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الفصل األوؿ
مقدمة تكنولوجيا التعليم واالتصاؿ


ماىية تكنولوجيا التعليم.



تطور مفهوـ تكنولوجيا التعليم.



عملية االتصػػاؿ.



أنواع الوسائل وتكنولوجيا التعليم.

-3ماىية تكنولوجيا التعليم:
ما معنى تكنولوجيا التعليم؟ تطور المفهوـ.
يرى ستلر أف كلمة تكنولوجيا مأخوذة من األصل البلتيني  Textereومعناه تطبيق المعرفة العلمية ،ثم

انتقلت للمعنى الفرنسي  Techniqueثم للمعنى اإلنجليزي  ،Technologyثم ترجمت للعربية تكنولوجيا.

وعموماً فإف كلمة تكنولوجيا تتكوف من شقين  Technoومعناىا حرفة أو التطبيق Logy ،ومعناىا علم ،

ثم فإف تكنولوجيا معناىا علم التطبيق.
ومن َّ

ثم جاءت جمعية اإلتصاالت التربوية والتكنولوجيا ( جصتن ) بعدة تعريفات في أزمنة مختلفة ،ومن تلك
التعريفات:
** تعريف جصتن :1963االتصاالت السمعية والبصرية التي تهتم بتصميم واستخداـ الوسائل التي تتحكم
في عملية التعليم .
** تعؤيف جصتن :1967مجاؿ تطوير وتطبيق وتقييم األنظمة واألساليب والوسائل من أجل تطوير التعلم

اإلنساني.

** تعريف لجنة الرئيس :1977الوسائل المنبثقة من صور االتصاالت لتحقيق أىداؼ التعليم بمصاحبة

المعلموالكتاب

والسبورة

كاألفبلـ

والفيديو

والسبورات

الضوئية .
** تعريف جصتن:1972مجاؿ يعمل على تيسير المجاؿ اإلنساني من خبلؿ تحديد مصادر التعليم

وتطويرىا وتنظيمها واستخدامها وإدارتها.

** تعريف جصتن :1977عملية معقدة تشمل األفراد واإلجراءات واألفكار واألدوات ،والتنظيم من أجل
تحليل المشكبلت ،وتنفيذ وتقويم الحلوؿ المتعلقة بالتعليم اإلنساني.
** تعريف جصتن :1994النظرية والتطبيق في تصميم العمليات والمصادر وتطويرىا وإستخدامها وإدارتها
وتقويمها من أجل التعلم .ويتميز ىذا التعريف بما يلي:
-

احتوائو إلى النظرية ( المفاىيم والبني والمبادئ والفروض التي تساىم في تكوين البناء المعرفي )،

والتطبيق أي توظيف تلك المعرفة.
-

ىدؼ تكنولوجيا التعليم تفعيل التعلم أي التأكيد على مخرجات العملية التعليمية ،فالتعليم وسيلة

التعلم ،والتعلم ىو الناتج النهائي.

-4**وعموما فإف تكنولوجيا التعليم عبارة عن :علم توظيف النظريات والمستحدثات العلمية لتحقيق أىداؼ

التعليم بفاعلية وتمكن بطريقة أسهل وأسرع وأقل تكلفة .

-5**العبلقة بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التربية:

كذلك ىناؾ من يرى أف إف كلمة تكنولوجي يونانية األصل وتعنى بمفهومها الحديث علم تطبيق المعرفة في

األغراض العلمية بطريقة منظمة ،وعند تقسيم الكلمة إلى جزئين يعنى األوؿ منها المهارة والثاني فن التدريس وبالتالي
تكوف في مجملها المهارة في فن التدريس.
ويعرؼ  Charles Beardتكنولوجيا التعليم على أنها مجموع ما ىو متوفر من معامل وآالت وأنظمة
تم تطويرىا واختبارىا .وىي ترتبط في األصل بالعلوـ البحتة  Pure Scienceوخاصة الرياضيات ،إال أف ىذا
التعريف لم يتعرض لمدى إمكانية تحقيق األىداؼ التعليمية.
بينما يعرؼ  Henry B. Duالتكنولوجيا في حد ذاتها على أنها أكثر من التطور العلمي وأكثر من إنجاز
ىندسي وأكبر من القوة الميكانيكية ،فهي مجموع األدوات والوسائل التي يمكن أف تضيف لحياة اإلنساف .وىي
القوة التي يمكن أف تؤدي إلى االختراعات والمهارات  Skillsواألجهزة  Equipmentوالطرؽ .Methods
وقد يظن البعض أف الوسائل التكنولوجيا للتعليم ىي األساليب الحديثة فقط من العملية التربوية أو استخداـ
اآلالت التعليمية فقط ،أو األجهزة التعليمية لدرجة أف ىناؾ بعض المعلمين من يتباىى بوجود عدد من األجهزة
التعليمية بمدرستو ،أو أنو يدخل الفصل ومعو العديد من األجهزة التعليمية ،ولكن تكنولوجيا التعليم أشمل من ذلك،

فهي قد تتكوف من السبورة والطباشيرة والمعامل واألجهزة التعليمية ودوائر التليفزيوف المغلقة واآلالت التعليمية
والحاسب اآللي واألقمار الصناعية – المواد التعليمية داخلها – واالستراتيجية التدريسية الموضوعية لكيفية
استخدامها ضمن أي نمط من األنماط التدريسية.

-6وأف استخداـ الطريقة الحديثة في التعليم بناء على أسس مدروسة وأبحاث ثبت صحتها بالتجارب ىو ما

يسمى بتكنولوجيا التعليم وىي بمعناىا الشامل تضم الطرؽ واألدوات والمواد واألجهزة والتنظيمات المستخدمة في
نظاـ تعليمي معين بغرض تحقيق أىداؼ تعليمية محددة من قبل .ويتضح من ذلك أف تكنولوجيا التعليم ال تعنى
مجرد استخداـ اآلالت واألجهزة الحديثة ولكنها تعنى في المكاف األوؿ األخذ بأسلوب األنظمة ( Systems

 )approachوىو اتباع منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمة وتستخدـ كل اإلمكانيات التي
تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم .ويؤكد ىذا األسلوب النظرة المتكاملة لدور الوسائل التعليمية

وارتباطها بغيرىا من مكونات ىذه األنظمة ارتباطاً متبادالً.

تطور مفهوـ تكنولوجيا التعليم:
نظراً للتقدـ التكنولوجي الكبير في كافة المجاالت المختلفة في ىذا العصر الحالي ،والذي شمل المجاؿ
التربوي سواء في المواد التعليمية أو التخصصات الفرعية لها ،وطرؽ وأساليب تدريسها ،والهدؼ العاـ من العملية
التربوية ،فقد مرت الوسائل التعليمية بتسميات مختلفة إلى أف أصبحت علماً لو مدلولو وأىدافو وىو تكنولوجيا
التعليم وما يهمنا في ىذا الجزء ىو استعراض للتطور التاريخي لمفهوـ تكنولوجيا التعليم.
أ) المرحلة األولى:
 -1التعليم الػمرئي :Visual Insurrection
يرجع استخداـ الوسائل التعليمية إلى القدماء المصريين ،ألنهم أوؿ من فطنوا إلى أىمية استخداـ الوسائل
التعليمية في تعليم النشئ الصغير الكتابة والحساب ،حيث كانوا يستخدموا قطع من الحجارة والحصى لتعليم النشئ
العد والحساب ،وكذلك كانوا يستخدموا النقش على المعابد واألحجار لتعليم الكتابة – فكانوا يطلقوف عليها وسائل

معينة على اإلدراؾ ألنها تساعد النشئ الصغير على إدراؾ األشياء التي يتعلمها.

ونظراً العتقاد المربين بأف التعليم يعتمد أكثر على حاسة البصر وأف من  87إلى  %97من خبرات الفرد

في التعليم يحصل عليها عن طريق ىذه الحاسة ،لذلك أطلق عليها الوسائل البصرية.
 -2التعليم المرئي والمسموع :Audio Visual Instruction

رغم ظهور مصطلح الوسائل البصرية إال أنو ظل قاصراً ،ألف التعليم في وجود ىذا المصطلح يكوف قاصراً
على حاسة البصر فقط ،في حين أف المكفوفين يتعلموف عن طريق حاسة السمع ،لذلك ظهر مصطلح الوسائل
السمع بصرية وىو يعتمد على حاستي السمع والبصر معاً في التعليم.
 -3التعليم عن طريق جميع الحواس:

-7وبالرغم من معالجة القصور في مصطلح الوسائل البصرية ،وظهور مصطلح الوسائل السمع بصرية ،إال أف

ىذا المصطلح بو قصور أيضاً ألنو يقصر التعليم على حاستي السمع والبصر فقط ،في حين أف الفرد يستخدـ جميع
حواسو المختلفة في التعليم مثل حاسة الشم واللمس والتذوؽ .لذلك ظهر مصطلح الوسائل التعليمية وىو أكثر

شموالً وال يعتمد على حاسة واحدة بل على جميع الحواس المختلفة للفرد.
ب) المرحلة الثانية:
وفي ىذه المرحلة اعتمدت على أف الوسائل التعليمية معينات للتدريس أو معينات للتعليم Teaching

 Aidsفسميت وسائل اإليضاح نظراً ألف المعلمين قد استعانوا بها في تدريسهم ،ولكن بدرجات متفاوتة كل حسب
مفهومو لهذه المعينات وأىميتها لو ،وبعضهم لم يستخدمها ،وقد يعاب على ىذه التسميات بأنها تقصر وظائف ىذه

الوسائل على حدود ضيقة للغاية.
جػ) المرحلة الثالثة:
وفي ىذه المرحلة اعتمدت على أف الوسائل التعليمية تعتبر وسيط بين المعلم (المرسل) والمتعلم
(ال مستقبل) أو أنها القناة أو القنوات التي يتم بها نقل الرسالة (المادية التعليمية) من المرسل إلى المستقبل .ولذلك
فإف ىذه الوسائل متعددة ويتوقف اختيارىا على عوامل كثيرة منها األىداؼ التعليمية وطبيعتها واألىداؼ السلوكية
التي يحددىا المعلم ،وخصائص الدارسين.
ومن ثم ظهر مصطلح الوسائط التعليمية المتعددة وتتضمن خبللها وسائط رئيسية – متممة – إضافية –
إثرائية.
د) المرحلة الرابعة:
وفي ىذه المرحلة بدأ النظر إلى الوسائل التعليمية في ظل أسلوب المنظومات

(Systems

) Approachأي أنها جزء ال يتجزأ من منظومة متكاملة في العملية التعليمية ،حيث بدأ االىتماـ ليس بالمواد
التعليمية أو األجهزة التعليمية فقط ولكن باالستراتيجية الموضوعة من قبل المصمم (.)Designer

ىذه المنظومة توضح كيفية استخداـ الوسائل التعليمية لتحقيق األىداؼ السلوكية المحددة من قبل ،آخذاً
في االعتبار معايير اختيار الوسائل وكيفية استخدامها .أو بمعنى آخر يقوـ المدرس باتباع أسلوب األنظمة فتكوف

الوسائل التعليمية عنصراً من عناصر نظاـ شامل لتحقيق أىداؼ الدرس وحل المشكبلت .وىذا ما يحققو مفهوـ
تكنولوجيا التعليم".
وبذلك يمكن القوؿ أف االىتماـ بالوسائل التعليمية مر في أربع مراحل:

-8كاف االىتماـ في أوؿ األمر مقصوراً على اختيار مواد التعلم ثم بدأ االىتماـ بمعنيات التدريس .ثم بدأ
االىتماـ بعملية االتصاؿ كهدؼ وغاية وأصبحت الوسائل جزءاً متمماً لعملية االتصاؿ التعليمية .وأخيراً أصبح اليوـ
التركيز على تكنولوجيا التعليم كأسلوب في العمل وطريقة في التفكير وحل المشكبلت.

-9عملية االتصاؿ:
كاف إلدخاؿ مفهوـ االتصاؿ في مجاؿ التعليم دور كبير في إبراز وإيضاح المفهوـ النظري لتكنولوجيا التعليم
حيث أصبح التركيز على عملية نقل المعلومات من المصدر إلى المستقبل.
وكاف لنماذج االتصاؿ التي اكتشفت الفضل في تحديد عناصر االتصاؿ والعبلقة بين ىذه العناصر.

أىداؼ عملية االتصاؿ ووظائفها:
يوضح جوف ديوي في كتابة الديمقراطية والتربية أىمية عملية االتصاؿ ،ويمكن تلخيصها فيما يلي:
أف وجود المجتمع واستمراريتو متوقف على نقل عادات العمل والتفكير والشعور من جيل إلى جيل ،وبذلك

-1

ال يمكن للحياة االجتماعية أف تدوـ بغير ىذا النقل الشامل للمثل العليا والقيم واألماني واآلراء من األفراد إلى

غيرىم.
-2

أف دواـ المجتمع يتم بنقل الخبرة واتصاؿ األفراد ،ولكن وظيفتهما ال تقتصر على ذلك بل ىما أساس

وجوده فالناس يعيشوف جماعة بفضل ما يشتركوف فيو من أىداؼ وعقائد وأماني ومعلومات ،واالتصاؿ ىو وسيلة

اكتسابهم إياىا.
-3

إف الحياة االجتماعية واتصاؿ األفراد متبلزماف يتغير عن طريقهما الناس بتغير خبرات األطراؼ المشتركة في

عملية االتصاؿ.

ويمكن أف ندرس أىداؼ االتصاؿ أو وظائفو من وجهو نظر المرسل والمستقبل.
فمن وجهة نظر المرسل نجد أف ىدؼ االتصاؿ عنده ىو:
 -نقل فكرة معينة.

 -اإلعبلـ.

 -اإلقناع.

 -التعليم.

 -الترفيو.

أما من وجهة نظر المستقبل فيمكن تحديد األىداؼ التالية:
-1

فهم ما يحيط بو من ظواىر وأحداث.

-2

تعلم مهارات جديدة.

-3

االستمتاع والهروب من مشاكل الحياة.

-4

الحصوؿ على معلومات جديدة تساعده على اتخاذ القرارات بشكل مفيد.

عناصر عملية االتصاؿ:

 - 17مهما تعددت أشكاؿ عمليات االتصاؿ وإمكاناتها ومجاالتها ،نجد أف عناصر تكاد تكوف ثابتة ،وىذه

العناصر ىي:
 -1المرسل

 -4قناة االتصاؿ

 -2المستقبل

 -3الرسالة

 -5بيئة االتصاؿ

أوالً :المرسػ ػ ػػل:
المرسل:

ىو مصدر الرسالة الذي يصفها في إشارات أو حركات أو كلمات أو صور ينقلها لآلخرين ،وقد يكوف

أ)

اإلنساف :كالمعلم في حجرة الدراسة فهو النقطة التي تبدأ منها عملية االتصاؿ التعليمي.

ب)

اآللة :كما في حالة الكتيب التعليمي والحاسب اآللي المزود بالمعلومات المخزنة والتي يحصل عليها

المتعلم عن طريق االتصاؿ اآللي.

ولكن ىناؾ فرؽ واضح بين النوعين السابقين :ففي حالة المعلم كمرسل يكوف االتصاؿ بينو وبين المتعلم
مزوج بخبرة سابقة وخصائص إنسانية تؤثر على الرسالة والموقف التعليمي كامبلً وتتأثر بو وبذلك يمكن تعديل
الرسالة ،ويتم تعديل السلوؾ ويحدث النمو.
أما في الحالة الثانية وىي اآللة كمرسل للمعلومات المختزنة في ذاكرة الحاسب ،تكوف المعلومات ثابتة أي

غير قابلة للتعديل وليست لآللة خبرة سابقة وال تتميز بالخصائص اإلنسانية ،ولذا فهي غير قادرة على النمو
االستفادة من الخبرة السابقة.
ثانياً :المستقبػ ػ ػػل:
ىو الشخص أو الجهة الذي توجو إليو الرسالة ويقدـ بحل رموزىا وتفسير محتواىا وفهم معناىا وقد يكوف
شخصياً واحداً أو مجموعة من األشخاص ومن ىنا نستطيع أف نطلق على المستقبل الفئة المستهدفة من عملية
االتصاؿ لتشمل الفرد والجماعة في آف واحد.
وينعكس تفسير المحتوى وفهم الرسالة في أنماط السلوؾ التي يقوـ بها المستقبل .لهذا فإف نجاح الرسالة
في الوصوؿ إلى المستقبل ال تقاس بما يقدمو المرسل بل بما يقوـ بو المستقبل من سلوؾ مستحب يستطيع المتعلم

من خبللو مواجهة مواقف حياتية جديدة.

وال يجوز أف يغيب عن بالنا أف إدراؾ مفهوـ الرسالة يتوقف على الخبرات الجديدة للمستقبل ،وقدرتو على
رؤية العبلقات بين الجديد والقديم ثم حالتو النفسية واالجتماعية.

 - 11وبذلك ال تصبح مهمة المرسل التلقين واإللقاء ،وإنما مهمتو تهيئة مجاالت الخبرة للمستقبل وإعداد

الظروؼ التي تسمح بالتعلم حتى يتم اكتساب الخبرة وتعديل أنماط السلوؾ.
ثالثاً :الرسػ ػ ػػالة:
تعرؼ الرسالة بأنها:
-

المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقلو إلى المستقبل.

-

الهدؼ الذي تسعى عملية االتصاؿ لتحقيقو.

-

مجموعة من الرموز المرتبة التي ال يتضح معناىا إال من نوع السلوؾ الذي يمارسو المستقبل.

-

محتوى فكري يشمل عناصر المعلومة باختبلؼ أشكالها سواء أكانت مادة مطبوعة أو مسموعة أو مرئية.

رابعاً :قناة االتصاؿ:
تعتبر قناة االتصاؿ بين المرسل والمستقبل ىي الوسيلة التي يتم بها نقل الرسالة بين المرسل والمستقبل،
وىي كثيرة ومتنوعة ،ابتداء من اللغة اللفظية للمرسل ،والمطبوعات والخرائط والرسوـ واللوحات والصور الثابتة
واألفبلـ الثابتة والمتحركة وانتهاء بالحاسب اآللي والتعليم المبرمج.
وتنبع أىمية قناة االتصاؿ في كونها عنصراً أساسياً في عملية االتصاؿ ،ومن كونها القوة الفاعلة في نجاح

عملية االتصاؿ أو فشلها ،فقد يستطيع معد برنامج التليفزيوف من إعداد رسالة علمية أو إرشادية على مستوى عاؿ

من الفعالية والتأثير ويفشل المخرج في إبراز محتوياتها ،فتصبح الرسالة غير ذات جدوى.
خامساً :البيئػػة :Environment

وىو الحيز أو البيئة التي يتم فيها عملية االتصاؿ ،والمقصود ىنا االتصاؿ التعليمي ،داخل الفصل الدراسي،

فيشمل المجاؿ ىنا الحيز الذي يتم فيو الموقف من حيث المقاعد ،درجة الحرارة ،التهوية ،اإلضاءة ،الضوضاء سواء
داخلية أو خارجية ،الرائحة ،شكل السبورة ،جدراف الفصل ،المظهر العاـ للمعلم ،والتبلميذ ،وكذلك اإلدارة
المدرسية .ولكل من ىذه العوامل دور أساسي في عملية االتصاؿ.
ويمكن القوؿ بأف معظم األشكاؿ والنماذج لعملية االتصاؿ ال تعطى أىمية كبيرة للبيئة أو المجاؿ الذي يتم
فيو االتصاؿ بل تكاد أف تهملها تماماً .بالرغم من أىمية المجاؿ الذي يحدث في االتصاؿ بين المعلم والتلميذ.

العوامل التي تؤثر على فاعلية االتصاؿ:
أ) عوامل تتعلق بالمرسل:

 - 12لكي ينجح المرسل (المعلم) في توصيل رسالتو ينبغي أف يتوافر فيو ما يلي:
-1

أف يكوف ملماً برسالتو وفاىماً لكيفية إعدادىا وتصميمها بطريقة مشوقة وجذابة.

-2

أف يكوف ذو مستوى معرفي عالي يحقق أىداؼ عملية االتصاؿ.

-3

أف يكوف لو اتجاىات إيجابية نحو مستقبليو ،ويوفر لديهم اإلحساس بالتعاطف معهم ومشاكلهم.

 -4أف يكوف لديو كفاءة في مهارة االتصاؿ ،سواء من الناحية اللفظية أو غير اللفظية .فكثيراً ما نجد معلماً
ممتازاً في المادة العلمية ولكن ليس لو القدرة على مواجهة التبلميذ.
-5

أف يكوف ملماً بعناصر االتصاؿ ،وفاىماً لمدى تأثير كل منهما على توصيل رسالتو.

ب) عوامل تتعلق بالمستقبل:
لكي يحقق االتصاؿ أىدافو المرجوة ،ينبغي أف يتوفر في المستقبل شروط التالية:
-1

أف يشعر بأىمية الرسالة التي يتلقاىا ،وكذلك أىمية المرسل بالنسبة لو وكيف يمكن االستفادة منو في

الموقف التعليمي.
-2

أف يعرؼ ويدرؾ خصائصو المتنوعة التي تتصل بالقدرات العقلية ،وبالناحية النفسية ،أو بالناحية االجتماعية.

-3

أف يكوف لديو خبرات سابقة يتفهم من خبللها الرسالة التي يتلقاىا.

-4

أف يكوف إيجابياً وفعاالً ،وىذا يتطلب منو النشاط داخل الموقف التعليمي.

جػ) عوامل تتعلق بالرسالة:
بالرغم من أف الرسالة ىي العنصر الثالث من عناصر عملية االتصاؿ إال أنها تعتبر الهدؼ الرئيسي الذي نريد
تحقيقو لدى المستقبل .لذلك يجب أف يتوافر في الرسالة الشروط التالية:
-1

أف تلبى حاجة المستقبل.

-2

أف تحتوى على مثيرات تضمن استمرار جذب االنتباه.

-3

أف يجمع محتوى الرسالة بين الواقعية والبساطة.

-4

أف تكوف واضحة وسليمة ومراعية الدقة العلمية.

-5

أف تساير أىداؼ المجتمع الذي يتم فيو عملية االتصاؿ.

د) الوسيل ػ ػػة:
لكي تحقق الوسيلة أىدافها يجب أف يتوافر فيها الشروط التالية:

 - 13-1

أف تكوف مناسبة للعمر الزمني والعقلي للتلميذ.

-2

أف تكوف متينة الصنع.

-3

أف تكوف اقتصادية وغير مكلفة.

-4

أف تتغلب على عنصر الوقت والمسافة.

-5

أف تحتوى على المادة العلمية الصحيحة.

-6

أف تكوف جذابة ومشوقة.

-7

أف تناسب الفروؽ الفردية داخل الفصل.

نماذج مختارة لعملية االتصاؿ:
ظهرت العديد من النماذج التي تحاوؿ توضيح العناصر الرئيسية لعملية االتصاؿ ،وسوؼ نعرض بعضها:

 - 14 -1نموذج شانوف وويفر ):(Shannon-Weaver
ويعتبر من أكثر نماذج االتصاؿ شهرة حيث اعتبر أساساً لتعاريف ونماذج تالية حاولت شرح عناصر
االتصاؿ ويضم ىذا النموذج خمسة عناصر ىي :المصدر – المرسل – إشارة مع ضوضاء – مستقبل ثم ىدؼ.

 - 15 -2نموذج برلو :Berlo
يحتوى ىذا النموذج على أربعة عناصر كما ىو موضح في الشكل:

تصنيف الوسائل وتكنولوجيا التعليم:
ىناؾ عدة طرؽ لتصنيف الوسائل التعليمية حسب نظرة المتخصصين في مجاؿ الوسائل وتبعاً الختبلفاتهم

العلمية والشخصية.

أوالً :تصنيف على أساس الخبرة التعليمية (تصنيف ديل):
في عاـ  1967صنف العالم  Edgar Daleالوسائل التعليمية على أساس مخروط للخبرة قاعدتو تعلم
مباشر وقمتو تعلم عن طريق الرموز والكلمات.
والشكل التالي يوضح مخروط ديل للوسائل:

- 16 -

بالنظر إلى
مخروط الخبرة ،نجد
أف ديل وضع في

أسفل

المخروط

الوسائل

التعليمية

بالعينات

والنماذج

الحقيقية ،ثم تبلىا
للواقع .وكاف أقربها

إلى قمة المخروط
يمثل

الخبرات

المجردة

كالرموز

اللفظية

ونجد

والبصرية
أف

الجزء

األعلى من المخروط
يركز على المعلم،

والجزء األسفل من

المخروط يركز على
المتعلم بينما الجزء
األوسط يركز على المعلم والمتعلم ،لذلك يمكن تقسيم مخروط الخبرة إلى مراحل.
فنجد أف دور المتعلم في الجزء األعلى من المخروط ىو االستماع للمعلم وتسمى مرحلة االستماع وفي
الجزء األوسط يكوف دوره المشاىدة للصور الثابتة واألفبلـ والتليفزيوف وتسمى مرحلة المشاىدة وبينما في الجزء

األسفل يمارس ويشارؾ ويستخدـ .وتسمى مرحلة الممارسة.
ثانياً :تصنيف على أساس الحواس:
-1

وسائل بصرية :وىي التي تخدـ حاسة البصر.

-2

وسائل سمعية :وىي التي تخدـ حاسة السمع.

-3

وسائل السمع بصرية :وىي التي تخدـ حاستي السمع والبصر.

 - 17ثالثاً :تصنيف على أساس تكلفة الوسيلة وسهولة الحصوؿ عليها واستخدامها:
لقد قسم دونكاف  Dunkanالوسائل التعليمية على عدة معايير معها التكلفة ،صعوبة أو سهولة توفير
الوسيلة ،عمومية أو خصوصية استعمالها سهولة استعمالها في التعليم والشكل التالي يوضح ىذا التصنيف.

رابعاً :تصنيف حسب المستفيدين:
تنقسم الوسائل التعليمية إلى:
-1

وسائل فردية :وىي التي تخدـ فرد واحد فقط وفي وقت معين مثل الكتيب التعليمي والحاسب اآللي.

-2

وسائل جماعية :وىي التي تخدـ عدد معين من التبلميذ في أماكن محددة وفي زمن محدد.

-3

وسائل جماىيرية :وىي التي تخدـ عدد غير محدد من التبلميذ في أماكن غير محددة وفي زمن غير محدد

مثل الراديو والتليفزيوف.
خامساً :تصنيف على أساس آلية الوسائل:
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اآللية.

يعتبر تصنيف حمداف لوسائل وتكنولوجيا التعليم ثنائياً في طبيعتو فهو يضم الوسائل اآللية والوسائل غير
وقد عمد خبلؿ عرضو ألنواع ىذه الوسائل بنوعيها اآللية وغير اآللية إلى تدرجها من المحسوس إلى

المجرد ،ومن ندرة االستخداـ إلى كثافتو والشكل التالي يوضح ىذا.

سادساً :تصنيف على أساس دور الوسائل في عملية التعلم:
-1

الوسائل الرئيسية :وىي التي تستخدـ كمحور رئيسي في المواقف التعليمي أو وسيلة رئيسية للتعلم.

-2

الوسائل المتممة :وىي التي تساعد الوسائل الرئيسية في تحقيق وظيفتها ،وتزيد من فاعليتها.

-3

الوسائل اإلضافية :عندما يرى المعلم أف الوسائل غير كافية لدرسو ،فيستخدـ وسائل إضافية خاصة بالدرس
وغالباً تكوف من إعداده أو تكوف مجهزة من قبل.

-4

الوسائل اإلثرائية :وقد يلجأ إليها المعلم عندما يرى طالباً متميزاً وممتاز أو لديو رغبة وقدرة على االستدارة

في ىذا الجزء من الموضوع فيرشده إلى بعض المراجع والكتب.

وفي النهاية يمكن تقسيم الوسائل التعليمية على أساس الناحية اللفظية.

- 19 -
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الفصل الثاني

أىمية الوسائل التعليمية واختيارىا وأسسها
النفسية والتربوية


أىمية الوسائل التعليمية .



اختيار الوسائل التعليمية .



تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية .



األسس النفسية والتربوية لؤلعداد واالستخداـ الجيد للوسائل .

 - 21أىمية تكنولوجيا التعليم
قد يظن البعض خطا أف أىمية تكنولوجيا التعليم ىي أىمية الوسائل التعليمية  ،ولكن ىناؾ فرؽ
بينهما حيث أف الوسائل التعليمية ىي جزء من تكنولوجيا التعليم ،وبالتالي فأىمية تكنولوجيا التعليم ىي األعم
واألشمل  ،ونقدـ ىنا أىمية تكنولوجيا التعليم في ثبلث محاور رئيسية :
أوال  :أىمية تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية:
يكمن دور وسائل تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية في المظاىر التالية:
 -1اإلدراؾ الحسي  :حيث تلعب الرسوـ التوضيحية واألشكاؿ دورا ىاما في إيضاح الكلمات
المكتوبة للمتعلم  ،وتقرب المضموف المراد توصيلة لو.
 -2الفهم  :حيث تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم المتعلم على التمييز بين األشياء والتفرقة  ،مثل
تمييز األلواف .
 -3المهارات  :للوسائل تكنولوجيا التعليم أىمية في تعلم األطفاؿ مهارات معينة كالنطق الصحيح أو
تعلم مهارات رياضية معينة مثل السباحة وذلك عن طريق أفبلـ متحركة بطيئة  .كذلك استخداـ الصور تكسب
الطفل مهارة الرسم واستخداـ األلواف .
 -4التفكير  :تلعب الوسائل التعليمية دورا كبيرا في تدريب الطفل على التفكير المنظم وحل
المشكبلت التي يواجهها .
 -5تنويع الخبرات  :يمكن عن طريق استخداـ الوسائل التعليمية تنويع الخبرات التي تقدـ للتلميذ
داخل الفصل فيتيح لو الفرصة للمشاىدة ثم االستماع  ،ثم الممارسة والتأمل  .وبذلك تشترؾ جميع حواس
التلميذ في عمليات التعلم مما يؤدى إلى ترسيخ وتعميق ىذا التعلم .
-6زيادة الثروة ال لغوية :مما الشك فيو أف الوسائل التعليمية تزيد من الحصيلة اللغوية لؤلطفاؿ
والتبلميذ بما يسمعوه أو يشاىدوه من مواقف تحتوى على ألفاظ جديدة قد تكوف ذات معنى لهم .
 -7بناء المفاىيم السليمة  :يمكن عن طريق تنوع الوسائل التعليمية أف نصل بالتلميذ إلى التعميمات
والمف اىيم الصحيحة  .فمثبل قد يظن التلميذ أف كلمة ساؽ تطلع على كل جزء من النبات يعلو سطح األرض
 .ولكن عن طريق عرض نماذج متعددة وصورا كثيرة من السيقاف  .فيعرؼ التلميذ أف ىناؾ ساقا أرضية
وىوائية ومتسلقة ومتحورة .

 - 22 -8تنمية القدرة على التذوؽ  :من خبلؿ عرض األفبلـ والصور يمكن تعويد األطفاؿ من الصغر على
تذوؽ الجماؿ في الطبيعة والفنوف .
 -9اختصار وقت التعليم  :يمكن عن طريق استخداـ بعض الوسائل التعليمية اختصار الوقت البلزـ
للتعليم والتعلم  ،حيث تمكن المعلم من عرض كثير من المعلومات في وقت قصير نسبيا.
 -17تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروؽ الفردية بين التبلميذ.
 -11تجعل ما يتعلمو المتعلم باقي األثر.
 -12زيادة ميل التلميذ للتعلم وتحسين العملية التعليمية ككل .
ثانيا  :دور تكنولوجيا التعليم في مواجهة المشكبلت التربوية المعاصرة:
يمر العالم اآلف بتغي رات كبيرة سواء على الساحة السياسية أو الجغرافية أو االقتصادية والصناعية
والتي أثرت بدورىا على التعليم لمواجهة المشكبلت والمفاىيم المتجددة وليدة ىذه المتغيرات  ،والتي من
بينها :
 -1االنفجار المعرفي :
يشهد العصر الذي يعيش فيو اآلف ازديادا في صنع المعرفة بمعدالت لم يسبق لها مثيل  ،فهذا
المعدؿ الهائل في زيادة حجم المعرفة في الزيادة والتضخم وربما بسرعة أكبر عما عشناه من قبل ف
فتظهر فيو كل يوـ اختراعات وأبحاث واكتشافات جديدة في المجاالت المعرفية المختلفة.
ويمكن أف ننظر إلى االنفجار المعرفي من زوايا  ،ىي :
ا -النمو المتضاعف للمعرفة وزيادة حجم المعلومات .
ب -استحداث تعريفات وتصنيفات جديدة للمعرفة.
ج -ظهور مجاالت تكنولوجية جديدة  ،كالتليفزيوف والفيديو

واألجهزة واآلالت الحديثة

التي بدأ استخدامها في العملية التعليمية .
د -تضاعف جهود البحث العلمي  ،وزيادة اإلقباؿ على البحث العلمي الذي بدورة قد أدى
إلى زيادة حجم المعرفة .
2

 - 23 االنفجار السكاني :حيث ازداد تعداد سكاف العالم بسرعة ىائلة ،وىذه الزيادة انعكست بدورىا على التعليم حيث
ازدادت الفصوؿ الدراسية والمدرجات بالتبلميذ وأدت إلى :
أ  -االستعانة بالوسائل الحديثة مثل الدائرة التلفزيونية المغلقة .
ب -تغير دور المعلم من ملقن للمادة إلى تهيئة مجاالت الخبرة للطالب وتوجيو عمليات التعلم
وإعداد الوسائل المؤدية لذلك.
ج -ابتداع األنظمة الجديدة التي تحقق أكبر قدر من التفاعل والتعلم باستخداـ األجهزة .
ولذلك وجب اللجوء إلى استخداـ الوسائل التكنولوجية المبرمجة في تأمين فرص التعلم وإتاحتو
ألكبر عدد ممكن من مكاف كل دولة والتغلب على ىذه المشكلة.
 -3االرتفاع بنوعية المعلم :
المعلم العصري الذي يرتفع على مستوى التحديدات المعاصرة  ،والتي من بينها مواجهة التطور
التك نولوجي ووسائل اإلعبلـ  ،وازدحاـ قاعات المحاضرات والفصوؿ ،وتطور فلسفة التعليم وتحديد دور
المعلم والطالب في العملية التعليمية.
فيجب أف ينظر إلى المعلم في العملية التربوية على أنو موجو ومرشد للدارسين وليس المقلق
والمحفظ لهم  ،بل ىو المصمم للمنظومة التدريسية داخل الفصل الدراسي  ،من تحديد أىداؼ
وتنظيمها واختيار أنسب الوسائط لتحقيق ىذه األىداؼ  ،ووضع استراتيجية تدريسية يمكن استخدامها
في حدود اإلمكانيات المتاحة لو داخل البيئة المدرسية  .لذلك كاف من الضروري توفير واستغبلؿ جميع
وسائل وتكنولوجيا التعليم لتحقيق ىذا الهدؼ .
ثالثا  :دور تكنولوجيا التعليم في معالجة مشكبلت التعليم :
 -1انخفاض الكفاءة في العملية التربوية :
وذلك نتيجة الزدحاـ الصفوؼ واألخذ بنظاـ الفترتين أو الفترات الثبلث في اليوـ الدراسي
الواحد .

 - 24لذلك أصبحت محاولة رفع مستوى التعليم وتحسين أداء التلميذ مع ىذا االزدحاـ وتعدد
المناىج التي ينبغي أف يدرسها التلميذ صعبة للغاية .
لهذا يجب استخداـ الوسائل التكنولوجية المبرمجة للتعليم في العملية التربوية إلثارة الدوافع
والميوؿ لدى الدارسين  ،ومراعاة عنصر الجذب والتشويق لديهم  ،وتكوين المهارات السليمة وتنمية
التدريب على أنواع التفكير السليم .
 -2مشكلة األمية :
لعل ىذه القضية خاصة بالدوؿ العربية ودوؿ العالم الثالث فهي عائقا أماـ التنمية في جميع
مجاالتها الزراعية والصناعية واالجتماعية .
ولحل مشكلة األعداد الكبيرة التي لم تحصل على القدر الكافي من التعليم  ،تسعى الدوؿ
جا ىدة نحو محو أمية ىذه األعداد فتنشئ الفصوؿ المسائية  ،وتكثر من إنشاء المدارس االبتدائية ،
ولكن التزايد في السكاف يفوؽ التوسع في الخدمات التعليمية .
لذا أصبحت الضرورة تقضي األخذ بوسائل التعليم و التكنولوجيا الحديثة في التعليم على أوسع
نطاؽ مثل االستعانة باألقمار الصناعية .
 -3نقص أعضاء ىيئة التدريس :
إف انتشار التعليم في الببلد العربية في جميع المستويات سواء التعليم العاـ أو الفنن أو الجامعي
يحتاج إلى كثير من المعلمين ذوى الكفاءات الخاصة في جميع المجاالت الذين يتعذر توفيرىم باألعداد
البلزمة لسد احتياجات المعاىد والجامعات ومعاىد البحوث التي يتزايد عددىا كل يوـ  .وفي الوقت
نفسو تعمل المؤسسات التعليمية العربية على استقطاب الخبرات العربية من خارج العالم العربي فإف
الحادة تدعو إلى زيادة االستفادة من ىذه الطاقات على أوسع نطاؽ عن طريق التليفزيوف التربوي أو
استخداـ األقمار الصناعية .
اختيار الوسائل التعليمية
قد يعتبر البعض إف اختيار الوسيلة التعليمية يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم بينما يعتبر البعض
األخر أف االختيار ليس مشكلة وأف المعلم يمكنو أف يختار ما يشاء من وسائل تعليمية دوف النظر ألي
اعتبارات معينة  .وفي الواقع إف اختيار الوسيلة التعليمية يقع في إطار عملية تنظيم المنهج حيث أنها
عنصر من عناصر النظاـ التعليمي .

 - 25أسس االختيار :
 -1مناسبة الوسيلة لؤلىداؼ التعليمية :
يجب أف توافق الوسيلة مع الهدؼ الذي نسعى إلى تحقيقو من خبللها  ،كتقديم المعلومات أو
اكتساب التلميذ لبعض المهارات أو تعديل اتجاىاتو  .لذلك يتطلب إجراء تحليل دقيق لؤلىداؼ والذي
على أساسو يتم تحديد تتابع العملية التعليمية ثم تحديد طريقة التدريس بناءا على األىداؼ ثم اختيار
الوسائل التعليمية .
 -2مبلءمة الوسيلة لخصائص المتعلمين :
ونقصد بذلك مدى مبلءمة الوسيلة لخصائص التلميذ  ،وتشمل النواحي الجسمية  ،واالنفعالية
والمعرفية  .فعلى الوسيلة أف ترتبط في محتواىا وأنشطتها بفكر التبلميذ وخبراتهم السابقة  ،وأف تناسب
قدراتهم العقلية واإلدراكية  .وىذا األساس على قدر كبير من األىمية  ،إذ بدوف توفر ىذا

ال تحقق

الوسيلة الفائدة المرجوة من استخدامها .
 -3صدؽ المعلومات :
يجب أف تكوف المعلومات التي نقدمها الوسيلة صادقة ومطابقة للواقع  ،أف تعطى الوسيلة صورة
متكاملة عن الموضوع ولذلك يجب التأكد من أف المعلومات التي تقدمها الوسيلة ليست قديمة أو ناقصة
أو محرفة فإذا ما تبين للمعلم قبل استخدامو للوسائل أنها ناقصة وجب عليو أف يبحث عن الجديد منها
إذا وجد  ،أو معالجة ىذا النقص أو الخطأ أو التحريف بإضافة المعلومات الجديدة ومن أمثلة ذلك
استخداـ معلم المواد االجتماعية لخرائط التوزيع السكاني للعالم قديمة  .نجدىا تقدـ معلومات ناقصة
نتيجة لح صوؿ كثير من الشعوب على استقبللها وغياب ىذه البيانات في كثير من الخرائط القديمة
الموجودة بالمدرسة .
 -4مناسبة المحتوى :
إف عملية تحديد ووصف محتوى الدرس تسهل كثير في اختيار الوسيلة المناسبة لهذا المحتوى .
فبعض الموضوعات تحتاج إلى عرض فيلم والبعض األخر قد يصلح معها اللوحات التعليمية أو الشرائح
الفيلمية  .وعلى ذلك فإف التحديد الدقيق لعناصر الدرس يسهل في عملية اختيار الوسيلة التعليمية .

 - 26 -5أف تكوف اقتصادية :
يجب أف يكوف اختيار الوسيلة التعليمية على أساس اقتصادي بمعنى أف تكوف الوسيلة قليلة
التكلفة  ،والعائد الت ربوي منها يناسب تكلفتها  .ويفصل استخداـ الخامات المحلية المتاحة في إعداد
الوسائل التعليمية .
 -6إمكانية استخداـ الوسيلة عدة مرات :
يجب أف تتميز الوسيلة المختارة بإمكانية استخدامها أكر من مرة  ،بل عديد من المرات حيث أف
الموقف التعليمي قد يتطلب ذلك أو إمكانية استخدامها في حصص المراجعة أو تكرار استخدامها في عدة
قاعات على مدار األسبوع الدراسي .
 -7المتانة في الصنع :
يجب أف تكوف الوسيلة المختارة متينة الصنع حيث يسهل نقلها من مكاف إلى أخر  ،أو من المعمل
إلى الفصل الدراسي .
 -8السمة الفنية :
عند اختيار المعلم للوسيلة التعليمية يجب أف يسأؿ نفسو عدة أسئلة ىي :
 ىل ىي مقنعة من الناحية الفنية ؟ ىل مشوقة وجذابة ؟ ىل الناحية الفنية تفوؽ الناحية العملية ؟ -9تحديد األجهزة المتاحة :
قبل تحديد اسم الوسيلة التي تستخدـ في الدرس يحب عمل حصر لؤلجهزة التعليمية الموجودة في
المدرسة أو في اإلدارة التعليمية والتي تعمل بكفاءة  :فمثبل إف كاف المطلوب عرض شرائح فيلمية فيجب
التأكد من أف جهاز عرض الشرائح  Slid Projectorموجود ويعمل بكفاءة وجميع أجزائو سليمة وتعمل مثل
المصباح الكهربي  ،ودافع الشرائح .

 - 27 -17التطور العلمي والتكنولوجي :
يجب أف تكوف الوسيلة المختارة مناسبة للتطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع  ،فقد لوحظ أف بعض
المجتمعات غير مهيئة اجتماعيا واقتصاديا الستخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة .
 -11خصائص الوسائل التعليمية :
يجب على المعلم قبل اختياره للوسائل التعليمية أف يكوف على دراية كاملة بخصائص الوسائل
التعليمية كل على حده  ،وبالتالي يتضح أماـ المعلم قدرة وكفاءة كل وسيلة بدقة قبل االستخداـ  ،فمثبل
الشرائح الفيلمية لها خصائص تتميز بها  ،والفيلم التلفزيوني لو خصائص يتميز بها عن الفيلم الثابت .
 -12زيادة القدرة على التأمل والمبلحظة .
يجب أف تؤدى الوسائل التعليمية المختارة إلى زيادة قدرة المتعلم على التأمل والمبلحظة وجمع
المعلومات وتنمية مهارات التفكير العلمي  .ويجب أف نختار منها أقربها إلى تحقيق ىذه األساليب وتأكيدىا
وتنميتها .
فمثبل ىناؾ خرائط تقدـ جميع المعلومات المطلوبة وأخرى صماء ال تقدـ أية بيانات ومعلومات بل
يتطلب من المتعلم أف يتفاعل معها ويتأملها ويتوصل بنفسو إلى توقيع البيانات الخاصة على ىذه الخريطة .
وىناؾ أيضا من المعلمين ما يثير عدة أسئلة قبل استخداـ األفبلـ التعليمية ويطلب من تبلميذه
الوصوؿ إلى اإلجابة عنها عن طريق مشاىدة األفبلـ  .وبالتالي يتطلب ذلك من المتعلم التركيز والمبلحظة
والتأمل في الوسيلة .
 -13سهولة تعديل الوسيلة :
من الخصائص التي يجب مراعاتها عند اختيار الوسيلة التعليمية أف تكوف سهلة التعديل  .بمعنى
أف يكوف من السهل عمل إضافة عليها أو لتحويلها لخدمة ىدؼ تعليمي آخر  ،وأف يكوف من السهل
حذؼ جزء منها الستخدامها لتحيقي ىدؼ آخر.
تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية
إف التركيز على أىمية استخداـ الوسائل التعليمية في التعلم المدرسي  ،وكذا أىمية استخداـ
المعلم لها  .وباإلضافة إلى المؤسسات والشركات المتخصصة التي تقوـ بتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية

 - 28لمختلف المواد التعليمية  ،إال أنو تظل الحاجة قائمة إلى إعداد وإنتاج وسائل تعليمية أخرى ترتبط ببيئة
المتعلم وتعمل على إشباع حاجتو ومواجهو مشكبلتو .

 - 29أىمية إعداد وسائل تعليمية من خامات البيئة :
يوجد من اإلمكانات واألدوات المتوفرة ما يثرى تدريس المواد المختلفة إذا أدرؾ المعلم وجودىا
 ،واقتنع بفائدتها في التعليم وعرؼ كيف يستفيد منها في تدريسو للموضوعات .
ولقد أثبتت نتائج كثير من الدراسات أىمية استغبلؿ بعض األدوات واإلمكانات والخامات
المتوفرة في إعداد بعض وسائل تعليمية الستخدامها في تدريس المواد المختلفة .
فمثبل يمكن لمعلم أف يشجع تبلميذه باستغبلؿ الزجاجات الفارغة وعلب الببلستيك  ،وخراطيم
المياة الصغيرة واللمبات الكهربية التالفة وأقبلـ الحبر الجاؼ وعلب الصفيح في عمل بعض التجارب
العملية المبسطة والنماذج واألدوات التعليمية المبسطة .
ومن مميزات إعداد الوسائل التعليمية :
 -1تنمى لدى التلميذ المهارة الفنية واليدوية .
 -2تزيد من قدرة التلميذ على التفكير .
 -3زىيدة التكاليف .
 -4ربط بيئة التلميذ بما يتعلمو .
 -5اشتراؾ التلميذ في العملية التعليمية .
 -6التركيز على أىمية البيئة كمصدر للوسائل التعليمية
التخطيط إلعداد وإنتاج وسائل تعليمية :
أف أي عمػػل مثمػػر البػػد أف يكػػوف مخططػػا لػػو مسػػبقا بطريقػػة علميػػة جديػػدة  ،ألنػػو بػػدوف التخطػػيط
يكن العائد مبنيا على الصدفة والعشوائية .
وأف عملية إنتاج الوسائل التعليمية ليست عملية عشوائية بسيطة ولكنها في الواقع عملية تحتاج
إلى تخطيط وإعداد جيد  .والحقيقة أف الهدؼ النائي من مثل ىذه العملية ليس إنتاج أي مادة تعليمية
بصرؼ النظر عن قيمتها  ،وإنما ىو إنتاج وسائل تعليمية تخدـ موقفا تعليميا وتسهم في حل مشكلة
تعليمية .

 - 37لذلك يجب على المعلم أف يضع في ذىنو أىم الخطوات التي يمكن أف يتبعها عند إنتاج وسائل
تعليمية من إمكانيات البيئة المحلية وىي :
 تحليل محتوى المقرر الذي يعد لو وسائل تعليمية . حصر الوسائل التعليمية المعدة في المدرسة حتى ال يحدث تكرار التعرؼ على الخامات والمستهلكات المتوفرة في البيئة والتي يمكن استخدامها في إنتاجوسائل تعليمية جيدة .
 التعرؼ على كيفية استخداـ األدوات واألجهزة البلزمة إلنتاج الوسائل . عمل تصميمات للوسائل التي يمكن إنتاج من خامات البيئة  ،ثم صياغتها على ىيئة دليل.
 عرض التصميمات على الخبراء المتخصصين في إنتاج الوسائل. توفير مكاف مجهز لعملية اإلنتاج . تنفيذ الوسيلة . تجربة الوسيلة قبل االستخداـ  ،ثم ادخل بعض التعديبلت عليها إذا احتاج األمر حتىتكوف صالحة لبلستخداـ .
المعلم وإنتاج الوسائل :
يعد المعلم مسئوال عن أدوار معينة أو إجراءات محددة عند إنتاج وسائل تعليمية  ،وذلك
باالشتراؾ مع تبلميذه  ،ولذلك يمكن القوؿ أف المعلم في ىذا الشأف عليو أف يقوـ بما يأتي :
إجراء دراسة تحليلية متأنية للمنهج الذي يقوـ بتنفيذه  ،بحيث يستطيع أف يدرؾ بوضوح
أوجو التعلم المختلفة التي يرجى تحقيقها  ،لهذا يتطلب من المعلم أف يكوف متمكنا من مهارات أسلوب
تحليل المحتوى .
تحديد ا ألىداؼ التي من أجلها يرمى إلى إعداد وسيلة معينة  ،بمعنى أف المعلم يجب أف
يدرؾ إف إعداد وسيلة تعليمية معينة ليست غاية في حد ذاتها  .ومن المفيد في ىذا المجاؿ أف نذكر أف
المعلم الكفء ىو الذي يستطيع تحديد الوسائل في ضوء عملية تحليل المحتوى .

 - 31أف يكوف المعلم على دراسة كاملة بخصائص تبلميذه  ،وخبراتهم السابقة ومستوياتهم
المعرفية  ،حتى يضمن أف الجهد الذي سيبذلو مع تبلميذه في عملية اإلعداد ليس جهدا ضائعا .
يجب أف يدرؾ المعلم أف عملية إعداد الوسائل التعليمية تتطلب في البداية عملية التصميم
 ،وال يمكن أف تبدأ عملية البناء من فراغ دوف تصور قبلي تم إعداده  ،فمثبل المهندس ال يبدأ في تشييد
أي مبنى دوف أف يكوف لو تصميم معد مسبقا .ويفضل أف يشترؾ التبلميذ مع المعلم في إعداد التصور
القبلي (التصميم) للتدريب على إصدار القرارات واحتراـ آراء اآلخرين وغير ذلك من المهارات األخرى
الهامة في مجاؿ التربية .
التعرؼ على االمكانات والخامات المتاحة في بيئة تبلميذه
االستعانة بخبراء المناىج وإنتاج الوسائل التعليمية .
يجب أف يدرؾ المعلم أف ما يقوـ بو التبلميذ من األعماؿ في ىذا الشأف ليس المقصود من
روائو اإلنتاج كغاية في حد ذاتو  ،ولكن المقصود ىو أف يتعلم كل فرد كيفية العمل مع فريقو .
ولعلنا نستطيع في ىذا المجاؿ أف نشير إلى بعض التوجيهات العامة التي يجب على المعلم أف
يضعها في اعتباره عند إنتاج وإعداد الوسائل التعليمية ومنها :


اختيار الخامات األكثر مبلءمة إلنتاج الوسيلة .



ضرورة تصميم الوسيلة قبل إنتاجها لكي توفر الكثير من الجهد والوقت والماؿ.



اإللماـ بالقواعد الصحيحة الستخداـ األدوات التي يحتاج إليها خبلؿ عمليات اإلنتاج .



استغبلؿ كل ما يقع في البيئة المحلية .



المحافظة على األدوات التي تستخدـ وعدـ تعرضها للتلف .



عند تصميم الوسيلة وإنتاجها يمكن إدخاؿ تعديبلت عند استخدامها نتيجة خبرات المعلم .



يجب أف تكوف الوسيلة متينة الصنع .



ينبغي أال تطغي الناحية الجمالية على الجانب التربوي فيها .

 - 32األسس النفسية والتربوية لئلعداد واالستخداـ الجيد للوسائل:
يمكن تحديد األسس النفسية والتربوية إلعداد استخداـ الوسائل التعليمية في تسع نقاط تكمل
بعضها البعض  ،وليست بالضرورة أف تكوف مرتبة كما ىو موضح بالشكل التالي:
تحديد األىداؼ التربوية

ارتباط الوسيلة بالمنهج

خصائص المتعلم

خصائص المدرس

تجربة الوسيلة

توفير الجو المناسب لبلستخداـ

عدـ ازدحاـ الدرس بالوسائل
التقويم

استمرارية الوسيلة

 - 33 تحديد األىداؼ التربوية :إف الوسائل التعليمية ليست ىدفا في حد ذاتها  ،وإنما ىي وسيلة لتحقيق ىدؼ تربوي ،
ولذلك يجب صياغة ىذه األىداؼ على المستوى السلوكي  ،ويتطلب تحديد ىذه األىداؼ
بدقة ووضوح .
 -2مراعاة ارتباط الوسيلة بالمنهج :
لكي يتم إعداد وتصميم وسيلة تعليمية متكاملة مع المنهج فإنو يجب أف تتم عملية
اإلعداد واإلنتاج تحت إشراؼ خبراء المادة والمناىج وطرؽ التدريس وعلم النفس والوسائل
التعليمية  ،وىذا يتمثل في ثبلثة محاور رئيسية كما ىو موضح بالشكل .
وسيلة متكاملة

خبراء الوسائل التعليمية

خبراء المادة العلمية

خبراء المناىج وعلم النفس

 -3مراعاة خصائص المتعلم :
إف معرفة طبية المتعلم وعمره وقدراتو ومستوى معرفتو وحاجاتو وميولو وخبراتو السابقة ،أمور
الزمة إلعداد واستخداـ الوسائل التعليمية بطريقة فعالة.
 -4مراعاة خصائص المدرس :
من حيث قدرتو على استخداـ الوسائل في تدريسو للمادة التعليمية  ،وىذا يتطلب معرفتو
واقتناعو بأىمية الدور الذي بلعبو الوسائل التعليمية في العملية التعليمية .
 -5تجربة الوسيلة :

 - 34يجب على مصمم الوسيلة أف يجربها خبلؿ مرحلة اإلعداد وقبل مرحلة االستخداـ  .والمعلم
الذي يجرب الوسيلة قبل استخدامها ىو الذي يستطيع أف يتخذ قرارا سليما بشأف استخدامها .
 -6توفير الجو المناسب الستخداـ الوسيلة :
وىي مراعاة الظروؼ الطبيعية المحيطة باستخداـ الوسيلة كاإلضاءة والتهوية وتوفير األجهزة
وطريقة وضعها .
 -7عدـ ازدحاـ الدرس بالوسائل :
المعلم الناجح ىو الذي يستطيع أف يختار الوسيلة أو الوسائل المناسبة لدرسو وتبلميذه  ،وىو
الذي يقرر استخداـ وسيلة أو أكثر في ضوء األىداؼ التربوية المحددة من قبل  ،وتحديد دور كل وسيلة
ونسبتها في تحقيق ىذه األىداؼ .
 -8تقويم الوسيلة :
من األسس التي يجب أف تراعى سواء عند إعداد الوسيلة أو عند استخدامها ىو عملية تقويم
الوسيلة وتشمل مرحلتين رئيسيتين ىما  :تقويم داخلي  ،وتقويم خارجي .
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األفبلـ التعليمية
** التطور التاريخي الستخداـ األفبلـ التعليمية .
** ماىية األفبلـ التعليمية .
** أنواع األفبلـ التعليمية .
** االعتبارات الفنية والتربوية التي تراعى عند إنتاج أفبلـ تعليمية.
** فوائد استخداـ األفبلـ المتحركة في التعليم .
** خطوات استخداـ األفبلـ في التدريس .
محاذير في استخداـ األفبلـ التعليمية .

 - 36األفبلـ التعليمية المتحركة:
تتركػػز أىميػػة الفػػيلم التعليمػػي فػػي قدرتػػو علػػى إمػػداد المػػتعلم بخب ػرات حقيقيػػة حيػػث يتميػػز الفػػيلم
التعليمي عن أي من الوسائل التعليميػة األخػرى فػي إثػراء ملكػة التخيػل واإلدراؾ عنػد المػتعلم بمػا يتيحػو لػو
مػػن عػػرض المواقػػف النػػادرة أو تلػػك التػػي ال يمكػػن إدراكهػػا أو التػػي مضػػى علػػى حػػدوثها زمػػن بعيػػد  .كمػػا
يعرض الفلم التعليمي الخبرات التي يمكن للمتعلم أف يكتسبها.
التطور التاريخي الستخداـ األفبلـ التعليمية :
لػو رجعنػػا إلػػى القػػرف التاسػػع عشػػر الماضػػي نجػد أف البػػدايات الفنيػػة الخاصػػة بصػػناعة أفػػبلـ الصػػور
المتحركة مرتبطة بمحاوالت أدوارد دموي وقريز غرين ثم اديسوف وىذا كػاف فػي أواخػر القػرف التاسػع عشػر
لػػذالك نجػػد أف أوؿ اسػػتخداـ لؤلفػػبلـ التعليميػػة فػػي التربيػػة كػػاف خػػبلؿ الحػػرب العالميػػة األولػػى عنػػدما قػػاـ
فريق مػن علمػاء الػنفس آنػذاؾ باسػتعماؿ مجموعػة مػن األفػبلـ المتحركػة الصػادقة كوسػائل للتػدريب ثػم تػبل
ىذه المجموعة أفبلـ جامعة ميل التعليمية في مادة التاريخ األمريكػي-واسػتمر اسػتخداـ األفػبلـ المتحركػة
الصػػامتة سػػائدة حتػػى العش ػرينات ثػػم بعػػد ذلػػك أمكػػن تركيػػب مسػػارات صػػوتية علػػى جانػػب الفػػيلم أي أف
الصوت مرافق للصور المتحركة وعرفت بعد ذلك بأفبلـ الصػور المتحركػة المسػموعة وكػاف بدايػة اسػتخداـ
الصػػور المتحركػػة المسػػموعة فػػي التربيػػة ىػػي فتػػرة الحػػرب العالميػػة الثانيػػة ثػػم انتشػػرت بعػػد ذلػػك فػػي مجػػاؿ
التعليم وظهر منها أفبلـ 16مم 35،مم .
ماىية األفبلـ التعليمية المتحركة:
األفبلـ المتحركة ىي عبارة عن شريط من الببلستيك الشفاؼ محمض ومسجل عليػو مجموعػة مػن
الصػػور الثانيػػة التػػي تعطػػي اإلحسػػاس بالحركػػة وتتوقػػف اإلحسػػاس بالحركػػة إلػػى إمكانيػػات التصػػوير والعػػرض
وىناؾ ثبلثة أنواع من الحركة :
 الحركة الطبيعية للشئ المصور:وذلك يتم من خبلؿ التصوير بمعدؿ السرعة الطبيعية وىي
24إطػػار\ ثانيػػة  ،ثػػم يعػػرض الشػػئ المصػػور بػػنفس سػػرعة التصػػوير فتظهػػر الحركػػة علػػى الشاشػػة
عادية وتحتل نفس الفترة الزمنية التي تستغرقها في الواقع .

 - 37 الحركة السريعة:وتتم الحركة من خبلؿ التصوير بمعدؿ أقل من السعة العادية مثبل 3
إطػػارت \ ثانيػػة  ،ثػػم تعػػرض ىػػذه الصػػور بالسػػرعة العاديػػة أي أف الوقػػت التػػي تسػػتغرؽ 47ثانيػػةفي
التصوير تعرض في فترة زمنية مدتها  5ثواني.
 الحركة البطيئة:وفيهػػا يػػتم التصػػوير أسػػرع مػػن المعػػدؿ الطبيعػػي فػػإذا كػػاف المعػػدؿ الطبيعػػي 24إطػػار\ الثانيػػة فػػإف
الحركة البطيئة تتطلب التصوير بمعدؿ أسرع مثبل
48إطػػار\ ثانيػػة  ،ثػػم تعػػرض بالسػػرعة العاديػػة أي أف الوقػػت الػػبلزـ للعػػرض يسػػاوى ضػػعف الوقػػت
المأخوذ في التصوير.
ويكوف محتوى الفيلم حوؿ مفهوـ أو موضػوع دارسػي معػين فػي مجػاؿ واحػد ويحتػوي الفػيلم علػى
ثقوب موزعة على جانبي الفيلم فػي حػاؿ إذا كػاف صػامتا إمػا إذا كػاف الفػيلم مػزود بالصػوت فتكػوف الثقػوب
على جانب واحد من الفيلم والجانب األخػر مسػجل عليػو الصػوت ويظهػر مسػار الصػوت علػى شػكل خػط
أبيض أو أسود على طوؿ الفيلم .ويسجل الصوت على األفبلـ بطريقتين أساسيتين ىما :
الطريقػػة المغناطيسػػية  :وفيهػػا يكػػوف وجػػو الفػػيلم مغطػػى بمػػادة أكسػػيد الحديػػد القابلػػة للمغنطػػة
وتنظم جزيئات ىذه المادة حسب ذبذبات وتيػرات الصػوت المسػجل عػن طريػق رأس ممغنطػة ويعػاب علػى
ىذه الطريقة بأف الفيلم معرض للتشقق مع تكرار العرض.
الطريقػػة الضػػوئية :

يػػتم التسػػجيل الضػػوئي علػػى جانػػب الفػػيلم دوف وجػػود مػػادة أكسػػيد الحديػػد

وىػػي عبػػارة عػػن تسػػجيل الذبػػذبات الكهربائيػػة علػػى الفػػيلم حيػػث يػػتم تثبيػػت الصػػوت علػػى الفػػيلم أثنػػاء
التصوير مباشرة ويعتبر من أكثر الطرؽ
انتشػػاراً  ،ويكػػوف علػػى شػػكل خػػط أبػػيض أو أسػػود علػػى جػػانبي الفػػيلم  .ويسػػترجع ىػػذا الصػػوت

ضوئياً عن طريق مرور الضوء الصادر مػن المصػباح الصػوت إلػى طبلػة الصػوت التػي تعمػل علػى عكسػو إلػى
الخلية الكهروضوئية التي تقوـ بتحويل الطاقة الضوئية إلػى طاقػة كهربيػة منخفضػة يمكػن تكبيرىػا عػن طريػق

مكبر الصوت .

 - 38أنػػواع األفػػبلـ التعليميػػة  :تختلػػف األفػػبلـ التعليميػػة مػػن حيػػث نػػوع الفػػيلم ومػػن حيػػث العػػرض
اسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ مػ ػ ػ ػ ػػدة عرضػ ػ ػ ػ ػػو وتسػ ػ ػ ػ ػػمى األفػ ػ ػ ػ ػػبلـ التعليميػ ػ ػ ػ ػػة طبقػ ػ ػ ػ ػػا" لعػ ػ ػ ػ ػػرض الفػ ػ ػ ػ ػػيلم ولػ ػ ػ ػ ػػذلك فهنػ ػ ػ ػ ػػاؾ
35مم16،مم8،مم،ولكن األفبلـ الشائعة االستخداـ ىي أفبلـ 8مم  ،أفبلـ 16
أ -أفبلـ 8مػم  :عػرض ىػذه األفػبلـ 8مػم وغالبػا" مػا تكػوف أفػبلـ متحركػة سػاكتة ولكػن ظهػر فػي
اآلونػػة األخيػػرة أفػػبلـ8مػػم ناطقػػة  ،ولػػذا يوجػػد نػػوعين مػػن أفػػبلـ 8مػػم ىمػػا أفػػبلـ 8مػػم عػػادي وأفػػبلـ 8مػػم
سوبر واالثناف لهما نفس العرض ولكػن االخػتبلؼ بينهمػا فػي عػدد الثقػوب الموجػودة علػى جػانبي الفػيلم ،
والفاصل الموجود بين اإلطارات  ،والشكل التالي يبين أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بينهما .
ب -أفػػبلـ  16م ػػم  :ويكػػوف ع ػػرض ىػػذه األف ػػبلـ 16مػػم وى ػػي األفػػبلـ األكث ػػر اسػػتخداما" ف ػػي
التعليم ومنها األفبلـ المتحركة الصامتة واألفبلـ المتحركة الناطقة وسرعة إطارا" في الثانية الواحػدة وتعػرض
بنفس السرعة كما يمكن تقسيم األفبلـ التعليمية من حيث العرض منها ومدة عرضها إلى:
-1أف ػػبلـ تعليمي ػػة قص ػػيرة وى ػػي الت ػػي تس ػػتغرؽ عرض ػػها م ػػدة ال تزي ػػد ع ػػن 4أو 5دق ػػائق وتتن ػػاوؿ
مفهوما" واحد" أو مشكلة محددة أو مهارة حركية واحدة  ،وقد تكوف صامتة أو ناطقة وتسػجل علػى أفػبلـ
8مم أو 16مم .
 -2أفػػبلـ تعليمي ػػة تس ػػجيلية  :وى ػػي الت ػػي تس ػػجل األحػػداث م ػػن مواق ػػف الحي ػػاة إلبػ ػراز بع ػػض
جوانبه ػػا لكل ػػى يس ػػتدؿ به ػػا عل ػػى حق ػػائق ومف ػػاىيم معين ػػة أو ع ػػادة تس ػػجل خط ػػوات اإلنت ػػاج ف ػػي المص ػػانع
والمزارع ومراكز العمل وتتراوح مدة عرضها من  35-15دقيقة لذلك تسجل على أفبلـ 16مم .
 -3أفػػبلـ التعليميػػة الدائمػػة  :وىػػي تشػػبو إلػػى حػػد كبيػػر األفػػبلـ التسػػجيلية غيػػر أف إنتاجهػػا يػػتم
بمرابطة ىيئة أو مؤسسة وتسجل على أفبلـ 16مم35 ،مم .
االعتبارات التربوية والفنية التي تراعى عند ا نتاج أفبلـ تعليمية :
عنػػد التفكيػػر فػػي إنتػػاج األفػػبلـ التعليميػػة فػػاف أىػػم مراحػػل اإلنتػػاج ىػػي مرحلػػة اإلعػػداد التػػي تسػػبق
تصػػوير الفػػيلم وتتضػػمن تحديػػد فكػػرة الفػػيلم وتتضػػمن تحديػػد فكػػرة الفػػيلم مػػن واقػػع المػػادة الدراسػػية ولػػذا
يجب أف يراعى بعض االعتبارات عند اإلنتاج :

 - 39أ -االعتبارات التربوية :
 - 1أف يكوف التركيز على البيئة المحلية وما يتصل بها من انسػاب وحيػواف ونبػات ومػواد بحيػث
تكوف المبلمح المميزة للفيلم مبلمح محلية.
 - 2أف عػرض معػػدو المػادة العلميػػة لؤلفػػبلـ علػى عػػدـ تكديسػػها بالمعلومػات واألفكػػار انطبلقػػا"
من أف العرض من استخداـ الفيلم التعليمي ىو تبسيط المعلومات والنظريات العلمية .
 - 3ف تختار مفردات وكلمات التعليػق علػى األفػبلـ بحيػث تتناسػب مػع مسػتوى إدراؾ التبلميػذ
واالستخداـ مفردات أعلى من المستوى.
 - 4أف تكػػوف صػػياغة التعليػػق والصػػورة للفػػيلم بطريقػػة تثيػػر مشػػاركة التلميػػذ فػػي المػػادة العلميػػة
المعروضة من حيث شد انتباىو استثارتو للتفكير .
 - 5من األىمية أف يعد مع كل فيلم "دليل للمعلم " يوجهو إلى مواضيع الفػيلم التػي تحتػاج إلػى
مزيد من الشرح أو اإليضاح كما يزوده بالقدر المبلئم من المعلومات التي تصلح للتعقيب على الفيلم .
ب -االعتبارات الفنية :
 -1أف تكوف مقدمة الفيلم مثيرة لبلنتباه وأف تحتوي على عناصر اإلبهار المناسبة.
 -2يمكػػن االسػػتعانة بػػبعض الرسػػوـ المتحركػػة والنمػػاذج واللوحػػات المصػػورة والمكتوبػػة بشػػرط أف
يتسع الموضوع بمثل ىذه الوسائل .
 -3البد مػن االلتفػات لعمليػة " تصػحيح األلػواف " أثنػاء التحمػيض والطبػع حتػى تكػوف الخصػائص
اللونية للقطات الفيلم ومشاىده متناسبة مع بعضها البعض.
 -4البػػد أف يراعػػى فػػي اللقػػاء المتعلػػق أف يكػػوف إيقاعػػو مناسػػباً لحركػػة الفػػيلم ولقػػدرة التلميػػذ علػػى

استيعاب معلوماتػو ومعانيػو  2وأال يسػتمر بالضػرورة طػواؿ مػدة العػرض بػل تتػرؾ خبللػو مسػاحات زمنيػة ىػي
الصمت إلتاحة الفرصة للتلميذ لتأمل الصورة المعروضة أو استيعاب المعنى .
 -5يراعػى عنػػد االسػتعانة باللقطػػات المسػتعارة أف تكػػوف مناسػػبة للسػياؽ العػػاـ للعػروض مػػن حيػػث
موضوعها ومن حيث تكوف الصورة ودرجة تباينها ووضوحها .

 - 47فوائد استخداـ األفبلـ المتحركة في التعليم والتدريس :
 -1تسهل التدريب على المهارات الحركيػة عػن طريػق اسػتخداـ التصػوير البطػيء للحركػة وتسػتفيد
من دالئل المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات واألندية الرياضية .
 -2تساعد في تكوين مفػاىيم أو معلومػات مبدئيػة لػدى التبلميػذ بخصػوص موضػوع أكػاديمي  ،أو
قضية معينة تمهيداً لمناقشة جماعية للفصل .
 -3تسرع أو تبطئ الحركة الطبيعية لؤلشياء المرئية مما يمنحها وقعاً أكثػر مػن مخيلػة التبلميػذ كمػا

ىو األمر في العلوـ مثل حركات الكواكب والزالزؿ والبراكين والمجاالت المغناطيسية والتجارب النووية .
فعاليتهما في تعليم األطفاؿ .
َّ -4

 -5تستخدـ في تقديم وحدات الدراسة أو تلخيصها ومراجعتها فهناؾ أفبلـ يمكن أف تقدـ نظريػة
شاملة عن موضوع معين تمهيداً لدراسة داخل الفصل الدراسي وبذلك تكػوف ىػذه األفػبلـ قػد سػاىمت فػي
إثارة الميل تحت دراسة الموضوع .

 -6األفػػبلـ التعليميػػة تجسػػد الواقػػع شػػكبلً وحركػػة لدرجػػة ال تقػػوى عليهػػا أي وسػػيلة تعليميػػة أخػػرى

سوى استعماؿ الواقع نفسو .

 -7تكبػػر أو تصػػغر الحجػػم الحقيقػػي لؤلشػػياء كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي البكتريػػا والطفيليػػات والكواكػػب
الشمسية التكنولوجية والحيائية التي تحدث خبلؿ فترة زمنية الحقة.
 -8تقلل من الوقت والتكػاليف التػي يتطلبهػا تعلػيم بعػض الموضػوعات األكاديميػة كمػا ىػو الحػاؿ
في عدد مػن التجػارب العلميػة الفيزيائيػة والكيميائيػة التػي تحتػاج ألجهػزة غاليػة الػثمن ومػواد معقػدة ومطلقػة
ووقت طويل نسبياً إلجراء التجارب وتنفيذىا .
 -9تستطيع تمثيل وتوضيح بعض الحوادث والعمليات غير المرئية مثل الكهرباء والصوت وتحػدد
الغازات وتحولها من حالة إلى أخرى .
-17

توفر من خبلؿ أشكالها أو صورىا الملونة وتسللها الموضوعي المفيد خبرات جماليػة

حسية تعجز الوسائل األخرى عن تحقيقها .
-11

توصل المعلومات للتبلميػذ بأسػلوب تلقػائي ومباشػر وسػريع خاصػة مػع التبلميػذ الػذين

ال تستهويهم قراءة المواد التعليمية المطبوعة .

 - 41*خطوات استخداـ األفبلـ في التدريس :
إف نجػػاح اسػػتخداـ األفػػبلـ التعليميػػة فػػي التػػدريس يعتمػػد بالدرجػػة األولػػى علػػى مػػا يقػػوـ بػػو المعلػػم
القائم على التدريس في وضػع خطػة أو اسػتراتيجية لتحقيػق أقصػى اسػتفادة تعليميػة مػن عػرض الفػيلم حيػث
أنػػو فػػي عػػدـ وجػػود تخطػػيط مػػنظم ودقيػق يتحػػوؿ الهػػدؼ التعليمػػي مػػن عػػرض الفػػيلم إلػػى ىػػدؼ ترفيهػػي ،
وبذلك يصبح عرض الفيلم في قاعة الفصل مضيعة للوقت .
لذلك يجب على المعلم عند استخداـ األفبلـ في التعليم أف يتبع الخطوات التالية:
أوالً  :مرحلة اختيار الفيلم :
ينبغي على المعلم في ىذه الخطوة أف يقوـ ببعض اإلجراءات ومنها :
 -1تحليل خصائص التبلميذ :
إف تحديد خصائص المتعلمين الذين ىم المستفيدوف فػي عػرض الفػيلم تعتبػر الخطػوة األولػى التػي
يقػػوـ بهػػا المعلػػم فػػي وضػػع خطتػػو السػػتخداـ األفػػبلـ التعليميػػة داخػػل الفصػػل  .وتشػػمل النػػواحي الثقافيػػة
والعلمية  ،واالىتمامات واالتجاىات  ،وكذلك يضع في اعتباره العمر السني للمتعلمين .
 -2تحديد الهدؼ بدقة :
يجػػب تحديػػد األىػػداؼ التعليميػػة للػػدرس بدقػػة ووضػػوح قبػػل اختيػػار محتػػوى الفػػيلم التعليمػػي ،
والتأكػد مػن مػدى ارتبػاط محتػوى الفػيلم بأىػداؼ الػدرس  .إذا كانػت أىػداؼ الػدرس فػي المجػاؿ المعرفػي
يجػػب التركيػػز علػػى الحقػػائق والمفػػاىيم فػػي مػػادة الفػػيلم ،أمػػا إذا كانػػت أىػػداؼ الػػدرس تقتصػػر علػػى تعلػػيم
المهارات اليدوية فينبغي أف يركز محتوى الفيلم على تعليم ىذه المهارات .
 -3اختيار الفيلم :
حتى يكوف اختيار مادة الفيلم مناسباً يجب الرجوع إلى الفهػارس والكتالوجػات المتخصصػة لػذلك

وىي موجودة بالمكتبات العامة وإدارات الوسائل التعليميػة بالمنػاطق التعليميػة  .وتعتبػر ىػذه الخطػوة سػهلة
إذا ما روعي تنفيذ الخطوتين السابقتين بدقة .

 - 42ثانياً  :التخطيط الستخداـ الفيلم :
بعػػد اختيػػار الفػػيلم التعليمػػي يقػػوـ المعلػػم برسػػم خطػػة السػػتخداـ الفػػيلم لتحقيػػق األىػػداؼ التػػي
حددىا سابقاً  ،وتشمل ىػذه الخطػة أنشػطة يقػوـ بهػا المعلػم والمتعلمػين قبػل وأثنػاء عػرض الفػيلم التعليمػي
وكذلك بعد االنتهاء منو :
أ -قبل العرض :
 -1يقوـ المعلم بمشاىدة الفيلم قبل عرضػو للتأكػد مػن مػدى مناسػبتو لتحقيػق األىػداؼ السػلوكية
الخاصة بالدرس .
 -2كتابة ملخص لمحتويات الفيلم وطريقة عرضو لعناصر الموضوع .
 -3إذا كاف الفيلم صامتاً  ،ينبغي على المعلم تحديد المواضيع التي تحتاج إلى شرح أو تعليق .
 -4يجب أف يعد المعلم عدداً من األسػئلة التػي تلقػى علػى المتعلمػين قبػل العػرض  ،والتػي يجيػب

عنها الفيلم .
:

 -5يجب على المعلم أف يتأكد من مناسبة الفصل الدراسي لعػرض الفػيلم طبقػاً لبلعتبػارات التاليػة
 سعة الفصل الدراسي . نظاـ جلوس المتعلمين في الفصل . وجود ستائر إلظبلـ الغرفة وقت عرض الفيلم . -6يجب على المعلم مناقشػة موضػوع الفػيلم وبيػاف العبلقػة بينػو وبػين موضػوع الػدرس وتحديػد مػا

نتوقعو من التبلميذ بعد مشاىدة الفيلم .
 -7إعداد جهاز عرض األفبلـ وتركيب الفيلم وضبط الصورة والصوت وتحديد مكاف وضع شاشػة
العرض .
ب -أثناء العرض :
يجب أف يقتصر دور المعلم على توجيو انتباه المتعلمين نحو النقاط الرئيسية في الفيلم ومػا يجػب
مبلحظتو لمعرفة اإلجابة عن األسئلة المطروحة .كما يجب على المعلم حث المتعلمػين علػى عػدـ تسػجيل

 - 43مبلحظاتهم أثناء عرض الفيلم حتى ال يكػوف اىتمػامهم منصػباً علػى الكتابػة فيفقػدوا بعػض النقػاط األساسػية
في الفيلم  .بل يجب عليػو أف يشػجعهم علػى تلخػيص المفػاىيم الموجػودة فػي الفػيلم ويحتفظػوا بػذلك فػي

أذىانهم استعدادا للمناقشة التي تعقب عرض الفيلم .
ويمكػػن للمعلػػم أف يوقػػف عػػرض الفػػيلم عنػػد نقطػػة مناسػػبة وينػػاقش تبلميػػذه فيمػػا شػػاىدوه  ،كمػػا
يمكػػن لػػو إعػػادة عػػرض األجػػزاء الهامػػة مػػن الفػػيلم مػػع حجػػب الصػػوت ويطلػػب مػػن تبلميػػذه التعليػػق علػػى
األىداؼ التي شاىدوىا .
ج -بعد العرض :
يجػػب بعػػد عػػرض الفػػيلم ضػػرورة اإلجابػػة عػػن األسػػئلة التػػي أثيػػرت قبػػل العػػرض ومناقشػػتها وتقيػػيم
تحصيل التبلميذ لمعرفة ما تحقق من أىداؼ الدرس  .كمػا يمكػن للمعلػم أف يعقػد اختبػاراً معرفيػاً أو مهاريػاً
حسػػب نػػوع مػػادة الفػػيلم ويبلحػػظ أداء المتعلمػػين لهػػذا االختبػػار حتػػى يقػػف علػػى مػػدى نجػػاح الفػػيلم فػػي
وظيفتو .
محاذير في استخداـ األفبلـ التعليمية
مع تقديرنا لمميزات األفبلـ التعليمية فػي مجػاؿ التعلػيم  .إال أنهػا لػن تحقػق كػل أىػداؼ الػدرس .
ولزيادة االستفادة منها يجب أف تكوف على وعي ببعض النقاط التالية :
 -1عبلقة الفيلم بأىداؼ الموضوع :
ل ػػيس بالض ػػرورة أف يس ػػتخدـ المعل ػػم الف ػػيلم الس ػػينمائي كوس ػػيلة وحي ػػدة للتعل ػػيم حي ػػث أف بع ػػض
األىػػداؼ قػػد ال يناسػػبها اسػػتخداـ الفػػيلم  .فػػبعض العمليػػات الحيويػػة مثػػل النمػػو تكػػوف أكثػػر فائػػدة عنػػد
عرضها عن طريق الخبرات المباشرة .
 -2سوء الفهم المتعلق بالزمن :
عنػػد عػػرض األفػػبلـ التاريخيػػة قػػد يخػػرج المشػػاىد باعتقػػاد خػػاطئ عػػن المػػدة أو الفتػػرة الزمنيػػة
التػػي اسػػتغرقتها األحػػداث فػػي الطبيعػػة كػػأف يتصػػور أنهػػا تعػػادؿ مػػدة عػػرض الفػػيلم مػػع العلػػم بأنهػػا قػػد تكػػوف
استغرقت عشرات السنين .
قد يتصور البعض بعد مشاىدة فيلماً تاريخياً أف أحداث الفيلم ما زالت معاصرة.

 - 44سػػوء الفهػػم النػػاتج عػػن إدراؾ الطػػبلب للوقػػت الحقيقػػي الػػذي يسػػتغرقو نمػػو نبػػات معػػين أو
تفاعل كيماوي معين .
قد يربط الطبلب بين الحوادث التي يشاىدونها في الفيلم رغم أنو قد ال يوجد أي ارتباط بػين
ىذه األحداث .
لكػل ذلػك وجػػب علػى المعلػػم أف يحػيط الطػػبلب علمػاً باألحػػداث الزمنيػة فػػي الفػيلم وعبلقتهػػا

ببعضها والزمن الذي استغرقو الحدث في الطبيعة .

كما يجب على المعلػم أف يقػيم اسػتفادة الطػبلب مػن مشػاىدة أي فػيلم تعليمػي حتػى يقػف بنفسػو
على األخطاء التي وقع فيها الطبلب .
 -3اإلدراؾ الخاطئ عن الحجم :
من األخطاء الشائعة التي يقع فيها األطفاؿ عنػد مشػاىدتهم لفػيلم سػينمائي عػدـ تقػديرىم للحجػم
الحقيقي لشيء يرونو على الشاشة فمثبلً عند مشػاىدة فيلمػاً عػن األىػراـ وأبػي الهػوؿ قػد ال يػدرؾ األطفػاؿ
الحجػػم الحقيقػػي لؤلىػػراـ وأبػػي الهػػوؿ ويقػػارنوه بارتفػػاع عمػػارة أو سػػيارة تتحػػرؾ فػػي الشػػارع  .لػػذلك وجػػب
التنويو باألحجاـ واالرتفاعات الحقيقية لؤلشياء .
 -4استنتاجات خاطئة :
من األخطػاء الشػائعة أيضػاً بعػد مشػاىدة األفػبلـ السػينمائية ىػو تصػور المشػاىد واسػتنتاجو ألشػياء

غير صحيحة على اإلطبلؽ فعلى سبيل المثاؿ عندما يشاىد األجانػب فيلمػاً عػن منطقػة األىػراـ ويظهػر فػي
الفيلم عدد من الجماؿ يتصور كثير منهم أف القاىرة بل مصر كلها مليئة بالجماؿ وأف الجمػاؿ تكػاد تكػوف

وسيلة المواصبلت الرئيسية في مصر .
وقػػد حػػدث أف عرضػػت محطػػة التلفزيػػوف األمريكيػػة  ABCفػػي أحػػد أيػػاـ سػػبت شػػهر أبريػػل عػػاـ
 1989في نهاية نشػرة أخبػار السػاعة السادسػة مسػاء فقػرة عػن أف الجمػل ىػو وسػيلة مواصػبلت ولؤلسػف
كػػاف الفػػيلم لعش ػرات مػػن الجمػػاؿ تعبػػر أمػػاـ جامعػػة القػػاىرة وتسػػير علػػى كػػوبري الجامعػػة وىػػي فػػي طريقهػػا
للػػذبح إال أف مقدمػػة النشػػرة لػػم تػػذكر ذلػػك واكتفػػت بػػأف الجمػػاؿ فػػي مصػػر وسػػيلة مواصػػبلت عامػػة ...
وىكػذا الفػػيلم أعطػػى انطباعػاً لػػبعض أفػراد الشػعب األمريكػػي الػػذي لػم يػػزر مصػػر مػن قبػػل أف الجمػػاؿ فعػبلً
تستخدـ كوسيلة مواصبلت عامة في القاىرة .

 - 45لػػذلك كانػػت مسػػئولية المعلػػم كبيػػرة جػػداً فػػي إيضػػاح مػػادة الفػػيلم وذلػػك منع ػاً مػػن االسػػتنتاجات

الخاطئة للصغار وحتى الكبار .

 - 46 -5لغة الفيلم :
أحياناً تكوف بعض األفبلـ بلغة غير اللغة العربية وفي ىػذه الحالػة يصػعب علػى الطػبلب متابعػة

مادة الفيلم وتقل لدرجة كبيرة درجة االستفادة المرجوة من عرض الفيلم .
قػػد يحتػػوي الفػػيلم علػػى العديػػد مػػن المصػػطلحات الفنيػػة

terms

 Technicalوالتػػي قػػد تكػػوف

فوؽ مستوى فهم الطبلب مما يعيق من استفادتهم .
قد يكوف الفيلم مصحوباً بتعليق أو أف يكوف الحوار أساساً في الفيلم بلهجة غير اللهجػة التػي

ص ِّعب من فهم محتوى الفيلم .
تعود عليها الطبلب مما يُ َ
 -6النواحي االقتصادية :

بكل تأكيد تأتي التكلفة االقتصادية مػن بػين العوامػل المحػددة الختيػار الوسػيلة التعليميػة  .وحيػث
أف تػػأجير فػػيلم سػػينمائي أو اسػػتعارتو قػػد ال يتكلػػف كثيػراً فيعتبػػر الفػػيلم وسػػيلة تعليميػػة رخيصػػة إذا مػػا تػػوفر
الفيلم المناسب .

 -7بعض الصعوبات الفنية :
قبل عرض الفيلم علػى الطػبلب يجػب اختيػاره ألنػو قػد يوجػد بػو شػروخ أو عيػوب فػي الصػوت ممػا
يقلل من أىميتو .

- 47 -

الجزء الثاني
الحاسب اآللي التعليمي
ماىيتو -مكوناتو -تطبيقاتو
في التعليم والتعلم .

 - 48فعػاؿ فػي شػتى المجػاالت مػن أىمهػا مجػاؿ التربيػة والتعلػيم  ،ففػي مجػاؿ التعلػيم
للكومبيوتر تػأثير َّ

والدراسػػة يقػػوـ الكومبيػػوتر بتعلػػيم اللغػػات األجنبيػػة كمػػا لػػو كػػاف مدرس ػاً أجنبي ػاً مػػاىراً  ،أيض ػاً يقػػوـ بتعلػػيم
الرياضػػيات عموم ػاً والحسػػاب بصػػفة خاصػػة بفعَّاليػػة  ،ويق ػػوـ بػػدور المػػدرس دوراً يكػػاد أف يكػػوف كػػامبلً ،
يشرح ويدرب ويصحح األخطاء  ،ثم يختبر المستوى والقدرة على التحصيل .

ولقد مر استخداـ الكومبيوتر في العملية التعليمية سريعاً من خبلؿ عدة مراحل أىمها :
 تركيػػز الحاجػػة إلػػى محػػو أميػػة األف ػراد عػػن الكومبيػػوتر  ،وبمعنػػى آخػػر التعػػرؼ علػػى الكومبيػػوتروالوعي بو .
 التعرؼ على البرامج الخاصة بالكومبيوتر . معرفة القضايا المرتبطة بتطبيقات الكومبيوتر في المنهج .لذلك فإنو مػن المناسػب تزويػد المػدارس بػأجهزة الكومبيػوتر لكػي يسػتخدمها المدرسػوف فػي طػرؽ
تدريسهم  ،لتبياف تأثيرىا اإليجابي على العملية التعليميػة  .كمػا أف اسػتخداـ الكومبيػوتر فػي الفصػل بطريقػة
نموذجية يُعد إضافة منظمة لبرنامج التعليم والتعلم بالمدارس في الوقػت الػراىن  .ويػؤدي ذلػك إلػى ضػرورة
تضػػمين المنػػاىج الدراسػػية مقػػرراً فػػي الكومبيػػوتر  .فلقػػد أصػػبح الكومبيػػوتر أكثػػر أىميػػة فػػي جميػػع مجػػاالت
المنهج المدرسي .

ومن ناحية أخرى ينبغي االىتماـ ببرامج الكومبيوتر في المجاؿ التعليمي ،وبطرؽ تصػميمها  ،ألنهػا
تعد وسػيلة االتصػاؿ بػين المسػتخدـ  USERوجهػاز الكومبيػوتر  ،ويجػب تػوفير تلػك البػرامج لتعزيػز عمليػة
ال ػػتعلم  .تل ػػك البػ ػرامج ق ػػد تك ػػوف ف ػػي مج ػػاالت ش ػػتى كالرياض ػػيات بص ػػفة عامػ ػػة  ،والمف ػػاىيم الهندس ػػية ،
واإلحصاء على وجو الخصوص .
ولك ػػي تتس ػػم تل ػػك البػ ػرامج بالفعَّالي ػػة ينبغ ػػي تزوي ػػدىا بالرس ػػوـ البياني ػػة  ،وينبغ ػػي أال تقتص ػػر بػ ػرامج

الكومبيػػوتر علػػى العلػػوـ الطبيعيػػة فقػػط كالرياضػػيات واإلحصػػاء والميكانيكػػا والفيزيػػاء والمهػػاـ الهندسػػية ،
ولك ػػن يج ػػب أف تتع ػػداىا إل ػػى العل ػػوـ األخ ػػرى  ،ولق ػػد ت ػػم اس ػػتخداـ الكومبي ػػوتر ف ػػي مج ػػاؿ عل ػػم ال ػػنفس
التمهيدي  ،وتزايدت برامج التعلم الخاصة بالكومبيوتر في الكم والكيف منذ عدد غير قليل من السنين .

وفػػي الوقػػت الحػػالي فػػإف مصػػممي البػرامج المتعػػددين صػػمموا بػرامج تعليميػػة تبػيِّن جػػدوى قػػدرات

وبناء على ذلك تم تزويد التبلميذ بقدر أكبر من التعليم أثناء العملية التعليمية .
الكومبيوتر ً ،

 - 49إف الحاجة إلى كم مناسب من أجهزة الكومبيوتر وبرامجها  ،وإلى مطوري مقرراتها  ،يعد جػزءاً مػن

المتطلبػػات البلزمػػة لبلسػػتخداـ الجيػػد للكومبيػػوتر فػػي ش ػػتى المنػػاىج  ،كمػػا أف بػػؤرة االىتمػػاـ تتركػػز ف ػػي
اإلعداد الجيد للمدرسين في مجاؿ الكومبيوتر .
أوالً  :الكومبيوتر والتعليم :

COMPUTER AND INSTRUCTION

ممػ ػػا سػ ػػبق يتضػ ػػح أىميػ ػػة الكومبيػ ػػوتر فػ ػػي التعلػ ػػيم  ،خاص ػ ػةً فػ ػػي الوقػ ػػت الحػ ػػالي  ،حيػ ػػث أف

الكومبيوتر في ىذا الوقت أصبح جزءاً أساسياً من الحياة المعاصرة وال يمكن االستغناء عنو .

واستخدامات الكومبيوتر في المجاؿ التعليمي قديمة  ،وكانت مرتبطة منذ البداية بجوانب محػددة
 .إال أنو في اآلونة األخيرة تعددت ىذه االستخدامات التعليمية  ،لذلك يمكن تصنيفها إلى نوعين :
 -استخدامات إدارية

 -استخدامات في التعليم والتعلم

أ  -االستخدامات اإلدارية :
يعػػد اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي المجػػاؿ اإلداري أوؿ مجػػاالت اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي التعلػػيم ،
ويزداد ىذا االستخداـ يوماً بعد يوـ .
ومن أىم االستخدامات اإلدارية للكومبيوتر :
 - 1حفظ معلومات عن المتعلمين :
ومن نوعية تلك المعلومات التي يتم تخذينها داخل الكومبيوتر الخاصة بالمتعلمين ما يلي :
 معلومات شخصية  :كاالسم  ،وتاريخ الميبلد  ،والجنس ( ذكر أـ أنثى ) ….الخ معلومػ ػػات دراسػ ػػية  :كالتخصػ ػػص  ،والمػ ػػواد التػ ػػي يدرسػ ػػها  ،والمػ ػػواد التػ ػػي اجتػ ػػاز دراس ػ ػػتها ،ومسػتوى تقدمػو  ،ونتيجػة العاـ السابق وتقديراتو فيما درسو سابقاً ….الخ
 معلومػات صحية  :كالحالة الصحية  ،واألمراض المزمنة  ،وفصيلة الدـ … ،الخ . معلومات مالية  :كمصاريف الدراسة  ،والمكافآت  ،واإلعانات … ،الخ .وغيػػر ذلػػك مػػن المعلومػػات التػػي يػػتم تخزينهػػا  ،والتػػي تزيػػد باسػػتمرار المػػتعلم فػػي الدراسػػة والتغييػػر
المستمر في حالتو .

 - 57كػػل ىػػذه المعلومػػات تتطلػػب حفظ ػاً أمني ػاً ومتابعػػة جيػػدة  ،وىػػذا شػػئ يصػػعب  ،بػػل قػػد يسػػتحيل

تحقيقو في الظروؼ العادية التقليدية .

 - 2تصميم الجداوؿ الدراسية :
ال يعد االحتفاظ بالمعلومات عن الطػبلب ىػو االسػتخداـ اإلداري الوحيػد فػي العمليػة التعليميػة ،
بػل أف ىنػاؾ اسػػتخداـ آخػر ال يقػػل أىميػة عػػن االسػتخداـ السػابق  ،ىػػو تصػميم الجػػداوؿ الدراسػية  ،وىػػي
من المهاـ الشاقة التي تستغرؽ وقتاً وجهداً كبيرين .
ل ػػذلك فق ػػد ط ػػورت بع ػػض الش ػػركات برامجػ ػاً للقي ػػاـ بتل ػػك المه ػػاـ الش ػػاقة  ،ومنه ػػا نظ ػػاـ س ػػقراط

 SCORATISمن إنتاج شركة  IBMللقياـ بالتصميمات الجدولية بمختلف أنواعها .
 - 3الكومبيوتر والتقييم

يض ػػطلع الكومبي ػػوتر ف ػػي الكثي ػػر م ػػن األحي ػػاف بتس ػػجيل درج ػػات التبلمي ػػذ ف ػػي أي مق ػػرر دراس ػػي ،
ومتابعتهػا  ،والحصػػوؿ عليهػػا فػػي أي وقػػت  ،وىػػذا يمثػػل معاونػػة حقيقيػػة عنػػدما تكػػوف أعػػداد المتعلمػػين فػػي
الفصوؿ كبيرة .
ويمكن استخداـ الكومبيوتر في تسجيل وتخزين أنشػطة الفصػل الدراسػي  ،كػذلك تخػزين درجػات
التبلميذ ووضع تقديرات لها.
إضػافة إلػى ذلػك يػتمكن الكومبيػوتر مػن القيػاـ بمعظػم األعمػاؿ اإلداريػة األخػرى كتحديػد الميزانيػػة
وتنظيم جداوؿ األعماؿ  ،وعمومػاً يسػتخدـ الكومبيػوتر فػي إدارة وتوجيػو مجموعػة مػن القػرارات التربويػة أو
التعليمية والتحكم فيها  .وفي ىذه النوع من التنظيم فإف الكومبيوتر يؤدي بسهولة دور حافظ السجبلت.
ب  -االستخدامات في التعليم والتعلم .
يُقصػد بػػذلك اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػي عمليػػة التعلػػيم الفعليػػة  ،وأيضػاً اضػػطبلع الكومبيػػوتر بالػػدور

التعلمػي مػػن خػػبلؿ اسػػتغبللو كوسػػيلة تعليميػة وتعلميػػة تجػػذب انتبػػاه المػػتعلم لمػا يعػػرض علػػى شاشػػة الجهػػاز
واسػتغبلؿ إمكاناتػػو المتنوعػة مػػن لػػوف  ،وحركػة  ،وومػػيض  ،وصػوت  .وفػػي ىػػذا المجػاؿ سػػنتعرض للعناصػػر
التالية :
 - 1دواعي األخذ بتكنولوجيا الكومبيوتر في التعليم والتعلم .

 - 51الجػػدير بالػػذكر أف عمليػػة اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي التعلػػيم والػػتعلم  ،ليسػػت عمليػػة عشػػوائية ،
وإنما تستند إلى العديد من األسباب :
 عدـ الرضا عن النظاـ التقليدي في التعليم .ىنػاؾ الكثيػر مػن الػدالئل والمؤشػرات التػي تػدؿ علػى عػدـ الرضػا عػن النظػاـ التقليػدي فػي التعلػيم
منها :
* ارتفاع نسبػة األمية فػي مصػر بػالرغم مػن كػل المحػاوالت المبذولػة مػن أجػل اإلصػبلح  .والسػبيل
الوحيػػد للقضػػاء علػػى تلػػك الظػػاىرة  ،وقػػف ىػػذا السػػيل المتػػدفق مػػن األميػػين  ،وىػػذا ال يػػتم إال مػػن خػػبلؿ
البحث عن أساليب جديدة للتعليم  ،واألخذ بأساليب التكنولوجيا .
* ضػعف المنػاىج المقدمػة فػػي التعلػيم العػاـ  ،إذ أف ىنػػاؾ الكثيػر مػن الموضػػوعات التػي تقػدـ فػػي
المػنهج التقليػػدي وقػػد قلػػت أىميتهػػا ومػػع ذلػػك مػػا زالػػت تػػدرس لػػآلف  ،بينمػػا ىنػػاؾ موضػػوعات اسػػتحدثت
كدراسة الموضوعات المتعلقة بالكومبيوتر والتي تعد ضػرورية فػي المجتمعػات المعاصػرة مػع ذلػك لػم يهػتم
بها المنهج الحالي.
* أساليب التدريس المتػبعة في معظم مراحػل التعلػيم المتنوعػة تغلػب عليهػا الصػفة النظريػة  ،وتقػوـ
علػػى التلقػػين مػػن جانػػب المػػدرس والحفػػظ مػػن قبػػل التلميػػذ  ،وتبعػاً لػػذلك فػػإف أسػػاليب التقػػويم تقػػيس فػػي

معظمها الحفظ دوف الفهم  .وينتهي األمر بتخريج نوعية من المتعلمين سرعاف ما تنسػى مػا حفظتػو وخاصػةً
بعد أداء االمتحانات .
 عدـ رضا أصحاب األعماؿ عن مستوى الخػريجين فػي العديػد مػن التخصصػات  ،ويرجػػع ذلػكإلى عدـ الموائمة بين برامج التعلم ومتطلبات األعماؿ المختلفة بالمجتمع .
 -شػػعور الطػػبلب بالملػػل  ،وعػػدـ وجػػود الدافعيػػة لػػديهم إلػػى الػػتعلم نظػراً لجفػػاؼ الػػتعلم  ،وعػػدـ

مراعاتو لحاجات الطػبلب  .فبػالرغم مػن وجػود الفػروؽ الفرديػة بػين المتعلمػين  ،فػإف بػرامج الػتعلم المقدمػة
تعامل ىؤالء المتعلمين معاملة واحدة بغض النظر عن اىتماماتهم المختلفة .
 ازديػػاد الطلػػب علػػى التعلػػيم بمختلػػف مراحلػػو  ،ممػػا أدى إلػػى زيػػادة أعػػداد المتعلمػػين داخػػلقاعات التدريس زيادة كبيرة .
 -االستعانة بمعلمين غير مؤىلين علمياً لسػد العجػز فػي المعلمػين النػاتج عػن الزيػادة المرتفعػة فػي

عدد المتعلمين .

 - 52 -االسػػتعانة بمعلمػػين غيػػر مػػؤىلين تربويػاً فػػي العمليػػة التعليميػػة  ،ىػػؤالء مػػن خريجػػي كليػػات أخػػرى

كالعلوـ والزراعة والتجارة ………الخ .

 اضػػمحبلؿ اإلمكانػػات مػػن حيػػث الفصػػوؿ والقاعػػات الدراسػػية  ،والوسػػائل التعليميػػة المتطلبػػة ،والتجهيزات المعملية .
 زيػػادة المعػػارؼ اإلنسػػانية فػػي العصػػر الحػػالي زيػػادة كبيػػرة بالدرجػػة التػػي يطلػػق عليهػػا االنفجػػارالمعرفي.
وغيػػر ذلػػك مػػن األسػػباب التػػي جعلػػت الفجػػوة بػػين الطلػػب علػػى التعلػػيم  ،والمػػوارد واإلمكانػػات
المتاحة تزداد اتساعاً.
ولتضييػ ػػق ى ػػذه الفج ػػوة ب ػػين الطل ػػب عل ػػى التعل ػػيم  ،واإلمكػ ػػانات والم ػػوارد المتاحػ ػػة  ،ال ب ػػد م ػػن
استخداـ وسائل لزيادة العرض  ،تلك الوسائل من أىمها الكومبيوتر .
وتوضػػح تلػػك المؤشػرات أيضػاً أف أسػػلوب التعلػػيم التقليػػدي أصػػبح غيػػر مرغػػوب فيػػو  .لػػذلك فػػإف

الحاجة تدعو إلى أسلوب تكنولوجي معاصر يراعي التلميػذ فػي تعلمػو  ،ويصػل بػو إلػى مسػتوى الػتمكن مػن
ىػػذا التعلػػيم  ،وىػػذا لػػن يتػػأتى فػػي غيبػػة عػػن التكنولوجيػػا بصػػفة عامػػة  ،والكومبيػػوتر بصػػفة خاصػػة  .لػػذلك
وجب تزويد العملية التعليمية بالكومبيوتر من خبلؿ المناىج الدراسية  ،أيضاً تػدريب المػتعلم علػى البرمجػة

بإحدى لغات البرمجة .

فػػالتعلم المػػزود بػػالكومبيوتر

Learning( CAL

 )Computer-Assistedيػػؤثر تػػأثيراً فعَّػػاالً فػػي

العمليػة التعليميػػة  ،ويجػب األخػػذ بػو نظػراً ألنػو ِّ
يمكػػن المتعلمػين مػػن الحصػوؿ علػػى درجػات مرتفعػػة  ،ومػػن

خبللو يمكن االقتصاد في الوقت المخصص للدراسة  ،وبو يتم تقويم اتجاىات إيجابية لػدى التبلميػذ نحػو
المقررات التي يتم تدريسها لهػم مػن خبللػو  ،إلػى جانػب االتجاىػات اإليجابيػة التػي يمكػن أف تتكػوف لػدى
التبلميذ نحو الكومبيوتر ذاتو .
تلك األسباب والدوافع التي دفعت إلػى اسػتخداـ الكومبيػوتر فػي التعلػيم  ،وغيرىػا الكثيػر  ،دقػت
نػػاقوس الخطػػر لعػػدـ اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي التعلػػيم  .وىنػػاؾ أسػػباب أخػػري متنوعػػة تناولتهػػا الكثيػػر مػػن

األبحاث والمحػاوالت لتبيػاف األسػباب التػي أدت إلػى ذلػك  ،ومنهػا دراسػة تومسػوف ) Thomson ( 1988
لبياف ىذه الدوافع  ،وفيها تم إجراء مقابلػة مػع بعػض معلمػي المرحلػة االبتدائيػة  ،والػذين يسػتخدموف فعليػاً
الكومبيوتر في التعليم  ،وقد كانت تعبيراتهم أثناء تلك المقابلة :

 - 53 ينبغػػي علػػى مػػدير المدرسػػة اسػػتخداـ الكومبيػػوتر لتخػزين معلومػػات أساسػػية عػػن التبلميػػذ لتيسػػيرالحصوؿ عليها من قبل إدارة المدرسة وقتما تطلب األمر .
 ينبغػػي علػػى المدرسػػين المتحمسػػين ألسػػلوب حػػل المشػػكبلت اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي مجػػاؿالتعليم.
 يجػ ػػب علػ ػػى المدرسػ ػػين اسػ ػػتخداـ الكومبيػ ػػوتر فػ ػػي مجموعػ ػػة التطبيقػ ػػات والتػ ػػدريبات الخاصػ ػػةبالمهارات المتنوعة .
 عل ػػى الم ػػدرس ال ػػذي يق ػػوـ بت ػػدريس مق ػػرر اإللكتروني ػػات ف ػػي المرحل ػػة االبتدائي ػػة أف يس ػػتخدـالكومبيوتر .
 يجػػب علػػى المػػدرس اسػػتخداـ الكومبيػػوتر لتطػػوير سلسػػلة الػػدروس المتنوعػػة المتعلقػػة بػػالوعيبالكومبيوتر .
 إف اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي التػػدريس مػػن قبػػل المعلمػػين يزيػػد مػػن اىتمػػاـ المتعلمػػين بالناحيػػةالتعليمية .
 علػػى المعلمػػين الػػذين لػػم يسػػتخدموا الكومبيػػوتر مػػن قبػػل  ،البػػدأ فػػي اسػػتخداـ ىػػذه النوعيػػة مػػنالتكنولوجيا .
مجاالت استخداـ الكومبيوتر في التعليم .
يتم استخداـ الكومبيوتر في التعليم في اتجاىين :
األوؿ  :استخػداـ الكومبيوتر كوسيلة تعليمية حديثة ومبتكرة تجذب انتباه التلميػذ لمػا يعػرض علػى
شاشة الجهاز من خبلؿ استغبلؿ جميػع إمكاناتػو المتنوعػة مػن ألػوف  ،وحركػة وومػيض  ،أصػوات  .وىػذا ال
يتم إال من خبلؿ تػوفير مجموعػة من البرامػج التعليمية بواسػطة الخبػراء والمتخصصػين فػي ىػذه النوعيػة مػن
البرامج  ،تلك البرامج قد تكوف غير متػوافرة بكثػرة  ،ومػن ىنػا تتجلػى صػعوبة اسػتخداـ الكومبيػوتر كوسػيلة
تعليمية إال في حدود ضيقة .
الثػػاني  :اسػػتخداـ الكومبيػػوتر مػػن خػػبلؿ البرمجػػة  ،ومعنػػى ذلػػك تػػدريب المتعلمػػين علػػى تصػػميم
البرامج السهلة الميسرة من خػبلؿ إحػدى لغػات الكومبيػوتر عاليػة المسػتوى كلغػة البيػزؾ مػثبلً  ،وىنػاؾ مػن

 - 54يرى أف ىذا االتجػاه ينمػي تفكيػر المتعلمػين نظػراً لمػرور المػتعلم فػي ىػذا االتجػاه بمجموعػة مػن الخطػوات
تشػػبو إلػػى حػ ٍػد كبيػػر خطػػوات تنميػػة التفكيػػر العلمػػي  ،مػػن دراسػػة المشػػكلة بعمػػق  ،ثػػم تحويلهػػا إلػػى صػػي
رياضػػية بقػػدر اإلمكػػاف  ،وتحويػػل الصػػي الرياضػػية إلػػى تعبي ػرات حسػػابية باسػػتخداـ لغػػة البيػػزؾ  ،ثػػم كتابػػة
البرنامج الذي يتضمن  ،تحديػد المػدخبلت وصػياغتها  ،وتحديػد العمليػات األساسػية وصػياغتها  ،وتحديػد
المخرجػػات وصػػياغتها  ،وأخيػراً اختبػػار البرنػػامج وتصػػحيح مػػا قػػد يوجػػد بػػو مػػن أخطػػاء لغويػػة أو منطقيػػة ثػػم

تعميمو .

ومن مجاالت استخداـ الكومبيوتر في التعليم والتعلم ما يلي :
-1الكومبيوتر والمعاونة في التدريس

Computer Assisted Instruction:

يقصد بهذا النظػاـ أنػو نػوع مػن الػتعلم الفػردي  ،والػذي يسػتخدـ برنامجػاً يقػوـ بتقديمػو الكومبيػوتر

كوسيط لعملية التدريس  .وال يعني ذلك أنو يتضمن عملية التدريس عن الكومبيوتر ذاتو  ،ولكػن المقصػود
في ىذا المجاؿ استخداـ الكومبيوتر كوسيلة مساعدة في تدريس المواد التعليمية في الفصوؿ  .ولعػل ىػذا

النظاـ واسع االنتشار ومألوؼ لدى العامة من األفراد  ،فهو يقدـ المعلومػات ويختبػر المػتعلم  ،أيضػاً يقػدـ
تدريبات متنوعة عن معلومات ومفاىيم معينة  ،ثم يقيس مدى إتقاف المعرفة .

ومػػن جانػػب آخػػر توجػػد أربعػػة أنػػواع رئيسػػة مػػن نظػػاـ اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي المعاونػػة فػػي عمليػػة
التدريس ىي :
 )1نظاـ الممارسة :

Practice

ودور الكومبيػػوتر فػػي ىػػذا النظػػاـ إجػػراء مراجعػػة منظمػػة وتػػدريب مسػػتمر  ،فعلػػى سػػبيل المثػػاؿ فػػي
رياضيات المرحلة االبتدائية  ،فإف كل تلميذ يزود يومياً بعدد محدد مػن التمػارين تقػدـ بطريقػة آليػة  ،وتقػيم

 ،وتعط ػػى ال ػػدرجات بواسػ ػػطة البرنامػ ػػج دوف ت ػػدخل م ػػن المعل ػػم ف ػػي الفص ػػل  ،وي ػػوائم ذل ػػك النظ ػػاـ كثيػ ػراً
موضوعات المرحلة االبتدائيػة
كالرياض ػػيات والعل ػػوـ  ،واللغ ػػة األجنبي ػػة  .وى ػػذا النظ ػػاـ يع ػػد م ػػن أكث ػػر أن ػػواع ال ػػتعلم ب ػػالكومبيوتر

استخداماً .
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tutorial

.

يقدـ ىذا النظاـ الموضوع للمتعلم مع متابعة ومراجعة تقدمهم في ىذا الموضوع بطريقػة مباشػرة .
ومتى أخطأ المتعلم فإف الكومبيوتر يقوـ بإعادة الموضػوع وكأنػو معلػم فعَّػاؿ  .أمػا المتعلمػين الػذين يظهػروف
تفهم ػاً  ،ينتقػػل بهػػم الكومبيػػوتر مػػن خػػبلؿ ذلػػك النظ ػػاـ إلػػى الموضػػوعات التاليػػة  .ومثػػل ىػػذا النظػػاـ يتػػيح
للمدرس بأف يقضي وقتاً أطوؿ مع المتعلمين الذين لديهم مشكبلت ما في متابعة الدروس .
 )3نظاـ الحوار . Dialog :
وىذا النظاـ يعتبر شكبلً متطوراً من أشكاؿ التعليم  ،حيػث يقػوـ الحػوار بػين المػتعلم والكومبيػوتر

مما يؤدي إلى التفاعل  ،وبالتالي يتم تعلم الموضوع .
 )4نظاـ االختبار . Testing :

يُعد الكومبيوتر وسػيلة مثاليػة لبلختبػار  ،وعلػى وجػو الخصػوص فػي حػاالت المقارنػة بػين الصػواب

والخط ػػأ  ،وح ػػاالت االختي ػػار م ػػن متع ػػدد  ،وىن ػػا يض ػػطلع الكومبي ػػوتر بمهم ػػة مراجع ػػة اإلجاب ػػات ومتابع ػػة
ثم تقدير درجة الطالب .
اإلجابات الصائبة  ،ومن َّ
 - 2الكومبيوتر وتعزيز عملية التعليم .

إف الب ػرامج بأنواعهػػا المختلفػػة تعكػػس اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي تعزيػػز فعَّاليػػة الػػتعلم فػػي مجػػاؿ

المػدارس األكاديميػة  ،حيػث أف بػرامج الػتعلم التػي يػتم إعػدادىا فػي مجػاؿ الكومبيػوتر تعػد عمػبلً ىامػاً فػي

تعزيػػز العمليػػة التعليميػػة  .ولقػػد قػػل االىتمػػاـ بالحػػديث عػػن نظريػػات التعلػػيم والػػتعلم فػػي ضػػوء اسػػتخداـ

الكومبيوتر في العملية التعليمية  ،فمثبلً ليس ىناؾ مثػاالً تطبيقيػاً يوضػح كيفيػة تػأثير أجهػزة الكومبيػوتر علػى

تحسػػين عمليػػة التعلػػيم  ،أو تعزيزىػػا عنػػد اسػػتخدامو كوسػػيلة تعليميػػة فقػػط  ،ولكػػن المتعػػارؼ عليػػو ىػػو أف
تصميم البرامج الخاصة بالكومبيوتر ىي التي تعزز العملية التعليمية .
وىذا رؤية المؤلف في ىذا المجاؿ من حيث االعتمػاد علػى تػدريب المتعلمػين علػى تصػميم بعػض

البػ ػرامج المتنوع ػػة  ،والتعام ػػل م ػػع الكومبي ػػوتر ف ػػي ض ػػوء تل ػػك البػ ػرامج  ،ول ػػيس ت ػػدريبهم عل ػػى اس ػػتخداـ
الكومبيوتر من خبلؿ برامج جاىزة تم إعدادىا مسبقاً للقياـ ٍ
بغرض ما  .أي أف الكومبيوتر ينبغػي أف يتعػدى
كونػػو وسػػيلة تعليميػػة إلػػى كونػػو عػػامبلً مهمػاً فػػي تعزيػػز عمليػػة الػػتعلم مػػن خػػبلؿ تػػدريب المػػتعلم علػػى تصػػميم
برامج في ضوء المشكبلت التي تواجههم .
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 - 3الكومبيوتر وتعلم أنماط التفكير .
إف المهػػارة فػػي التفكيػػر  ،والخػػوض فػػي غمػػار حػػل المشػػكبلت وخاصػػة المعقػػد منهػػا  ،لهػػو مػػن
األمور الضرورية والتي يهدؼ التعليم إلى تحقيقها في المراحل المختلفة  .وللكومبيوتر الجانب األكبػر فػي
القيػػاـ بتلػػك المهمػػة  ،فمػػن أىػػم اسػػتخدامات الكومبيػػوتر فػػي التعلػػيم ىػػي تعلػػم أنمػػاط التفكيػػر  ،ذلػػك أف
الكومبيػػوتر يسػػاعد الدارسػػين لػػو علػػى تنميػػة أنمػػاط جديػػدة للتفكيػػر يمكػػن أف تعػػاونهم فػػي شػػتى المواقػػف
التعليمية من حيث التغلب على الصعوبات التي تواجههم فيها .
جػدوى استخػداـ الكومبيوتػر في التعليػم .
يؤدي المهتموف بتطوير التعليم دوراً فعَّاالً في البحث عن الوسائل المتنوعػة والمتقدمػة التػي تعيػنهم

علػػى تحقيػػق أىػػدافهم  ،ومنهػػا كيفيػػة الوصػػوؿ إلػػى أفضػػل تعلػػم ممكػػن  .ومػػن تلػػك الوس ػػائل  ،الكومبيوت ػػر
والػػتعلم المصاحػػب لػػو  .فالكومبػػيوتر يػػوفر  -وألوؿ مػػرة  -بيئػػة تعليميػػة ذات اتجػػاىين  ،بمعنػػى أنػػو عنػػدما

يسػػتجيب المػػتعلم للكومبيػػوتر  ،فػػإف الكومبيػػوتر يقػ ِّػوـ اسػػتجابة المػػتعلم ىػػذه  ،ثػػم يعطػػي معلومػػات محػػددة
للمتعلم تتعلق باستجابتو .

وبمعنػػى عػػاـ  ،أف أوؿ خطػػوات اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي العمليػػة التعليميػػة  ،ىػػي التسػػليم بأىميػػة
عمل الكومبيوتر  ،ذلك ألنو يستطيع تبسيط أكثر المواد تعقيداً  ،ويجعلها سلسػلة ميسػرة يمكػن اسػتيعابها
 .ولقد أصبحت أجهزة الكومبيػوتر أكثػر أىميػة فػي جميػع مجػاالت المػنهج المدرسػي  ،وفػي جميػع المػواد

التعليمية  .ونتيجة لتزايد التكنولوجيا وتطورىا  ،وزيادة تعقيد بعض المػواد الدراسػية  ،فػإف الحاجػة إلػى مثػل
تلػػك األجهػػزة أصػػبحت ضػػرورة ملحػػة  ،وإذا مػػا تػػم تطبيػػق دراسػػة الكومبيػػوتر علػػى المراحػػل التعليميػػة مػػع
معرفػػة المػػتعلم لمحتوياتػػو وكيفيػػة اسػػتخدامو فأنػػو يصػػبح ذو أىميػػة كبػػرى فػػي العمليػػة التعليميػػة  ،ونموذج ػاً
فعَّاالً في التعلم  ،وحل المشكبلت المتنوعة .
ويؤدي الكومبيوتر ثبلثة أدوار رئيسة في المدارس :
 تطوير التعليم . تدريس بعض المقررات األكثر فعَّالية كالرياضيات  ،والعلوـ .ػدرس كمػادة أساسػية ضػمن المػواد الدراسػية  ،وفػػي ىػذا الصػدد يػدرس المػتعلم الكومبيػوتر مػػن
 -ي َّ

خبلؿ مقرر معين كالبرمجة مثبلً .

 - 57ومن الفوائد التي قد نشعر بها للكومبيوتر في مجاؿ التعليم ما يلي :
 )1الكومبيوتر يقوـ بدور المعلم :
يمكن للكومبيوتر أف يقوـ بدور المعلم بفعَّالية  ،وذلػك مػن خػبلؿ تزويػده بػبعض البػرامج البسػيطة

ثم تدريب المتعلم على كيفية استخداـ مثل ىذه البرامج  .وفي ضوء ذلػك فػإف الكومبػػيوتر يضػطلع بمهمػػة
شػػرح الػػدروس فػػي كػػل الم ػػقررات الدراس ػػية  ،وبمهمػػة تػػدريب المتعلمػػين  ،وإجػػراء االختبػػارات  ،وإظهػػار
النتائج وحفظها  ،وتحرير خطابات معنونة لكل طالب لمعرفة نتيجتو  .أي أف الكومبيوتر يقوـ بػدور المعلػم
دوراً يكاد أف يكػوف متكػامبلً مػن حيػث الشػرح والتػدريب وتوضيػػح األخطػاء  ،ثػم تقػويم المػتعلم مػن حيػث

مستواه العلمي وقدرتو على التحصيل .

 )2تقديم التغذية الراجعة الفورية .
يقوـ الكومبيوتر بتقديم التغذية الراجعة الفورية لكل متعلم على حدة  ،وتشخيص نقاط الضػعف ،
والمراجعة المتصلة  ،والتوضيح وتيسير المفاىيم الصعبة .
ويقصػػد بالتغذيػػة الراجعػػة الفوريػػة فػػي مجػػاؿ الكومبيػػوتر لػػيس فقػػط تػػدعيم االسػػتجابة الصػػحيحة ،
وإنمػػا معالجػػة األخطػػاء الخاصػػة بػػالمتعلم وتصػػحيحها  .ولمػػا كػػاف الػػتعلم يحػػدث عنػػد تػػدعيم االسػػتجابة
الصػػحيحة بشػػكل فػػوري  ،لهػػذا فػػإف الكومبيػػوتر يحػػدث تعلم ػاً فعَّػػاالً ألنػػو يتعػػدى مجػػرد تػػدعيم االسػػتجابة
الصحيحة  ،إلى تشخيص أخطاء المتعلم وتصحيحها .
 )3تحفيز المتعلمين على التعلم .
يعػػد الكومبيػػوتر لكونػػو وسػػيلة إيضػػاح متطػػورة  ،وإلمكاناتػػو وقدراتػػو الواضػػحة فػػي عػػرض المػػواد
الدراسية  ،جهاز لو قوة جذب المتعلم نحو التعلم  ،ونظراً لسػهولة اسػتخداـ ذلػك الجهػاز وعرضػو السػريع

للمعلومػات التػػي تركػز علػػى أنػواع مختلفػػة مػن المعرفػػة التػػي تكمػن خلػػف تلػك المعلومػػات  ،فػإف ذلػػك يعػػد
حافزاً للمعلومات للمتعلمين للقياـ بتجارب أكثر ،وبالتالي إلى تعلم أكثر من حيث الكم والكيف .

ىذا باإلضافة إلى أنو يمكن تبياف أف الكومبيوتر يعد حافزاً للمتعلمين لتلقي مختلػف أنػواع المعرفػة

من خبلؿ طرؽ عديدة من أىمها :

* يقوـ الكومبيوتر بمكافأة المتعلمين الذين يستخدمونو  ،والمكافأة في ىذه الحالة معنوية .

 - 58* تعد المادة الدراسية المتعلقة بػالكومبيوتر مػن حيػث محتواىػا وتركيبهػا وتسلسػلها المنطقػي دافعػاً
ألف يتعلمها المتعلموف بجدية واىتماـ .
* الرغبػػة القويػػة للتبلمي ػذ  -مػػن خػػبلؿ تصػػميمهم للب ػرامج  -للعمػػل علػػى حػػل المشػػكبلت التػػي
تواجههم في الرياضيات .
يوض ػػح ذل ػػك أف الكومبي ػػوتر يح ػػوز انتب ػػاه المتعلم ػػين واىتم ػػامهم لدرج ػػة إتق ػػانهم للم ػػادة الدراس ػػية
المتعلقػػة بػػو  ،أيض ػاً محاولػػة تطبيػػق مػػا تػػم تعلمػػو فػػي حػػل الكثيػػر مػػن المشػػكبلت الرياضػػية  ،ىػػذا مػػا تػػم

مبلحظتػػو عنػػد تػػدريس مقػػرر الكومبيػػوتر مػػن شػػغف المتعلمػػين بالمزيػػد مػػن الػػتعلم والممارسػػة الفعليػػة علػػى
جهاز الكومبيوتر ومحاولة البعض منهم تصميم برامج متنوعة ألنواع متعددة من المشكبلت المختلفة .
 )4المعاونة في تنمية التفكير .
للكومبيػػوتر أثػػر فعَّػػاؿ فػػي حػػل العديػػد مػػن المش ػكبلت التػػي تواجػػو المػػتعلم  ،كمػػا أف تكنولوج ػػيا

المعلومػػات التػػي نتجػػت عػػن الكومبيػػوتر دائم ػاً مػػا تعيػػد بنػػاء التفكيػػر اإلنسػػاني  ،والتػػي بػػدورىا يمكػػن أف
حسػػن مػػن النمػػو الػػذىني للمػػتعلم  ،فػػالمتعلم مػػن خػػبلؿ الكومبيػػوتر وتكنولوجيػػا المعلومػػات المصػػاحبة لػػو
تُ ِّ

يتمكن من التخمين وتحليل المشكبلت التعليمية بطريقة أكثر تطوراً  .لذلك فإف الكومبيوتر يشػجع الػتعلم
الفردي الذي لن يتحقق إال من خبلؿ تخصيص جهاز كومبيوتر لكل متعلم على حػدة  .أو بقػدر المسػتطاع
الحد من عدد المتعلمين على كل جهاز كومبيوتر ( اثناف فقط على كل جهاز ) .
فعالػػة للػػتعلم الفػػردي  ،وذلػػك إذا مػػا تػػم اسػػتخدامو
وخبلصػػة القػػوؿ  ،أف الكومبيػػوتر يُعػػد وسػػيلة َّ

اسػػتخداماً سػػليماً  ،مػػن حيػػث الدراسػػة المتعمقػػة لػػو  ،واسػػتغبلؿ جميػػع إمكاناتػػو  ،وإدراؾ األسػػس السػػليمة

الستخدامو طبقاً للبيئة المحيطة بو .

 )5المعاونة في تنمية التعلم الذاتي .
للكومبيوتر القدرة على تنمية التعلم الذاتي من خبلؿ البحث والتحري عن كيفيػة حػل المشػكبلت
المتنوعة التي تقابل المتعلم وذلك باسػتخداـ البرمجػة  ،ويتضػح ذلػك مػن ارتفػاع تحصػيل المػتعلم فػي كثيػر
مػػن المػػواد التعليميػػة التػػي تػػم اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي دراسػػتها  ،كمػػا أف ُمسػػتخدمي الب ػرامج التعليميػػة

المصػػممة تنمػػوا لػػديهم خاصػػية الػػتعلم الػػذاتي مقارن ػةً بهػػؤالء الػػذين ال يسػػتخدموف ىػػذه الب ػرامج اسػػتخداماً
فعلياً .

 - 59 )6المعاونة في تنمية بعض المهارات .
توجػػد الكثيػػر مػػن المهػػارات التػػي ينميهػػا الكومبيػػوتر لػػدى المػػتعلم والتػػي مػػن أىمهػػا المهػػارات
المنطقي ػػة الض ػػرورية الت ػػي ِّ
تمك ػػن الم ػػتعلم م ػػن التنب ػػؤ بتت ػػابع أوام ػػر  Commandsالكومبي ػػوتر  ،أيضػ ػاً تنمي ػػة
المهارات الطبيعية مثل مهارة الكتابة على لوحة مفاتيح  Key Boardالجهاز .

كمػػا أف الكمبيػػوتر يسػػاعد كثي ػراً فػػي تنميػػة مهػػارة حػػل المشػػكبلت مػػن خػػبلؿ البحػػث فػػي غمػػار

المشػػكلة  ،وكيفيػػة القيػػاـ بػػالخطوات المنطقيػػة لحػػل تلػػك المشػػكلة  ،فػػالكومبيوتر يشػػجع المتعلمػػين علػػى
التحقق من المتغيرات الطبيعية التي يهتموف بها  ،ويصمموف االستدالالت والفروض حوؿ تحققاتهم .
)7الكومبيوتر كوسيلة تعليمية .

يُعد الكومبيوتر لما لو من إمكانات متعددة في طريقة عرض المػادة التعليميػة  ،والتوضػيحات التػي

ػواء البيانيػػة أو غيػػر البيانيػػة  ،وسػػيلة تعليميػػة جاذبػػة لبلنتبػػاه
تن ػتج مػػن شاشػػة الجهػػاز  ،والرسػػوـ المتنوعػػة سػ ً
ومثيػػرة لبلىتمػػاـ  .وىنػػاؾ العديػػد مػػن المواقػػف فػػي بعػػض العلػػوـ كالرياضػػيات والتػػاريخ الطبيعػػي والجغرافيػػا
يمكن استخداـ الكمبيوتر في عرضها بصورة مبسطة ومثيرة لبلىتماـ .
 )8مميزات أخرى للكومبيوتر في مجاؿ التعليم والتعلم .
باإلضػػافة إلػػى المميػزات السػػابقة التػػي يضػػطلع الكومبيػػوتر بمهمػػة القيػػاـ بهػػا  ،توجػػد فوائػػد أخػػرى
للكومبيوتر في مجاؿ التعليم والتعلم منها :
** إف الػػتعلم الػػذي ي ػرتبط بتكنولوجيػػا المعلومػػة بطريقػػة عامػػة  ،والكومبيػػوتر علػػى وجػػو الخصػػوص
والذي يتم في الصفوؼ األولى من الكليات يمكن أف يساعد في :
 - 1زيادة الوقت المخصص للتعلم .
 - 2زيادة االستخداـ الفعلي لذلك الوقت .
 - 3تزويد المتعلمين بالطرؽ الحديثة لتلقي البيانات وفهم المعلومات .
 - 4تزويد المتعلمين بالطرؽ الحديثة لمعالجة تلك البيانات .
 - 5مساعدة المتعلمين على التقدـ الدراسة وزيادة تحصيلهم .
 - 6يزيد الكومبيوتر من كفاءة المعلم في التعلم .

 - 67** التعليم الفعلي باستخداـ الكومبيوتر لو العديد من الفوائد منها :
 - 1يمثل التعليم باستخداـ الكومبيوتر تطبيقاً لنماذج التعلم في علم النفس .
 - 2الكومبيوتر ِّ
يمكن المتعلم من اكتساب نموذج الستخداـ أي مهارة في أداء أي مهمة .
 - 3الكومبيػػوتر يسػػاعد المػػتعلم علػػى أف يكػػوف أكثػػر فعَّاليػػة فػػي الػػتعلم مػػن خػػبلؿ تحليػػل أخطػػاء

المتعلم باستخداـ الكومبيوتر .

** وىنػػاؾ الكثيػػر مػػن الفوائػػد التػػي تنػػتج مػػن الػػتعلم باسػػتخداـ الكومبيػػوتر ككونػػو نموذجػاً للػػتعلم ،

تلك الفوائد ىي :

 - 1جذب االنتباه .
 - 2إدراؾ المتعلم ألىداؼ التعلم .
 - 3المراجعة الفورية للمهارات المتطلبة .
 - 4إنتاج معلومات جديدة .
 - 5تنمية وتطوير وتوجيو عملية التعلم بطريقة أكثر فعَّالية .
 - 6تحسين عمل االختبارات .
 - 7تحسين تقويم المتعلم للمعلومات .
 - 8الكومبيػػوتر يحػػد مػػن الوقػػت الػػذي يقضػػيو المعلػػم فػػي المهػػاـ الكتابيػػة كتصػػحيح االختبػػارات
مثبلً .
 - 9يسمح الكومبيوتر للمعلم بالتحكم في العملية التعليمية .
 - 17الكومبيوتر ينمي اتجاىات إيجابية بين المعلم والمتعلم .
 - 11يزيد الكومبيوتر من الوقت المخصص للتعلم .
ونظػراً لتعػػدد فوائػػد اسػػتخداـ الكومبيػػوتر فػػي التعلػػيم والػػتعلم  ،وحتػػى يػػتم التحديػػد لتلػػك الفوائػػد ،

فإنػػو يمكػػن تصػػنيفها إلػػى ثبلثػػة أنػػواع مػػن الفوائػػد طبقػاً لتأثيرىػػا فػػي كػػل مػػن المػػتعلم  ،والمعلػػم  ،والمؤسسػػة
التعليمية .

 - 61أوالً  :فوائد خاصة بالمتعلم .
من الفوائد التي تخص المتعلم ما يلي :
ػل بمفػػرده ممػػا يجعػػل بعػػض المتعلمػػين فػػي حالػػة
 - 1يمكػػن المػػتعلم مػػن االسػػتقبلؿ أثنػػاء الػػتعلم كػ ٌ

نفسية جيدة .

 - 2مراعاة الفروؽ الفردية بين المتعلمين .
 - 3اختيار الوقت المناسب والمكاف المناسب لكل متعلم في عملية التعلم .
ثانياً  :فوائد خاصة بالمعلم .
 - 1توفير الوقت للمعلم مما يتيح لو الفرصة لتقديم موضوعات أكثر عمقاً .
 - 2توفير الوقت للمعلم يتيح لو فرصة تبادؿ الرأي ووجهات النظر والتفاعل بينو
وبين المتعلمين
 - 3يوفر الكومبيوتر الفرص للمعلم لعمل البحوث من أجل تطوير المناىج .
ثالثاً  :فوائد تخص المؤسسة التعليمية .
 - 1حل مشكلة النقص في المعلمين المؤىلين علمياً .
 - 2حل مشكلة النقص في المعلمين المؤىلين تربوياً .
 - 3المساىمة في تطوير المناىج .
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الجزء الثالث
تكنولوجيا المدرسة اإللكترونية
وأدوار المعلم في ضوء تكنولوجيا المدرسة اإللكترونية
وتطبيقات اإلنترنت في التعليم والتعلم اإللكتروني.

