجب مراعاتھا أثناء اختیارھا وأثناء توظیفھا واستثمارھا-

  :من شروط الصور التربویة الوثائقیة والصور العلمیة 
  .أن تكون الصورة جیدة التصویر وواضحة المعالم -
 .ا خالیا من األخطاء ویبرز بوضوح الفكرةأن یكون محتواھ -

ویضطلع بمختلف أدوارھا  ،ا لحاسوب  أداة جد مھمة في التدریس لكونھ یعوض العدید من األجھزة والوسائل التعلیمیة یعد  الحاسوب
  .بإعتباره یجمع بین ما ھو مرئي ومنطوق

 فھو : ،مجموعة من الخدمات واألدوار الھامة للتالمیذأنھ جھاز یمكن استعمالھ لتقدیم -
  ،أداة تربویة للتعلیم الفردي أو الجماعي     -

 ،منشط لملكة اإلبداع واإلبتكار لدى المتعلم  -
 ،مبرمج للمعارف والمعلومات المتعلقة بالمنھاج الدراسي وخزنھا -
كما أنھ یفیذ األستاذ والمتعلمین على السواء   ، أمامھ   لمعرفة موسع لمجال تعلم التلمیذ في الموضوع الواحد وفتح آفاق ا -

 .البرامج  للوصول إلى عدد من
 ومن شروط وتقنیات استعمال الحاسوب واستثماره:

 : التمرن جیدا على تقنیات تشغیلھ عن طریق -
 ،التعرف على الرموز والمصطلحات التقنیة المنظمة الستعمالھ *
  .فورا إذا وقع فیھ عطب تقني  إنھاء  اشتغال الجھاز *

 كتاب
  التلمیذ

یمثل كتاب التلمیذ  وثیقة ھامة تشتمل على الكفایات المستھدفة والدروس المقررة واألنشطة التعلمیة وأنشطة التقویم والدعم   -
 و المصطلحات والفھرسة.

  .المتعلم على التعلم الذاتي وعلى بناء المعرفة وتنمیة المھارات وتعلم القیم وتطبیق ذلك واستثمارهیعین  -

 
  أھمیة الوسائل التعلیمیة في العملیة التعلیمیة 5 

بأھمیة بالغة لدى المدرسین والمخططین التربویین لما لھا من أھمیة في كونھا وتحظى  تتبوأ الوسائل التعلیمیة مكانة مرموقة في الحقل التربوي لتعدد فوائذھا،
فالشك أن للوسائل التعلیمیة المختلفة تقدم خبرات متنوعة یأخذ منھا كل متعلم ما یحقق أھدافھ ویثیر اھتمامھ،  تؤدي إلى استثارة اھتمام المتعلم وإشباع حاجتھ للتعلم،

لى شاطئ البحر قد یجد في اللعب والسیاحة ما یشبع حاجتھ في نفسھ بینما یھتم آخر بجمع األصداف والقواقع وإثارة كثیر من األسئلة فالمتعلم الذي یخرج في رحلة إ
المتعلم أقرب إلى  بل وكلما كانت الخبرات التعلیمیة التي یمربھا كما أن اعتماد الشروط المحسوسة في البحث من خالل اإلنفتاح على المحیط الجیوثقافي وغیره، حولھا،

و تنویع الخبرات  التعلیمیةالواقعیة، أصبح لھا معنى ملموساً وثیق الصلة باألھداف والمھارات، بل والكفایات المراد بلوغھا وكذلك یمكن عن طریق استخدام الوسائل 
ي جمیع اإلتجاھات، وتعمل على إثراء مجاالت الخبرة التي یمر بھا، الـتي تھیؤھا المدرسة والممارسة والتأمل والتفكیر، فتصبح المدرسة بذلك حقالً لنموالمتعلم ف
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وتساعد الوسائل التعلیمیة على تكوین عالقات مترابطة مفیذة راسخة  وبذلك تشترك جمیع حواس المتعلم في عملیات التعلم مما یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق ھذا التعلم،
ونرى أن الوسائل التعلیمیة إذا أحسن المدرس  تشترك الحواس في تشكیل الخبرة الجدیدة وربطھا بالخبرات السابقة، وذلك عندما بین كل ما یتعلمھ المتعلم أو التلمیذ،

، یؤدي ذلك إلى زیادة مشاركة المتعلم اإلیجابیة في اكتساب الخبرة وتنمیة قدرتھ على التأمل ودقة 22استخدامھا وتحدید الھدف منھا وتوضیحھ في ذھن المتعلم
كما نرى أن الوسائل التعلیمیة تمكن من تنویع أسالیب  المالحظة، واتباع التفكیر العلمي، ویؤدي ھذا األسلوب إلى تحسین نوعیة التعلم ورفع مستوى األداء عند المتعلم،

  .التعلیم

تھم فمنھم من یحقق مستوى عاٍل من التحصیل عند االستماع لمواجھة الفروق الفردیة بین المتعلمین، فمن المعروف أن المتعلمین یختلفون في قدراتھم واستعدادا
 :للشرح النظري للمدرس وتقدیم أمثلة قلیلة، ومنھم من یزداد تعلمھ عن طریقھ الخبرات البصریة، مثل

ھناك أسسا ومعاییر یجب أن یأخذھا المدرس  تجذر اإلشارة إلى أن استخدام الوسائل التعلیمیة ال یكون عشوائیاً بل أن و مشاھدة األفالم أو المعینات الدیداكتیكیة،
   :في االعتبار عند اختیار الوسیلةالتعلیمیة

تصلح لتقدیم المعلومات التي یكون فیھا عنصر الحركة أساسیاً  توافق الوسیلة التي نسعى إلى تحقیقھا كاكتساب المتعلم لبعض المھارات، فاألفالم المتحركة مثالً، - 
  .فیھا

. ت التي تقدمھا الوسیلة ومطابقتھا للواقع و إعطاء صورة متكاملة عن الموضوع ولذلك یجب أن نتأكد من أن ھذه المعلومات لیست قدیمةصدق المعلوما - 
23

   

األھداف  أو ا بصلة محتویات الوسیلة بموضوع الدرس ولذلك یجب على المدرس تجربة الوسیلة والتعرف على محتویاتھا قبل عرضھا على المتعلمین، بل وإیفاءھ - 
  . التعلمات المراد بناؤھا في الحصة

 خالصة 6 

ة المزری�ة الت�ي یطرح التعلیم في المیدان التربوي مشاكل وصعوبات عدیدة ما یستدعي وقفة حازمة م�ن ل�دن الب�احثین والدارس�ین عل�ى ح�د س�واء، ذل�ك أن الوض�عی
محك�م  لت�دریس اللغ�ة   لة للنھ�وض بھ�ا، و ك�ل ذل�ك م�رده ف�ي رأین�ا، إل�ى غی�اب رؤی�ة ش�املة وتخط�یطآلت إلیھا المدرسة المغربیة، دعت الغیورین إلى استجداء كل وسی

تعمی�ق النظ�رة التربوی�ة ل�دى الم�درس م�ن خ�الل البح�ث ع�ن الحل�ول الدیداكتیكی�ة األنج�ع عن�د  ولعل ما یمكن أن نخلص ب�ھ م�ن خ�الل ھ�ذا المق�ال ھ�و ض�رورة العربیة،
 ة التي تشكلھا ھاتھ الوسائط التعلیمیة وما تمكنھ من :المشكالت، وأیضا إبراز األھمی

دوراً جوھریاً في أوضحت الدراسات واألبحاث ( منذ حركة التعلیم السمعي البصري ) ومروراً بالعقود التالیة أن الوسائل التعلیمیة تلعب  إثراء التعلیم: و ھنا أوالً :
 إثراء التعلیم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متمیزة .

وتخطي الحدود الجغرافیة  ،المفاھیمإن ھذا الدور للوسائل التعلیمیة یعید التأكید على نتائج األبحاث حول أھمیة الوسائل التعلیمیة في توسیع خبرات المتعلم وتیسیر بناء 
لما  ،تضاعف حالیاً بسبب التطورات التقنیة المتالحقة التي جعلت من البیئة المحیطة بالمدرسة تشكل تحدیاً ألسالیب التعلیم والتعلم وال ریب أن ھذا الدور ،والطبیعیة

 تزخر بھ ھذه البیئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأسالیب مثیرة وجذابة .

تحقیق أھداف  ،فالھدف الرئیس للوسائل التعلیمیة ،لك جعل عملیة التعلیم اقتصادیة بدرجة أكبر من خالل زیارة نسبة التعلم إلى تكلفتھویقصد بذ اقتصادیة التعلیم: ثانیاً :
  تعلم قابلة للقیاس بمستوى فعال من حیث التكلفة في الوقت والجھد والمصادر .

وكلما كانت  ،وإشباع حاجتھ للتعلم من خالل استخدام الوسائل التعلیمیة المختلفة التي تثیر اھتمامھ وتحقیق أھدافھتساعد الوسائل التعلیمیة على استثارة اھتمام التلمیذ  ثالثاً :
 .إلى إشباعھا  والرغبات التي یتوق ،أصبح لھا معنا ملموساً وثیق الصلة باألھداف التي یسعى التلمیذ إلى تحقیقھا ،الخبرات التعلیمیة التي یمر بھا المتعلم أقرب إلى الواقعیة

  ومثال على ذلك ،ھذا اإلستعداد الذي إذا وصل إلیھ التلمیذ یكون تعلمھ في أفضل صورة ،تساعد على زیادة خبرة التلمیذ مما یجعلھ أكثر استعداداً للتعلم رابعاً :
 .ھ أكثر استعداداً للتعلموالتي تھیيء الخبرات الالزمة للتلمیذ وتجعل مشاھدة فیلم سینمائي حول بعض الموضوعات الدراسیة :

والوسائل  ،متساعد الوسائل التعلیمیة على إشراك جمیع حواس المتعلم، إّن اشتراك جمیع الحواس في عملیات التعلیم یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق ھذا التعلّ  خامساً :
 .وطیدة بین ما تعلمھ التلمیذ، ویترتب على ذلك بقاء أثر التعلم التعلیمیة تساعد على اشتراك جمیع حواس المتعلّم، وھي بذلك تساعد على إیجاد عالقات راسخة

وال  والمقصود باللفظیة استعمال المّدرس ألفاظا لیست لھا عند التلمیذ الداللة التي لھا عند المّدرس، ،تساعد الوسائل التعلیمیة عـلى تـحاشي الوقوع في اللفظیة سادساً :
ائل مادیة محسوسة تساعد على تكوین صور مرئیة لھا في ذھن التلمیذ، ولكن إذا تنوعت ھذه الوسائل فإن اللفظ یكتسب أبعاداً یحاول توضیح ھذه األلفاظ المجردة بوس

 من المعنى، تقترب بھ من الحقیقة األمر الذي یساعد على زیادة التقارب والتطابق بین معاني األلفاظ في ذھن كل من المّدرس والتلمیذ .

 ویع الوسائل التعلیمیة إلى تكوین مفاھیم سلیمة .یؤدي تـن سابعاً :

واتباع التفكیر العلمي  ،التي  تنمي الوسائل التعلیمیة وقدرة التلمیذ على التأمل ودقة المالحظة تساعد في زیادة مشاركة التلمیذ االیجابیة في اكتساب الخبرة ثامناً :
 .لى تحسین نوعیة التعلم ورفع األداء عند التالمیذوھذا األسلوب یؤدي بالضرورة إ ،للوصول إلى حل المشكالت

 24تساعد في تنویع أسالیب التعزیز التي تؤدي إلى تثبیت االستجابات الصحیحة تاسعاً :
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  40مالھا ، الدكتور خیر علي عثمان  ، الیونسكو في العلوم اإلجتماعیة ، دار العلم ـبیروت ـ صالوسائل التعلیمیة و طرق استع
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  40الوسائل التعلیمیة و طرق استعمالھا ، الدكتور خیر علي عثمان  ، الیونسكو في العلوم اإلجتماعیة ، دار العلم ـبیروت ـ ص- 
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 وتنویھ شكر

 على توفیقي إلى إتمام ھذا المقال  المتواضع. أشكر هللا عزوجل الذي ال إلھ إال ھو العلي القدیر

 :إلى من أسندت إلیھم مھمة التبلیغ عن األنبیاء ، ال یسعني إال أن أتوجھ بالشكر الكبیر وبعد شكر هللا تعالى

 المعرفي بآرائھم السدیدة ونصائحھم القیمة. ومخزوني السادة األساتذة األفاضل الذین أغنوا مسیرتي الدراسیة  

 وأصدق تحیة مفعمة بمشاعر الود والمحبة واإلمتنان  طرفتقبلي مني أستاذتي أع أستاذتي الدكتورة الفاضلة رشیدة فؤاد   

 أستاذي وصدیقي عبد الواحد عبدوني على دعمھ لي. 

 وال یفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدني ، من قریب أو بعید .  
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