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Abstract
In the modern era, the teaching has been growing very rapidly. it is evident from the
difference in the method of teaching in ancient times and now. so are visible on the media
used.
No doubt that the media had a major impact to users in all areas, not least in the field
of education. at this time the media has given the changes in education over the technology if
it is used properly and correctly. media also makes teaching to be effective and efficient with
very little effort, it is because the media can do several jobs at once in a time where it can not
be done by humans.
In language learning, the media proved to have an important role to support effective
language learning. traditional language teaching methods are often the main reason students
feel bored when learning a language because it is motonon and do not vary. the use of
technology in language learning can provide its own variations so that students feel happy to
learn, but it can also facilitate technology teachers and lecturers in teaching the language.

. دوافع، الوسائل التعليمية:الكلمات األساسية
 خلفية- أ
يف زمننا احلاضر الميكن أن يتخلص يف استخدام الوسيلة التعليمية يف
 ويرتكز استخدام تلك الوسيلة التعليمية يف.حماول إجناح عملية الدراسة
األجهزة االلكرتونية اليت نسميها باإلبداع التكنولوجي مثل احلاسوب مبا
 ومسجل الصوت بأية، ومكرب الصوت بأنواعه، وجهاز العرض املبلور،فيه
 وتلك األدوات الميكن أن تكون وسيلة تعليمية مناسبة للطالب يف.مركته
، مثال، ألن.الدراسة إذا مل ينتفعها املدرس أو الطالب يف أحسن حاله
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احلاسوب الميكن أن يكون وسيلة جيدة للمدرس إذا مل يتمكن املدرس
ويتأهل يف استخدامه يف أنواع الربامج املوجوده فيه ،وكذلك الطالب .وإذا من
اهلل املدرس بالكفاءة اجليدة يف استخدام ذلك احلاسوب ،مثال ،سيكون
ذلك احلاسوب وسيلة جيدة وله دورا مهما يف حتسني عملية الدراسة.
أن الوسائل التعليمية بأنواعها املختلفة ال تغين عن املدرس ،أو حتل
حمله ،فهي عبارة عن وسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء مهمته التعليمية،
بل إنها كثريا ما تزيد من أعبائه ،غذ ال بد له من اختيارها بعناية فائقة،
وتقدميها يف الوقت التعليمي املناسب ،والعمل على وصل اخلربات اليت يقدمها
املعلم نفسه ،واليت تعاجلها الوسيلة املختارة ،وبذلك تغدو رسالته أكثر
فاعلية ،وأعمق تأثريا .وقال أزهر يف كتابه الوسيلة التعليمية نقال من هماليك،
أن الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم تدفع رغبة جديدة ،وتنمي الدوافع والتأثري
للتعلم ،بل تتضمن املؤثرات النفسية للتالميذ.

ب  -الوسيلة التعليمية
الوسائل التعليمية هي األجهزة واألدوات والطرق اليت تنقل بواسطتها
املعرفة ختطيطا وتطبيقا وتقوميا ملواقف تعليمية قادرة على حتقيق األهداف
التعليمية وذلك باستخدام أفضل الطرق لتعديل بيئة التعلم (عفاف.)0991 ،
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ويعرف أيضا أنها كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم
والتعلم ،ويندرج حتت ذلك توضيح املعاني ،وشرح األفكار وتدريب املتعلم على
املهارات ،وتنمية االجتاهات ،وغرس القيم.
وتطور اآلن أن الدراسة تدور يف املذهب البنائي ،ورأى هذا املذهب أن
املدرس وسيلة ال ينفرد يف نقل املعارف من فكرته إىل فكرة الطالب يف عملية
الدراسة ،ولكن تنبين تلك املعارف يف فكرة الطالب نفسهم .وال يكون
املدرس مركز الطالب يف الدراسة ( )teacher centeredويرجى أن ترتكز
الدراسة يف الطالب ( .)student centeredيكون املدرس يف هذا احلال
وسيطا للدراسة ،حتى تنشط الطالب يف دراستهم مع مصادر الدراسة ،وهي
البيئة .ويقصد بالبيئة هي (كما قال أزهر أرشد )2112 ،نفس املدرس،
والطالب األخر ،ورئيس املدرسة ،واملواد الدراسية (الكتاب ،واجمللة،
والفيديو) ومجيع أعضاء املدرسة ،وكذلك مجيع مصادر الدراسة (من اإلذاعة
والتلفاز واملعمل ومكتبة وهلم جرا).
وانطالقا من هذا الشرح أن الدراسة هي عملية االتصال ،وهي إرسال
املعارف من املصدر (املواد الدراسية) بوسيطة الوسائل إىل اهلدف (الطالب بل
املدرس) ،وتتصور الرسالة يف شكل الرموز اللفظية والرموز غري اللفظية أو
البصرية ثم يفسرها مستلم الرسائل (كريتيكوس .)0991 ،وينجح عملية
التفسري يف حالة ومل ينجح يف حالة أخرى لوجود العوائق ،منها العوائق النفسية
(االنطباع ،واألخالق ،والذكاء ،واملعارف) ،والعوائق اجلسمية (التعب،
ونقصان قدرة احلواس اخلمس ،وصحة مستلم الرسالة) ،والعوائق الثقافية
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(اختالف الثقافة ،واختالف القيم االجتماعية ،والثقة ،واألسوة) ،والعوائق
البئوية اليت تنشاء من أحوال البيئة احلالية (سادميان وأصحابه.)0991 ،
وكانت الوسائل التعليمية (كما قال علي عثمان )0991 ،هلا دور كبري
يف عملية التعليم والتعلم ،وهي:
 -1تقليل اجلهد واختصار الوقت من املعلم واملتعلم.
 -2الوسائل التعليمية تعلم مبفردها ،كالرحالت التعليمية والسنيما،
والتلفزيون واملعارض واملتاحف ولوحة العرض.
 -3الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة وتوضيح اجلوانب املبهمة وتثبت
عملية اإلدراك ،كالكرات األرضية واخلرائط والنماذج والصور.
 -4الوسائل التعليمية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف
استيعابه كاألفالم والصور والرسومات واللوحات التعليمية.
 -5الوسائل التعليمية تقوّم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من
مادة الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء وإجراء التجارب
العلمية.
ويزاد يف معلومات أخرى من أهمية الوسيلة التعليمية ،وهي:
 -1تنمي االستمرار يف الفكر.
 -2تسهل عملية التعليم على املدرس ،والتعلم على الطالب.
 -3توضيح بعض املفاهيم املعينة للتعليم.
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 -4تساعد على إبراز الفروق الفردية بني الطالب يف اجملاالت اللغوية
املختلفة ،وخباصة يف جمال التغيري الشفوي.
 -5تساعد الطالب على التزود باملعلومات العلمية ،وبألفاظ احلضارة
احلديثة الدالة عليها.
 -6تتيح للمتعلمني فرصا متعددة من فرص املتعة ،وحتقيق الذات.
 -7تساعد على إبقاء اخلربة التعليمية حية ألطول فرتة ممكنة مع
التالميذ.
 -8تعلم املهارات ،وتنمي االجتاهات ،وتربي الذوق ،وتعدل السلوك.
ويقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم ،وخلق الدوافع،
وإجياد الرغبة لديه للبحث والتنقيب ،والعمل للوصول إىل املعرفة ،وهذا
يقتضي وجود طريقة ،أو أسلوب يوصله إىل هدفه .فمن هنا ،كانت الوسيلة
التعليمية تعمل يف دور هام يف حتصيل العملية التعليمية اجليدة وتوصل املواد
التعليمية املقصودة للتالميذ وإفهامهم بها.
ج  -أنواع الوسيلة التعليمية
تنقسم الوسيلة التعليمية اختصارا إىل ثالثة أنواع هي الوسيلة السمعية،
والوسيلة البصرية ،والوسيلة السمعية البصرية.
والوسيلة التعليمية هي املكونات التعليمية اليت تدور يف الرسائل
واألشخاص واألجهزة .وبدخول اآلثار املتنوعة يف الدراسة (مثال النظرية اجلديدة
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والتكنولوجيا) ،تتطور الوسيلة التعليمية وتتصور بشتى األنواع واألشكال
بكل خصائصه.
تقسم الوسيلة التعليمية بشتى النواحي ،منها من ناحية الشكل (السمعية،
البصرية ،السمعية البصرية ،املطبوعة ،وهلم جرا) ،ومن ناحية درجة صعوبة
أدوات الوسيلة ،ومن ناحية التكاليف كما قسمها سكارام ()Schramm
(يف سادميان وأصحابه )0991 ،يف تصنيف الوسيلة من ناحية الصعوبة
والتكاليف ،ويقسمها إىل قسمني هما الصعب والغال ( )big mediaوالبسيط
والرخيص (.)little media
ومن ناحية أخرى ،كما نقل من جمموعة املقاالت يف الدورة التدريبية
للمعلمني اجلدد ،وزارة الرتبية لدولة كويت ،تنقسم الوسيلة التعليمية إىل هذه
التقسيمات ،وهي:
 -1اخلربات املباشرة :هي املواقف التعليمية اليت يكون فيها املتعلم إجيابيا
نشطا فعاال وتكون اخلربة اليت مير بها غنية واقعية ميكن أن ترى وتسمع
وتذاق وتشم وتلمس وتهدف لغرض معني واضح يف نفس املتعلم .ومن أهم
مميزاتها أنها تعترب أساسا هاما لغريها من اخلربات اليت تليها كما أنها
باقية األثر غالبا يف ذهن املتعلم وملا كانت ظروف املتعلمني واملدارس ال
متكن من تعليم املتعلمني كل شئ عن طريق اخلربات املباشرة اهلادفة فإن
املعلم يلجأ إىل وسائل أخرى.
 -2اجملسمات والنماذج واألشياء والعينات واللوحات املختلفة.
 -3التوضيحات العملية
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 -4الرحالت
 -5املعارض
 -6الصور املتحركة وتعرض عن طريق السينما والتلفاز
 -7الصوت ويشمل االسطوانات وأشرطة التسجيل واإلذاعة
 -8الصور الثابتة وتتضمن الصور الفوتوغرافية والشرائح
 -9الرسوم :وتشمل الرسوم البيانية واخلرائط واللوحات والكاريكاتري
د  -تصميم الوسيلة التعليمية
الوسيلة هي عامل يف جناح عملية التعليم .بوسيطة الوسيلة التعليمية
تكون عملية الدراسة جاذبة وشيقة عند التالميذ (الدراسة الشيقة) .وبتلك
الوسيلة يطور الطالب نشاطه الدراسية فيما حيبه يف ذلك .ويتأسس تصميم
الوسيلة التعليمية إىل األشياء املتعلقة بانطباعة الطالب وشيقتهم ،حيث تكون
الوسيلة دافعا هلم يف الدراسة.
ويكون إجراء تصميم الوسيلة التعليمية فيما يلي:
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ه  -شروط اختيار الوسيلة التعليمية
أن األهم قبل أن تستخدم الوسيلة التعليمية (كما شرحه أمحد حممد
العوضي ،)2112 ،هو كيف عملية اختيارها ،وهذه هي أهم العوامل تؤثر يف
اختيار الوسيلة التعليمية:
 -1مالئمة ملوضوع وأهداف الدرس.
 -2أن تكون حبالة جيدة ويراعى فيها سالمتها وصالحيتها.
 -3مناسبة لزمن احلصة.
 -4بسيطة وغري معقدة.
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 -5يراعى فيها جانب التشويق واإلثارة.
 -6مالئمة ملدارك الطلبة وتناسب مستواهم العلمي والثقايف واملرحلة الدراسية.
 -7اإلملام بطريقة استخدامها.
 -8أن تُعرض يف الوقت املناسب.
 -9متقنة يف إعدادها وصحيحة احملتوى العلمي.
و  -بعض منوذج الوسيلة التعليمية
من بعض منوذج الوسيلة التعليمية هي:
الوسيلة السمعية:
 - 0استخدام املسجل ومكرب الصوت يف تدريس االستماع أو يف تدريس
األصوات.
 - 2استماع اإلذاعة العربية.
الوسيلة البصرية:
 - 0استخدام البطاقة يف تدريس أنواع املهارات.
 - 2استخدام الورقة املمزة اليت فيها قصص متقاطعة ،ويرتب حتى يكون
قصة كاملة
 - 3استخدام الصورة يف تقديم القصة.
الوسيلة السمعية البصرية:
 - 0شرح املادة باستخدام برنامج بوور بوينت ( )power pointكما
عرفه اجلميع.
 - 2إدخال املادة التعليمية يف برنامج خاص حتى تكون يف شكل أخر
تسمى بالقرص املدمج (.)CD Interaktif
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قد جرب الباحث وطور يف تصميم الوسيلة التعليمية باستخدام برنامج
خاص تسمى بأدوبي فالش ،ويكون منه وسيلة جذابة تستخدمها الطالب يف
عملية الدراسة .ويف احلقيقة أن هذا الربنامج اليرتكز يف الوسيلة التعليمية،
لكن ميكن أن يصمم أو يصنع برناجما أخر.
صالحية هذا الربنامج أدوبي فالش يف تصميم الوسيلة التعليمية هي أن
هذا الربنامج يوفر أساس التقدم يف التعلم والتكنولوجيا .أن هذا الربنامج
ميكن أن يستخدم يف شتى احلواسيب أو يدخل يف مواقع الشبكة الدولية.
وبذلك اليكون التعليم فقط داخل الفصل ،إمنا يكون التعليم يف أي مكان.
ز  -تقويم استخدام الوسيلة
ويتضمن التقويم النتائج اليت ترتبت على استخدام الوسيلة مع األهداف
اليت أعدت من أجلها .ويكون التقويم عادة بأداة لقياس حتصيل الطالب بعد
استخدام الوسيلة ،أو معرفة اجتاهات الطالب وميوهلم ومهاراتهم ومدى قدرة
الوسيلة على خلق جو للعملية الرتبوية .وعند التقويم على املعّلم أن مسافة تقويم
يذكر فيها عنوان الوسيلة ونوعها ومصادرها والوقت الذي استغرقته وملخصاً
ملا احتوته من مادة تعليمية ورأيه يف مدى مناسبتها للدارسني واملنهاج وحتقيق
االهداف.
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