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 مفهوم العملية التربوية / 1
 ماهي العملية التربوية ؟

الذي يحتوي على مجموعة من ) البرنامج(تفاعلية بين المعلم والمتعلم والمنهاج هي العالقة ال "

  "األهداف التربوية المحددة

 : عناصرها/ 2
  المنهاج– المتعلم -المعلم  

 :    المعلم/ 2-1
 من هو المعلم؟

هو الشخص الذي يخضع لتكوين مهني وتربوي في إطار مراكز التكوين المعلمين ويخضع تكوينه               

 :لمرحلتين أساسيتين

 التكوين األولي - أ

 )في الميدان( التكوين المستمر  - ب

المعلم هو كذلك المربي الذي يحاول بالقدوة والمثال إكساب التالميذ العادات واالتجاه والشكل العام               

 .للسلوك المنشود

ـ                   د ويتفق جميع المربين على أن شخصية المعلم من أهم عوامل نجاحه في مهنته حيث يقـول أح

 .مفكري التربية

القيمة العظمى للمعلم ال تكمن في الطريقة العادية لتأدية واجبه ولكنها كامنة في قدرته علـى                 "  

 "القيادة عن طريق تأثير شخصيته العقلية والخلقية وعن طريق قدوته الحسنة

قف عليها  ومن هذا المنطلق يجب أن ال تتوفر لدى المعلم مجموعة من الصفات األساسية التي يتو               

 .التربويةنجاح العملية 

 

  الخصائص الجوهرية للمعلم

وتتضمن أن يكون سالما من األمراض وسليم الحواس وحسن :  الصفات الجسمية النفسية - أ

ومن هنا فان سالمة جسمه تجعل منه ذا مزاج ثابت وغير متقلب  .النطق ويتمتع بالقدرة على تحمل التعب

 ).منضبط وهادئ(ء في ضبطه لنفسه واحتفاظه بالهدو

 :)العقلية والثقافية(الخصائص المعرفية -  ب
أن يكون ذا مستوى يمكنه من متابعة التكوين بنجاح ومن القيـام بـالتبليغ              : التمكن من مادة التدريس   *     

 .والتوجيه على الوجه المطلوب



 

 

اسة وينكـب عليهـا،     المعلم هو أشبه ما يكون بصانع فني يتعلق بمهنته بحم         : اإللمام بطرق التدريس  *     

يجب أن يكون على علم بأحدث النظريات في التربية وعلم النفس وتقنيات التدريس الحديثة التي تمكنه من                 

 التطبيق الفعلي لألسس التي يرتكز عليها البرنامج 

لـى  أن يتمتع بالقدرة على التعرف إلى طباع األطفال واحتياجاتهم والقدرة ع          : اإللمام بطبيعة المتعلم  *     

 .التكيف مع األوضاع الجديدة
 

  :الخصائص النفسية -ج

 االستعداد النفسي    * 

 الميل على مهن   * 

 .قادر على تخطي المعلومات* 
 : الخصائص الخلقية -د

 وشعوره ببراءتهم، كما يجب أن تتوفر فيه صفات مثل الـصبر، البـشاشة،              لحبه لألطفا   * 

 .االنضباط المثابرة في العمل

 ور بالرسالة التربوية ودورها في حياة األمة الشع * 

 اإللمام بقيم المجتمع ومعتقداته * 

 قلها وترخيصها في نفوس المتعلمينااللتزام بن * 

 دور المعلم في تحقيق األهداف التربوية وتحويلها إلى سلوك عملي
ف التربوية الجزئية   يعمل على تحقيق األهدا   الذي  ال يمكن تحقيق أسس البرنامج إال بوجود المعلم          

 .سلوكيساهم في ترجمة األهداف وتحويلها إلى  و.الخاصة بالمادة واألهداف الكلية الخاصة بالمنهاج

 .المعلم عنصر من عناصر العملية التربوية ودوره ضروري في نجاحها وال يمكن االستغناء عنهإن        

إلى ما ينتقل منه إلى التالميذ عن طريق التقليـد          ثر المعلم وراء النواحي المعرفية والثقافية       يمتد أ و 

والمحاكاة في أساليب وصفات الشخصية األخرى عالوة على ما يحدث من توجيه ميول التلميذ واتجاهاتـه                

 .العقلية نحو األمور المختلفة من هوايات وفنون وآداب مما يكون له اثر كبير في توجيه حياته المستقبلية

لذي يعتبره الطفل النموذج الذي تستمد منه النواحي الثقافية والخلقية والتـي            فالمعلم هو المصدر ا    

تساعد الطفل على أن يسلك سلوكا سويا ومما يجدر ذكره هو أن ما ينفقه المعلم من وقت وجهد في الوقوف                    

اء وإنمـا  على نفسية تالمذته ومساعدتهم على أن يحسنوا التوافق مع بيئتهم المادية واالجتماعية ال يذهب هب            

حين يعيين تالميذه على يقوموا بحل مشكالتهم الشخصية إنما يعيينهم في نفس الوقت على أن يحرزوا قدرا                 

كبيرا من النجاح في تعلم المواد الدراسية بجهد اقل فالهدف األول للمعلم هو أن يجعل من تالميذه مواطنين                  

 .ال تشوبهم شائبة، صالحين

 



 

 

 

 ج التعليميةدور المعلم في تطوير البرام
كل برنامج جديد ال بد أن يطرح للمناقشة وإبداء الرأي من طرف كل من يعنيه أمر البرامج قبـل                    

ومساهمتهم في تقديم االقتراحـات     , ويأتي المعلمون في مقدمة من يهمهم أمر البرامج       , أن يصبح قيد التنفيذ   

وهذه التجربة الميدانية تجعل المعلـم      , والمالحظات أمر ضروري ألنهم على اتصال مباشر بالعمل الميداني        

إن إحداث نموذج في البرامج دون المعلم ال طائل من وراءه           . قادرا على أن يكمل نقائص وثغرات البرامج      

 .ألن القيمة الحقيقية للبرنامج ال تتوقف على البرنامج فحسب وإنما تتوقف أيضا على المعلم الذي يطبقه

 المتعلم/  2-2

 :  لى المتعلمنظرة المربين إ -1
 .معرفة حاجات وإمكانات الفهم لديه في مختلف األعمار

 .من الواجب توفر القابليات المطلوبة من صفات جسدية نفسية فكرية خلقية وعاطفية لدى المعلم

 لومن بين الشروط األساسية إلنجاح العملية التربوية وليكون المرء مربيا صالحا هو محبة األطفا              

 إلى التضحية في سبيل أضعف المخلوقات وأكثرها انفتاحا على المؤثرات جميعا وأشـدها     والشعور بالحاجة 

 .ثم الشعور بالقيم التي ال بد أن يجعل الطفل يشارك فيها شيئا بعد شيء, ثقة بقوة الراشد وصالحه

لية وبين محبة الطفل والشعور بالقيم يقوم إدراك معنى الرسالة التي تقع على المربي وعن المسؤو 

التي يتحملها تجاه الطفل وتجاه المجتمع الذي يوكل أمره إليه وتجاه اإلنسانية التي تطالب به عضوا من 

 .أعضائه

ومن أجل ذلك يستوجب على المعلم أن يعرف الخصائص األساسية للطفل ومختلف الحاجات  

 . الفهم لديه في مختلف األعمارتوإمكانيا

 .مات مشتركة بين األطفالوأن يعرف أن هناك سمات مختلفة وس

 : السمات المختلفة بين التالميذ -2

الطفل الضعيف ال يمكننا أن نرفع من مستواه التعليمي          : االختالف في القدرات الفطرية    .أ 

 .إلى مستوى العادي ولو استعملنا أحدث الطرق والوسائل التربوية

طيع أن يجني ثمـار     قد يكون الطفل ذكيا لكن ال يست       : االختالف في النفسيات واألمزجة    .ب 

هذه الموهبة إال إذا كان يمتاز ببعض الصفات النفسية كالمثابرة في العمل والرغبـة              

 .فيه

ألن الظروف العائلية واالجتماعية تعكس آثارها القوية        : االختالف في الظروف العائلية    .ج 

 .على سلوك التلميذ ومواقفه اتجاه التعليم

 



 

 

 

 
 

 : السمات المشتركة بين التالميذ -3

 .فكر غير مقيد:  لعفويةا 

 حب االستطالع 

 .الدهشة والتعجب عند رؤية أي شيء 

 .كثرة األسئلة 
 

 : عالقته بالمعلم -4

إن المعلم هو الشخص الذي يكون المثل األعلى بالنسبة للتلميذ حيث يؤثر فيه تأثيرا قويا بأخالقه                  

 .وشخصيته المتكاملة

 أستاذه يجب على هذا األخير أن يكون سويا متكامل          ونظرا للساعات الطويلة التي يقضيها المتعلم مع      

والمعلم الماهر هو الذي يسلك مع تالميذه سلوكا يشعرون معه          . الشخصية ال يعاني من متاعب نفسية     

 .فيطمئنون إليه ويستجيبون لكل ما يطلب منهم من أعمال ونشاطات تربوية مختلفة, بمدى اهتمامه بهم

 : أنواع العالقات -5

 .أساسها التعاون واالعتراف بدور كل منهما :طيةعالقة ديمقرا .أ 

 .االستبداد وفرض شخصية المعلم : عالقة تسلطية أو اتوقراطية .ب 

 .  غموض في الهدف والغاية،عدم االهتمام بالواجب ،الالمباالة: عالقة سائبة  .ج 

حتى إن تربية الطفل في المدرسة ضرورية لكن يجب أن ال تكون مبنية على السلطة واالستفزاز            

 .يعتبر األطفال معلمهم ال كديكتاتور أو قائد مستبدا وإنما كمنشط لنشاطهم ومدير أعمالهم

  )المنهاج ( البرنامج / 2-3

 : مفهوم المنهاج .أ 

 النشاط والخبرات التي توضع لمستوى دراسي معـين،         أوجههو يشمل جميع المقررات الدراسية و      

ذوقهم وحكمهم حتى يتمكنوا من التكيـف مـع المواقـف           بحيث تشكل عادات الطلبة واتجاهاتهم وتدرب       

 . الجديدة أو المتغيرة

  ؟ ماذا نفهم من هذا التعريف

ومن هذا التعريف يتبين لنا أن المنهاج شيء أوسع من الموضوعات الدراسية ألنه يتـضمن إلـى            

ته بنجاح فيبين له ألوان     جانب هذه الموضوعات توجيهات تربوية غايتها تقديم المساعدة للمعلم على أداء مهن           

وما يجب أن يقوم ) المدرسة(النشاط اإلجباري واالختياري منها، يعني ما يجب أن يقوم به التلميذ داخل القسم



 

 

كما تشير هذه التوجيهات إلى الطرق التربوية التي يستحسن استخدامها من اجل تحقيق األهداف              . به خارجه 

 .التربوية المنشودة

 
  

 :  وضع المنهاج . ب 
أما وضع المنهاج فهو من اختصاص السلطات التعليمية، لكن على المعلـم أن يكيـف تفاصـيل                  

 .موضوعاته حسب الوسط البيئي حتى يتالءم مع قدرات التالميذ

 دور المعلم في تطوير المناهج
كل منهاج أو برنامج جديد ال بد أن يطرح للمناقشة وإبداء الرأي من طرف كل من يعنيـه أمـر                     

ويأتي المعلمون في مقدمة من يهمهـم ذلـك ومـساهمتهم فـي تقـديم               . امج قبل أن يصبح قيد التنفيذ     البرن

وهذه التجربة الميدانية    االقتراحات والمالحظات أمر بالغ األهمية ألنهم على اتصال مباشر بالعمل الميداني،          

 في البرامج بدون المعلـم      إن إحداث تغيير  . تجعل المعلم قادرا على أن يكمل كل نقائص وثغرات البرنامج         

المكون وبما يناسبه ال فائدة من ورائه الن القيمة الحقيقية للبرامج ال تتوقف على البرنامج والمواد فحـسب                  

 . وإنما تتوقف أيضا على المعلم الذي يطبقه

 : األسس التي تقوم عليها البرامج التعليمية .ج 

هما وضع البرنامج وبعبـارة أخـرى أن نتـائج          التلميذ والمجتمع هما األساسان اللذان يقومان علي       

دراسة نفسية الطفل وسلوكه ثم تغيير حاجات المجتمع هما اللذان يمليان التغيرات التي تحدث على البـرامج               

 .من حين آلخر
 

 :  األساس النفسي/ 1-ج

النفسية ولذلك فإنه يستجيب لحاجاته     , يضع البرنامج في اعتباره أوال الطالب ألنه يوضع من أجله            

 ومعنى هذا عدم االقتصار على المـادة الدراسـية          ،ولقدراته الذهنية التي تنمو وتتطور خالل مراحل عمره       

لـب  وأن يهـتم بحاضـر الطا     . ويكون البرنامج في صورة خبرات متكاملة     . دون ألوان النشاطات األخرى   

وخالصة هـذا أن المنـاهج أو       . مراعيا خصائصه وطبيعته حتى يصبح مشاركا إيجابيا لكل عمل        , ونشاطه

 والتي يجب أن يتـولى المنهـاج        لأما أهم حاجات األطفا   . البرامج وضعت خصيصا للتالميذ وليس العكس     

 :تلبيتها هي 

 كضرورة الغداء لنموه    العطف ضروري لنمو الطفل النفسي والخلقي     : الحاجة إلى العطف والمحبة    .1

, ويقتضي األمر هنا أن يتحسس المعلمون واإلدارة للمشكالت التي يعاني منها التالميذ           . الجسمي

 .ولذا يجب التجاوب الكامل مع متطلبات الطفل النفسية واالجتماعية



 

 

حتى هو التحرر من الخوف والقلق ويتطلب عدم المبالغة في نقد أخطاء التالميذ : الحاجة إلى األمن .2

أي أن نبعث في نفسية الطفل الثقة واإلخالص من ( الفهم والعمل في جو الطمأنينة ينصرفون إلى

 ). أجل تجنب الخوف والفشل 

يتطلب عدم وضع التلميذ في مواقف يشعر فيها بالفشل بل نتيح له الفرصـة              :  الحاجة إلى النجاح   .3

 .بأن يتمتع بقدر من نشوة النجاح من حين آلخر

األطفال شغوفون بأن يعترف لهم باألدوار التي يقومون بها وبـأن           :  التقدير واالحترام الحاجة إلى    .4

 .يعاملوا كأفراد لهم قيمتهم

فإذا كان الطفل يشعر بالحاجة إلى االنطالق وحرية الحركة فـإن           : الحاجة إلى الحرية في التعبير     .5

 بـل أن    ،كل ما يرغب فيـه    ولكن هذا ال يعني أن نترك له المجال ليعمل          , حاجاته للتعبير أكبر  

 .يتمتع بحرية منظمة تجعله يحب ما يعمل

يرغب الطفل في أن يتلقى النصائح واإلرشادات من الكبار حتى          :  الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد    .6

 .يتجنب األلم بالفشل

 : األساس االجتماعي/ 2-ج
لطالب ومتطلباته لكي ومعنى ذلك أن يضع المنهاج في اعتباره خصائص المجتمع الذي يعيش فيه ا 

يسهل عليه االنخراط في عضوية هذا المجتمع ويسهم في تقدمه وذلك بإكسابه مجموعة من المعارف 

والمهارات والسلوكات المناسبة وال يتعارض هذا األساس االجتماعي مع األساس النفسي بل أنه المكمل 

لذلك يجب . ي يأتي في مقدمة دوافع الطفلالطبيعي له ألن الدوافع لالتصال باآلخرين وإلى النشاط الجماع

على المناهج أن تأخذ بعين االعتبار هذا األساس من أجل تكوين فرد ينشأ على المقومات اإليديولوجية 

كما يجب تكوينه كمواطن منتج في العصر التكنولوجي الذي يتطلب مهارة . والروحية والخلقية لهذا المجتمع

كما يجب أن تتضمن أسس تكوين . ا كافيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهتسيير اآلالت الدقيقة وشعور في

المواطن الحر الذي يحرص على أداء واجباته ويتمسك بحقوقه ويمارس النقد البناء والنقد الذاتي ويعرف 

 .الحدود التي تنتهي فيها حرياته وال يكون ألعوبة تسيرها الدعاية العصرية

  لتربويةمستلزمات تنفيذ العملية ا/ 3
 :  الطريقة/ 3-1

المتعلم وحاالتـه الجـسمية     , إن العملية التربوية لها عناصر متشابكة تؤثر فيها مثل الخبرة نفسها           

 .والوسائل واألدوات التي يستعين بها, وطريقة التدريس, والمعلم وشخصيته, والعقلية والنفسية

للتـدريس أكثـر    التربية فحاولوا ابتداع طرق جديدة      لقد أدرك المربون منذ زمن بعيد أهمية الطريقة في             

 وإنه من يرجع إلى تاريخ التربية يالحظ أن هذه المحاوالت في طرق التدريس تحتـل                ،فاعلية وأكثر نجاحا  

 .جزءا هاما منه



 

 

وكان لهذه المحاوالت المتعددة المتتابعة لألبحاث والنتائج التي كشف عنها علم النفس آثارها فـي                

ومـن هـذه   . يس منها تعدد طرق التدريس لتتالءم والخبرات المختلفة وتؤدي األهداف المتنوعة       طرق التدر 

, طريقة المشروع , طريقة الوحدات ,  طريقة المشكالت  ،)جيةاإلستنتا( الطريقة الشفهية    ،طرق طريقة اإللقاء  ال

 . وغيرها من طرق التدريس, الطريقة الحوارية

الطريقة حيث كان العبء األكبر في القديم يقع على عاتق المدرس كما تغيرت النظرة في مفهوم       

ومهمة التلميذ االستماع إلى الدرس أما النظرة الحديثة فتحدد الطريقة واألسلوب الذي يستخدمه المدرس في 

ويقع العبء األكبر في هذه الحالة , توجيه نشاط التالميذ التعليمي توجيها يمكنهم من أن يتعلموا بأنفسهم

 .ومهمة المدرس تهيئة الجو التعليمي وتوجيه نشاط التالميذ وتقويم نتائج هذا النشاط, ليهمع

فالبعض أكثر فاعلية وأكثر تحقيقا ألهداف ,  ومدى نجاحهاقيمتهاإن تعدد الطرق ال يعني أنها متساوية في 

وتصلح لكل الخبرات ولكن من الخطأ القول بأن هناك طريقة واحدة هي أحسن الطرق . التربية من غيرها

وأن ما عداها من الطرق , والمواد الدراسية أو تحقق جميع األهداف أو تناسب جميع المدرسين والتالميذ

 : ومنها, ولكن هناك بعض الشروط إذا توافرت بطريقة ما اعتبرت جيدة. قليل أو عديم الفائدة

  

 .قهاأن تحدد الطريقة أهدافا واضحة أمام التالميذ وتعمل على تحقي 

 .أن تثير الطريقة انتباه التالميذ وتساعدهم على االبتكار 

أن تقوم الطريقة على النشاط اإليجابي من جانب المتعلمين واإلرشـاد والتوجيـه مـن جانـب                  

 .المدرس

 .أن تشجع الطريقة التفكير المستقل والحكم المستقل من جانب التالميذ 

 .تغفل العمل الفردي االستقالليأن تسمح الطريقة بالعمل الجمعي التعاوني وال  
 

 بمعنى أنها الطريقة التي كونها المعلم ،س هي الطريقة الشخصية ال النقليةوالطريقة الجيدة للتدري       

 . لنفسه وأسبغ عليها من روحه وشخصيته

فـة نقـاط الـضعف     ومعر،ويحق لنا أن نسأل عن مبادئ التدريس الجيد حتى يسهل لنا تقويم كل طريقـة           

 . أي معرفة عيوب ومزايا كل منها،مواطن القوة فيهاو
 :  أسس التدريس الجيد/ 3-2

 ونعني هنا األهداف التربوية العامة واألهداف الخاصـة مـن           ،وضوح الهدف وسالمة تحديده    

 .درس معين

 .التدريس الجيد يقوم على أساس فهم طبيعة المتعلم وعملية التعلم وطرقه 

 على أساس الربط بين الخبرات بعضها البعض وبين المواد بعضها التدريس الجيد هو الذي يقوم 

 .البعض



 

 

وتتمثل . التدريس الجيد هو الذي يتضمن أساليب ووسائل يقابل بها الفروق الفردية بين التالميذ             

هذه األساليب في تعدد طرق التدريس واستخدام وسائل وأدوات تعليمية مختلفة من حيث النوع              

 .درجة الصعوبةوالوقت ذاته ومن حيث 

 

 

 

 

 :  الوسائل التعليمية/ 3-3
 .الوسائل التعليمية أدوات يستعملها المعلم للتوضيح والشرح

 يستخدمها المدرس لتحسين عمليـة      أداةليمية هي كل    عالوسائل الت "  مطاوع   إبراهيميقول الدكتور    

 تدريب التالميذ على    أو ألفكارا شرح   أوالتعليم والتعلم وتوضيح معاني كلمات الدرس، أي توضيح المعاني          

 يعتمد المدرس أساسا علـى      أن غرس القيم، دون     أو تاالتجاها تنمية   أو تعويدهم على العادات     أوالمهارات  

 ".األلفاظ والرموز واألرقام

  مفهوم الوسيلة التعليمية
 التي يتفاعـل    األشياء الوسيلة هي    أن في مفهوم الوسيلة التعليمية وكلها تتفق على         آراءتوجد عدة    

 . أكثر وبسرعة اكبر وبكمية أفضلمعها المتعلمون لتحقيق تعليما 

 يساعد المعلم على الشرح والتوضيح فقط، بل هي إضافيافالوسائل التعليمية ليست كما يتوهم البعض شيئا    

دة علـى    تشترك جميع الحواس لتكون ناجحة ومالئمة ومساع       أن من عملية التعليم التي يجب       يتجزأجزء ال   

 .واإلدراكالفهم 

 إحـضار  األحيـان  من الواقع ومن بيئة المتعلمين، وقد يتعذر في غالـب            اوخير الوسائل ما كان مأخوذ       

اض عليها بما يدل عليها كالنموذج والمجسم والصور والخرائط وغيرها، والمجال واسع            عالوسيلة ذاتها فيست  

 .جدا للتقنيين والمخترعين والفنانين

ضح الغامض وتقرب البعيد وتذلل الصعوبات وتربط المعلومات ببعضها وتعين علـى            وة ت فالوسيل 

، األشـياء  في   والتأملتثبيت الدروس في الذاكرة واستحضارها في وقت الحاجة كما تساعد على المالحظة             

 سـاس أوتجعل الدرس شيقا جذابا مما يبعث على االنتباه في الفصل ويساعد على التفكير المركز حيث انه                 

 .األثركل تعليم صحيح دائم 

  فوائـد الوسيلة
 : استعمالها هيأحسنإذا    

 . مادية يدركها ويلمسها ويفكر فيهاأشياءتقدم للمتعلمين  -

 . الصوابإلى يتوصل أنتثير اهتمامهم وتجعل كل واحد منهم يحاول  -



 

 

 . النشاط الذاتيإلىتقدم خبرات واقعية فتدعوهم  -

 . القيام برحالتأوة ي تمثيلأوالحال عند عرض الصور المتحركة تنمي روح التفكير كما هو  -

 .تسهم في اكتساب ثروة لغوية -

 .توفر الجهد والوقت والمال في دراسة الموضوعات العلمية -

 .تعمل على زيادة انتباه المتعلمين واهتمامهم وتشويقهم لموضوع الدرس -

  .ح الدرساركة المتعلمين وايجابياتهم فينجتتيح الفرصة لمش -

 تذلل الصعوبات التي تعترض دراسة بعض الموضوعات -

 . قلة المتخصصينأو قلة المعلمين أوتحل بعض مشاكل التعليم مثل كثرة عدد المتعلمين  -

 عدم توفرها،   أو مثل ارتفاع كلفتها     األحيان الحصول على هذه الوسائل قد يتعذر في بعض          أنغير   

 .تفادة منها مدربة لتشغيلها واالسأيدي تتطلب أنهاكما 

 مـن   اإلنسان تشرك في عملية التعليم كل ما خلق اهللا في           أن تحاول   ألنهاعليمية مهمة   تفالوسائل ال  

 . حواس المعرفة

 لتكـون  األخـرى  والحـواس  األيـدي  تشترك فيـه  أنفهي جزء ال يتجزأ من التعليم الذي يجب   

 .من بيئة المتعلمينوخير الوسائل ما كان . المعلومات مالئمة مع قدرات المتعلمين

  خطوات استعمال الوسيلة التعليمية
 . النقد–المناقشة  – االختبار – التطبيق – العرض –  التقديم - االستعداد -

  استخدام الوسيلة في المكان المناسب
 وحسن تتبع الدرس واستفادة المتعلمين، وقد يكون المكان األفكاروهو المكان الذي يسمح بتسلسل     

 .الخ... ناد أو قاعة لالجتماعات أوال للدراسة فص

 ال يستخدم المعلم نوعا واحدا من الوسـائل التعليميـة      أنمن األحسن   : تجربة الوسيلة واختيارها    

 يزحم درسه بعدد كبير مـن       أن يتحاشى المعلم    أن وكذلك من المفيد     للبكثرة فان ذلك يدعو إلى السآمة والم      

 . التالميذوأذهانحتمله وقت الدرس الوسائل التعليمية بما ال ي

  اإلعداد للتفاعل مع الوسيلة
فإعداد المتعلمين الستخدام الوسيلة ال يقل أهمية عن استخدامها الفعلي بل انـه يـسهل عمليـة                   

 . و هذا اإلعداد يختلف من وسيلة إلى أخرى ومن مستوى تعليمي إلى مستوى آخراالستعمال

  أنواع الوسائل التعليمية
 

 :يمكن حصر هذه الوسائل في مجموعتين



 

 

 .وتضم كل الوسائل التعليمية التي تعتمد على الرمز في التعبير عـن مـضمونها              : الرموز -1

والرمز قد يكون كلمة أو عددا أو حرفا أو عالمة أو حركة أو صوتا يتفق عليه للداللة علـى شـيء                     

 .معين

كل الوسائل التي ال تعتمد أساسـا       وتضم هذه المجموعة    :  الوسيلة السمعية البصرية   -2

 هي وسائل تتيح للفرد أما التفاعل مع الشيء ذاته المطلوب    وإنماعلى الرمز في التعبير عن مضمونها       

ويمكن . ذوات األشياء نماذج لهذه األشياء صور لهذه األشياء       :  ومن أمثلتها . دراسته أو مع ما يشبهه    

 .تقديمها حسب توفرها وكثرة استعمالها


