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 المضمنة والتي نتناول في هذه المحاضرات من مادة المعلوماتية والتربية مجموعة من المفاهيم

المعلوماتية ، وعند دراسة العالقة بينها وبين التربية من حيث التأثير والتأثر  طلحمصتشكل في مجملها 

ا بالتعليم من عالقة التكنولوجي بتداء  اوننطلق ،والتربية  ةوالسبب والمسبب نصل إلى مصطلح المعلوماتي

  .بالوسائل التعليمية سنبدأبصفته فعال اجتماعيا منظما يمكن قياسه لذلك 

تعد الوسيلة التعليمية عنصر أساسي من عناصر المنهج المدرسي, والوسيلة بمفهومها العام 

يستخدم لتحقيق غاية أو هدف معين" ويستعين المعلم بالوسيلة التعليمية لتحقيق غايته التعليمية ا م"هي كل 

)توضيح فكرة غامضة أو تجسيد المجردات أو إبراز التفاصيل الدقيقة...( . إن استخدام الوسائل التعليمية 

ت سة " ومن هذا المنطلق تطورذا استخدم أكثر من حاإة " أن الفرد يتعلم بطريقة أيسر جاء ترجمة للمقول

الوسائل التعليمية من حيث طرق إنتاجها حيث كانت قديما تعتمد كثيرا على الحواس البصرية ثم بعد 

ة في نفس الوقت ثم ظهر بعد ذلك نوع يعمذلك بدأت تخاطب حاسة السمع ومن ثم أصبحت بصرية س

 .لحديثةصورة وباالستعانة بوسائل االتصال امن الوسائل التفاعلية التي يتفاعل معها المتعلم بالصوت وال

ظهرت العديد من التعريفات لمفهوم الوسائل التعليمية ويرجع السبب في ذلك إلى اإلختالف في تحديد 

أهمية الوسائل التعليمية ووظائفها وكذلك اختالف في أهمية الحواس المختلفة لدى اإلنسان في عملية 

 , ومن أهم تلك التعريفات ما يلي:التعليم

(: 1002تعريف محمد الحيلة )

 ليمية على أنها:أما أحمد سالم فعرف الوسائل التع

 

 ( على أنها:1002زيتون )وهناك تعريف أشمل وأعم للوسائل التعليمية عرفها حسن 

,

. 

أن الوسيلة التعليمية يمكن أن تتعدى كونها جهاز أو أداة ويعتبر هذا التعريف شامل وعام ألنه يرى 

توضيحية إلى أشمل من ذلك وأعم مثل المواقف أو التجارب أو الخبرات أو األشخاص ممن هم أصحاب 

 خبرة معينة ...
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 مثل :

 التجريب المعملي
 العروض التوضيحية
 الزيارات الميدانية

 االجتماعات
 الندوات

 مثل :
 الكتب الدراسية

 الملصقات التعليمية
 البرامج التلفزيونية

البرامج التعليمية 
 الحاسوبية

 المجسمات والعينات

 مثل :
أجهزة عرض الوسائط 

 المتعددة
 الحاسب اآللي

 أجهزة عرض الصور
 أجهزة عرض الشفافيات

 الراديو
 التلفزيون
 السبورة

 مثل :
 رجال الدين

 األطباء
 المهندسون
 المخترعون
 السياسيون

 

ناك الكثير من الوسائل التعليمية التي تختلف في خصائصها وطريقة استخدامها وعرضها , ولكن ه

 ؟ وما هو العامل األساسي الختيار الوسيلة التعليمية؟مناسبة للدرسمالذي يحدد نوع الوسيلة ال

 التعليمية.أساسية الختيار الوسائل معايير هناك ثمانية 

1  

 ,هدافلدرس وتسعى في تحقيق هذه األيجب أن تتناسب الوسيلة التعليمية مع األهداف التعليمية ل 

 وأن تتسم بالوضوح وتخلو من التشويش .

 مثال: 

 اذا كان ضمن أهداف الدرس: أن يكتب الطالب الحروف االنجليزية بطريقة صحيحة

مكن داة للكتابة مثل : القلم  أو الطباشير وال يأة  المناسبة ال بد أن تحتوى على لتعليميالوسيلة ا

استخدام الصورة التوضيحية أو الرسومات التعليمية بمفردها في هذا الدرس ألن الهدف 

األساسي وهو الكتابة ال يمكن للطالب أن يحققه باستخدام وسائل بصرية مثل الصور 

 والرسومات.

2  

م الوسيلة التعليمية مع  الخصائص الجسمية والمعرفية واالنفعالية للمتعلمين وأن ءيجب أن تتال

 ترتبط بخبراتهم السابقة وأن تتناسب مع قدراتهم العقلية والجسمية.

مية الوسائل التعلي

تتكون من

األجهزة واألدوات 
التعليمية

أشخاص مواد تعليمية مواقف تعليمية



    com.psyeducVp.  
 

3  

أن تعطي صورة أن تكون المعلومات التي تقدمها الوسيلة صادقة ومطابقة للواقع, و يينبغ

 , وأن تكون المعلومات التي تحملها الوسيلة صحيحة وحديثة ودقيقة.متكاملة عن الموضوع

4  

ذا المحتوى هيجب أن ترتبط الوسيلة ارتباطا  وثيقا بالمحتوى التعليمي وأن تسهل طريقة وصول 

إلى المتعلم بأقل جهد ووقت وتسعى إلى إثرائه وتقدميه بأسلوب مشوق وجذاب يسهم في إيصاله 

 بطريقة سهله

5  

يجب أن تكون الوسيلة التعليمية غير مكلفة ماديا  بحيث يتحقق التوازن بين مدى نفع الوسيلة 

 )العائد التربوي منها( وبين قيمتها المادية.

6  

يجب أن تستخدم الوسيلة في المواقف التعليمية المتشابهة والمتعددة وأن تحافظ على شكلها 

 وجودتها وفاعليتها في إيصال المعلومة

7  

يجب أن تخلو الوسيلة التعليمية قدر اإلمكان من الظروف التي قد تشكل خطرا  على المعلم أو 

لك باختيار البدائل في الوسيلة التي تحقق األهداف التعليمية بمستوى أعلى من المتعلم , وذ

 األمان.

8  

يجب أن تتسم الوسيلة التعليمية بالجاذبية والتشويق في عرض المعلومة وذلك لشد انتباه الطالب 

الجانب الجمالي للوسيلة مع الجانب وتوفير جو تعليمي ممتع ومسلي, ولكن ال بد أن يتوازن 

 األهم وهو الجانب التعليمي.
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