
 

 

 

 إعداد واستخدام الوسائل التعليمية في تدريس                               

 اللغة العربية والتربية اإلسالمية                              

 

 :المقدمة

لى البدايات األولى من حياة اإلنسان، التي د تاريخ ظهور الوسائل التعليمية، إيمت

كانت لغة إشارات، أو أصوات،  ، سواءلالتصال كانت تمثل فيها اللغة وسيلة هامة

كالدعوة شر، ب، التي كانت لها دالالتها بين أفراد الأو إشعال النيران ،أو قرع الطبول

 .غير ذلك وأإلى الحرب أو االجتماع 

، من الوسائل والصور ،والمجسمات ،والمنحوتات ،والرسومات ،نقوشاتتعد ال    

التعليمية المهمة، التي تعبر عن الحضارات اإلنسانية القديمة، كما هو ملموس في 

 .والمعابد والمتاحف وغيرها األهراماتلقديمة حيث االحضارة المصرية 

إنما هي  ،ولكن ليست بهذا المعني ،إن الوسائل التعليمية كانت موجودة منذ القدم    

، والرموز ،والخرائط ،والمجسمات ،الصور: ها مثلداخلة في مضمونه بكل أنواع

التي ،الكثير من اآليات واألحاديث ،ولنا في القرآن الكريم والسنة النبوية. وغيرها

، كقصة ابني آدم قابيل التعليميوتدل على أهمية الوسائل التعليمية ودورها التربوي 

، القتيل سوءة أخيه لقابيل كيف يواري وكيف أن هللا أرسل الغراب ليبين ،وهابيل

ويعي الدرس ، استطاع من خاللها أن يدرك قابيل فهي تعتبر وسيلة تعليمية عملية

  .على أرض الواقعويقوم بتطبيقه  ،بالطريقة العملية

، ويعد (صلوا كما رأيتموني أصلي: )أما في السنة فقد جاء في قول النبي الكريم   

على فهم ونشر  ،بتطبيقها من قبل المسلمين ، ساعدتأيضاً وسيلة تعليمية عملية ذلك

 .اإلسالم على أوسع نطاق

أمثال  ،تطبيقها بعض من علماء المسلمينبهناك من الوسائل ما قام بإعدادها و   
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   وعملت علي توضيح. عن طريق التعليم عن بعدوفي ( م9091)جوهان نوتنبرغ 

القرن الخامس عشر وحتى القرن  من رةفي الفت وتقريب المعلومة ألذهان المتعلمين

حتى توجت باكتشاف ئل التعليمية تسير في تطور مستمر اثامن عشر أخذت الوسال

يو  واستخدام الشرائح واألفالم ، اكتشاف الرادذلك في عصور الحقةالبرق وتلت 

أجهزة التسجيل الضوئي والسينما والتلفزيون والحاسوب و  

ً في التعليم بأنواعه     كالتعليم  ،تضافرت كل تلك الوسائل لتلعب دوراً هاما

وقد عملت  ،عن طريق التعليم عن بعد ،والتعليم المستمر ،والتعليم الذاتي ،الجماعي

 .جميعها في تقريب المعلومة ألذهان المتعلمين وفهمهم لها

 :فهوم الوسائل التعليميةم

ظهرت عملية االتصال كعامل مهم في استمرار الحياة وتطورها على وجه   

، وبما أن األرض، ولعبت وسائل االتصال دوراً كبيراً في نمو الفكر اإلنساني 

 وهو ما يعرف باالتصال التعليمي، ،العمليات التعليمية ال تتم إال عن طريق االتصال

 .التعليمية أكثر أهمية وضرورة لتطوير التعليم فقد أصبحت الوسائل

في سبيل  ،بدأ اإلنسان يدعم تواصله اللفظي ببعض المعينات ،منذ التاريخ القديم  

إلى  ،هاروغي ،الرسوماتاستخدام و ،استخدام الرموز :مثل ،تجويد عمليات االتصال

جانب االستعانة بالوسائل المحسوسة في التعامل االجتماعي، وهذا ما وضحته 

 ،داخل األغوار والكهوف ،التي خلفتها الحضارات القديمة ،والرسومات ،الصور

التي سادت  ،والتقاليد والعادات ،والدينية ،جتماعيةالتي تشرح المراسم والطقوس اال

 .في وقت مضى

والنقل السليم  ،الوسائل التي مكنت اإلنسان من التوثيق تعتبر الكتابة من أهم  

وعلى صفحات ورق  ،فكتب على الجدران ،لممارساته الحضارية لألجيال القادمة

بعد  ،وازدادت الكتابة في أهميتها كوسيلة اتصال تعليمي ناجعة ،نبات البردي

فة عن طريق لمعر، لاالنتشار الواسع التي ساعدت في زيادة رقعة ،اختراع الطباعة

 .الكتب والمطبوعات

وخاصة الجماهيرية  ،الكثير إلى وسائل االتصال ،أضافت المخترعات الجديدة   

 ،ووسائل االتصال الالسلكية ،لتلفزيوناو ،والراديو ،األفالم المتحركة :مثل، منها

 .واالتصال عن طريق األقمار الصناعية

في رفع قدرات المتعلمين  ،وخاصة الحديثة منها ،لقد ساهمت وسائل االتصال  

ورفع كفاءة طرائق  ،بصفة عامة ،وفي تحسين العمليات التعليمية ،التحصيلية



 

 

 ،وذلك بدورها الرائد في دعم العمليات التدريبية للمعلمين ،التدريس لدى المعلمين

ومعالجة كثير من  ،وذوي االختصاص في مجال مؤسسات التربية والتعليم

أن يطور من عملية تحصيله العلمي  ،فقد تسنى للمتعلم .شكالت المتعلقة بالتعليمالم

متجاوزاً بذلك عمليات النسيان وتساقط  ،لمعارفه إلى جانب التطبيق العملي

 .كما هو مالحظ في عمليات التعليم النظري ،المعلومات

للمعلم على في توفير الوقت للمتعلم و ،ساعد استخدام وسائل االتصال التعليمي  

من معلومات كان مقدراً لها  ،أثناء استخدامها ،السواء، بما أتاحته الوسيلة التعليمية

 ة،والكتاب ،والشرح ،فيما يتعلق بعمليات التقديم ،أن تهدر حيزاً كبيراً من الوقت

وغير ذلك مما يعمل  ،والواجبات الداخلية والخارجية ،إلى جانب التقويم ،والتلقين

 .على هدر الوقت

    ً إذا ما  ،في تنمية قدرات المتعلم اللغوية ،استخدام الوسائل التعليمية ساعد أيضا

وذلك بما تحويه الوسيلة التعليمية من  ،بالطريقة التقليدية في التدريسذلك قورن 

ا طريقة تفي بهالتي قد ال  ،تحمل الكثير من المعاني والمفردات تعلمية،مضامين 

حث والجري وراء كما أنها تثير لدى المتعلم حب اإلطالع والب. التعليم التقليدية

إذ أن شغفه للقراءة ازداد ونما نتيجة تفاعله المباشر مع الوسائل  مواقع المكتبات

 .التعليمية

ذلك ال سيما  ،فقد أفاد منهما المتعلم ،أما فيما يتعلق بوسيلتي الراديو والتلفزيون  

فهما بها، لون من إنشاء المدارس ، حيث لم يتمكن المسؤفي المناطق النائيةواجد المت

فعن طريقهما أمكن توصيل  .اهماتالمكان بل تجاوزال بوسيلتان ال تتقيدان بالزمان و

 ،لت عن طريقهما مشكلة العجز في المعلمينكما ح   ،التعليم لتلك المناطق النائية

ى جانب حل مشكالت محو إل ،الهامة ةفي بعض الكوادر التعليمي ،والنقص العام

 .تدريب المعلمين تكالاألمية ومش

فقد أمكن التغلب علي تقيد التعليم في النطاقات  ،في مجال األقمار الصناعيةأما    

وفي أكثر  ،حول العالم ،فقد أصبح التعليم يطوف ويتجول من غير قيود ،الضيقة

وفي ذات  ،من الطاقات البشرية النادرة ، كما أتاحت االستفادةةالمواقع بعداً ووعور

إمكانية تخزينها في ، مع والمعلومات ،واإلحصاءات ،الحصول على البيانات ،الوقت

التي عملت على تدعيم عمليات البحث العلمي حول  ،أجهزة الحاسوب اإللكترونية

 .العالم

بداية في الفقد كانت  ،ربية والتعليمدخلت وسائل االتصال المختلفة إلى مجاالت الت  

 ،أو الوسائل السمعية والبصرية ،أو معينات التدريس ،تعرف باسم الوسائل المعينة



 

 

المختلفة لها، إال أن  حسب مفاهيمهم ،وقد أمكن استفادة المعلمين منها بطرق مختلفة

، حتى ولو تطرق لها بالذكر عند كتابة الكثير من المعلمين قد أهمل استخدامها

رغم ذلك  ،هتمام الالئقحظ الوسائل التعليمية باالتحضير دروسه اليومية، لذلك لم ت

تصال العلمي، فهي ال زالت تتبوأ الذي ساد وسائل اال ،التكنولوجيالعلمي والتطور 

 .المركز الثاني بعد طرائق التدريس النظرية اإللقائية التقليدية

رفة أصبحت نظريات االتصال هي التي تمنح المع ،في عصرنا الحالي    

وبما أن  ،صال ووسائلهتفأصبح تطوير العلوم منوط باال ،والمعلومة مكانتها الحقيقية

ً مباشراً  فقد أصبح دور وسائل  ،باالتصال التعليم كما أشرنا مسبقاً مربوط ربطا

 .ماالتصال الجماهيري كبيراً في انتشار التعلي

بل فيما تحققه هذي  ،ال تكمن في الوسائل في حد ذاتها ،إن أهمية الوسائل التعليمية  

لتحقيق أهداف  ،ضمن نظام متكامل يحدده المعلم ،الوسائل من أهداف سلوكية محددة

 :فهو يضع في االعتبار ما يلي ،الدرس

 .معايير اختيار الوسيلة -

 .معايير إنتاج الوسيلة -

 .الوسيلةطرق استخدام   -

 .الوسيلة مواصفات المكان الذي تستخدم فيه -

 .ناتج البحوث العلمية -

ففيه تصبح الوسائل التعليمية  ،يقوم بإتباع أسلوب النظم ،فالمعلم بهذه الطريقة

يعمل على تحقيق أهداف الدرس وعلى حل  ،عنصراً من عناصر نظام شامل

 .المشكالت

 :أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية

سائل التعليمية عدة أنواع، تعد وتصمم حسب الغرض المطلوب استيفاؤه، للو  

 ،وحسب مقام العملية التعليمية موضوع الدرس، وعادة يقوم باختيارها أو إعدادها

وفي بعض  ،(الدرس)المعلم الذي يقع على عاتقه تقديم محتوى المادة التعليمية

مه في مجريات الدرس من أجل األوقات يسند للمتعلم أمر ذلك اإلعداد، بغرض إقحا

تتفاوت الوسائل التعليمية في قدمها وحداثتها، وفي فعالياتها، وفي طرق  .فائدة أكبر

استخدامها، وفي سهولة وصعوبة ذلك االستخدام، وفي جانب البساطة والتعقيد وما 

 .إلى ذلك من المواصفات والصفات التي تميز بعضها عن بعضها

تعددت تقسيمات الوسائل التعليمية ومسمياتها حسب ما تقدمه من معينات في    

العملية التعليمية، وحسب أدوات االستجابة لدى المتعلمين، وهي الحواس الخمسة، 



 

 

ومن هذه المسميات . وكذلك تصنف وتسمى، حسب نوعية عرضها للمسألة التعليمية

 :ما يلي

 :التسمية حسب الحواس -

 .يةالوسائل السمع -9

 .هي التي تتعلق بحاسة السمع لدى المتعلمين   

 

 :الوسائل البصرية -1

 .هي التي تتعلق بحاسة البصر لدى المتعلمين    

 

 :البصرية/ الوسائل السمعية  -0

 .هي التي تتعلق بحاستي السمع والبصر لدى المتعلمين     

 

 :الضوئي التسمية حسب طريقة العرض -

ً لمسار األشعة يمكن تقسيم أجهزة العرض الضوئي  إلى ثالثة أقسام، تبعا

 :ومنها ما يلي ،الصادرة منها وإمكانية عرضها

 

 :مواد تعرض ضوئياً بطريقة مباشرة -9

هي المواد التي يصدر منها الضوء وتعرض فيها المواد بطريقة مباشرة، 

 :على شاشة العرض ومثال لذلك

         .جهاز عرض األفالم الثابتة -

 SLIDE PROJECTOR.   جهاز عرض الشرائح الشفافة -

 :مواد تعرض ضوئياً بطريقة غير مباشرة -1

هي األجهزة التي يصدر منها الضوء وتعرض المواد بطريقة يتغير فيها 

مسار أشعة الضوء، أي أن مصدر الضوء غير مباشر وإنما يتغير مساره 

 :عن طريق المرآة أو العدسات ومثال لذلك

 . جهاز اإلسقاط الضوئي    

 .جهاز عرض الصور المعتمة     

0-  ً  :مواد تعرض بطريقة مباشرة أو ال تعرض ضوئيا

، أي ال تحتاج إلى أجهزة هي المواد التي تعرض األشياء بصورة مباشرة

 :أو مصدر ضوء ومثال لذلك

 .الصور واللوحات     



 

 

 .والخرائط والمجسمات 

 

 :التعليميةاستخدام الوسائل إعداد و

لكي نحصل على أكبر فائدة من الوسائل التعليمية سواء كانت سمعية أو بصرية، 

 (.59عطار ص ) :يجب إتباع المراحل األربعة التالية

 :مرحلة اإلعداد -9

يمكننا تقسيم خطوات هذه المرحلة، ولكي نحقق أكبر فائدة من الوسيلة في     

 :العملية التعليمية، إلى ما يلي

وسيلة وتجربتها قبل استخدامها واإللمام بمدى الفائدة التي معاينة ال - أ

 .سيجنيها المتعلمون من خاللها، ويتم كل ذلك بواسطة المعلم

ستفادة المعلم لتصور مبدئي عن كيفية اال رسم خطة العمل وذلك بوضع  - ب

وعليه يتم وضع األسئلة،  .من الوسيلة التعليمية التي سيستخدمه

 .ديدة، والتفكير في كيفية عرضها للمتعلمينوالمشكالت والكلمات الج

إعداد التالميذ وذلك بتهيئة أذهانهم، بما يقدمه المعلم من ملخص عن   - ت

الدرس، وإجراء الحوار والمناقشة، قبل السير في الدرس أو عرض 

 .وذلك لوضع الهدف واضحاً أمام المتعلمين الدرس،

ة التعليمية كإظالم إعداد المكان، وذلك لالستفادة القصوى من الوسيل  - ث

 .المكان في حالة الوسائل الضوئية

 :مرحلة االستخدام -1

هنالك قواعد يجب أن يراعيها المعلم عند االستخدام للوسائل التعليمية، نذكر 

 :منها

تهيئة المناخ المناسب للتعلم، وذلك بالتأكد من صالحية الوسيلة من ناحية  - أ

 .، والوضوحوالصورة ،الصوت

 .تحديد الغرض من االستخدام، وذلك بتحديد الهدف من استخدام الوسيلة  - ب

تهيئة الفرصة إلكساب المتعلمين المهارة الالزمة، وذلك بإشراك   - ت

 .المتعلمين في كيفية استخدام الوسيلة

 :مرحلة التقويم -0

ً بالنسبة لألهداف،     ً أو سلبا هو التوصل لمعرفة ما حققته الوسيلة إيجابا

 :قويمويشمل الت

، تقويم المتعلمين ومعرفة مدى ما تحصلوا عليه من خبرات ومهارات - أ

 .ومعارف



 

 

تقويم الوسيلة، وذلك بمعرفة أوجه التكامل وأوجه القصور فيها بعد   - ب

 .استخدامها

 :مرحلة المتابعة -0

ينصب ذلك في متابعة المعلم للمتعلمين، لتمكينهم من تفعيل الفائدة التي    

 .يلة التعليميةجنوها من استخدام الوس

 

 :استخدام الوسائل التعليمية في التدريس

 :الوسائل السمعية: أوالً 

هي التي يكون للصوت فيها األثر الفاعل وذلك بتوصيل المعرفة أو    

المعلومة إلى أذهان المتعلمين عن طريق جهاز إرسال يتفاعل مباشرة مع 

أذن خارجية وأذن التي تتكون من . جهاز السمع لدى اإلنسان وهو األذن

وسطى وأذن خارجية تعمل بأقسامها الثالثة المذكورة في تجميع الرموز 

والذبذبات الصوتية ومعالجتها وإرسالها لمركز السمع بالمخ عبر العصب 

بها يتم التعلم ، فالسمعي حيث تترجم إلى لغة يتفاعل معها الشخص المتلقي

 .عن طريق السمع

لوسائل السمعية فقد جاء في القرآن الكريم ولنقف على أهمية السمع وا    

عند تبليغ الرسالة للرسول األمين فقد كان عن طريق  التطرق إلى السمع

 :حاسة السمع كما في قوله تعالى

ً ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا)   ربنا فاغفر لنا  ربنا إننا سمعنا مناديا

 .950ل عمران آ (ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار

إال أن الشيء الملفت للنظر واالنتباه أن السمع جاء متقدماً على البصر )    

 ً  991.عطار  (في القرآن الكريم في أكثر من سبعة عشرة موضعا

مثل الحديث الذي  ملسو هيلع هللا ىلص وردت في أهمية السمعهناك أحاديث عن الرسول     

 :جاء فيه

يطلب منه الرخصة للصالة في بيته وذلك  أن أعمى جاء إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص)   

األمر، إال سول ملسو هيلع هللا ىلص في بداية إلى المسجد، وقد أجازه الرلعدم وجود من يقوده 

ال أجد لك : فقال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. نعم: أتسمع النداء؟ قال: أنه استدرك وسأله

 (.أو كما قال. رخصة

 

 

 

 



 

 

 :تقسيم الوسائل السمعية  

 :تنقسم الوسائل التعليمية السمعية إلى   

 Hardwareاألجهزة والمعدات مثل المسجل الالقط وتعرف ب  - أ

 

البرامج والمواد السمعية مثل المحاضرة المسجلة وتعرف ب   - ب

SOFTWARE 

ي العملية بعض من الوسائل التعليمية السمعية فنعرض فيما يلي أثر 

 :التعليمية

 : كوسيلة تعليمية سمعية في( اإلذاعة المسموعة)الراديو  -9

يتوقف هذا النوع من التعلم على مدى قدرة المتعلم على التخيل وكأنه       

يرى المتحدث أمامه فيغمس نفسه في نفس البيئة التي يتواجد فيها 

 :اإلذاعي في يتمثل البرنامج التعليمي (. المعلم أو المحاضر)المتحدث

 .الحديث المباشر -

 .الحوار -

 .برامج المسابقات -

 .التمثيليات -

 :من خصائص الراديو كوسيلة تعليمية سمعية

 .يعتمد على عنصر الصوت -

 .سرعة االنتشار -

 .اتساع شبكة اإلرسال -

 .قلة الكلفة -

 .يساعد في إرساء قواعد اإلصغاء الجيد -

وتجعل بذلك التعلم مستمراً  الظالمهو الوسيلة التعليمية الوحيدة التي تتسلل في  -

 .ال يتقيد بالظروف الطبيعية وغيرها

 :الراديو في تدريس اللغة العربية

 :يساعد كثيراً في    

التدريب الفوري على النطق الصحيح لمفردات اللغة العربية، للمتعلمين أفراداً  -

 .وجماعات

 .علمينتسجيل وبث روائع األدب العربي، ذات الفائدة الكبيرة للمت -



 

 

 .تعليم فن اإللقاء والخطابة للمتعلمين -

 .المساعدة في تدريب المتعلمين على النقاش والحوار اللغوي التعليمي الهام -

 

 :في التربية اإلسالمية: ثانيا

 :يساعد كثيراً في   

 .المساعدة في تعلم تالوة القرآن الكريم -

المباشر أو بث لى أسس التالوة الصحيحة من خالل العتدريب المتعلمين  -

 .المسجل لكبار القراء والمجودين

 .تقديم القصص القرآنية التي تساعد في تربية المتعلمين تربية دينية سليمة -

 :ودورها في تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية التسجيالت الصوتية -1

يتم بواسطتها تسجيل المادة التعليمية في األسطوانات أو األشرطة التي تعتبر     

وتستخدم كوسيلة وسيلة تعليمية هادفة لتطوير المعرفة وتنمية المهارة لدى المتعلمين 

 :ناجحة في التدريس ففي مجال

 :تدريس اللغة العربية -9

 .توفر الخبرات التي تعتمد على حاسة السمع كالنطق السليم مثالً  -

يمكن تسجيل أي جزء من المادة تحت إشراف لغوي مميز يفيد المتعلم في  -

 .ه وفي تجويد مطلوبات اللغة العربيةيلتحص

 .قلة كلفتها وسرعة توزيعها وانتشارها بين المتعلمين في كل األماكن التعليمية -

ين على التعود على حسن وتجويد وسيلة تعليمية صادقة في حمل المتعلم -

 .ستماعاال

 .تساعد المعلم والمتعلم في تعلم اللغة العربية بجميع مهاراتها -

حيث تمكن المعلم والمتعلم من االستماع إلى . معامل اللغاتاستخدامها في  -

قة مما يزيد من كفاءتهما اوالن بالحديث مواضيع لغوية متفرنفسيهما وهما يتن

 .مجال اللغة العربيةفي 

 :تدريس التربية اإلسالمية -1

 .تدريب المتعلمين على القراءة والتجويد على األسس الصحيحة للقرآن الكريم -

 .تدريس األحاديث النبويةتساعد في  -

 .تساعد في تدريس الدراسات اإلسالمية -

 .شرح الوافي الصحيحلتساعد في نشر المعاني اإلسالمية با -

 .تساعد المتعلمين على التحصيل والتدريب على طريقة لنطق الصحيح -



 

 

من الوسائل السمعية األخرى المستخدمة في مجال تدريس اللغة العربية والتربية 

 :ذكر ما يلباإلسالمية ن

 .اإلذاعة المدرسية -

 .الهاتف -

 .األشرطة الصوتية -

 .األسطوانات الصوتية -

 .المايكروفونات -

، 

 ً  :الوسائل البصرية: ثانيا

ن ويتم الوصول هي الوسائل التعليمية التي تخاطب حاسة البصر لدى المتعلمي      

و المعرفة بصفة عامة عن طريق العين، وتأتي الوسائل التعليمية للمعلومة العلمية أ

البصرية في المرحلة التالية بعد الوسائل التعليمية السمعية من حيث الكفاءة في 

 . المساعدة على توصيل المادة العلمية للمتعلمين

ل تتعدد أنواع الوسائل البصرية المستخدمة في مجال التعليم من قبل المعلمين داخ   

في مجال تدريس اللغة . قاعات الدرس أو المعامل الخاصة باستخدام تلك الوسائل

 :، وتنقسم الوسائل التعليمية البصرية إلى قسمين هماالعربية والتربية اإلسالمية

 .وسائل تعليمية بصرية غير الضوئية -

 .وسائل تعليمية بصرية ضوئية -

االستخدام لدعم المعلمين في توصيل سنتطرق ألكثر الوسائل التعليمية شيوعاً في    

محتوى دروسهم وكذلك في دعم المتعلمين في تسهيل عملية فهمهم واستيعابهم لتلك 

 .المحتويات الدراسية، وهي السبورة

ودوره في تجويد العملية التعليمية وجعلها  للسبورة أنواع مختلفة لكل نوع أهميته  

ً لدى المتعلمين، ومساندة للمعلم وهو يتفاعل  أكثر فاعلية وأكثر سهولة وأسرع فهما

 :ومن أنواع السبورات المتعددة نذكر ما يلي. مع مقتضيات درسه ومع المتعلمين

 .السبورة الثابتة -

 .السبورة الخشبية -

 .السبورة النقالة -

 .السبورة القالبة -

 .السبورة المغطاة بستارة -



 

 

 .السبورة ذات األجنحة -

 .السبورة المنزلقة -

 .المخططةالسبورة  -

 .السبورة البيضاء -

 وغيرها من أنواع السبورات المتعددة 

فيما يلي نورد بعضاً من استخدامات السبورات في تدريس اللغة العربية وفي 

 :تدريس التربية اإلسالمية

 :السبورة في تدريس اللغة العربية

 .مينيستخدم المعلم التباشير بألوانه المختلفة في توضيح ما يود توصيله للمتعل -

 .يستخدم المعلم السبورة المعدة خصيصاً لتجويد أسس الخط العربي بأنواعه -

من خالل السبورة تتاح الفرصة للمتعلمين الستخدامها في جميع مستوياتهم في  -

أو توضيح المعلومات، أو اإلجابة على العربي التدريب علي تجويد الخط 

 .بعض األسئلة الواردة في درس اللغة العربية

المعلم بكتابة الواجبات التقويمية على السبورة في حالة التمارين يقوم  -

 .الجماعية

تساعد السبورة كوسيلة تعليمية المعلم في كتابة القصائد التي يود شرحها في  -

والتي يقوم بكشفها للمتعلمين في الوقت المناسب،  ي للسبورة النقالةالوجه المخف

 .الحال في السبورة القالبةوكذلك الحال في السبورات األخرى كما هو 

تستخدم السبورة كشاشة عرض لبعض ما يود المعلم توضيحه من لمات أو  -

: معلومات لغوية وذلك عند استخدام بعض األجهزة الضوئية العارضة مثل

 .الفانوس السحري

 :السبورة في تدريس التربية اإلسالمية

اديث النبوية بصورة تساعد المعلم والمتعلم في كتابة اآليات القرآنية واألح -

هل من عملية الشرح والتفسير واإلتقان والتجويد وكل ما سواضحة ومرتبة ت

 .يتعلق بدراسة المحتويات القرآنية والسنية

ً من الكلمات واأللفاظ التي تستحق الوقوف أمامها  - تساعد في كتابة بعضا

 .لتوضيحها من أجل الوصول إلى تعليم أفضل

متحانات عليها عند تعذر وفرة األجهزة االختبارات واالتساعد في كتابة  -

 .األخرى كالطباعة مثالً 



 

 

تساعد المعلم في توضيح المحتوى التعليمي المكتوب عليها لعدد كبير من  -

 .المتعلمين في آن واحد

يسهل التعامل معها من قبل المعلمين والمتعلمين في عمليات الكتابة الصحيحة  -

 .اعهاومراجعتها وحفظها واسترج

من خالل استخدامها يمكن تكرار ما كتب عليها من قبل بعد مسحه للتوضيح  -

 .الكامل للمتعلمين فيما فاتهم من آيات أو أحاديث أو مأثورات إسالمية

لوسائل التعليمية البصرية األخرى، لوحات العرض التعليمية، التي تم ومن ا

 :ما يلي اإلسالميةالتربية اللغة العربية واستخدامها في تدريس 

 :لوحات العرض التعليمية ومنها -

 .اللوحة الجيبية

 .اللوحة الوبرية

 .اللوحة الكهربائية

 .اللوحة المغناطيسية

 (.المعلومات)لوحة النشرات 

  .الرسوم البيانية

تستخدم جميع هذه اللوحات في إثراء العملية التعليمية، من جانب المعلم أو      

تبر لوحات توضيحية سهلة االستخدام، إذ أنها توضح الهدف من المتعلم حيث أنها تع

استخدامها وذلك بتحريك أو إبعاد ما كتب عليها كما هو مستخدم في ترتيب األحرف 

العربية لتكوين تعبيرات أو جمل معينة متنوعة، ويتم ذلك التحريك بواسطة المعلم 

رات، كما تستخدم هذه أو المتعلم مما ينمي من قدرته على التعلم وزيادة الخب

ً في صياغة بعض اآليات القرآنية مو ضوع الدرس أو األحاديث اللوحات أيضا

النبوية والتي يمكن استخدامها عن طريق كل المتعلمين كما يمكن الرجوع إليها في 

 .أوقات أخرى لالستفادة منها في عمليات تعليمية الحقة

بصرية التي يمكن استخدامها في هنالك أنواع أخرى من الوسائل التعليمية ال   

تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية، مثل الصور والرسومات والمخططات 

، التي يمكن أن يوضح المعلم من خاللها فكرة يستطيع والكاريكاتير والمجسمات

المتعلمين ترجمتها كتابة نثرية أو شعرية أو غير ذلك فيما يختص باللغة العربية، 

ستخدامها في ترسيخ وتعليم أركان الحج في شكل مجسمات بيانية توضح كما يمكن ا

أو توضيحها في شكل رسومات أو مخططات  مواقع المناسك وكيفية ارتيادها عملياً،

وتساعد مثل هذه الوسائل التعليمية  .واإلرشادات شملت بعض المسميات والتعليمات

لوان واضحة تحمل بعض أالبصرية في تصميم البطاقات الصغيرة التي كتبت ب



 

 

األحرف أو ألفاظ وتعبيرات من اللغة العربية أو مسميات إسالمية تمثل وسائل 

نغماس تزيد من قدرتهم في اال تعليمية بصرية يقدمها المعلم للمتعلمين أثناء الشرح

 .داخل الدرس وزيادة قدرة التحصيل لديهم

 .الوسائل السمعية البصرية: ثالثا

ً في المتعلم، هما حاستا هي تلك الوسا       ئل التعليمية التي تخاطب حاستين معا

 . السمع والبصر مما يجعلهما أكثر كفاءة وقدرة في حمل المتعلم نحو تعليم أفضل

 :تلك الوسائل التلفزيون التعليمي ومن بين

من القرن لم يعرف دور التلفزيون التعليمي في بداية إختراعه في الثالثينات      
حتل ، الذي احتى لوحظ مدى اإلقبال الشديد على هذا الصندوق السحري الماضي، 

د بهذا الزائر الغريب، وقد لوحظ بعد افر مكانه في كل بيت، ومدى أرتباط وتعليق األ
، فكان إختراعه بمثابة العالج ههدين بما يعرض عليهم من خاللاذلك، مدى تأثر المش

ان التلفزيون التربية والتعليم، فإذا كمختصوا لبعض المشاكل التي يواجهها  ،الشافي
مجال في في ذلك الوقت ضروريًا لإلتصال الجماهيري، فهو ضروري أيضًا، 

 :ما يليتم من خالله قد اإلتصال التعليمي، ف

 .ام الفصولعالج مشكلة إزدح -

 .ندرة العناصر المؤهلة في التعليم -

 .عالج مشكلة تعليم الفتاة في المراحل الجامعية -

 .مشكلة األميةعالج   - 

فتم نقل خبرات  ،كان عنصر التلفزيون هو عنصر اإلنفتاح في مجال التعليم
، لم يكن باإلمكان نقلها عن طريق أساليب التعليم التقليدية عديدة إلى داخل الفصول

نقلها بالطريقة المثلى، م التلفزيون في استخدالمستخدمة آنذاك، بل تم عن طريق إ
بالبرهان  الحقائق العلمية التي يتم عرضها تساعد كثيرًا في تدعيمفكانت المادة 



 

 

جنبًا إلى  الجانب النظري في الموضوعالقاطع، كما أنها تبرز الجانب التطبيقي و 
، ، لعب التلفزيون دورًا ناجحًا في نقل الصوت والصورة والحركة إلى طالب العلمجنب

 ،ة الحل السريع لمشاكل األميةفكان بمثابكوسيلة اتصال سريعة وبعيدة المدى، 
تأمين الغذاء نصراف للذي أدى إلى االوا المتزايد، نفجار السكانيالناتجة عن اال

الذين هجروا  ووسائل الدفاع على حساب التعليم، ونتج عن ذلك ندرة في المعلمين
ليمية األنظمة التعت ضعفبذلك ، و المهنة، واتجهوا للتكسب من مصادر أخرى للرزق 

 مواجهة هذه المشاكلفي العالم الثالث، مما أدى الستخدام التلفزيون في  خصوصاً 
   .التي طرأت

أستخدمت أشرطة الفيديو في تسجيل ( الذاتي)في مجال التعليم الفردي أما  
المواد التعليمية وتصنيفها، ليتمكن الدارس من الوصول إليها بيسر وسهولة، وتعتبر 

غنية بما تحمله من مواضيع علمية، وأدبية ودينية أشرطة الفيديو مواد تعليمية 
وإجتماعية، لذا أقيمت مكتبات أشرطة الفيديو في المدارس والكليات والمعاهد الطبية 

  .والمهنية والفنية



 

 

 :التلفزيون التعليمي والتلفزيون التربوي

ضمن  ،عن طريق إعداد برامج تعليمية ،إستخدام التلفزيون في مجال التعليم
لتحقيق إعدادًا تربويًا يبحث في موضوع تعليمي معد الذي نهجي محدد، و إطار م

 .لدى الطالب هدف سلوكي

 :همانوعان  برامج التلفزيون التعليمية

 .المفتوحةالدوائر برامج  -

 .برامج الدوائر المغلقة في المعاهد والجامعات -

 .يكونون محدودي العدد واإلتجاهما ومشاهدي هذه البرامج عادة  

 :بهيقصد لتلفزيون التربوي فأما ا

 .لمعرفةانشر رامج تربوية تثقيفية، تتعلق بالتلفزيون الذي يبحث ب 

 :خصائص وفوائد التلفزيون التربوي

اًل لمنافسة الوسائل األخرى في بخصائص تجعله مؤهيتميز التلفزيون التربوي،      
أنه يتميز بخصائص، تجعل منه عنصرًا هامًا في هذا ، حيث المعلمين تدريب

  :يليالمجال والمجاالت التربوية األخرى نذكر منها ما 

صة ال تستطيع المدرسة إستخدامها يزود التلفزيون بوسائل وأجهزة راقية ومتخص.  9
 .إعتمادًا على نفقاتها الخاصة لكلفتها العالية

الواحدة مدرسة الال تستطيع  ،ات كبيرةفقن، تكلف أيضًا أن الوسائل المتعددة.  1
واإلستفادة  وتحمل أعباءها، التلفزيوني يستطيع إنتاجهاالبث مركز تحملها، ولكن 
ستفادة منها على اختالفها، واإلية و الترب، والتعاون مع المؤسسات منها في التدريس
 فادةستاإلالمعلم والطالب من هذه الوسائل المتنوعة تمكن ، و فعالتعليمي ضمن نظام 



 

 

عرض م تيف ،والتصوير الخارجي والجوي  ،والتكبير ،ميزان الحركة في مجال
ق ائحيث يمكن إستخدام أكثر من طريقة من طر  ية،موضوعات دقيقة وموضوع
 .محاضرة، التمثيل، المناقشة وغيرهاالمثل التعليم في البرنامج الواحد 

 ،سائل سريعة لنقلها ويمكن أن يقوم التلفزيون تتطلب و  ،أن األفكار الجديدة.  0
 .على أكمل وجه بهذه المهمةمتمثاًل في برامجه التعليمية، 

يمكن نقل البرامج التلفزيونية حية ون باآلنية المباشرة، إذ أنه يتميز التلفزي.  0
ب في الوقت الذي تجري فيه الحادثة، وتلع، أو مكان العرض ،ومباشرة من األستديو

جميع   وفي تعميم الخبرة علىلدى الطالب، والحفز  دورًا كبيرًا في الدافعية اآلنية
 .المشاهدين 

ال يحتاج إستخدام جهاز التلفزيون في الصف إلى تعتيم الصف، كما هو الحال .  9
في أجهزة العرض األخرى، وهذا يتيح للمشاهدين فرصة العمل والتعليم في أثناء 

 .عرض البرنامج

، واألقمار اآللي باسوالح والتنسيق فيما بين التلفزيون، والفديو،امل يمكن التك.  6
 .في يسر تام الصناعية

يجعل منه نطاقًا تعليميًا ، الذي جهاز الفيديو بالصفيستطيع المعلم التحكم في .  1
 فيبعد تسجيل البرنامج  ،عادة اللقطات، وإ حيث يتحكم في وقت البث ،ال إعالمياً 
 .الفيديو

أن يتعلم بإستخدام البرامج التلفزيونية الهادفة، وهذا التعلم ال  طالبلليمكن  .1
 .يقل في مستواه التحصيلي عن طريقة التعليم التقليدية



 

 

لذين يتعلمون عن طريق إستخدام ي بعض الحاالت يزيد تحصيل الطالب اف.   5
 .، مقارنة بما يجري من تعليم عن طريق التعليم التقليديالتلفزيون التربوي 

تالميذ المرحلة اإلبتدائية، عندما الطالب وخاصة تزداد دافعية التعليم لدى .  93
 .يستخدمون التلفزيون 

إذا أستخدم أسلوب المحاضرة في البرامج التلفزيونية، فإن الفاعلية تتساوى مع .  99
 .طريقة المحاضرة التقليدية في حجرة الدرس

أو  ،تي تحتاج إلى عروض توضيحيةتزداد فاعلية التلفزيون في المواد ال.  91
 .ها في المختبر أو حجرة الدراسةصعب على المعلم إجراؤ ي ،تجارب دقيقة

تساعد على جعل  ،وما شابه ذلك ،والرسوم المتحركة ،أساليب التصوير الفنية.  90
 .خالل عرضها بواسطة التلفزيون وأنفع أكبر  ،من هذه العروض ،اإلستفادة

فال، ويزيد من البرنامج العام على تنمية الثروة اللغوية لألطيساعد التلفزيون .  90
 .ذات اللغة المبسطة ،اليومية الصحف و  ،المطالعة الحرة في المجالتمساحة 

التي أجريت، بحاث الدراسات واأللتذكر وبقاء أثر التعلم، تدلل فيما يتصل با.  99
 .م األخرى ائق التعلطر التعلم عن طريق التلفزيون على غيره من تفوق 

عندما يحتاج موضوع الدرس إلى توضيح بالحركة وتصوير أشياء دقيقة، .  96
في  قائمتطورة بالعين المجردة أم غير ذلك، فإن التلفزيون يتفوق على غيره من الطر 

 .توضيح ذلك

بينت النتائج ان هناك حاجة ماسة إلى دراسات وأبحاث اخرى، لتحديد .  91
التي يمكن للتلفزيون ان يسهم في تقديمها،  ،ة المختلفةموضوعات المقررات الدراسي
 .األخرى التعليمية بطريقة أفضل من الطرق 



 

 

للبرامج العامة على  لنتائج حول تأثير مشاهدة الطالبهناك تضارب في ا.  91
أن هذه البرامج تعطل التحصيل  ،تحصيلهم الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات

خرى على انها ال تؤثر على الدراسي أو تقلل منه، بينما دلت بعض النتائج األ
وأظهرت دراسات من نوع ثالث ان البرامج العامة تساعد التالميذ  ،التحصيل
 .بتحصيلهم الدراسيما يتصل في ،األذكياء

أثر أيضًا على عادات  ولهم المهارات الحركية، للتلفزيون أثر فعال في تعل.  95
 .وإتجاهات وسلوك األفراد

 ،وذلك لما يوفره التلفزيون من تكامل المؤثرات الصوتيةالتشويق واإلثارة .  13
ؤدي إلى متابعة البرامج ا يمم ،والصورة، وتسلسل المواضيع المعروضة ،واإلضاءة
 .دون مللبشقف 

 :مثل على بعض المشكالت التربوية يساعد في التغلب.  19

 .المعلميننقص الكفاءات الفنية في  .أ

 .نقص الوسائل التعليمية .ب

 .المختبرات وموادها: نقص بعض المواد التعليمية مثل .ج

المتزايد، وإكتظاظ قاعات الدرس إلنفجار السكاني نقص األبنية نتيجة ل .د
طالب، على عكس يسمح بمشاهدته ألعداد كبيرة من الأن التلفزيون ، حيث بالطالب

 .وبكلفة أقلما يدور في أروقة التعليم التقليدي، 

البعد الزماني والمكاني، فالتلفزيون يحضر لك الزمان والمكان بين  .هـ
 .يديك



 

 

أفضل افر عن طريق يتو  والمال، فإعداد البرنامج الواحد توفير الوقت والجهد.  11
ء، والتنفيذ، وبث البرنامج على لتصوير، واإللقافي اإلعداد واإلخراج، وا ،الكفاءات

 .كلفة الماليةه ويقلل الوقت المعلم وجهدجميع الطالب، فهو يوفر 

 .الدراسيةوالمواد جميع المواضيع تستطيع برامج التلفزيون التعامل والتفاعل مع .  10

الواحد، وكذلك إستخدام أكثر من وسيلة تعليمية في البرنامج يوفر التلفزيون .  10
 .لتدريسريقة لاكثر من ط

على  وتقويمها قبل عرضهاالتعليمية، إمكانية إختيار البرامج يوفر التلفزيون .  19
 .الطالب

 

 

 

 واستثمارها إعداد المواد والوسائل التعليمية

 المتعلمين اللغوية في مهارات

 

 :المستخلص

ودورها في استثمار مهارات تتناول هذه الورقة ماهية الوسائل التعليمية      

المتعلمين اللغوية، وتشمل الوسائل التعليمية العديد من األنواع التي يقوم باستخدامها 

المعلمون أمام المتعلمين، أو يقوم باستخدامها المتعلمون أنفسهم، بعد التدريب الفاعل 

 .في كيفية ذلك اإلستخدام

تطرقت الورقة إلى التعريفات المختلفة التي صاغها بعض من علماء التربية،     

للوسيلة التعليمية، بشتى أنواعها، وتطرقت أيضاً إلى الوسائل التعليمية األسالمية، 

 .التي تم استخدامها سواء كان ذلك مما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية



 

 

مدى مساعدة الوسائل التعليمية في تنمية المهارات تعرضت الورقة إلى توضيح     

اللغوية، أياً كان نوع اللغة، واستثمارها في تنمية مهارات اللغة، من خالل استخدامها 

 .في العمليات التعليمية

 THIS PAPER DEALS WITH WHAT ARE THE LEARNING AIDS THE 

ROLE THEY PLAY IN INVESTING THE LIGUISTIC SKILLS OF THE 

LEARNERS LEARNING AIDS COMPRISE MANY KINDS WWHICH  

TEACHERS PRESENT TO LEARNERS OR THE LEARNERS 

THEMSELVES USE THEM AFTER BEING TRAIN ED ON THEM THE 

PAPER ALSO DEALS WITH THE DEFFERENT DEFINITINS WRITTEN 

BY SOME EDUCATIANALISTS ABOUT DIFFERENENT LEARNING 

AIDS  THE MENTIONED EITHER IN HOW QURAN OR ALSUNNA 

AL NABAWIA THE PAPER ALSO SHOWEG TO WHAT EXTEND THE 

LEARNING AID ARE HELPFUL IN DEVELOPING ALL SORTS OF 

LINGUISTIC SKILLS DURING USING THESE LEARNING AIDS 

LEARNING    

  

                                                                                            

 

 :مقدمةال

الوسائل التعليمية هي من بين التقنيات والمواد واألدوات واألجهزة المستخدمة فـي      
عمليات التعليم والتعلم، والتـي سـادها التطـور مـن حقبـة ألخـرى بقيـادة اإلنسـان، وهـي 

نقـــل المعــارف مــن المعلـــم للمتعلمــين بكفــاءة وســـهولة التــي قامــت بالـــدور الفاعــل فــي 
 .ويسر

  :التفصيلنتعرض فيما يلي إلى الوسائل التعليمية بشيء من 



 

 

تمتـد جـذور التعـرف علــى الوسـائل التعليميـة، إلـى عهــود قديمـة، فهـي تبـدأ منــذ 
ــم انتقلــت معارفــه عــن طريــق  ــم اإلنســان عــن طريــق الصــدفة، ث بدايــة الخلــق، فقــد تعل

المحاكاة لمن حوله من البشر، بما يشاهده من أحداث يقوم بها البعض نتيجـة التقليد و 
ثـــم انتقـــل  إلـــى التجربـــة، بعـــد أن نمـــت مهاراتـــه، وتوســـعت . ممارســـات حياتيـــة معينـــة

 .خبراته، وازدادت معارفه، في سبيل بلوغ أهدافه

تولدت لدى اإلنسان، بمرور الوقت، الرغبة في تخليد نشاطاته، التي يعتبرها امتدادًا   
لحياتـــه بعـــد مماتـــه، فـــدلف إلـــى تســـجيل أفكـــاره، وتصـــوير بعـــض  مـــن نشـــاطاته، فـــي 
المواقـع اآلمنــه، مثـل الكهــوف واألغـوار، كــي يضـمن لهــا الديمومـة والخلــود، باعتبارهــا 

لقادمة، وكان لذلك أعظم األثـر فـي الحقـب التـي وسائل حفظ ونقل للمعارف لألجيال ا
تلت ذلك، مما أمكن البشرية من التعرف علي البعض من أنماط الحياة المختلفة التي 

 . سادت في ذلك الوقت

، أدوات لنقـل المعرفـة إلـى (التسجييالت والوجور)إعتمد اإلنسان تلـك الوسـائل 
لفهـــا اإلنســـان مـــا بـــين حقبـــة وقـــد دلـــت علـــى ذلـــك اآلثـــار التاريخيـــة التـــي خ. اآلخـــرين

ـــق تلـــك الصـــور والرمـــوز المشـــار إليهـــا، مـــن قبـــل اكتشـــاف اللغـــة  وأخـــرى، عـــن طري
المنطوقة والمكتوبة، فقـد كـان اإلنسـان ينقـل معلوماتـه ومعارفـه، عـن طريـق األصـوات 
والهمهمــات لغيــره مــن األفــراد، ثــم قــاده اكتشــاف اللغــة، إلــى التفاعــل واإلنصــهار فــي 

 .أوسعمجتمعه بطريقة 

 

ظهر قرع الطبول، وإشعال النيران، التي كانت لها داللـة عنـد الجـنس البشـري، 
. منهـــا الـــدعوة إلـــى الحـــرب، أو اإلجتمـــاع، أو التنبيـــه إلـــى وقـــوع هجـــوم أو غيـــر ذلـــك
أشارت الحضارات القديمـة التـي مـرت بهـا الشـعوب منـذ القـدم إلـى أهميـة وسـيلة اللغـة 



 

 

ة الفرعونيـــة، والبابليـــة، والفينيقيـــة، والفارســـية، فـــي التواصـــل، كمـــا يشـــاهد فـــي الحضـــار 
 .واليونانية، وغيرها من الحضارات

في وادي النيل عاش قدماء المصريين في ظـل حضـارة متميـزة، اسـتطاعت أن 
تخلد الحياة بما تركته من مدن ومعابـد وأنظمـة حيـاة مختلفـة، كالنظـام الزراعـي ونظـام 

ــابر المنتشــرة فــي الــري، كمــا أنهــا عمــدت لتخليــد الــروح مت مــثاًل ذلــك فــي المعابــد والمق
وفــي ظــل . داخـل اهرامــات الجيـزة، التــي ال زالـت باقيــة منــذ انشـائها قبــل آالف السـنين

، التي اتخـذت الصـور أداة فـي (الهيروغلوفية)هذه الحضارة بدأت أول محاولة للكتابة 
 (.الكتابة بالصور)التعبير عن معاني الكلمات، وهو ما يعرف ب 

، التي قامت عندما قطن (السومرية)من الحضارات التي سادت قديمًا الحضارة       
وهم من قام باختراع الكتابة . السومريون في بالد الرافدين، على ضفاف دجلة والفرات

وهي عبارة عن رموز على شكل مسامير، كانوا ( المسمارية)التي عرفت بالكتابة 
، للتدليل على معاني الكلمات المقصودة، (الطين)يطبعونها على الواح من اآلجر 

 .(الكتابة بالرمز)وهي ما عرفت أخيرًا ب 

، التي نتجت عن مـيالد (الحضارة الفينيقية)ومن الحضارات التي نشأت قديمًا  
الــذين كــان ( الفينيقيــون )شـعب كــان لــه الفضــل فـي إرســاء قواعــد حضــارة مجيـدة، هــم 

حـروف لألبجديـة، التـي قـادت العـالم الـى  لهم الدور الكبيـر فـي اكتشـاف، ووضـع أول
 .اختراع الكتابة الفعلية

 

 

 



 

 

مع إكتشاف الكتابـة بـدأ التـاريل المـدون، الـذي فـتح سـجل الحضـارة اإلنسـانية،  
حيث كان المنطلق األول واألسـاس لعمليـة التعلـيم والـتعلم النظاميـة، والتـي سـارت فـي 

 .ه اليومطريق التطور والترقي حتى وصلنا الى ما نحن علي

من هنا وعبر هـذه المسـيرة الطويلـة للممارسـات الحضـارية المختلفـة، يتبـين لنـا  
أن الوســــائل التعليميــــة كانــــت بمثابــــة المصــــدر والمعــــين األول، لعمليــــة الــــتعلم لــــدى 

والتـــي أصـــبح أمـــر تطويرهـــا يتعلـــق بتطـــوير حيـــاة البشـــر التـــي تقـــودهم إلـــى . اإلنســـان
 .الرفاهية والحياة السهلة

ت الوســــائل التعليميــــة، إلــــى أن أصــــبحت جــــزءًا ال يتجــــزء مــــن المــــادة تطــــور  
ــيم  التعليميــة واألســلوب التعليمــي، حتــى أنهــا أصــبحت محــورًا أساســيًا فــي عمليــة التعل

 .والتعلم

ــــزخم   ــــة فــــي النظريــــات التربويــــة والتعليميــــة، ونتيجــــة لل نتيجــــة للتطــــورات الهائل
فـــي مجـــال الحيـــاة المختلفـــة، ومنهـــا  المعرفـــي المتواصـــل، ونتيجـــة للممارســـات العمليـــة

مجــال التعلــيم، فقــد كــان دخــول الوســائل فــي تنفيــذ العمليــات التعليميــة والتعلميــة، أمــرًا 
حتميًا، حيث أصـبحت فـي وحـدة واحـدة متكاملـة، جنبـًا إلـى جنـب مـع المـادة التعليميـة 

 .واألسلوب والتطبيق والتقويم والنتائج
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 :الوسائل التعليميةالمواد ومفهوم 

كانــت الوســائل التعليميــة فــي بــدايات العمليــات التعليميــة، عبــارة عــن محســنات  
إلسـتغناء عنهـا أو اسـتخدامها حسـب رؤيـة المعلـم، حتـى أن الـبعض ومعينات، يمكن ا

كان يعتبرها مسالة، ومضـيعة لوقـت المعلـم والمـتعلم، وبمـرور الوقـت، أصـبحت جـزءًا 
ال يتجـزأ مــن المـادة التعليميــة، واألسـلوب المتبــع فـي تقــديم المـادة للطــالب، كمـا أشــرنا 

 .ملية التعليم والتعلملذلك مسبقًا، حتى أنها أصبحت محورًا أساسيًا لع

 

 الوسيلة التعليمية  تعريف 

تقنية، أوأداة، أو مادة، أو جهاز، يستخدمه المتعلم فيي ممليية اليتعلم، ): هي         

واكتسيياا الخاييراا، واداام المايياديو، وتاييوير مييا ياتسيين ميي  معيياا  بن ييا ، 



 

 

ايير ، اليي  ويسيتخدمه المعلييم فيي الولييوع للمتعلمييي ، بيلي ، اأسييالين، وأ يد  ال

 (.الحقيقة العلمية المستهدفة بسرمة وبلقل كلفة

 

 :الوسائل التعليمية م  منظوا إسالميوالمواد 

لنــــا فــــي القــــرآن الكــــريم الكثيــــر مــــن اآليــــات التــــي تــــدلل علــــى أهميــــة الوســــائل 
قابييل  – عليه السـالم –التعليمية، فمنها على سبيل المثال ال الحصر قصة إبني آدم 

 لقتــل قابيلللممــا دفــع ، قابيييل ولــم يتقبــل مــن هابيلل  تقبــل القربــان مــنعنــدما  ،وهابيييل
عـــن التصـــرف فـــي جثـــة أخيـــه، فأرســـل   ســـبحانه  قابييييل  وبعـــد ذلـــك عجـــز، هابيللل 

 وتعــالى الغــراب، ليقــوم بقتــل غــراب آخــر ويدفنــه فــي التــراب، ومــن هــذا المشــهد عــرف

  .كيف يواري سوءة أخيه قابي 

ُ َرابييا  } ََ ُه   يييه  قَيياَع يَييا فَاَعَي ي َسييْووةَ أَخ  يَييه  َكْيييَر ي ييَواا  ِ  ل ي ر  َ  ف ييي اأَْا يَْاَحيي

يييَ   يييي فَلَْلييياََ  م  َي َسيييْووةَ أَخ  َْيييَل َهييي فَا اْلر يييَراا  فَيييل َواا  َوْيلَتَيييا أََمَ يييْزا  أَْن أَك يييوَن م 

ي َ  م    09المائدة{النَّاد 

ن كيـف يتصـرف مـن خـالل تعد هذه الحادثة من أوائل الوسائل، التي تعلم فيها اإلنسا
ــم اإلنســان الكثيــر مــن الحــرف، ومــن  المشــاهدة الكتســاب الخبــرة المباشــرة، وهكــذا تعل
المهــن عــن طريــق الخبــرة المباشــرة، كالفالحــة، والرعــي، وتــدبير المنــزل، والصـــناعة، 

 .والكثير من الحرف اليدوية

تــي إلــى ميقــات ربــه فأعطــاه األلــواح ال -عليــه الســالم  – سججيدنا موسججى ذهــب
 :تحوي المواعظ لقومه، إذ قال   تعالى في ذلك

ٍة } يْفَها ب ق يوَّ يال  لُ ا ُل  َشْيٍو فَخ  َظة  َوتَْفص  ْوم  َوَكتَْانَا لَه  ف ي اأَْلَوا   م   ك ُل  َشْيٍو مَّ

ق ي َ  يا ْم َداَا اْلفَاس  ف واْ ب لَْ َسن َها َسل ا  ْر قَْوَمَك يَلْخ   .541اأمرا { َوأْم 

 .هذه األلواح أحد الوسائل التعليميةتعتبر 



 

 

عليــه  – سججيدنا عيسججى نالحــظ فــي مشــهد آخــر مــن ســورة المائــدة عنــدما دعــا 
ربــه، لينــزل علــى قومــه مائــدة مــن الســماء تكــون حجــة لــه علــى قومــه، ومــا  –الســالم 

المائدة إال وسيلة تثبت نبوته، وقدرة   سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شـياًا إنمـا يقـول 
قــال . فكانــت المائــدة هــذه مشــهدًا حقيقيــًا واقعيــًا علــى مــرأى مــن القــوم. ه كــن فيكــون لــ

 :تعالى في ذلك

ييدا  } َ  السََّماو  تَا ون  لَنَيا م  ْع َملَْينَا َمآئ َدة  ُم  يَس  اْب   َمْريََم اللَّه مَّ َابَّنَا أَيز  قَاَع م 

ْقنَ  نَك َواْاز  يَا َوآيَة  ُم  ر  ل نَا َوآخ  َوَّ ق يَ  ُأ  از   554المائدة{ا َوأَيَت َخْير  الرَّ

 

 

 

صـلوات   وسـالمه عليـه، فقـد نقـل النـاس ، رسولنا الكريم دمحم بن عبجد ه أمـا
من عبادة األصنام إلى عبادة الخالق الديان، من خـالل وسـيلة الصـالة، فكـان يصـلي 

 :أمامهم وهم يشاهدون ويقلدون، وقد قال صلى   عليه وسلم

 (.كما اأيتمويي أللي للوا) 

 :وقوله 

 (.خفوا مني مناساام) 

 

 :وفي اآلية 

يد  }  َ َشيد  َ إ نَّ هَّ يف وُ  َوَميا يََهياك ْم َمْنيه  فَيايتَه وا َواتَّق يوا هَّ س وع  فَخ  َوَما آتَاك م  الرَّ

قَاا    .7الحشر{اْلع 

 :الوسائل التعليمية م  خالع ت ااا العلماو



 

 

علمـــاء المســـلمين بتجـــارب لتقريـــب مفـــاهيمهم للنـــاس أو لطالبهـــم،  قجججام بعجججض
 :أمثالكوسائل تعليمية إيضاحية، 

 

 :م(5305-561) الحس  ب  الهيَم العالم 

هـــو عــــالم بصـــريات مشــــهور، اســـتخدم الطريقــــة العلميـــة اإلســــتقرائية فــــي     
القياس والمشاهدة، في توضيح عمليـة اإلنكسـار الضـوئي، عـن طريـق التجربـة 

  . والمشاهدة الحقيقية

 

 (:م5566-5355) اإلدايسي العالم  

ـــى الكـــرة  ـــع دول العـــالم عل ـــام برســـم خريطـــة العـــالم موضـــحًا فيهـــا مواق الـــذي ق
 .ية، في اليابسة والبحراألرض

 

وقــد تبــع هؤالءالعلمــاء لفيــف مــن علمــاء المســلمين، الــذين تمكنــوا مــن اســتخدام 
  .إبن جماعة وإبن خلدون :أمثالالوسائل التعليمية، في توضيح معارفهم لآلخرين 

قام الكثير من العلماء الغربيين بترجمة أعمـال العلمـاء المسـلمين، فيمـا يخـتص 
التعليميــة، ومحاكــاتهم بإصــدار عــدد مــن المؤلفــات، تتضــمن بعــض بــالمواد والوســائل 

 .التجارب اإلسالمية، التي تطرق لها علماءالمسلمين من قبل



 

 

كما طرق العلماء التربويون الغربيون، أيضـًا، أبوابـًا متعـددة فـي مجـال الوسـائل 
ليميـة فـي التعليمية واستخداماتها، مما كان له الدور الفاعل فـي ترسـيل فهـم المـواد التع

 :أمثالأذهان المتلقين، 

 

 .م(Comenius ( )5151-5673) كومنيوس العالم 

هـو الــذي دعـا الــى اسـتخدام الرســوم، والخـرائ،، واألشــكال، والصـور، وتعليقهــا 
ـــــى اســـــتخدام النمـــــاذج  ـــــى حـــــث المعلمـــــين عل علـــــى جـــــدران الفصـــــول الدراســـــية، وعل

العيالم فيي ) بتأليف كتـاب أسـماهكما قام . والمجسمات، بين المتعلمين لتمرين حواسهم

والــذي يعــد مــن أهــم الكتــب المدرســية، المــزودة بالوســائل التعليميــة المهمــة فــي  (لييوا
 :تقسيم الوسائل التعليمية.التدريس

قــام العلمـــاء التربويـــون بــإطالق مســـميات عـــدة علــى الوســـائل التعليميـــة، نســـبة 
ــتعلم، وقــد تــدرجوا فــي ألهميتهــا وفائــدتها وأثرهــا الواضــح، فــي إثــراء عمليــة الت علــيم وال

، لوســائل البصــرية، اوســائل اإليضــاح :منهللاتســميتها فكــان لهــا أســماء متعــددة نــذكر 
، الوســائل المعينــة، الوســائل الســمعية والبصــرية، الوســائل الســمعية، الوســائل التعليميــة

 .تكنولوجيا التعليم، وسائل اإليضاح التعليمية

 



 

 

 :وتصنيفاتهاأيواع الوسائل التعليمية 

تصــنيفات للوســائل التعليميــة، كــل واحــدة منهــا صــالحة أنــواع و توجــد عــدة     
لإلســـتخدام الخـــا  بهـــا، وهـــي تختلـــف وتتنـــوع حســـب األســـس التـــي أتـــى بهـــا 
التربويــون، فمنهــا مــا يعتمــد علــى اللغــة اللفظيــة أو المســموعة، ومنهــا مــا يعتمــد 

صـور المتحركـة، ومنهـا مــا ومنهـا مـا يعتمــد علـى ال    علـى الصـور والرسـوم، 
    . يعتمد على النماذج والعينات

ــــة   ــــي نتطــــرق ألشــــهر التصــــنيفات الخاصــــة بالوســــائل التعليمي  وهلللل فيمــــا يل

 :تصنير

 ( Edgar Dale)إدجار دي   

مخلرط  ) ...بتصنيف الوسائل التعليمية فيمـا يسـمى ب  إدجار ديلقام العالم 

الـــذي يرتـــب فيـــه الوســـائل التعليميـــة، علـــى أســـاس الخبـــرات، وعلـــى أســـاس  (الخبلللر 
 :كاآلتي( في أعلى الهرم)حسيتها، متدرجًا نحو المجرد منها 

 التعلم بالخبرة الواقعية- 

 :مثلوهي الخبرة المباشرة التي يتلقاها الطالب  

والتــي . مشــاهدة بعــض الكائنــات الحيــة وغيــر الحيــة مباشــرة، مــن غيــر وســي،
 .فيها يتمكن المتعلم من إجراء التجربة العلمية بنفسه

 .التعلم بالخبرات المعدلة- 

 .مثل النماذج والعينات وغيرها

 .التعلم بالخبرات- 

ـــل، والمســـرحيات، وتســـمى           ـــل األلعـــاب التربويـــة، والتمثي اليييتعلم بالعميييل ) مث

 (.المحسوس



 

 

 .التعلم بالمالحظة المحسوسة- 

العلميـــة، والمعــارض، والمتــاحف، التـــي يــتم فيهــا إكتســـاب  مثــل الــرحالت     
 .الخبرة بالمشاهدة

 .التعلم بالرموز الموورة والمرسومة- 

 .مثل الخرائ،، واللوحات التعليمية، والرسوم البيانية       

 :مثل .التعلم بالرموز الميردة- 

 .لرموز اللفظية كالكلمات المسموعةوا، األرقام، و الحروف

   
 

  

   

 الرموز اللفظية   
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 مية والزيارات الميدانيةالرحالت العل
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 للطسائ  التعليمية إدجاا ديلشك  يطضح تصنيف 

 (Edgar Dale , 1969)م

 

يعتبــر هــذا المخــروط أحــد أنــواع التقســيم العلمــي، ألي مــادة علميــة تمثــل وحــدة 
 :علىتعليمية يمكن تقديمها للمتعلم، فهو يعمل 

 . توضيح العالقة بين خبرات التعلم- 

 المحسطس



 

 

 (.اللفظي)والتجريد ( الملموس)ترتيب الخبرات بين الواقعية - 

ــــث نســــبة تأثيرهــــ-  ــــة مــــن حي ــــى تصــــنيف وســــائل اإلتصــــال التعليمي ا عل
 .المتعلم

إن التقسيمات الواردة فـي المخـروط ال تنفصـل فيمـا بينهـا انفصـااًل كـاماًل، إنمـا 
تتداخل  وقت تنفيذ العملية التعليمية، وتنـاول مجريـات الـدرس أمـام المتعلمـين، حسـب 

 .ما يراه المعلم مناسبًا للمتعلمين

واع الــتعلم ، هــو أفضــل أنــ(المحســوس)إن الــتعلم عــن طريــق الخبــرات المباشــرة 
على اإلطالق، نسبة الستخدام عدد من حـواس المـتعلم فـي العمليـة التعليميـة، إال أننـا 
ال يمكـن اإلعتمـاد عليــه فقـ، مـن غيــر اسـتخدام مسـتويات التقســيم األخـرى فـي عمليــة 

كمــا أن الخبــرات المباشــرة، ال يمكــن اســتخدامها فــي كــل أنــواع الــدروس، وذلــك . الــتعلم
 :التاليةلألسباب 

لكــل درس خصوصـــيته وكيفيـــة تناولــه عـــن طريـــق المعلــم عنـــد تقديمـــه - 
 .للمتعلمين

 .صعوبة توافر معدات هذه الوسائل الملموسة - 

 .تكاليف شرائها باهظة- 

 .تكمن فيها بعض الخطورة- 

 .كبر حجمها أو صغره- 

 .تحكي عن الماضي- 

 . تستلزم وقتًا طوياًل في استخدامها- 



 

 

يســـتخدم المعلـــم مختلـــف أنـــواع الوســـائل التـــي شــــملها عليـــه فمـــن األجـــدى أن 
المخـــروط ، وفـــي نفـــس الوقـــت عليـــه أن ال يتقيـــد باســـتخدام الرمـــوز اللفظيـــة فـــي كـــل 

 .دروسه



 

 

 :أهمية الوسائل التعليمية

إن عمليــة التعلــيم تعنــي توصــيل المعرفــة للطالــب، كمــا تعنــي فــي نفــس الوقــت 
تنقيـب، فـي سـبيل الوصـول للمعرفـة، وهـذا خلق الدوافع، وإيجاد الرغبة لديـه للبحـث وال

 :فمثلا . يحتم وجود أسلوب لتنفيذ ذلك

إلنتقال مسافر من مدينة الخرطوم لمدينة األبيض أو العكس، فال بد من وجود 

 .طريق يسلكها، وواسطة نقل يستقلها للتنقل

فإذا سار المسافر على قدميـه، أو اسـتغل دابـة، أوسـيارة، أو قطـار، أو طـائرة، 
فــاإلختالف الــرئيس، إذن، بــين وســائل النقــل . ه حتمــًا سيصــل وجهتــه التــي حــددهافإنــ

المــذكورة هــو اإلخــتالف فــي الوقــت والجهــد، فكلهــا وســائل ولكــن أجودهــا وأنفعهــا هــو 
ومثـل ذلـك هـو دور الوسـائل التعليميـة، فهـي تعمـل علـى تقليـل . أسرعها وأكثرهـا راحـة

 .عرفةالجهد، وتوفير الوقت، من أجل الوصول للم

ينبغي أن نن ه بأن ال سيلة التعليمية، ومن منطلق تسميتها، تسلاع  المعللم 
 :، لذلك ينبغي أن يراعى في ذلك أمرانلمتعلمينفي ت صيل المحت ى ال راسي ل

أن الوسيلة التعليمية ال تؤدي العمل كـاماًل، إنمـا جـزءًا منـه، ألن هنـاك  .9
نفيــذها عوامــل أخــرى منهــا المعلــم مــثاًل، جوانــب أخــرى مــن العمليــة التعليميــة، تتــولى ت

كما أن ذلك يعني أيضًا أن المعلم هو الذي يسـتخدم الوسـيلة ويطوعهـا لرغباتـه ولـيس 
 .العكس

تحقيـــق الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه اســـتخدمت الوســـيلة التعليميـــة، والـــذي  .1
 . يجب أن ينفذ ويتم على الوجه األكمل المستهدف

نورد فيما يلي أهمية الوسائل التعليمية في  من منطلق سردنا السابق، يمكن أن
 :العملية التعليمية



 

 

 .تقليل الجهدتعمل على - 

 . إختصار وتوفير الوقتتعمل على - 

   .، ولحد كبير، بعملية التعليم بمفردها، كالرحالت التعليميةتقوم- 

فـي نقـل المعرفـة، وتوضـح الجوانـب المبهمـة، الوسـائل التعليميـة تساعد - 
 .مثلا ت عملية اإلدراك، كالخرائ، يوتثب

فـي الحفـظ،   وتزيد مـن قـدرة المـتعلم المعلومات،الوسائل التعليمية تثبت  
، وتقـيس مـدى م معلومـات المـتعلمكمـا أنهـا تقـو  . كما هـو ملمـوس فـي األفـالم والصـور

 .إجراء التجارب العملية: ما استوعبه من معلومات، مثل

 :شروط الوسائل التعليمية

ـال، ال بــد مــن لكـي تــؤ  دي الوسـيلة التعليميــة دورهـا فــي عمليــة التعلـيم بشــكل فع 
 :عند إختيار الوسيلة التعليمية أو إعدادها التاليةمراعاة األمور 

 .تحديد الهدف من الوسيلة- 

 .دقة تصميم المادة العلمية ومناسبتها لمادة الدرس- 

 .توافر المواد الخام الالزمة لصنعها مع قلة كلفتها- 

تعد الوسـيلة التعليميـة لغـرض واحـد، بحيـث تكـون خاليـة مـن اإلكتظـاظ - 
 .والحشو

فـــــي  متعلمـــــينأن يتناســـــب حجمهـــــا أو مســـــاحتها مـــــع عـــــدد وحجـــــوم ال- 
 .الفصل



 

 

عنـد  عـن أنظـار المتعلمـينوأن تخفـى  ،أن تعرض فـي الوقـت المناسـب- 
 .اإلنتهاء من مهمتها

المعلومـــــات والخـــــرائ، كلوحـــــات . أن تســـــاير الوضـــــع الزمنـــــي الســـــائد- 
 .السياسية

 .بحيث تسهل اإلستفادة منها المتعلمينأن تتناسب وقدرات - 

 .تجربة الوسيلة قبل إستخدامها للتأكد من صالحيتها- 

 :فوائد استخدام الوسائل التعليمية

 . تقدم للمتعلم أساسًا ماديًا لإلدراك الحسي- 

 .يفهمونهالأللفاظ التي ال  تقلل من إستخدام المتعلمين- 

 .كثيراً  تثير اهتمام المتعلمين- 

 .باقي األثر مه المتعلمون تجعل ما يتعل- 

 .إلى النشاط الذاتي تقدم خبرات واقعية تدعو المتعلمين- 

 .في التفكير اإلستمرار تنمي في المتعلمين- 

 .ومن ثم في نمو الثروة اللفظية للمتعلمتسهم في نمو المعاني، - 

 ه 5451مااا  :   الوسائل التعليمية مرا ل تاوا استخدام

فيمــا يلــي نلخــص عمليــة التطــور فــي الوســائل التعليميــة منــذ نشــأتها، بعــد أن 
 :هيتحدثنا عن المراحل التاريخية التي مر بها هذا التطور، وذلك في أربعة مراحل 

  :المر لة اأول  .5



 

 

وتطبيقهـا، إذ أنهـا كانت الوسائل فيها تعتمد على الفـرد فـي تصـميمها وتنفيـذها 
 :وكمثال لوسائل هذه المرحلة .كانت يدوية بحته ال مجال لآللة فيها

 .الرسوم البيانيةو  الخرائ،و  اللوحات

 :المر لة الَايية .1

تــأتي هــذه المرحلــة بعــد اختــراع اآللــة الطابعــة، حيــث ســاعدت فــي اتســاع رقعــة 
نشـاطات اللفظيـة والسـمعية، التصميم، وانتشار المعرفة، واعتمدت الوسيلة فيها علـى ال

وانتشــرت المــدارس، وتعــددت وتضــاعفت الكتــب بأنواعهــا المختلفــة، وبهــذا تعــاظم دور 
اإلنســـان واآللـــة فـــي وقـــت واحـــد، وصـــارت اآللـــة المعـــين الـــرئيس لإلنســـان فـــي القيـــام 

 .بمهامه التعليمية

 :المر لة الَالَة  .0

ـــى فـــي أواخـــر القـــرن  ـــورة الصـــناعية األول ـــراع كنـــاتج للث ـــم اخت التاســـع عشـــر، ت
الراديو، مما أدى الى نقل الصوت لمسافات بعيدة، مقارنـة بمـا كـان يسـود بـين األفـراد 
مـن التقـارب فــي السـابق، ولـذلك اعتمــدت الوسـائل التعليميـة علــى حاسـة السـمع، التــي 

فــي المواقــع البعيـــدة،  ،أصــبح لهــا الـــدور الفاعــل فــي تيســـير وصــول المعرفــة للمتلقـــي
  .بيرة من المتلقينوألعداد ك

كما أنه نتيجة الختراع التلفزيون فـي ثالثينـات القـرن العشـرين، أمكـن اإلسـتفادة 
( التلفـاز)من الوسـائل البصـرية، متزامنـة مـع الوسـائل السـمعية، حيـث أصـبح التلفزيـون 

 .وسيلة سمعية وبصرية في نفس الوقت

 :المر لة الرابعة .4

يجــة لتعــدد أنــواع المخترعــات اإللكترونيــة، نتيجــة للثــورة الصــناعية الحاليــة، ونت
الكمبيوتر، فقد تم اعتماد الوسائل التعليمية كأحد أهم عناصر التـدريس الحديثـة، : مثل



 

 

والــذي جعــل مــن الوســـيلة جــزءًا ال يتجــزأ مـــن المــادة التعليميــة، بعـــد مــا كانــت معينـــة 
 .سابقاً وميسرة للتعلم 

، فــي كثيــر مــن المواقــف لمعلــمعليــه فقــد أصــبحت اآللــة هــي التــي تقــوم مقــام ا
ممـا سـاعد فـي توسـيع  ، حيث مكنت للمتعلم التفاعل التام،  فيما بينهـا وبينـه،التعليمية

بصــــفة عامـــة، و تــــوفير الوقـــت والجهــــد فـــي القيــــام بمهامـــه الحياتيــــة  مـــدارك المـــتعلم
 .المتنوعة

 :ومن أمثلة ما جاءت به التقنيات الحديثة     

 .الفيديو كونفرانس  -9

 .ميلاإلي  -1

 .الفيسبوك  -0
 : المهارات اللغوية

تعــد اللغــة مــن أميــز الوســائل التــي ســاعدت كثيــرًا فــي نقــل المعــارف وتوثيقهــا، بــين    
أن اللغــة فــي معناهــا المتعــارف عليــه، بــين األفــراد، مــا : األفــراد فــإذا جــاز لنــا أن نقــول

نقــل هــي إال مجموعــة مــن األصــوات واإلشــارات تســتخدم فــي التعبيــر عــن حاجــاتهم و 
 .معارفهم في تفاعل تام

 :فاللغة ال تخرج عن كونها  

تحــــدث، وســــمع، وكتابــــة، وقــــراءة، وإشــــارة، وهــــي مجموعــــة العناصــــر التــــي ظــــل     
اإلنسان يستخدمها منذ اكتشـافها، وقـد عمـل علـي تطويرهـا بمـرور الوقـت، كـي يـتمكن 

ـــي ســـبيل تســـهيل وتيســـير، ســـبل الرفاهيـــة ـــه اإلجتمـــاعي ف ـــاء بتفاعل ـــاة  مـــن اإليف والحي
 .الكريمة له ولمجتمعه



 

 

 :قسمينتنقسم اللغة الي 

  اللرة اللفظية .5

وهي لغة الكالم التـي تـتم بتضـافر أعضـاء الفـم المختلفـة، اللسـان، األسـنان، الشـفتان، 
القصــبة الهوائيــة، األوتــار الصــوتية إضــافة إلــى الهــواء فــي عمليتــي الشــهيق والزفيــر ، 

 .تعمل على ترطيب فجوة الفم والشفتينإلى جانب الغدد اللعابية التي 

 اللرة ُير اللفظية .1

ــالرأس، أو تحريــك  هــي لغــة الحركــات واألبعــاد، كــاللمس واإلشــارة باليــد، أو اإليمــاءة ب
دواتــه الكتفـين، وحركـات العينــين والشـفتين واللسـان، وهــي تعتبـر مـن مقومــات المعلـم وأ

 .في التأثير على سلوك المتعلمين

النــوعين مــن اللغــة مــن قبــل المعلــم، فــي عمليــة ترتيــب أو عــدم ترتيــب يــؤثر اســتخدام  
ســلوك المتعلمــين، فهــو فــي كــل الحــاالت يعمــل علــى تعــديل الســلوك لــدى المتعلمــين، 

فعملية تكشيرة المعلم أو إبتسامته في وجه المتعلمين، تتـرك أثـرًا نفسـيًا . إيجابًا أو سلباً 
بتسـامة، وانبسـاط وجـه المعلـم، ليتمكنـوا مـن تربويًا علـى سـلوكهم، فـالمتعلمين أحـوج لإل

اإلقبـال علـى اإلصـغاء التــام والفهـم، علـى عكـس مــا تخلفـه التكشـيرة، وبـروز عالمــات 
 :قال تعالى. الغضب على وجه المعلم

يْ  َ ْول يكَ } يواْ م   ْ ل ييَا اْلقَْلين  ََيفَ َُ َ  ُه  ل نَت لَه ْم َولَْو ك نيَت فَُظيا   فَياْمر   فَا َما َاْ َمٍة ُم 

يين   ييْل َملَيي  ُه  إ نَّ ُهَ ي ح  ْاه ْم ف ييي اأَْميير  فَيي  ََا َمَزْمييَت فَتََوكَّ ييْم َوَشيياو  َمييْنه ْم َواْسييتَْرف ْر لَه 

ل يَ   تََوُك   515آع ممران{اْلم 

ونظـرًا لمــا للمــواد والوســائل التعليميـة مــن أثــر كبيــر فـي تطــوير حيــاة اإلنســان، ممــا    
جعله يوليها العناية الكاملة، كعامل هام ومؤثر فـي تحقيـق مبربـه، فقـد كـان دور اللغـة 
هامًا وفاعاًل في إعداد واستخدام تلك الوسائل، التي أمكـن تصـنيفها تبعـًا لمـا يتمتـع بـه 

اعد كثيــرًا فــي تلبيــة فهــم وتطــوير العناصــر اللغويــة التــي تعرضــنا الفــرد مــن حــواس تســ



 

 

ــــق بعــــرض المــــواد  ــــب أخــــرى تتعل ــــك جوان ــــي األســــطر الســــابقة، كمــــا أن هنال إليهــــا ف
والوسســـائل التعليميـــة، لـــبعض المعـــارف للمتعلمـــين، والتـــي ســـبق إعـــدادها مـــن جهـــات 

لمعارف وتطبيقهـا، مختصة في تصميم التقنيات الحديثة، التي ساعدت كثيرًا في نقل ا
مســـتندة اســـتنادًا كـــاماًل علـــى النصـــو  اللغويـــة، التـــي قربـــت الشـــقة مـــا بـــين المـــتعلم 
والمادة التعليمية، وما بين المتعلم والمعلم، ومـا بـين المـتعلم ومجتمعـه، والتـي سـاعدت 
 المتعلم كثيرًا فـي تنميـة قدراتـه ومهاراتـه اللغويـة، بالممارسـة تـارة و بالمشـاركة المباشـرة
تارة أخرى، وذلك بإعداد أو استخدام تلـك التقنيـات، ممـا يجعلـه اكثـر قربـًا مـن الـتعلم، 
كمـا ســاعدته فـي تــوفير الوقـت، وتقليــل الجهـد، وربمــا تقليـل كلفــة التعلـيم، برفــع معانــاة 

 .البحث والتفتيش عن كاهله

ل تبعـــًا لـــذلك وتبعـــًا للتصـــنيف اللغـــوي الــــذي أشـــرنا إليـــه، فقـــد تـــم تصـــنيف الوســــائ  
 :التعليمية كاآلتي

بناًء على اإلرتباط الحسي، أي رب، التسـمية  ،تمت هذه التسمياتسبق أن لقد 
 :فمثلا ، الخمسة المعروفة بأحد الحواس

ترتب، بالعين فق،، لكن هذه التسمية أهملت بعض الحواس  ،الوسائل البصرية 
 ،مشـاركة فعالـة ،التـي قـد تكـون مشـاركةو األخرى التـي تـأتي ضـمنًا فـي عمليـة الـتعلم، 

 .المعروضة في اإلستفادة من الوسيلة

هامة، وعليه فقـد اكتفـى أخرى أهملت حواسًا ، قد قد تكون هذه التسميات المختلفة    
مـن غيــر نسـبتها إلــى  "الوسـائل التعليميــة" ىسـميـون فـي وقــت مضـى، بــاطالق مالتربو 

أكثر من حاسة، في نفـس حاسة معينة، ذلك ألن الوسيلة الواحدة وكما أسلفنا قد تثير 
 . الوقت، أثناء عملية التعلم



 

 

التــي توصــل إليهــا الكثيــر مــن علمــاء  ،فيمــا يلــي نــذكر تقســيمات الوســائل التعليميــة   
، بنـاء  علــى مـا يتعلــق بهـا مــن اإليضـاحات اللغويــة لفظـًا أو غيــره، حسـب مقــام التربيـة

 : الوسيلة والمحتوى التعليمي المستهدف



 

 

 .(م1391العماس ) .مل  أساس الحواسالتقسيم  :أوَ  

حسـب  ، التي أشـرنا لهـا آنفـًا،وهو تقسيم يتعلق بالحواس الخمسة لدى اإلنسان
هــي التـــي تربطنــا بالعــالم مــن حولنــا، فهـــي ادوات  وهــذه الحــواس. خصائصــها

 :يليفيما  نوضح ذلك. استقبال لكل المعارف والمهارات المختلفة

 الوسائل السمعية  .أ

كن من خاللها عـرض المثيـرات السـمعية علـى المتعلمـين، إذ انهـا هي التي يم
الـــتعلم، وفـــي اكتســـاب الخبـــرات، ع بصـــفة أكبـــر، فـــي تعتمـــد علـــى حاســـة الســـم

 :ومنها

 :التسجيالت الصوتية- 

هي التي تعتمد على اللغة اللفظيـة فـي األسـاس، ممـا يسـتوجب أن يكـون      
المعلــم أو المــتعلم، علــى درايــة تامــة بــالحتوي التعليمــي المنصــو  عليــه، كمــا 
أنهــا تســاعد فــي نفــس الوقــت فــي تنميــة مهــارات المــتعلم اللغويــة، والتســجيالت 

 :الصوتية هي عبارة عن

رق مختلفة، باستخ ام أجهزة متن عة، عملية حفظ األص ات وتخزينها بط) 
وذلك من أجل إعادة سماعها حين ت ع  الحاجة لذلك، كتسجيل أص ات الطي ر، 

 (والحي انات، والم سيقى، واإلنسان، وأي ص ت مهما كان مص ره

على أساس اآلآلت المستخدمة في عرض  الصوتية،تنقسم التسجيالت  
   :التاليةإلى األنواع  ،موادها

 مسجالت البكرة المفتوحة، ،(الفنوغراف)الحاكي 

 .البطاقات السمعية .الكاسيت العاديمسجالت 



 

 

 (.كاتريج)مسجالت الكارترج .مسجالت الكاسيت المصغرة       

 .مسجالت الحاسوب       

 .مسجالت الهاتف الجوال       

 :هماهناك نوعان من التسييل الووتي     

 .تسجيل ستيريوتسجيل عادي، و  

من هذه الوسائط، حسب ما يقتضيه الموقف والمحتوى  يستخدم كل واحد      

 .التعليمي

 :إستخدام التسييالت الووتية في التعليم

 

للمجموعات  ،إزداد أخيرًا إستخدام التسجيالت الصوتية في التدريس  
الصغيرة، وبالمثل في التعليم الفردي، ويتم ذلك في مراكز خاصة، أوحجرات دراسية 

، كما يمكن للدارس أن يقوم بإستعارة ي المكتبة، لعدد قليل من المتعلمينأو ف
األشرطة ويستمع إليها بمفرده، ويجيب على األسالة، أو يقوم بإجراء التجارب، ومن 

 :كأفراد ستخدمها المتعلمون لي التي يعدها المعلمعلى التسجيالت  األمثلة

 .تسجيل القصص أو النصو  المقررة في المنهج والبرامج اإلذاعية التربوية .9

 .عدد من الطيور والحيوانات وتسجيل صوت كل منهاجمع  .1

 .يب عليها، وخاصة في مختبرات اللغةستخدم في تعليم اللغات والتدر ما ي.    0

عض عيوب النطق لدى ومعالجة ب ،التدريبات النطقية فيما يستخدم  .0
 .المتعلمين



 

 

 .حفظ األناشيد والقصص وتعليم الموسيقى .9

 .في تعليم لفظ الكلمات والتجويد في القرآن الكريم .6

 .في تعزيز عمل بعض األجهزة عرض األفالم الثابتة كالشرائح .1

ية في التعليم، أننا باإلمكان نستنتج مما عرضناه في استخدام التسجيالت الصوت     
أن نستثمر ذلك في تنمية مهارات المتعلم اللغوية في كل ما تحويه البنود السبعة 

 .المذكورة

 (:اإلذاعة المسموعة) الراديو -
من اهم وسائل اإلتصال الجماهيري، ( الراديو أو اإلذاعة المسموعة)يعتبر    

في دقة مميز الجهاز صغير في الحجم، و وأكثرها إنتشارًا، وأكثرها شيوعًا، هذا 
ستغل كوسيلة إتصال جماهيري وتعليمي، منذ الصنع، وله أشكال مختلفة، وقد أ  

الحرب العالمية األولى، فأصبح يستخدم لبث األخبار والبرامج المنوعة، وكذلك لبث 
 :يليالبرامج التعليمية كتعليم اللغات مثاًل، ومن مميزاته وفوائده ما 

 . الكلفة قلة.   9

الفورية، حيث يمكن اإلستماع الفوري لكثير من األحداث، مما يضفي على .  1
 .البرامج صفة الواقعية

إستخدام التعليمية، عن طريق اإلخراج لتلك لبرامج، مع التأثير اإلنفعالي للبرامج .  0
 .، التي تساعد على التعلمالموسيقى التصويرية، والمؤثرات الصوتية

للمواد األكاديمية، من خالل معالجتها اليومية المستمرة، رفة المتعلمين يعني بمع.  0
 .لمواضيع متنوعة من المقررات الدراسية



 

 

النفسية، فيوصل ، وحاجاتهم المعرفية، وحاجاتهم اإلستجابة لرغبات المتعلمين.  9
 .، أي قدرته على إجتياز حدود الزمان والمكانالمعلومات لهم وهم في قاعات الدرس

 .تعويض بعض النقص في المعلمين األكفاء والمختصين.  6

، تدريب المعلمين غير المؤهلين، باستماعهم لدروس نموذجية عبر البث اإلذاعي.  1
 . مما يفيد المتعلمين كثيراً 

ببرامج ترويحية أو تثقيفية أو إجتماعية أو مسابقات أو  ،تجديد نشاط المتعلمين.  1
 .التعلم الفعال، تفيدهم في عملية مقابالت

 .واألفكارالعلمية الراديو من المصادر الجيدة في توثيق المعلومات يعتبر .  5

ن خلفية كافية، ومعلومات عند اإلستماع، ، ليكو  للمتعلمالمجال الراديو يتيح . 93
 .ليشكل صور عقلية عن األشياء

لمتعلمين فرصة ها أن تتيح ليمكن ،التي تستخدم الراديوأن المؤسسات التعليمية .  99
 .يصبحوا قادرين على التمييز اإلستماعيأن 

 :اإلذاعة الم رسية

وسيلة سمعية، تعتم  على إستخ ام مزيج من التسجيلت السمعية، :)هي 
كاألسط انات أو أشرطة البكرة، أوأشرطة الكاسيت، وق  تك ن عامة او مفت حة 
لمجتمع الم رسة بكامله، أو داخله لمجم عة من المتعلمين، في فصل كجزء من 

 .م1391العماس  (.التعليم الصفي

 :منهاذاعة المدرسية بعدة طرق يمكن أن يتم بث برامج اإل

 .إنشاء محطة إذاعية تعليمية مركزية على محطة خاصة: أولا      



 

 

وقد تأخذ هذه المحطة بعض الوقت من محطة اإلذاعة الرئيسة، ليتم إرسال البرامج 
 .التعليمية في أوقات محددة

وعين من تكوين إذاعة مدرسية داخلية في المدرسة، تعتمد على تقديم ن :ثانياا     
 :البرامج

 .البرامج الحية، والبرامج المسجلة        

إنتشرت اإلذاعة المدرسية، وأصبحت جزءًا من األنشطة التعليمية في 
المدرسة، وتتكون عادًة من مجموعة من المتعلمين، يشرف على نشاطها أحد 

وبذلك تاخذ المعلمين، وقد تقتصر أحيانًا على مجرد إذاعة األناشيد الدينية والقومية، 
نمطًا تقليديًا جامدًا، ولكي تنجح اإلذاعة المدرسية يجب ان تسير على منهج واضح 

 :التاليةوسليم، تراعى فيه األمور 

تحديد اهداف اإلذاعة المدرسية وربطها باهداف المدرسة، حتى تدعم المناهج .  9
 .الدراسية وتخدم المدرسة والمجتمع وتنمي شخصية المتعلمين

 .ار لجنة عامة أو مجلس لإلشراف على النشاط اإلذاعي بالمدرسةإختي.  1

تقسيم هذه اللجنة إلى لجان فرعية، تقوم كل منها بساوليات محددة، مثل اللجنة .  0
 .الثقافية واللجنة اإلجتماعية

أن تقوم كل لجنة بإعداد برنامج شهري، حيث يتم التنسيق بين اللجان المختلفة .  0
 .بوعي محدد يتم إعالنه على المتعلمين بالمدرسةإلخراج برنامج أس

أن تكون اإلذاعة المدرسية وسيلة لتقوية الصلة، بين المكونات الرئيسة في البياة . 9
 .المدرسية



 

 

أن ال يسيطر فريق من المتعلمين على اإلذاعة المدرسية، فيتخذونها وسيلة . 6
 .لإلعالن عن أنفسهم

الصورة التقليدية، بحيث تبدأ بتحية الصباح ثم أن تبتعد اإلذاعة المدرسية عن . 1
 .كلمة المدير وكلمة المشرف، وهكذا

 .اإلقالل من البرامج التي تستغرق مدة طويلة، والتي تدفع إلى الملل.  1

يمكن توصيل بعض البرامج إلى حجرات الدراسة، لتوصيل بعض التعليمات أو . 5
 .التوجيهات

ج اإلذاعية العامة، إما بنقلها مباشرة، او بتسجيلها اإلستعانة ببعض فترات البرام. 93
 .وإعادة بثها

إنشاء مكتبة للبرامج اإلذاعية، تحوي التسجيالت، واإلسطوانات، التي يمكن . 99
 .إعادة بثها مرة أخرى 

نستنتج مما جاء في استخدام الراديو واإلذاعة المدرسية، كوسيلتين سمعيتين     
ي المقام األول، باللغة كأداة إتصال رئيسة، مما يؤدي إلى تعليميتين، أنهما تهتمان ف

تفاعل المتعلمين معهما، والذي يضفي كثيرًا من الفائدة اللغوية، وخاصة لغة 
التخاطب، التي ينبني عليها اإلستثمار الناجع، في تنمية وزيادة الحصيلة والمهارات 

لدى المتعلمين بالطريقة اللغوية، التي تساعد في بناء وتطوير الملكات اللغوية، 
 .  المباشرة

 الوسائل الاصرية  .ب



 

 

هـــي الوســـائل التـــي تعـــرض المثيـــرات التـــي تتعلـــق بحاســـة البصـــر، إذ        
يعتمــد المــتعلم فيهــا علــى حاســة البصــر، علــى وجــه الخصــو ، فــي عمليتــي 

 :ومنهاالتعليم والتعلم 

 :بأنواعها( اللوحات)السبورات - 

تعتبر السبورة وسيلة بصرية مألوفة لدى المتعلمين، تعينهم كثيرًا فـي فهـم      
دروسهم وتطبيقها مباشرة، أثناء وبعد قيام المعلم بعملية الشرح الالزم للمحتـوى 
التعليمــي، الــذي يمثــل اســتخدام المفــردات اللغويــة، عــاماًل هامــًا فيــه ممــا يتــيح 

ــام، الــذ ي يســاعدهم فــي اســتيعاب دروســهم، إلــى للمتعلمــين التفاعــل اللغــوي الت
ــــام بالتجويــــد اللغــــوي التطبيقــــي المباشــــر الشــــك أن الســــبورة ســــهلة .جانــــب القي

اإلستخدام ال تحتـاج إلجـراآت معقـدة، كمـا أنهـا قليلـة الكلفـة، ممـا يجعلهـا أكثـر 
 . وفرة وفي المتناول للجميع

 :الخرائط -
مختلف األدوات، كاألقالم  تشمل مختلف أنواع التخطي، بالرسم، وباستخدام      

واأللوان وغيرها، فقد تكون رسومات تخطيطية، كما هو في الخرائ، بأنواعها، 
 :وكالكاريكاتير، وغيرهما، فالخرائ، التعليمية مثاًل تعرف بأنها

 (.ل حة يرسم عليها سطح الكرة األرضية أو جزء منه)   

لرسومات الخطية عادًة، لعرض تعتبر الخرائ، أحد األمثلة التي تستخدم فيها ا     
سطح الكرة األرضية، أو جزء منه، وتوضيح العالقات بين المساحات المختلفة منها، 

ستخدام مقاييس الرسم والرموز، التي تساعد على قراءة قع عليها، باوالمعالم التي ت
 .الخريطة وفهم معنى العالقات التي تبرزها



 

 

، المتعلم، أو إنتاجها من جانب المعلم، أو تتميز الخرائ، بسهولة الحصول عليها    
نظرًا  ،في المدارستتوافر تعدد أنواعها، بما يالئم الموضوعات التي تستخدم فيها، و تو 

، هذا ذات الكلفة العالية ، إذا ما قورنت بغيرها من الوسائل التعليميةكلفتهاإلنخفاض 
و تهياة حجرات باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى إستخدام األجهزة في عرضها، أ

 .عدا توفير اإلستعدادت البسيطة لعرضها الدراسة بإمكانيات خاصة لذلك،

إليها لإلستزادة  المتعلميمكن أن تصبح الخرائ، مصدرًا من المصادر، التي يلجأ      
من المعرفة طوال حياته، إذا ما فهم منذ نعومة اظفاره، معنى الرموز التي تحتويها 

موضوع يحتاج إلى فحص أحد  الرجوع إليها كلما صادفه تسب عادةالخريطة، وإك
د، أو مواقع المدن، واألنهار، وغير ذلك، شأنه في ى البالالخرائ،، للتعرف على احد

ذلك شان الرجوع إلى القاموس للتعرف إلى معنى الكلمات الجديدة، فينبغي عليه أن 
لخرائ،، وكذلك المفاهيم يعرف معنى مقياس الرسم، او داللة الرموز التي تمتلئ بها ا

  .، وغيها من المواقعالجغرافية مثل تسمية الجزيرة

 

 :الااايااتير  

يعتبر الكاريكاتير من الموضوعات الثابتة، التي تظهر يوميًا في كثير من 
الصحف، يتتبعها القراء بشوق وشغف، بما لها من القدرة في اإلستحواذ على انتباه 
القارئ والتأثير على إتجاهاته، وسلوكه، وهو عبارة عن رسومات خطية فق،، ومن 

 : اهم مميزات الكاريكاتير

الرئيسة، التي يحاول توصيلها للقارئ، ويتحاشى بذلك كثيرًا من  يتعرض للفكرة.  9
 .الموضوعات الفرعية والجوانب الهامشية في الموضوع

 .إختيار شخصية مألوفة لدى جمهور القراء، والتعبير عنها بالرسومات الخطية.  1



 

 

تمثل هذه الشخصية نمطًا سائدًا، يمكن التعرف عليه بسرعه، مع فهم صفاته .  0
 .شخصية ابن البلد العربي، الصناعي، الزراعي إلل: صائصه، وما يرمز إليه مثلوخ

يسهل التفاهم عن طريق الكاريكاتير وتوصيل الفكرة للمتعلم أو المتلقي، التي قد .  0
يحتاج التعبير عنها إلى كتابة مقال طويل، فهي بذلك تختصر الوقت الالزم لعملية 

 .اإلتصال المعلوماتي

هتمام بالتفاصيل، والتركيز على الرموز التي تعني باإلتجاهات والسلوك قلة اإل.  9
 .فق،

يعبر الكاراكاتير أحيانًا، عن موضوع طويل في عدة إطارات متتالية، يتناول كل .  6
إطار كاريكاتير يبين أحد عناصر الموضوع، وهنا نحصل على تسلسل للقصة 

 .ع إنتشارًا من الكلمة المقروءةالمعروضة، وباختصار فإن الكاريكاتير يعد أوس

تعتمد اإلستفادة من هذه الوسيلة، على مقدرة المعلم في إدخالها ضمن 
 :منهاالخبرات التعليمية بطرق مختلفة نذكر 

تكليف المتعلمين إحضار بعض الكاريكاتيرات من الصحف، ويقوم المعلم .  9
 .بإختيار األفضل في كل جلسة تعلمية

ي اللوحة اإلخبارية يسمى ركن الكاريكاتير، يعرض فيه كل إعداد ركن خا  ف.  1
 .متعلم ما يجده مهمًا ليتم اختيار أفضلها عند كل جلسة للتعلم

 .قد يطلب المعلم كتابة موضوع أو مالحظات حول احد الكاريكاتيرات المختارة.  0

للمناقشة عرض مجموعة من الكاريكاتيرات في دروس الصحة، والتربية األسرية، .  0
 .بقصد تاكيد بعض اإلتجاهات والعادات السليمة



 

 

تعتبر الوسائل البصرية دعوة لإلستزادة من التعلم اللغوي، ففيها يقوم المتعلم    
بممارسة اللغة الكتابية، التي تسعى به إلى تطوير ملكاته ومهاراته اللغوية، وذلك 

قد تغير المعنى، أو تنحرف بتباعده دومًا عن الوقوع في األخطاء الكتابية، التي 
بعيدًا عن أماكن المسميات الصحيحة للمواقع، مثل المدن واألنهار في الخرائ،، 

بذلك يعتبر . والتعليق على الوسائل الكراكاتيرية كتابة، مما يبطل الغرض من الوسيلة
 مثل هذا النوع من الوسائل، دعوة لتطوير المهارات اللغوية لدى المتعلمين، باعتبارها

 .مصدرًا من مصادر إستثمار المهارات اللغوية، بالنسبة لهم

 الاصرية/الوسائل السمعية  .ج

بـــدل ( الســـمع والبصـــر) أهـــم الوســـائل، إذ انهـــا تخاطـــب حاســـتي هـــي مـــن    
حاســة واحــدة، كمــا اشــرنا لــذلك مســبقًا، ممــا يجعــل عمليــة التعلــيم والــتعلم اكثــر 

 :ومنهاتجويدًا ونفعًا 

 (.م1330الشرهان : )التعليميالتلفزيون  -
لم يعرف دور التلفزيون التعليمي في بداية إختراعه في الثالثينات من القرن 
الماضي، حتى لوحظ مدى اإلقبال الشديد على هذا الصندوق السحري، الذي احتل 
مكانه في كل بيت، ومدى أرتباط وتعليق األفراد بهذا الزائر الغريب، وقد لوحظ بعد 

ثر المشاهدين بما يعرض عليهم من خالله، فكان إختراعه بمثابة العالج ذلك، مدى تأ
الشافي، لبعض المشاكل التي يواجهها مختصوا التربية والتعليم، فإذا كان التلفزيون 
في ذلك الوقت ضروريًا لإلتصال الجماهيري، فهو ضروري أيضًا، في مجال 

 :اإلتصال التعليمي، فقد تم من خالله ما يلي

 .ندرة العناصر المؤهلة في التعليممشكلة إزدحام الفص و عالج -

 .عالج مشكلة تعليم الفتاة في المرحلة الجامعية، وعالج مشكلة األمية



 

 

كــان عصــر التلفزيــون التعليمــي هــو عصــر اإلنفتــاح فــي مجــال التعلــيم، فــتم   
نقــل خبــرات عديـــدة إلــى داخـــل الفصــول، لــم يكـــن باإلمكــان نقلهـــا عــن طريـــق 

عليم التقليدية المستخدمة آنذاك، بل تم عن طريق إستخدام التلفزيون أساليب الت
التعليمــي فــي نقلهــا بالطريقــة المثلــى، فكانــت المــادة التــي يــتم عرضــها، تســاعد 
ـــب  كثيـــرًا فـــي تـــدعيم الحقـــائق العلميـــة بالبرهـــان القـــاطع، كمـــا أنهـــا تبـــرز الجان

ـــى جنـــب ـــي والجانـــب النظـــري فـــي الموضـــوع جنبـــًا إل ب التلفزيـــون لعـــ. التطبيق
التعليمي دورًا ناجحًا في نقل الصوت والصورة والحركة إلى المتعلمين، كوسيلة 
ـــدة المـــدى، فكـــان بمثابـــة الحـــل الســـريع لمشـــاكل األميـــة،  اتصـــال ســـريعة وبعي
الناتجـــة عـــن اإلنفجـــار الســـكاني المتزايـــد، والـــذي أدى إلـــى اإلنصـــراف لتـــأمين 

نيــة، علــى حســاب التعلــيم، ونــتج عــن الغــذاء، ووســائل الــدفاع، والمتطلبــات األم
ذلــك نــدرة فــي المعلمــين الــذين هجـــروا المهنــة، واتجهــوا للتكســب مــن مصـــادر 
أخرى للرزق، وبـذلك ضـعفت األنظمـة التعليميـة، خصوصـًا فـي العـالم الثالـث، 
مما أدى الستخدام التلفزيـون التعليمـي فـي مواجهـة هـذه المشـاكل التـي طـرأت، 

التلفزيـــون التعليمــي كوســيلة لتعلـــيم الكبــار، وفـــي  وفــي مجــال التعلـــيم، أســتخدم
 .محو األمية المهنية أيضاً 

يساعد التلفزيون التعليمي كثيرًا في استثمار مهارات المتعلمين اللغوية، وذلـك  
ممـــا يتلقونـــه مباشـــرة، عـــن طريـــق حاســـتي الســـمع والبصـــر، مـــن مـــواد تعليميـــة 

ن تكون منطلقًا صلبًا للمتعلمـين، ممنهجة، ومعدة إعدادًا لغويًا متكاماًل، يمكن أ
فـي تنميـة، وزيـادة، زخيـرتهم اللغويـة وصـقلها، خاصـة بعـد أن أصـبح التلفزيـون 
التعليمي، وسـيلة تعليميـة تفاعليـة، حيـث تتـاح عمليـة تفعيـل التحـدث، والقـراءة، 

 .أثناء مشاهدة المتعلمين للبرنامج التعليمي



 

 

اشتركت حواس أكثر، في ذات الوقت، في كلما " :العلمية أيههذا وقد أثبتت التيارب 
عمليتي التعليم والتعلم، كلما كان المردود من المعرفة والخبرة للمتعلم أكبر، وذلك ألن 
تركيبة اإلنسان العقلية، والنفسية، والجسمية، التي فطره   عليها، توفر مناخـًا خصـبًا 

 ."للتعلم والنمو

 .التقسيم مل  أساس طريقة العرِ :ثاييا  

يمكــن تقســيم أجهــزة العــرض الضــوئي إلـــى ثالثــة أقســام، تبعــًا لمســار األشـــعة 
 :يأتيالصادرة منها، وإمكانية عرضها نذكر منها ما 

 .م اد تعرض ض ئياا بطريقة مباشرة .أ

هـي األجهــزة التــي يصــدر منهــا الضـوء، وتعــرض المــواد بطريقــة مباشــرة، علــى 
شاشـــة العـــرض، دون أن يـــتم تغييـــر مســـار األشـــعة الصـــادرة مـــن المصـــدر الضـــوئي 

 :ومنها

 (.SLIDE  PROJECTOR)جهاز عرض الشرائح الشفافة - 

 (VIDEO  PROJECTOR)جهاز عرض أفالم الفيديو - 

 .غير مباشرةم اد تعرض ض ئياا بطريقة  .ب

هــي األجهـــزة التـــي يصـــدر منهـــا الضـــوء، وتعـــرض المـــواد بطريقـــة يتغيـــر فيهـــا 
مســـار أشـــعة الضـــوء، أي ان مصـــدر الضـــوء غيـــر مباشـــر، وإنمـــا يتغيـــر مســـاره عـــن 
طريق المرآة أو العدسات، الموجودة في أجهزة العرض، والتي تظهر المعلومـات علـى 

 :ومنهاشاشة العرض 

 (.OVERHEAD  PROJECTOR)جهاز اإلسقاط الضوئي - 



 

 

 OPAQUE)جهاز عرض الصور المعتمة المسمى بالفانوس السحري - 

PROJECTOR. 

 .م اد تعرض بطريقة مباشرة .ج

شــــياء بصـــورة مباشــــرة، أي ال تحتـــاج فــــي هـــي المـــواد التــــي تعـــرض األ      
كالمجسلمات عرضها إلى أجهزة أو مصدر ضوئي يتخللها، وإنما تـرى مباشـرة 

 .مثلا 

 :تصال التعليمياإل

يالحـظ أن العمليــة التعليميــة بمــا فيهــا مــن مــواد ووســائل تعليميــة ال تخــرج عــن 
كونهـــا عمليـــة إتصـــال، وتحديـــدًا، اإلتصـــال التعليمـــي، الـــذي تـــنغمس فيـــه كـــل 
أطرافهــــا، مــــن معلــــم، ومــــتعلم، ومحتــــوى، وكــــل مــــا يتعلــــق بهــــا مــــن مــــدخالت 

 .ومخرجات

تصــال التعليمــي، كوعــاء نشــاطي نتعــرض فــي الصــفحات التاليــة لمفهــوم ااإل 
متكامــل، مــع اســتثماره فــي تنميــة مهــارات المتعلمــين اللغويــة حيــث أن اســتخدام 
ـــــق  ـــــأتى إال عـــــن طري ـــــي تعرضـــــنا إليهامســـــبقًا، ال يت كـــــل الوســـــائل والمـــــواد الت
اإلتصال، مما جعل ذلك لزامًا علينا أن نتطرق لعمليات اإلتصال في الماضي 

 .اد والوسائل التعليمية في مثل هذا المنحىوالحاضر مثلما تطرقنا للمو 

 :مقدمة

كــان شــغل اإلنســان الشــاغل ومنــذ القــدم، الســعى وراء تلبيــة حاجاتــه األساســية 
ومحاولة إشباعها، وللوصول لتلبية تلك الحاجات فقد يسر   لـه الحـواس، ومـا شـمله 

رورية في جسده من أعضاء وأجهزة مختلفة، يختص كل واحد منها بأداء مهام تعد ض



 

 

الجهاز العصبي الذي يهيمن على جميع الحركات والنشاطات الجسدية، : ، مثلحياته
ومــا يتطلبــه  ،بمــا يحويــه مــن مكونــات ،والجهــاز الــدوري الــذي يخــتص بالــدورة الدمويــة

من نشاطات، والجهاز الهضـمي بمكوناتـه المختلفـة ومهامـه المتعـددة، وغيـر ذلـك مـن 
 .األجهزة التي يحتويها جسم اإلنسان

ولنضــرب مــثاًل لــذلك باإلحســاس بــالجوع، فمراكــز الجــوع بــالمل تشــعر اإلنســان 
ية لغـدد بأنه جائع، وينبغي أن يتناول شياًا من الطعـام، فحينهـا تصـدر األوامـر العصـب

خاصـة ولعضـالت معينـة، وأنسـجة تنقـبض وتنبسـ،، مـن خـالل شـبكة عصـبية معقـدة 
، فتتولـــد الرغبـــة لإلنســـان إلبطـــال الجـــوع، (إرســـال وإســـتقبال)ومتشـــعبة ذات إتجـــاهين 

 .وذلك بإشباع المعدة بتناول الطعام، فيسعى حثيثًا في سبيل الحصول عليه

تعتبــر حاجـات فطريــة، واكبــت كـذلك حاجــات البشـر األخــرى تتشــابه والجـوع، و 
خلــق اإلنســان وتكوينــه، مثلهــا ومثــل الحــواس التــي حبــا   بهــا اإلنســان، لتمكنــه مــن 
التوصل للمعرفة والتعلم واكتسـاب الخبـرات، فهـي أدوات اسـتقبال كمـا أسـلفنا، يخـتص 
كل منها بخوا  مميزة، وأهـداف، ووسـائل، تعمـل علـى تحقيـق نشـاطات محـددة لـدى 

 . اإلنسان

وتعمـــل ضـــمن  ،ن الحـــواس الخمســـة المعروفـــة تتكـــاتف مـــع بعضـــها الـــبعضإ
نســيج متكامــل لتحقيــق أهــداف تتعلــق بحيــاة اإلنســان، فلــوال وجــود كــل واحــدة مــن هــذه 

، النعــدم اإلتصــال بـين اإلنســان وخالقــه، والنقطعـت خيــوط المعرفــة (األدوات)الحـواس 
التواصــل الفكـــري والحركـــي، والــتعلم فـــي حيــاة اإلنســـان، فينعــدم نتيجـــة لــذلك الســـعي و 

البعيــد والقريــب، بــين أفــراد المجتمعــات البشــرية، المبنــي فــي األســاس علــى اإلســتعداد 
 . الفطري الذي تتميز به تلك الحواس



 

 

نسبة لكون اإلنسـان كـائن إجتمـاعي بـالفطرة اإللهيـة، فقـد سـعى لـذلك باسـتنفار 
ــة فــي ا ــدائي، المتمثل ألصــوات، والهمهمــات، اآلخــرين عــن طريــق وســائل اإلتصــال الب

والحركـــات، واشـــعال النـــار، وقـــرع الطبـــول، التـــي قـــادت جميعهـــا األفـــراد، للتجمـــع مـــع 
بعضهم البعض، فتكونت المجتمعات في مواطن مختلفة على األرض، منها ما تجمع 
حــول شــواطيء األنهــار، وعنــد الجــداول وعيــون المــاء، ومنهــا مــا ســكن فــي الســهول 

جبال والتالل، كل منها مقتنـع وراض عمـا تـوفره لـه طبيعـة واألودية، ومنها ما صعد ال
 . الموطن، من مأكل ومشرب وغير ذلك من متطلبات حياته

تطورت عوامـل اإلتصـال بـين األفـراد بمـرور الوقـت، حيـث تمكـن اإلنسـان مـن 
ــم الكتابــة بعــد اختــراع  اســتخدام الصــور، والرســومات، والرمــوز، فــي مــواطن محــددة، ث

الطباعـة، وهكـذا تـوالى إكتشـاف أجهـزة اإلتصـال واإلختراعـات التـي  األبجدية، ومن ثم
أملتهــا الضــرورة لتواكــب تطلعــات اإلنســان الحياتيــة الراميــة إلــى تيســير أســباب الحيــاة 

 .، وقد تعرضنا لجزء من ذلك في مقام سلفوالرفاهية

 :اإلتصال في اإلسالم

ر أساسي في عملية يعتبر الدين اإلسالمي في جوهره رسالة، والرسالة هي عنص
اإلتصال، كما سنتطرق لذلك فيما بعد، واإلتصال من وجهة النظر اإلسالمية يعمل 
على تنظيم المجتمع المسلم، ويربطه بالروح، كما يرب، الروح بالمادة، وكذلك يرب، 

 .العلم بالروح

لمعرفة واقع اإلتصال في اإلسـالم وخصائصـة يمكـن أن نتـابع ذلـك مـن خـالل 
 :التاليةمنية الفترات الز 

  :الفترة اأول  .أ



 

 

هي الفترة التـي سـبقت بعثـة التبـي الكـريم ع بـن عبـد   صـلوات   وسـالمه 
 .عليه، التي فيها تميز المجتمع العربي آنذاك بفنون لها عالقة وثيقة باإلتصال

يمارس لونًا خاصًا من اإلتصال الذي يمكـن أن (  )كان الرسول الكريم     
وهــــو مـــا يـــتم فـــي عـــالم خـــارج نطــــاق  ،(اإلتوجججال الروحجججي اإللهجججامي) نطلـــق عليـــه

ي َمنُ يي }:ىقـال تعـال. المحسوس، فيما بينه وبين ربه في غار حراء اَياد  َوإ ََا َسيلَلََك م 

ين  َدْمَوةَ الدَّ  يٌن أ ج  ن واْ ب ي لَعَلَّه ْم يَْرش يد وَن فَ  يُ ي قَر  يا واْ ل ي َوْلي ْؤم  اع  إ ََا َدَمان  فَْليَْستَ  

 .516الاقرة{

العبـد  ان، فقد كان موجودًا وممارسًا بـينهذا النوع من اإلتصال قديم قدم اإلنس
قــال . معــه الهــدى وربـه الخــالق العظــيم، فعنــدما خلــق   آدم وأنزلـه إلــى األرض أنــزل

 :تعالى

ْم َوََ }  نُ ي ه د ى فََم  تَا َ، ه َداَي فاَلَ َخْوٌ  َملَْيه  ا يَلْت يَنَّا م ُم  يعا  فَ  مَّ ْنَها َجم  ق ْلنَا اْها ا واْ م 

 . 01الاقرة{ه ْم يَْحَزي وَن 

من الطبيعي أن يكون آدم قد قام بإبالغ ذلك الهـدى إلـى أوالده، الـذين بـدورهم 
ــتم اإلبــالغ إلــى أن يــرث   األرض ومــا عليهــاقــاموا بإبالغــه إلــى أوالدهــم،  . وهكــذا ي

 .يعتبر هذا المسلسل اإلبالغي في األصل عملية من عمليات إتصال

لقــد ســكن آدم عليــه الســالم وأوالده األرض وعمروهــا، موحــدين مــؤمنين، ولكــن 
مــع مــرور الوقــت أصــاب العقــول اإلخــتالل والــوهم، فانســلل البشــر عــن عبــادة الواحــد 

وطفحــت إلـــى الســطح الوثنيـــة البتيضــة، فجـــاءت الرســل يكلمـــة مــن عنـــد    الــديان،
َكيياَن }: إلنقــاذ البشــرية ممــا آلــت إليــه، وفــي ذلــك يشــير القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى

تَياَا  يَ  َوأَييَزَع َمعَه يم  اْلا  ا  نيف  يَ  َوم  ير  اَُش  ََ ُه  النَّا يُ ييَ  م  يَدة  فَاَعَي ة  َوا   ب ياْلَحُ   النَّاس  أ مَّ

يَ  أ وت وُ  م   بَْعد  َما َجاوتْه م    ل يَْحا َم بَْيَ  النَّاس  ف يَما اْختَلَف واْ ف يه  َوَما اْختَلََر ف يه  إ ََّ الَّف 

َْي يه  وَ  َ  اْلَحُ   ب    يَ  آَمن واْ ل َما اْختَلَف واْ ف يه  م  ي اْلاَيُ نَاا  بَْريا  بَْينَه ْم فََهَدى ُه  الَّف  ُه  يَْهيد 

ْستَق يٍم  َراٍط م   150الاقرة{َم  يََشاو  إ لَ  ل 



 

 

، هو أكبـر (كليم  )لعل ما وصف به نبي   موسى عليه السالم من أنه    
دليــل علــى ماتطرقنــا إليــه، إذ لــيس هنالــك مــا هــو أعظــم مــن هــذا اإلتصــال بــين العبــد 

 .وربه

 الفترة الَايية  .ب

شــهدت أحــداث بدايــة الرســالة المحمديــة، ونــزول القــرآن علــى  هــي الفتــرة التــي       
نبينا الكريم صلوات   وسالمه عليه، وقد تميزت هذه الفترة بنوع آخر مـن اإلتصـال، 

وممـا يبـرر ذلـك أنـه حينمـا ، (اإلتوال الروحي العضجو ) الذي يمكن أن نطلق عليه
حـراء، فقـد ورد أن جبريـل جاء جبريل إلـى الرسـول الكـريم بالرسـالة والـوحي، فـي غـار 

 (.إقرأ )  ثالث مرات وقال له(  )عليه السالم، ضم إليه الرسول 

 ما َا يعني هفا الْم؟

 :يعتبر يعني ذلك أنه مرتب، بحاسة اللمس إرتباطًا كاماًل وبذلك 

 .أكثر فاعلية من أي نوع من أنواع اإلتصال األخرى - 

 .الصدفةيدل على أنه ليس حدث عضوي وقع بمحض - 

 .غايته تبليغ الوحي عن رب العالمين- 

وقــد ثبــت المحســوس وغيــر المحســوس مــن أنــواع اإلتصــال فــي كــل مــن القــرآن 
 .الكريم والسنة وفي سير الخلفاء الراشدين

ِ  فَتَا يوَن لَه يْم } :مما ورد في القـرآن الكـريم قولـه تعـالى-  وا ف يي اْأَْا يير  أَفَلَيْم يَس 

ل وَن ب   ي  تَْعَمي  اْلق ل يوا  ق ل وٌا يْعق  ََ تَْعَمي  اْأَْبَصياا  َولَا  َها أَْو آََاٌن يَْسَمع وَن ب َها فَ  يََّهيا 

د وا    .46الحج{الَّت ي ف ي الص 

ليييلوا كميييا ) :وممــا ورد فــي الســـنة فيمــا جـــا فــي الحــديث الـــذي رواه البخــاري - 

 (.أللي اأيتمويي



 

 

عن أميـر المـؤمنين عمـر رضـي  ما روي : ومما ورد في سيرة الخلفاء الراشدين- 
 :  عنه وقائد جيشـه سـارية وهـو صـاعد فـي المنبـر حـين قـال العبـارة الشـهيرة

 (.ال ال يا سااية)

 :الفترة الَالَة  .ج 

هي الفترة التي تلت تبليغ الرسالة، حيث تطور مفهـوم اإلتصـال وأصـبح يـتم فـي رقعـة 
وهـو مـا ورد ، (حجي اليمجاهير اإلتوجال الرو) :عليلهأوسع، مما يمكـن لنـا أن نطلـق 

 :اآليات القرآنية كقوله تعالى في كثير من

َسيالَتَه  َوُه  }  بُ يَك َوإ ن لَّيْم تَْفعَيْل فََميا بَلَّْريَت ا  ي  اَّ َع إ لَْييَك م  س يوع  بَلُ يْم َميا أ ييز  يَا أَي َهيا الرَّ

ي اْلقَْوَم  َ  النَّاس  إ نَّ ُهَ ََ يَْهد  َك م  م  يَ  يَْعص   .67المائدة{اْلَااف ر 

 :وكقوله تعالى

وَن } َ  ُه  َما ََ تَْعلَم  َساََا  َابُ ي َوأَيَص   لَا ْم َوأَْملَم  م   .61اأمرا {أ بَلُ ر ا ْم ا 

يالحـــــظ أن هـــــاتين اآليتـــــين تحويـــــان جميـــــع عناصـــــر اإلتصـــــال التـــــي عرفهـــــا 
مــا تحويــه هاتــان اآليتــان مــن وهكــذا فقــد تــم إرســال الرســل لألمــم المختلفــة، ب. اإلنســان
فــإذا كانــت أفضــل الرســائل، هــي تلــك التــي توحــد المشــاعر، وتــنظم العالقــات . معنــى 

ـــز مصـــدر ونمـــوذج للرســـائل  ـــر أمي ـــرآن الكـــريم يعتب ـــإن الق ـــاس، ف ـــين الن والمعـــامالت ب
 .اإلعالمية المتكاملة، ونبراسًا شاماًل للهداية إالى الطريق المستقيم

 :مية في القرآن الاريموسائل اإلتصاع التعلي

  :من القرآن الكريم، في غار حراء(  )إن أول ما أنزل على نبينا ع   

ي َخلَ )   ْ  َملَ ٍ * اْقَرأْ ب اْسم  َابُ َك الَّف  يَساَن م  ي َملََّم * اْقَرأْ َوَاب َك اْأَْكَرم  * َخلََ  اإْل  الَّف 

يَساَن َما لَْم  َملَّمَ * ب اْلقَلَم    .1-5العل  (.يَْعلَمْ اإْل 



 

 

تقــدم اآليــات دعــوة صــريحة للعلــم والتشــجيع للمعرفــة، باســتغالل كافــة الحــواس 
، والتـــي تــرتب، إرتباطــًا وثيقـــًا (الســمع والبصـــر والــذوق واللمــس والشــم)لــدى اإلنســان، 

 .بالوسائل التعليمية، إضافة إلى وسائل اإلدراك الوجدانية األخرى كالقلب 

اإلنسان باآليات القرآنيـة سـالفة الـذكر، مـا هـو إال إشـارة إن اقتران الحواس في 
 :ما يلي الستخدام وسائل اإلتصال في التعليم، ومن هذه الوسائل

 .ضرب األمثال .9

 .القصة .1

 (.البياة)عناصر الكون المادي .0

 (.البيان العملي)العروض العلمية  .0

 (.الزيارات الميدانية)الرحالت التعليمية  .9

 :أمَاعضرا ا .5

وقـد . يتمثـل فـي تقـديم األفكـار المجـردة، والمعـاني بصـورة محسوسـة وملموسـة        
 :يلي ورد أسلوب ضرب األمثال كثيرًا في القرآن الكريم، نمثل لذلك فيما

 :قال تعالى  

يَ  اتََّخف وا م   د ون  هَّ  أَْول يَاو َكَمََل  اْلعَنَاا وا  اتََّخفَْا بَ } ْيتا  َوإ نَّ أَْوَهَ  اْلا ي وا  َمََل  الَّف 

وَن   .45العنااوا{لَاَْيت  اْلعَنَاا وا  لَْو َكاي وا يَْعلَم 

 :وقال تعالى 

ي  د ون  هَّ  لَي  يَْخل ق يوا } يَ  تَيْدم وَن م  ع وا لَيه  إ نَّ الَّيف  َا َمََيٌل فَاْسيتَم  ير  يَا أَي َهيا النَّياس  ض 

ال يين   َ بَابييا  َولَييو  اْجتََمع ييوا لَييه   ْنييه  َضييع َر الاَّ ََّ يَْسييتَنق ف وُ  م  َوإ ن يَْسييل ْاه م  الييف بَاا  َشييْي ا  

 70الحج{َواْلَمْال وا  



 

 

 :منها ما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام مسلمو  

 ( : )قال رسول   : عن أبي هريرة رضي   عنه قال  

وم خمي  ميراا هيل ياقي  مي  أاأيتم لو أن يهرا  بااا أ يدكم ، يرتسيل منيه كيل يي)  

َ ياق  م  دايه شيو ، قياع فيفلك مَيل الصيلواا الخمي  يمحيو : دايه شيو قالوا

 (.هللا به  الخاايا 

 :القصة   .1 

هي تعبيـر شـفوي، أو كتـابي، أو تمثيلـي مسـرحي، يتضـمن أشخاصـًا وحـوادث، تجـري 
ســـائل ويعتبـــر التصـــوير بالقصـــة مـــن أجمـــل وأحـــب الو . فـــي زمـــان، ومكـــان محـــددين
 .وأعمقها أثرًا في النفس البشرية

قصــص األنبيــاء، وقصــص األمــم  :مثللل:ورد فـي القــرآن الكــريم العديــد مــن القصــص، 
  :مَل ورد هذا التصوير القصصي في القرآن لتحقيق كثير من األغراض. الغابرة

 

 .تعليم المسلمين عناصر الدين الحنيف، والعبرة والموعظة- 

 :يليمن اآليات القرآنية التي جاءت بالقصص ما 

 :قال تعالى

يَ  الَّيف ي } يَا  ي ْفتََرى َولَ ا   تَْصد  ْاَرةٌ ُأ  ْول ي اأَْلاَاا  َما َكاَن َ د  ْم م  ه  لَقَْد َكاَن ف ي قََصص 

ن وَن  يَل ك لَّ َشْيٍو َوه د ى َوَاْ َمة  لُ قَْوٍم ي ْؤم   .555يوسر{بَْيَ  يََدْيه  َوتَْفص 

 :وقال تعالى

ي  قَْال يه  } يَْح   يَق ص  َملَْيَك أَْ َسَ  اْلقََصص  ب َميا أَْوَ ْينَيا إ لَْييَك َهي فَا اْلق يْرآَن َوإ ن ك نيَت م 

َ  اْلرَاف ل ي َ   .0يوسر { لَم 



 

 

أنـه (  )أبـي هريـرة رضـي   عنـه، عـن النبـي ثل القصة التـي جـاءت فـي روايـة وم
 :قال

يمشي في  لة تع اه يفسه، مرجل اأسه، يختاع فيي مشييته، إَ خسير بينما اجل )

 (.هللا به فهو يت ل ل في اأاِ إل  يوم القيامة

 :منالر الاون المادي .0 

 :ما يلي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم كوسائل تعليمية الفلك من عناصر

 .النهار –الليل  –النجوم  –الكواكب  –القمر  –الشمس  –السماء          

 :ما يلي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم كوسائل تعليمية الطبيعة ومن عناصر      

 –الطيـــور  –الحيوانـــات  –النباتـــات المائيـــة  –النباتـــات الزراعيـــة  –األرض          
 .الحشرات

 :قال تعالى  

ْنه  النََّهاَا فَ  ََا} وَن  َوآيَةٌ لَّه ْم اللَّْيل  يَْسلَخ  م  ْظل م  ْسيتَقَُرٍ لََّهيا }* ه م م  ي ل م  َوالشَّْم   تَْ ر 

يز  اْلعَل يم   ير  اْلعَز  يم  *  {ََل َك تَْقد  ون  اْلقَيد  َع َ تَّ  َمياَد َكياْلع ْرج  ْايَاُ  َمنَاز    يي {َواْلقََمَر قَدَّ

07 ،01،05   

 :وقال تعالى

يَ  } َ أَيَزَع م  ِ  ث يمَّ ي ْخير    ب يه  َزْاميا  أَلَْم تََر أَنَّ هَّ السَّيَماو  َمياو  فََسيلََاه  يَنَياب يَ، ف يي اْأَْا

ْكَرى أ  ْول ييي  ييَك لَييف  َاامييا  إ نَّ ف ييي ََل  ْصييفَُرا  ث ييمَّ يَْ عَل ييه     يييج  فَتَييَراُ  م  ْختَل فييا  أَْلَواي ييه  ث ييمَّ يَه  م 

 15الزمر{اْأَْلاَاا  

 :وقاع تعال 

ونَ } ل قَْت  أَفاََل يَنظ ر  ب ل  َكْيَر خ   57الراشية{إ لَ  اإْل 

 :العروِ العملية .4



 

 

في كثير من الحاالت اسـتخدم القـرآن الكـريم اإليضـاح العملـي، لشـرح بعـض المواقـف 
 :فييتضح ذلك . التعليمية وتوضيحها للسائل

 .قابيل لهابيل، التي تطرقنا لها من قبلقصة قتل  .أ

 .ية ربهقصة سيدنا موسى عندما طلب رؤ  .ب

 .قصة سيدنا إبراهيم عندما أراد أن يرى كيف يحي   الموتى .ج

 :قال تعالى

ي ييي َكْيييَر ت ْحي يي ي اْلَمييْوتَ  قَيياَع أََولَييْم ت ييْؤم   قَيياَع بَلَيي  َولَيي ا   } يم  َاُا  أَا  َْ قَيياَع إ ْبييَراه  َوإ 

ْيير   َ  الاَّ ْف أَْابَعَة  ُم  يْنه  َّ لُ يَْاَم   َّ قَْلا ي قَاَع فَخ  يْره  َّ إ لَْييَك ث يمَّ اْجعَيْل َملَي  ك يُل  َجاَيٍل ُم  فَص 

يمٌ  يٌز َ ا  ْزوا  ث مَّ اْدم ه  َّ يَلْت ينََك َسْعيا  َواْملَْم أَنَّ ُهَ َمز   163الاقرة {ج 

 (:الزياااا الميدايية)الر الا التعليمية   .1

موسى عليه السالم مع العبد جاء ذكر الرحالت العلمية في القرآن، رحلة سيدنا       
 (. )وقصة إسراء النبي (. الخضر)الصالح 

 :قال تعالى

ي }  د  اأَْقَصيي  الَّييف  د  اْلَحييَرام  إ لَيي  اْلَمْسيي   ييَ  اْلَمْسيي   ُ  لَييْيال  ُم  ي أَْسييَرى ب عَْاييد  س ييْاَحاَن الَّييف 

ي،   ْ  آيَات نَا إ يَّه  ه َو السَّم  يَه  م  ير   بَاَاْكنَا َ ْولَه  ل ن ر   5اإلسراو{الاَص 

 

 :وسائل اإلتصاع التعليمية في السنة الناوية

 :ما يليعدة وسائل في تعليم وتوجيه األمة نذكر منها (  )استخدم الرسول    

 (.البياة)عناصر الكون المادي ، و .اللوح والكتاب 

 :اللو  والاتاا



 

 

 :قاعجاء في هذا المقام أن البراء بن عازب       

 (:ص)يستو  القاعدون من المؤمنين، قال النبي لما نزلت ال 

َ يسيتوي القامييدون ميي  " اكتيين : أدميو فييالن ف ياوُ ومعييه الييدواة والليو ، فقيياع)

: بييي  أم ماتيييوم فقييياع( ص)وخلييير النايييي " الميييؤمني  والم اهيييدون فيييي سيييايل هللا

َ يستوي القاميدون مي  الميؤمني  ُيير أوليي " يااسوع هللا أيا ضرير فنزلتماايها 

 .اواُ الاخااي"( لْرا والم اهدون في سايل هللاا

 

 (:الاي ة)منالر الاون المادي 

وقد جاء . السماء واألرض والقمر والماء: منها الكثيرمثل(  )استخدم الرسول       
 :الح يثفي 

م  سلك طريقيا  يالين : يقوع( ص)سمعت اسوع هللا : م  أبي الداداو قاع)

ميي  طير  ال نيية، وأن المالئاية لتْيي، أجنحتهيا اضييا  فييه ملمييا  سيلك هللا بييه طريقيا  

لاالن العلم، وأن العالم ليسترفر له م  في السمواا وم  في اأاِ، والحيتان في 

جييو  الميياو، وأن فْييل العييالم مليي  العابييد كفْييل القميير ليليية الاييدا مليي  سييائر 

ا  واثوا العلم الاواكن، وأن العلماو واثة اأياياو، لم يواثوا دينااا  وَ داهما ، ول

 .(فم  أخفُ أخف بحا وافر

 :المفهوم العام لإلتصاع  

عمليــة اراديــة، يــتم عــن طريقهــا نقــل المعلومــات، واآلراء، والتوجهــات، مــن  هــو
فــرد آلخــر أو مــن فــرد إلــى جماعــة، أو مــن مجموعــة إلــى أخــرى، وهــو تعبيــر إنســاني 

مظهــر مـن مظــاهر اإلنســان يرمـي إلــى ابـراز الرغبــة والطمــوح لـدى الفــرد، وهـو أيضــًا 
لفرديتــه، ومــدى تفاعلــه اإليجــابي مــع المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، أو أي مجتمــع آخــر 
أكبر شمولية وعمقًا في اإلدراك الحياتي، وذلك باستخدام كل حواسـه، مـن موقـف إلـى 
ـــي اإلرســـال  ـــة، والجســـمية، ف ـــه الذهني ـــى حـــدث، مســـتنفرًا قدرات موقـــف، ومـــن حـــدث إل

 .لى جنبواإلستقبال جنبًا إ



 

 

 : مدان أورد ع زياد

اإلتصللال بمفه ملله ال اسللع هلل  عمليللة يللتم ب اسللطتها نقللل المعل مللات، أو )
المهللارات، أوالميلل ل، أو ال لليم، مللن فللرد آلخللر، أو مللن فردإلللى مجم عللة، أو مللن 
مجم عة إلى مجم عة أخرى، أو من فرد إلى كائن حيل اني أو ملن فلرد إللى أللة أو 

 (من ألة إلى ألة أخرى 

ــاة اإلنســان اليوميــة العاديــة،  اإلتصــال عمليــة مســتمرة، ال تتوقــف حتــى فــي حي
فلــو تتبعنـــا الحيــاة اليوميـــة ألي فـــرد، بمــا تتضـــمنه مـــن أفعــال، ورغبـــات، وســـلوكيات، 
ــا أنهــا عبــارة عــن شــبكة مــن  وخبــرات جديــدة، وآراء وتفاعــل مــع أطــراف أخــرى، لعلمن

  :العلماءاإلتصال المستمر، والتي أضاف لها بعض 

اإلتصــال مــع الــنفس أي إتصــال الفــرد بذاتــه، ممــا تشــير إليــه عمليــات التأمــل، 
واإلســتنتاج، والمالحظــة، والتقليــد، والمحاكــاة، واإلبتكــار، والتجديــد، ومعظــم العمليــات 

 .الداخلية العقلية، التي تتم نتيجة الحوار الداخلي، الذي يتم بين الفرد وذاته

ــــه، ال مجــــال للتفــــا ــــك أن ــــرد نخلــــص مــــن ذل هم، والتفاعــــل، والتــــداخل، بــــين الف
واآلخرين، إال عن طريـق اإلتصـال، والـذي يـتم فـي كـل األحـوال عـن طريـق الحـواس، 
التـي أشــرنا إليهــا مســبقًا بالتفاعــل مــع كـل الوســائ، المســاعدة علــى ذلــك، الفرديــة منهــا 

فــي  والجماعيــة، كاإلذاعــة والتلفــاز وغيرهمــا مــن الوســائ، الحديثــة، ذات األثــر الفاعــل
 .انتقال المعارف والمعلومات

يشــكل اإلتصــال عــاماًل هامـــًا، ســواء كــان بـــين اإلدارة فأمــا فــي مجــال التعلـــيم 
 متعلمــين، أو بـين الأو بـين المعلمــين والمتعلمـين والمعلمـين، أو بـين المعلمــين أنفسـهم،

 .وأقرانهم، أو ما بين أفراد المجتمع المدرسي ككل



 

 

ب اإلنسـانية والجماعيـة، وتغلغلـت فـي كـل شملت عمليات اإلتصال كـل الجوانـ
النشــــاطات البشــــرية، الماضــــية، والحاضــــرة، والمســــتقبلية، فســــنت القــــوانين، وأبرمــــت 

كفـل لكـل وتمخض عن ذلك مجتمع في حالـة إتصـال دائـم، مـن أجـل أن ي. اإلتفاقيات
 .ة الكريمةفرد حقه في الحياة السليم

 :هيال يخرج اإلتصال في مفهومه عن احدى أربعة صور الغيرها     

 .، كالمعلم والمتعلميناتصال بين إنسان وانسان آخر .9

 .اتصال بين اإلنسان وآلة، كاستخدام الحاسوب في التعليم المبرمج .1

 .اتصال بين اآللة وآلة أخرى، كاستخدام األفالم المتحركة .0

 .وحيوان، كترويض الحيواناتاتصال بين اإلنسان  .0

تتـــيح عمليــــات اإلتصــــال المختلفــــة للمتعلمــــين، التفاعــــل التــــام واإلنغمــــاس، فــــي       
العملية التعليميـة، والعمليـة المعرفيـة، والعمـل علـى التطـوير النـاجح فـي كـل الجوانـب، 
التعليمــي منهـــا والمهـــاري، وخاصــة الجانـــب اللغـــوي، وذلــك ألن المتعلمـــين يتعرضـــون 

دام اللغــة فــي كــل خطــوة تعلميــة يخطونهــا، وهــم يتعــاملون مــع المــواد والوســائل الســتخ
التعليمية، مما يترتب عليه تطوير أنفسهم، في جانب المهارات اللغوية المختلفة، حتى 

فـــي نفـــس الوقـــت يكـــون الـــرابح هـــو . تكتمـــل عمليـــة اتصـــال تعليمـــي متكاملـــة وموفقـــة
ت مـن خــالل وسـائل اإلتصـال المتعــددة المـتعلم، حيـث يــتمكن مـن تطـوير تلــك المهـارا

المتاحة، التي استخدمها أو قام بإعدادها، ومن جانب آخر يعتبـر هـذا النـاتج إسـتثمارًا 
 . للمواد والوسائل التعليمية في تنمية المهارات اللغوية لدى المتعلمين

 :الخاتمة 



 

 

مواد إن ما تعرضنا إليه من خالل عرضنا في هذا البحث، الذي يتعلق بال     
والوسائل التعليمية، والذي أوضحنا فيه ماهيتها ودورها التعليمي، من خالل تصميمها 
واستخدامها اإلستخدام األمثل، من جانب المعلم والمتعلم على السواء، في شتى 
المواقف التعليمية، والتي أثبتنا فيها أن للغة بشتى أنواعها، دورًا هامًا في تناولها إذ 

خطأ اللغوي، سواء كان لفظيًا أو كتابيًا أو غيره، تغيير المعنى أنه يترتب على ال
والمفهوم والمقصود من استخدامها، وقد توجب على ذلك أن يعمل المتعلم جاهداً 
لتطوير وتنمية مهاراته اللغوية، وهذا ما يعد دورًا إيجابيًا من إستخدامه وتناوله لتلك 

 : المواد والوسائل، ونخلص من ذلك إلى أن

لمواد والوسائل التعليمية أثر واضح وهام في تنمية المهارات اللغوية لدى ل -
 .المتعلمين

 .إن اللغة هي الوسي، األساس في توصيل المعارف للمتعلمين -

إن اللغة هي الوسي، األساس في توصيل إستفسارات المتعلمين لمصدر  -
 .التعليم، إن كان معلماً أو آلة

 .لتفاعل ما بين المتعلمين ومصادر التعلمتعتبر اللغة هي الوسي، األمثل ل -

إن المتعلم الذي ال يحسب الحساب لتنمية مهاراته اللغوية من خالل المواد  -
 .والوسائل التعليمية المتاحة، سيكون تعلمه منقوصاً 

نسـأل   العلـي القــدير، أن نكـون قــد أوفينـا بــبعض ممـا هــو فـيض مــن المعرفـة، فيمــا 
بقة، ونســأله أن يفــيض علــى الحميــع مــن شــتى مناهــل ورد مــن خــالل الصــفحات الســا

 .المعرفة، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الحامدين ألنعمه

 

 

 



 

 

 و  ولي التوفيق،،،                                          

 

 

 النتائج والتوصيات

  

 :النتائج 

يعـــد أكثـــر إن صـــقل المهـــارات اللغويـــة عـــن طريـــق المـــواد والوســـائل التعليميـــة  -
 .فاعلية عن غيره من البرامج

 .يحتاج إعداد المواد والوسائل التعليمية إلى تميز في اللغة لدى المعدين -

 .التميز في المهارات اللغوية يساعد المتعلمين كثيرًا في عمليات التعلم -

ــــع مــــن  - إعــــداد واســــتخدام المــــواد والوســــائل التعليميــــة بواســــطة المتعلمــــين، يرف
 . كفاءاتهم في تنمية المهارات اللغوية

تأصيل المواد والوسائل التعليمية، من المصادر القرآنية والسنة، يزيد من ثقافـة  -
 .ومهارة اللغة لدى المتعلم

طلــق للمتعلمــين كــي آراء وتجــارب العلمــاء التربــويين، تمثــل أرضــًا صــلبة، كمن -
 . يسمون بعلومهم، ومعارفهم، وصقل مهاراتهم اللغوية

 

 :التوصيات

العمــل علــى تــوفير المــواد والوســائل التعليميــة التقليــدي منهــا والحــديث بواســطة  -
 .المسؤلين

 .حتمية استخدام المواد والوسائل التعليمية في التعليم من أجل بناء أمة عالمة -



 

 

مواد والوسائل التعليمية من إمكانـات البياـة المتاحـة، على المتعلمين استخدام ال -
 .عند شح اإلمكانات في توفير المطلوب منها

 .رفع كفاءة المتعلمين اللغوية وغيرها، بإنشاء مراكز مصادر التعلم -

ـــي المـــواد والوســـائل  - إنشـــاء مراكـــز للمـــدربين والفنيـــين مـــن ذوي اإلختصـــا  ف
 . كفاءاتهم ومهاراتهم اللغوية التعليمية، لمساعدة المتعلمين في تنمية

 

 :المراجع

جمـال بـن عبـد العزيـز الشـرهان، الوسـائل التعليميـة ومسـتجدات تكنولوجيــا   -9
 .م1330التعليم، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الثالثة 

ــــي التعلــــيم،   -1 ــــا ف حســــين حمــــدي الطــــوبجي، وســــائل اإلتصــــال والتكنولوجي
 .م9511لثامنة الكويت، دار القلم، الطبعة ا

عبــد   اســحق عطــار، وســائل اإلتصــال التعليميــة، مكــة المكرمــة، مكتبــة   -0
 .ه9091الملك فهد الوطنية، الطبعة األولى 

عمــر ع العمــاس، محــاور فــي تكنولوجيــا التعلــيم، الخرطــوم، دار جامعــة   -0
 .م1391السودان المفتوحة للنشر 

تعليميـة، عمـان، دار صـفاء ماجـدة السـيد عبيـد، تصـميم وإنتـاج الوسـائل ال  -9
 .م1339للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 دور الكتابة والوسائل في االتصال التعليمي

 :مستخلص

،  وذلك بما تضيفه من تسههيالت، كهان   التعليمي اإلتصال  اساليبفى ترقية والوسائل  الكتابةدور   تتناول الورقة        

اضافة الي سهولة صياغتها  .من الصعب بلوغها عبر استخدام الرسومات والرموز التي كانت سائدة قبل اكتشاف االبجدية 

كما انها تساعد في توضيح .غ االهداف المخطط لها، ووضوح احرفها التي تفسر مدلوالتها تفسيرا واضحا  ، يساعد في بلو

وشرح البيانات الخاصة بالوسائل التي يستخدمها المعلم امام طالبه،والتي تعتبر معينا وميسرا ضروريا في تبسيط وتسهيل 

 .  المهمة التعليمية

 : اهمية الطرقة 

 .تنبع من اهمية الكتابة ودورها في تسهيل االتصال التعليمي  -9

 . الرائد لالتصال التعليمي يجعل دور الكتابة اكثر اهمية  ان الدور -1

 . ان عملية االتصال التعليمي احوج ما تكون للعوامل المساعدة لبلورتها ومن بينها الكتابة  -0

 . للوسائل اهمية كبيرة في ممارسات االتصال التعليمي -0

 . توضيح انواع الوسائل المختلفة واستخداماتها في االتصال التعليمي -9

 

  

 : تهدف هذه الطرقة الي 

التعرف الي مدى اسهام الكتابة في تهدريب طالهب كليهة التربيهة علهي اسهتخدام وسهائل واسهاليب االتصهال فهي المواقهف  -9

 .التعليمية المختلفة 



 

 

 .التعرف علي مدى اسهامات الكتابة في توعية طالب كلية التربية نحو سلوكيات االتصال التربوي الجيد  -1 

 . التعرف علي مدى مساهمة الكتابة في تجويد طرق االداء اللغوي  -0

 . توضيح اهمية الوسائل في االتصال التعليمي -0

  .عرض مجموعة من الوسائل وكيفية استخدامها -9

 .توضيح الفارق ما بين الوسائل وتكنلوجيا التعليم -6

 

       : منهج الدراسة 

واألدوات التهى إسهتخدمها  ،القائم على جمع المعلومهات والبيانهات وتحليلهها ،إختار الباحث المنهج الوصفى التحليلى       

 .لجمع البيانات هى المصادر والمراجع 

 : تطصلت الدراسة الى عد  نتائج منها      
 .وسائل ايصال المعرفة  الكتابة في االصل احتلت مكانة مرموقة في التراث العربي وتعتبر من ارقى .9

 .       اهمية الكتابة كاداة فعالة للتدريس ، تلعب دورا بارزا في استخدام الوسائل التعليمية  .1

 . للكتابة دور فاعل في تنمية قدرات الطالب االدراكية والفنية  .0

 . التطور في تقنيات التعليم يرجع في االساس الي الكتابة واستخداماتها  .0

 .في تسهيل عملية التعلم  للوسائل دور هام .9

 . تساعد الوسائل في تدريب الطالب مهاريا .6

 .تعمل الوسائل علي تدريب المعلمين ومساعدتهم في اتقان مهامهم .1

       

 :الكتابة

قبهل عشهرين ألهف ( المغاور)في أماكن آمنة في بيئته  ،وتصوير حياته ،لتحقيق اإلنسان لطموحاته يبدأ بتسجيل أفكاره      

 .الرسم للتعبير فكان يستخدمل الميالد سنة قب

وكانت مدرسته األولى البيئة يكل مكوناتها وعناصهرها، وكانهت أدواتهه  ،مع تطور الحياة بدأ اإلنسان يتعلم مما حوله      

 .ووسائل تعلمه األساسية المشاهدة والتقليد والمحاكاة والتجريب

وتلتها محاولة جادة فهي اختهراع الكتابهة للسهومريين  ،فيةوبدأت أول محاولة للكتابة في وادي النيل وسميت بالهيروغل      

ويعتبر الفينيقيون على ساحل المتوسط أول من وضع أبجدية الحروف التي . سميت المسمارية ،على ضفاف دجلة والفرات

 .لتي بين ايدينا االنا قادت العالم إلى اختراع الكتابة الفعلية

وكجهزء أساسهي مهن الحضهارة بهدأت عمليهة الهتعلم . وفهتح سهجل الحضهارة اإلنسهانية ،مع الكتابة بهدأ التهاريخ المهدون      

  (.13م، ص 9550)بشير الكلوب . والتعليم بشكل منظم



 

 

 : وقد ذكر جمال حسن حيدر      

اول انواع الكتابة الناتجة عن التعلم من الواقع البيئ للحضارة القديمة كانت الكتابة الهيروغلوفية ، الناتجة عن ابجدية  -9) 

اوغاريت اقدم االبجديات المعروفة في العالم ، وهي معتمدة حتى االن واصبجت لغة تدريس ، فعن طريقها تهم تفسهير كهل 

 . ختلفة في الحضارات السابقة الظواهر والممارسات الحياتية الم

في منطقة الرافدين سادت الحضارة السومرية وظهرت الكتابة المعروفة بالكتابة المسمارية ، والتي يشبه شكل حروفها  -1

 . المسامير ، وهي من الكتابات الرمزية ذات المعنى

الفينيقيههون وهههم شههعب ذو تههراث  فهي منطقههة سههاحل البحههر اال بههيض المتوسههط الشههرقي، وبهاالخص منطقههة لبنههان ظهههر -0

ص  1330حيهدر . ( حضاري مميز ، وهم الذين وضعوا اسس االبجدية ، والتي قادت العالم الي اكتشاف الكتابهة الفعليهة 

11  

 : وذكر عمر دمحم العماس     

واصبحت عملية التعليم ال بظهور الكتابة بدات العملية التعليمية في التطور ،اصبح في االمكان تدوين المعلومة فعليا )     

 . تخضع للظروف البيئية العشوائية او تخضع للممارسات الفردية او لعمليات الصدفة

عليه فان للكتابة فضال كبيرا في توصيل المعرفة علي النطاق االوسع، وحفظ المعرفة فهي عمليهة التعلهيم والهتعلم، ممها     

  95ص1335العماس .( لتعليم والتعلم اكثر سهولة ويسراكما انها جعلت عملية ا. جعلها تصبح وسيلة فعالة

من السرد السابق يمكن ان نوضح في خطوات تطور الكتابة من بداياتها عن طريق الرسومات التي تناولت ممارسات     

 : الفرد والجماعة في حقبهم وحضاراتهم المختلفة ،والي نهاياتها بظهور االبجديات القائمة االن

 . عن طريق السومات والرموز الكتابة: اوال

 . الكتابة الهيروغلوفية: ثانيا

 (. المسمارية)الكتابة السومرية: ثالثا

 (. االبجدية)الكتابة الفينيقية: رابعا

 . الكتابة الالتينية: خامسا

 . عام بعد الميالد133االبجدية العربية لغة القران الكريم، التي بدات حوالي : سادسا

 .طريق ابجديات اللغات المختلفة الموجودة االنالكتابة عن : سابعا

 

 :الطسائ 

  



 

 

اقتنع البعض من المعلمين بأهمية الوسائل كعنصر أساسي من عناصهر اإلدراك الهذي ال بهد مهن تهوفره ليتحقهق الفههم       

ة نظهرة المعهين وبعبهارة أخهرى، أصهبح المعلهم ينظهر إلهى الوسهيلة التعليميه(.  9شهكل رقهم )الصحيح ومن ثم التعلم الفعال 

 . ، ويعتبرها جزءا اليتجزء عن المادة الدراسية  الحقيقي

يرى كثير مهن التربهويين ان اسهتخدام اكثهر مهن وسهيلة تعليميهة فهي الهدرس الواحهد، يسهاعد الطالهب فهي الفههم السهريع      

ه االستفادة من وقته كامال لمحتوى المادة موضوع الدرس،وهو ايضا يساعد المعلم في ترتيب اوضاعه التدريسية، ويكفل ل

، وهو في ذات الوقت يخاطب اكثر من حاسة لدى الطالب، فيجعله اكثر استعدادا للتلقي والفهم واالستيعاب، ومن ثم التعلم 

 .المطلوب 

 

ية               حسي                 وسيلة                إدراك                إدراك                 فهم                    تعلم تعليم 

 عقـلي

 

 (9)شكل رقم 

  يوضح أن استخدام الوسيلة التعليمية يؤدي إلى تعلم فعال

. دخلت أنماط جديدة من وسائل االتصال وأجهزته المعاصرة مثل الراديو، الفونوغراف، والمسجلة الصوتية والسينما     

وتبعاً لذلك ظهرت أنماط  ، العمليات االتصالية تعتمد على تقنيات تفاعلية وأوجدت هذه المستحدثات أنماطاً جديدة من

وغير ذلك  Self learningوالتعلم الذاتي  Programmed learning جديدة من التعلم ومن هذه األنماط التعليم المبرمج 

بحيث يتمكن المتعلم وتكون مصممة  Softwareوبرمجيات   Hardwareوأصبحت تستخدم أجهزة. من األنماط الحديثة

من استخدامها بنفسه، ولم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة والتعلم بل أصبحت هذه التقنيات تشاركه هذه المهام وذلك 

عن طريق دخولها مرحلة تخطيط المنهج بعد ما كان دورها مقتصراً على التطبيق داخل حجرة الفصل مثلما كان عليه 

 ( 1 شكل رقم)يمية الحال مع الوسائل التعل

 

                                      

 تحديد المنهج                                      تحديد المنهج                                                             

 

 تخطيط المنهج            تكنولوجيا التعليم          تخطيط المنهج                                 

      

 وسائل تعليمية         تطبيق المنهج                                     تطبيق المنهج

  



 

 

 (1)شكل رقم          

 تعليميوضح الفرق بين الوسائل التعليمية وتكنولوجيا ال

والههذي   Systematic approach   أدرك علمهاء التربيهة أهميهة اسهتخدام المنهجيهة النظميهة أو المنحههى النظهامي       

يشتمل على جميع المدخالت والعمليات والمخرجهات أي يضهم عمليهات التخطهيط والتصهميم والتنفيهذ والتقهويم مهن مختلهف 

  . (995م، ص 9555) عبد هللا الفرا . مفهوم تكنولوجيا التعليم وبدأ الطرق نحو. جوانبها البشرية وغير البشرية

 

 :االتصا  التعليمي

- :تصنيف تقنيات االتصا  

اقترح علماء التربية عدة تصنيفات لوسائل االتصال تقهع معظمهها فهي محهورين، فههي أمها أن تكهون قهد صهنفت علهى       

ة البصهر أو حاسهة السهمع، أي حسهب الطبيعهة الحاسهية إلدراك أساس طبيعة الحاسة المستخدمة في اكتساب الخبرة، كحاس

، أو على أساس السهولة أو الصعوبة في تعلم هذه الوسيلة أي حسب درجة قربهها  B  retzالتقنية كما في تصنيف بريتس 

 . E d jar Daleأو بعدها من الخبرة المحسوسة المباشرة كما يتضح من تصنيف ادجار ديل 

من التقنيهة التعليميهة، ( التعلم)بني هذا التصنيف على أساس الحاسة التي نستخدمها في االستفادة  : Bretzتصنيف بريتس 

تم تقسيم التقنيات التعليمية إلى خمهس فئهات تتهدرج مهن . كذلك تعرض هذا التصنيف إلى الخصائص الظاهرية لهذه التقنية

 (0)األكثر إدراكا للحواس إلى األقل ، شكل رقم 

 

 طبيعتها اسم التقنية الترتيب

 التقنيات السمعية بصرية 9

  التلفزيون التعليمي 

 أفالم الفيديو 

 أفالم السينما الناطقة 

 كتابة حركة صورة صوت

    

    

    

 التقنيات السمعية بصرية الثابتة 1

  أفالم الصور الثابتة التزامنية مع الصوت 

 الشرائح المتزامنة مع الصوت 

 الشفافيات المتزامنة مع الصوت 

 

    

    

    



 

 

 التقنيات البصرية المتحركة 0

  مم، األفالم الحلقية الصامتة 1أفالم 

 

    

 التقنيات البصرية الثابتة 0

 الصور الفوتوغرافية، المصورات، الخرائط 
 الشرائح، الشفافيات 

 

    

    

 السمعيةالتقنيات  9

 الراديو، التسجيالت الصوتية 

 

    

    

 (0)شكل رقم 

 يوضح تصنيف بريتس لوسائل االتصال

يعتبر أفضهل تصهنيف لتقنيهات التعلهيم وضهع حتهى اآلن وذلهك ألنهه وضهع علهى أسهاس سهلوكي يتعلهق  :تصنيف ادجار دي 

بطبيعة العمليات العقلية التي تلزم الكتساب الخبرة من التقنية المستخدمة وبالتالي فهو يبدأ بهالخبرات المحسوسهة المباشهرة 

 :وينتهي بالمجردة والتي تحتاج إلى عمليات عقلية معقدة إلدراكها

 

 

 (9)شكل رقم 

 (مخروط الخبرة)تصنيف ادجار ديل لوسائل االتصال

 

 

 

 

 

 المخروط 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونجهد أن القاعهدة قهد شهغلها الهتعلم بالعمهل  Cone of Experienceأطلهق ديهل علهى تصهنيفه اسهم مخهروط الخبهرة       

المحسوس المباشر الهادف، أي يقوم المتعلم نفسهه باكتسهاب ههذه الخبهرة ويسهتخدم فهي ذلهك كهل حواسهه التهي يمكهن لهه أن 

يستخدمها في هذا الموقف، بعد ذلك الهتعلم بتمثيهل الخبهرة الحقيقيهة أو بالمشهاهدات الواقعيهة ثهم بعهد ذلهك الهتعلم بهالرحالت 

 .والزيارات الميدانية ومشاهدة المعارض والمتاحف

بعد ذلك تأتي الصور المتحركة من صور تلفزيونية وسينمائية حيث يتم التعلم منها من المشاهدة والمالحظة المجردة       

لم أو وفهي الجهزء العلهوي مهن ههرم ادجهار ديهل يهأتي الهتع. غير المحسوسة وال تستخدم هنا إال حاستي البصر والسمع فقط

المصورات التعليمية بأنواعها والخرائط والشفافيات : اكتساب الخبرات من مشاهدة الصور الثابتة؛ ومن أمثلة هذه الصور 

وفي قمة الهرم تتمثل أصعب حاالت التعلم أو حاالت اكتساب الخبهرة مهن الرسهوم . والشرائح، ويضم التسجيالت الصوتية

يلي ذلك التعلم بالرموز المجهردة مثهل الرمهوز المسهتخدمة فهي الرياضهيات وههي (. إشارات المرور)أو الرموز المصورة 

 (.90 – 93م، ص 9555)عبد هللا عمر الفرا . أصعب أنواع التعلم وأقلها درجة تذكر وأكثرها تجريداً 

يشهترط إلى أن الوسيلة التعليمية كهأداة لتحقيهق غهرض تعليمهي ال ( 905 – 901م، ص 9551)أشار مصطفى فالتة       

فيها التعقيد أو التحدي أو التعجيز للمستفيد سواًء بالنسبة للمدرس أو الطالب، بل كثيراً مها تكهون الوسهيلة الرخيصهة الهثمن 

وفوق ذلك فإن الوسائل التعليمية من البيئة أو غير المكلفهة تحهتفظ بمزيهة مهمهة وههي إمكانيهة أن . هي الوسيلة األكثر فائدة

 .بإعدادها وإنتاجها لخدمة غرضه التعليمييقوم المدرس أو الطالب 

لكونهها . . . هناك مفهوم خاطئ أن خير الوسائل وأجداها هي األفالم السينمائية أو الفيهديو أو الشهرائح أو الحاسهوب       

بيل وللحقيقة فإنه من الصعب تجاهل دور مثل هذه الوسائل، لكننا يجب أال ننسى حقائق أخرى منها على س. حديثة وجذابة

 .المثال إنها مرتفعة التكاليف، وتتصف بالتعقيد، كما أنها تتطلب استعدادات وخبرات خاصة



 

 

تكهون تلهك الخبهرة  ،لة خبرات وتجارب، وبقهدر ارتبهاط الخبهرات بهالواقع الملمهوسيحص ومن المعلوم أن التعلم هو       

الخبرة المباشرة هي القاعدة الصلبة للتعلم، وهي مطلوبة في جميهع مراحهل  تصبحوبذلك . مباشرة وأكثر بقاًء وأكثر تأثيراً 

المراحههل  والسههيما فههي التعلههيم، وفههي جميههع التخصصههات، إال إنههها تكههون أكثههر إلحاحههاً فههي المراحههل الههدنيا مههن التعليم،

 .التخصصية

- :الثمار التربطية الستخدام طسائ  االتصا 

 

 

 

 

 مساهمة وسائل االتصال  

 

 (6)شكل رقم            

 

 

 

 

 (6)شكل رقم 

 (0م، ص 9551)مساهمة وسائل االتصال في العملية التعليمية   ناهد خليل               

 

السهتخدام  ،يعلق كثير من المشتغلين في ميدان التربية والتعليم والتقنيات التربوية آماالً واسعة على المردود التربهوي      

مما يؤدي إلهى الزيهادة فهي مهردود  ،وذلك ألنها تزيد من التفاعل بين الطالب والمعلم ،لعملية التربويةوسائل االتصال في ا

الصههفوف،  اكتظههاظوزيههادة فاعليتههه عههن طريههق حههل مشههكالت  ،العمليههة التربويههة، كمهها تعمههل علههى تحسههين نوعيههة التعلههيم

سهتثارة اهتمهام الطههالب وإشهباع حاجهاتهم للههتعلم، اوومواجههة الهنقص فهي المعلمههين المهؤهلين، ومراعهاة الفههروق الفرديهة، 

          .اشرنا الي ذلك  كما عن طريق إشراك أكثر من حاسة في عمليات التعلم ،وتساعد على زيادة خبرات الطالب وتنوعها



 

 

ى التفكيهر وتعمل على ترسيخ وتعميق مادة التعلم، واالبتعاد عهن الوقهوع فهي اللفظيهة المجهردة، كمها تنمهي القهدرة عله      

تقوي شعور المتعلم بأهمية معلوماته التي اكتسبها بتجاربه وجهده، وتهوفر الوقهت والنفقهات، باإلضهافة والعملي واإلبداعي،

 .الطالبلتوصيل المادة أو البحث أو الخبرة إلى عدد كبير من 

تخدام السههليم لهههذه الوسههائل أو السههاإال إنههها تكههون رهههن  ،وقههد أضههافت كتههب األدب التربههوي الكثيههر مههن هههذه الثمههار      

 (93م، ص 9551)سالمة   . األساليب، وليس باعتبارها مواد أو أدوات بمعزل عن الموقف االتصالي التربوي ككل

   

- :اختيار طسائ  طأساليب االتصا  التعليمي 

 ،خر المهدارس اليهوم بالعديهد مهن الوسهائل التعليميهة والبهرامج السهمعية والبصهريةتز      

لخدمهة  ،مواد األخرى التي صهممت وأنتجهت بواسهطة جههات عالميهة أو محليهة مختلفهةوال

  هنههاك قههدر كبيههر مههن األسههاليب والطههرق التعليميههة  ،إلههى جانههب ذلههك. األغههراض التعليميههة

الرحالت المدرسية  نذكر منها ،التي تعتبر جسوراً قوية تؤمن سير العملية التعليمية بنجاح

قهدر كبيهر بواجبهه  ءفرصهاً عديهدة ألدا معلموهي جميعاً تتيح لل ،والمحاضرات والتمثيليات

 .من الكفاءة

هنهاك ف س،وتتفاوت من البساطة والتعقيد بقدر تفاوت أهداف الدر ،التعليمية وأساليب التعليماالتصال وسائل  تختلف       

وبعضهها  علم،االعتبهارات مرتبطهة بهالم اعتبارات عديدة ترتبط باختيار الوسائل أو األسهاليب التعليميهة الجيهدة، بعهض ههذه

 .وبعضها مرتبط بالمادة التعليمية ،مرتبط بالطالب

     :أسلطب التعليم ط التعليمية باختيار الطسيلة ة المعلمعالق  

 فهيوعلهى الهرغم مهن أن اهتمامنها غالبهاً ينصهب . شقين أساسيين، شق تربهوي وآخهر تعليمهيينقسم نشاط المعلم الي        

يفتههرض فيههه االشههتراك فههي  علمإال أن النشههاط التربههوي يعتبههر حجههر الزاويههة والقاعههدة األساسههية، فههالم،التعليمههي  الجانههب

 .         النشاطات غير الصفية المختلفة

 ،والمهارات ،فيه قدراً من القدرات الفكرية وكمخلوق أودع هللا  ،كمزيج مركب من خبرات ومعارف مكتسبة علموالم      

يختلف في سلوكه عهن زميلهه الهذي لهم  ،والتدريب التاهيلالذي نال حظاً من  علمفالم. لإلى حا  سلوكه من حال يختلف في

ومهدى حبهه لمهنهة التهدريس، والمواههب  ،كهذلك البيئهة التعليميهة التهي تلقيهى فيهها تعليمههو.يتلق التاهيل والتدريب المناسهبين

 .الشخصية التي تؤهله للقيام بهذه المسئوليات

يختلهف                           :ال الب طعالقته باختيار الطسيلة أط أسللطب التعلليم     

ويؤخهذ علههى . وعالقتههها بالحاسهة الموصههلة التعليميهة تهم علهى التفاعههل مهع الوسههيلةرااختالفههاً كبيهراً مههن حيهث قههدالطهالب 

أنها تتجاههل الفهروق الفرديهة، إال أن التطهور التقنهي واعتمهاد أسهلوب  ،خاصة المبرمجة منها ،الوسائل السمعية والبصرية

 .التعلم الذاتي والتعليم المبرمج ساعد على تذليل هذه المشكلة



 

 

       :المراحلللل  الدراسللللية طعالقتهللللا باختيللللار الطسلللليلة أط أسلللللطب التعللللليم

دنا علههى تحديههد الوسهائل التعليميههة أو األسههاليب قاعهدة مهمههة تسهاع ،والمسههتوى التعليمههي،معرفتنها بالمرحلههة التعليميهة تعتبر

مرحلهة التعلهيم مها قبهل تغلهب علهى  ة،فبينما نجد الوسائل المجسمة ذات األبعهاد الثالثه. التعليمية التي نختارها لتلك المرحلة

التجهرد  الوسهائل واألسهاليب التهي تميهل إلهى نالحهظ ان ،  مرحلهة التعلهيم االساسهيوحتى السهنوات األولهى مهن  المدرسي،

تتهوافر فهي  المههاراتكما نجهد أن الوسهائل التهي تعتمهد علهى الحركهة و. ومراحل التعليم العاليالمرحلة الثانوية  في تتوافر

 .التعليم المهني والتعليم الخاص قطاع 

هناك                   : الماد  التعليمية طعالقتها باختيار الطسيلة أط أسلطب التعليم

ألسلوب الحوار والمناقشة وتبادل المعلومات علم واستخدام الم بالجة المعلومات وعرضها على الطالوسائل وأساليب لمع

م، ص 955)فالتهة   . الوسهائل واألسهاليب التعليميهة الحديثهة دور هو من صميمعلميهم وبين موبينهم  ،أنفسهم ببين الطال

69 – 61 ) 

 

 

 

- :أسلطب االتصا  التعليمي ط مراح  اختيار الطسيلة

الختيار وسهيلة أو  ،ال توجد خطوات ثابتة يتفق عليها علماء التربية أو تقنيات التعليم      

أسلوب تعليمي، وإن كانت هناك خطوات عامة ال بد من أخهذها بعهين االعتبهار عنهد البهدء 

 :في االختيار وهي 

ستخدام وسيلة تعليمية معينة أو أسلوب تعليم يختلف عن األسلوب القائم التأكد من أن هناك حاجة حقيقية ال :تحديد االحتياج

السهتخدام وسهيلة أو أسهلوب  علم،والطالب هناك قنوات مختلفة تولد الحاجة لدى الم علموباإلضافة إلى حاجة الم. أو المتبع

 :ومن ذلك معين، تعليمي

  .ويصعب شرحهاإذا كانت المادة التعليمية أو موضوع الدرس تتميز بالتعقيد  -

 

 (.مراعاة الفروق الفردية)في الفصل يتألفون من شرائح مختلفة المستوى في التحصيل العلمي  طالبهكان  اذا -

       .  ة يناسبان الحالأن يعمد إلى أسلوب أو وسيل علمالم في حال تغيير المنهج او المقرر الدراسي، علي -  

تحديهد الههدف يسهاعدنا علهي االجابهة              :التعليمي الذي يريد اسلتخدامهالهدف من اختيار الطسيلة أط األسلطب   

 ،متههى نسهتخدمها؟ ولمها كانههت المعامهل مختلفههة لمهاذا نختههار الوسهيلة ؟ مها هههي الوسهيلة الجيهدة ؟: عهن اسهئلة اساسههية مثهل 

 .حقق أهدافهوي البهما يناسب ط يختارأن  علموالوسائل مختلفة، فإن على الم ،واألساليب مختلفة



 

 

كثيراً ما يتطلب موقف تعليمي استخدام وسيلة معينة، وبقدر تعدد أنواع الوسائل  :طجطد الطسيلة طإمكانية الحصط  عليها

أن  علهمويفتهرض فهي الم. وعليهه أن يختهار منهها مها يحقهق لهه أهدافهه علم،توافر فرص أفضل أمام المت ،التي تخدم الغرض

 .ية الحصول عليهاالوسائل وكيفبمصادر  يكون ملما

دون التأكههد مههن  ،اسههتخدامنا للوسههيلة                                                 :التأكللد مللن صللالحية الطسلليلة طكفا تهللا

من اختيار  علملذلك ال بد للم ، اليخدم العملية التعليمية كثيرا بل قد يكون سلبا عليها ،صالحيتها وكفاءتها للغرض المطلوب

أو االسهتماع إليهها إذا كانهت  ،، وهذا االختيار يمكن أن يكون بمشاهدتها إذا كانت على هيئة برنهامجاستخدامهاقبل  الوسيلة

 (. 19 – 65م، ص 9551)فالتة . على هيئة تسجيالت سمعية، أو زيارة المكان إذا كانت رحلة أو زيارة للمتحف

 

 

 

 

 

 

  

 

 قواعد اختيار الوسيلة أو                                     

 األسلوب التعليمي                                         

 

 

 

 

 

                                                                                    

 صالحية الوسيلةوجود الوسيلة           تحديد االحتياج           تحديد الهدف           

                                                              

 (1)شكل رقم 



 

 

 نموذج يوضح الخطوات األساسية في اختيار الوسيلة أو األسلوب التعليمي المناسب

 (61م، ص 9551)مصطفى فالتة 

 

- :طكيفية التغلب عليها معطقات االتصا  المؤثر  في العملية التعليمية

أبلهغ وأكثهر  واصهلالرسائل بين المتواصلين تمر بكثير من الظروف التهي تعرقلهها، وانعهدام تلهك المعوقهات يجعهل الت      

. وتشهوش علهي عمليهة االتصهالكثيهر مهن العوامهل التهي تعرقهل هنهاك العمليهة التعليميهة  سيرالصف أثناء داخل في .فاعلية

علههى السههيطرة عليههها؛ مههن ذلههك عامههل الرغبههة  علههمن اسههتيعابها وإيجههاد الحلههول التههي تسهاعد المبعهض تلههك المعوقههات يمكهه

لهتعلم ا تعيهق عمليهة كمها أن الخبهرة السهابقة. فهي الهدرس والعكهس صهحيح بواالهتمام الذي يهزداد بازديهاد مشهاركة الطهال

برات قد تكون ذات اثر نفسهي يعيهق وصهول كما ان هذه الخ. اذا تداخلت المعلومات مع بعضها البعض  ،الرسالة واستالم

 .بصورة فعالة   الرسالة الي المتعلم  

سهببه صهعوبة المهادة أو تأو  ،فقد يسببه عدم اهتمام الطالب بالمهادة. ويعتبر الشرود الذهني نتيجة وسبباً في آن واحد       

مهن  االنفهالتالذين يسببان بهدورهما  ،والمتابعةسبباً في عدم الفهم  نفسه  هو يكون وقد . اصابة الطالب بالتعب واالرهاق

 ً لهذلك فهال يصهح أن . أكثر والمعلميساعده على االرتباط بالدرس  يه،والنظر إلللطالب األسئلة كما ان توجيه . الصف ذهنيا

 .وظهره إلى التالميذ فترة طويلة، ليكتب على السبورة مثالً  علم يقف الم

يبعث أكثرما  ماوالثرثرة هالضوضاء  ، وذلك ألن ما يجري وتصعيب عليه متابعة  ،تشوش كثرة الكالم على السامع       

 .االتصالوبالتالي يعيق عملية  ويقلقه،اإلنسان  الملل في

حسهاس لنها المعلومهات والرسهائل والمفهاهيم، فهإن ضهعفها يسهبب ضهعف اإل وصهلأن الحواس الخمهس ههي التهي ت بما     

وواضحا لكل الجالسين فهي الذي ينبغي أن يكون مسموعاً  علمصوت الممدى وهذا يجعلنا نفكر في . وبالتالي ضعف التعلم

يجب أن يكون مرئياً بوضوح من  يستخدمه المعلم،الذي ( الوسيلة التعليمية ) وكذلك حجم النموذج التعليمي . داخل الصف

ممها  ذلهكأو غير ،أو ملمهس معهدن معهين ،ائحهة غهاز معهينعلهي ركهذلك لحال وينطبق اقبل جميع أفراد مجموعة الصف، 

كما ان راحة المعلم وعدم شهعوره باالرههاق ،وحالهة الطالهب الصهحية ،والبيئهة الداخليهة والخارجيهة .تحسه حواسنا الخمس

 .للفصل،وحاالت الطقس المتقلبة، كل ذلك يؤثر سلبا علي سير العملية التعليمية 

إن ألغلبنا فكرة عن الشخص المثالي ولدينا كذلك بعض التعصبات تجاه نوعية معينة مهن الوجهوه أو المالبهس              

. تلك التعصبات التي قد ال نعيها أحياناً تؤثر ليس على عالقتنا بالناس فحسب بل حتى على مدى فهمنا لهم. . أو المظاهر 

 علموالم. وربما وصول رسائلنا إليه ،حديثه لنا تعرقل وصول رسائله فاألحكام السريعة التي نصدرها تجاه الفرد وحتى قبل

ً )كشخص متكامل يقف        . يخضع للتقويم من قبل الطالب والذي يؤثر كثيرا علي استيعابهم  ،أمام الطالب( أو يجلس أحيانا

. مها يجعهل الهتعلم أكثهر فعاليهةغالبهاً ، في شخصه  قوة جاذبية الطالب نحو موضوع الدرس ،وليس للمعلمفإن  عليهو      

فالعنايهة الفائقهة واالعتنهاء الزائهد بههالمظهر . لالنتبهاه ثيهراوينصهح المعلمهون باالهتمهام بمظههرهم بحيهث ال يكهون المظههر م

 .درجة كبيرةب يشوش كما يشوش إهمال المظهر

ع بعضنا، وإن أكثر مها نفهمهه وندركهه إن اللغة التي تنطقها أو تكتبها ال تشكل سوى جزء يسير من أساليب تفاهمنا م      

مثل الصوت وتعابير الوجه والمالبس واستعمال اإلشهارات وحتهى األمثهال الشهعبية المتعهارف  ،طرق أخرى كثيرةب يأتينا 

 .عليها



 

 

. اتلهك التهي ننطقههالتربية يتصورون أن اللغة التي ال ننطقها تعبر عما نريد التعبير عنه بصورة أدق وأبلغ من  ان خبراء 

فهمهم أو عدم وعن ارتياحهم أو عدم ارتياحهم،  بينبغي أن يقرأ الرسائل الال منطوقة التي قد يعبر بها الطال علملذلك فالم

الزبيهدي   . لغتهه غيهر المنطوقهة بمها ال يتنهاقض مهع لغتهه المكتوبهة اسهتخدامن وهكذا عليهه أن يحسيه.   لما يقدمه لهم فهمهم

 .  (6م، ص 9551)

  : التطصيات 

علي الختصاصيين الترب يين ايلء الهتمام الكبير للكتابة والعمل علي  -5 

 . تط يرها 

افراد مساحات واسعة لتحسين طرق الكتابة المختلفة كمتطلب جامعة في  -1

 . الكليات المختلفة 

 . العمل علي ت فير معامل اللغات بالجامعات  -0

املين فللللي حقلللل التعللللليم علللللي تللل ريب المعلمللللين والسللللاتذة بالجامعلللات والعلللل -4

 الممارسات المطل بة 

 . الهتمام بتصميم ال سائل المتعلقة بكل محت ى تعليمي في المقرر ال راسي  -1

 . العمل علي مراعاة م اصفات ال سيلة الجي ة عن  التصميم  -6

 . ان ل يك ن محت اها اكبر من محت ى المادة ال راسية  - 

  .ان تك ن جاذبة للطلب  -

 . ان ال تكون في المستوى الذي يشغل الطالب عن الدرس -



 

 

 .ان تكون سهلة االستخدام ومن غير تعقيد -

 .ان تكون هادفة  - 

  

   
 المراجع طالمصادر

دي،  .9 لرشي ا اأحمد كامل  اان،  لميل ا ي  ة فل ات تربطيل ط  طدراسل ة، بحل ديميه األكا ة  به لمكت ا اهرة  قه ل

 .م9551

تون  .1 ار جونسههه دجههه اونس،  –ا فههه د  ةروالنههه طيللل ان ث ل ا ة  لمرحلللل ا ي  فللل ي  لمدرسللل ا ا   لنشللل ة  ا ، ترجمههه

م،  ل ق ل ا ار  د  ، اهرة ق ل ا د روحة،  لسي ا ان، مراجعة دمحم  لعري ا م  دمحم علي  دي ق  .م9560وت

بة،  .0 ي لرياضية،أكرم زكي خطا ا لتربية  ا لمعاصر  في  ا لمناهج  فكهر،  –األردن ا ل ا ار  د عمان، 

 .م9551

د دمحم خيري،  .0 لسي لتربطي، ا ا لنفسي  ا لرياض، مطبوعات اإلحصا   ا  .م9519جامعة 

لكلوب،  .9 ا م  لرحي ا د  م،بشير عب عل ت لل م طا ي لل ع لت ا ة  يل ي عمل ا فل كنطلطجيل لت لشهروق،  ا ا ار  د ان،  عمه

 .م9550

ود،  .6 اكر محمههه دي شههه ه حمههه ه، مجاالتللل فللل ئ ه طط ا فللل ا هد ه، أ تللل همي ه طأ تللل هي ي ما لمدرسللل ا ا   لنشللل ا

فيذه طتقطيمه،  دارته طتخ ي ه، تن إ األنهطمعاييره،  ار  د لسعودية،  ا ية  لعرب ا لمملكة  نشهر ا ل ل دلس 

توزيع،  ل  .م9551وا

المة،  .1 افظ دمحم سهه لحهه ا د  م،عبهه ي للل ع لت ا ي  فلل ا  كنطلطجيلل لت ا  طا ائ  االتصلل ان، ط  طسلل هه ار (1)عمي د  ،

لنشر،  اعة وا لطب ل فكر  ل  .م9551ا

د وآخههرون،  .1 ي لسهه ا ود  م محمهه ي لحلهه ا د  م، عبهه ا علل ل ا نفس  للل ا م  ة غريههب، ط عللل بهه ، مكت اهرة قهه ل ، (0)ا

 .م9551

أحمد عثمان،  .5 لرحمن  ا د  لعب ا اهج  ة، ح  ط لبمن لجامعيل ا ائ   لرسل ا ة  بل ا كت ار رق  د وم،  لخرطه ا

مية،  ل عا ل ا ا  ي ق فري أ  .م9559جامعة 

93.  ، را فهه ل ا ر  د هللا عمهه م، عبهه ي للل ع لت ا ا  كنطلطجيلل ى ت للل إ دخ   ملل ل ة ا عهه ة، طب فهه ا ق ث ل ا ار  د ة  بهه ان، مكت عمهه

لعربية،  ا دول  ل ا ب  .م9555خاصة 

دين،  .99 ب د عا لمجي ا د  دما ،عب قل ل ا رب  عل ل ا د  ط  عنل قل ل ا لى فنطن  إ لمدخ   دار جامعه ا وم،  لخرطه ة ا

لنشر،  ل لخرطوم    . م9510ا

ة  .91 اعه لطب ل ة  ا لمواسه ا ار  د ة،  يه االذق  ، وري  ، سه ار  اريخ واالثه ته ل ا اوغاريهت   ، در  جمال حسن حيه

االولى  لطبعة  ا  ، لنشر   .م 1330وا



 

 

لجمبالطي  .90 ا توانسي، _ علي  ل ا فتوح  ل ا و  ب ة أ لتربيل ة طا عربيل ل ا غة  ل ل ا لتدريس  لحديثة  ا األصط  

دينية، ل لنشر  ا اعة وا لطب ل ،  -دار نهضة مصر  اهرة ق ل ا ة،  ل فجا ل  .م9519ا

ة علي دمحم شمو،  .90 لحديثل ا ا  كنطلطجي لت دطلي طا ل ا ت  –االتصا   ي –اإلنترنل لرقمل ا ي  عربل ل ا ر  قمل ل  – ا

 ، ا دي لملتميل نشههر، ا ل ة وا فه ا ق ث ل ل ة  يه لعرب ا ة  قوميه ل ا ار  د نشهر،  ل اث وا لألبحهه ة  يه لعرب ا لشهركة  ا عودية،   لسه ا

 .م9551

ان،  .99 ن ريهه ه، فكههري حسهه تلل ا ق ه طت بي فلل هدا ه، أ ي أسسلل لمدرسلل ا ا   لنشلل كتههب، ط ا ل ا م  ل ا ، عهه اهرة قهه ل ا

 .م9559، (9)

لتربطية، لويس كوهين وآخرون،  .96 علطم االجتماعية طا ل ا لبح  في  ا ين، مناهج  وثر حسه ة كه ترجمه

ية،  لعرب ا لنشر  ا ار  د  ، اهرة ق ل  .م9553ا

لسكران،  .91 ا دراسات االجتماعية، دمحم  ل ا ليب تدريس  لشروق، أسا ا ار  د  .م9515عمان، 

إسماعيل حسين  .91 د هللا،  –محمود  ديق عبه لصه ا ة،عمر  غل ل ل ا م  ي لل ع ي ت رية فل لبصل ا ات  لمعينل ع  ا ب ا مطه

لملك سعود،  ا  .م9510جامعة 

لبسيوني،  .95 ا امحمود  فنية،  ل ا لتربية  ا ادئ  ،مب اهرة ق لمعارف،  ل ا ار   .م9515د

لرءوف كامل،  .13 ا د  لنلاسمحمود عب ا ا  ب الم طاالتصل م اإلعل ه  -مقدمة في علل ه –مفهطمل تل ا  – ن ري

ه  اريخلل ه  –ت ذجلل ليبه  –نما ا له،  –أسلل ائ لشههروق طسلل ا ة  ة نهضهه بهه ، مكت اهرة  قهه ل ،  –ا اهرة قهه ل ا ة  جامعهه

 .م9559

ة،  .19 بههن دمحم عيسههى فالتهه طفى  م، مصهه ي للل ع لت ا  طا ي االتصلل فلل ة  ثلل لحدي ا ات  يلل قن لت ا ى  للل إ دخ   ملل ل دة ا ا عمهه

ات  لمكتب ا لرياض،  –شئون  ا  ، لملك  سعود  ا  . م9551جامعة 

عربيمعروف زريق،  .11 ل ا لخ   ا م  عل ا – كيف ن ة،   اريخية فنية تربطيل فكهردراسة ت ل ا ار  د اهرة  قه ، ل

 .م9519

امرائي وآخهرون،  .10 لسه ا هاهاشم  اهج أسسل لمنل ا -ا ،  -ت طيرهل ا هل ات نشهر ن ري ل ل ل  األمه ار  د األردن، 

توزيع،  ل  .م9559وا

لمناهج، يونس ناصر،  .10 ، ا دة لجدي ا لمطبعة  ا   .م9559دمشق، 

دي  ي ل ق ت ل ا م  ي ل تع ل م عن بعد وا ي تعل ل ا ، لعماس  ا ا عمر دمحم  ي ق فري ا عة جامعة  ، مطب لخرطوم  ا ، لميزان  ا في 

لطبع ا مية  ل عا ل  ا

 

  

 هجر  أساتذ  الجامعات طالمعلمين،                               

 .طدطرها السالب في العملية التعليمية                              

 .طالية الخر طم                                                

 (.  دراسة ميدانية)                                         



 

 

 

 عمر دمحم العماس/ دكتورالإعداد                                                           

 :المستخلص

على كل  ،التعليم العامأصبحت هجرة أساتذة الجامعات، وهجرة المعلمين في     

أم  ،صناعيالأم األكاديمي،  ي،ساستعليم األالو ،الثانوية منهاوأنماطه مستوياته 

، أمراً ملفتاً في كافة القطاعات التعليمية بالبالد، كما أنها أصبحت شغالً شاغالً فنيال

لألسر السودانية جمعاء، بكل أصنافها وقطاعاتها، وذلك مما خلفته من أثر ملموس، 

حد سواء بين أنماط المتعلمين المختلفة،  على المستويات التحصيلية والسلوكية، على

صغاراً وكباراً، وهو ما دعانا للتوقف عندها، لمالمسة أسباب تفشيها وتداعياتها، 

على مختلف األوجه، األكاديمية منها والتربوية، واالقتصادية، واالجتماعية، 

ر في والسياسية وغيرها، مما تعد للهجرة وأسبابها، األثر المباشر أو غير المباش

 . تحديد صياغتها الجديدة

ستتناول الورقة جوانب متعددة، تتعلق بالهجرة ومسبباتها، وآثارها السالبة،      

وذلك من . علي المتعلم، وعلى األسرة والمجتمع كافة، وعلى الوطن بصورة أشمل

خالل ما قمنا به من مقابالت، ألنماط معينة من المكون السوداني، من المهتمين 

كيمت بنودها من قبل ذوي الخبرة في بأمر هج رة أساتذة الجامعات و المعلمين، ح 

 . التعليم، وفي المجتمع، وقد طبقت أحكامها كاملة، ممن تمت معهم تلك المقابالت

عمداء كليات التربية، ومديري التعليم : شملت المقابالت عينات عشوائية من    

المدارس، والمعلمين، وأولياء األمور، ، و مديري (الثانوي والتعليم األساسي)العام 

 .والطالب

تمت كل المقابالت في والية الخرطوم، بكونها الوالية القومية، التي تتبني وتحمل    

كل أمال، وتطلعات األمة السودانية، والتي يمكن أن يتم القياس منها، في حاالت 

 .هجرة األساتذة والمعلمين في الواليات األخرى

ي مضامين هذه الورقة ما نصبو إليه من تطلعات نحو سبر أغوار نأمل أن تؤد   

 .هجرة أساتذة الجامعات والمعلمين

 

ABSTRACT: 

 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 :المقدمة

ع ، مالعاملين في حقل التعليمالمعلمين وأو من  ،يتعامل الكثيرون من القراء    

يتطلعون للظفر بها،  ،جتماعيةكميزة ا، والمعلمينالجامعات أساتذة ظاهرة هجرة 

من غير أن يدركوا ماهيتها، وما يترتب عليها من تبعات، فهي في نظرهم هدف 



 

 

ومبتغى، له ميزات وامتيازات ال تدانيها امتيازات أخرى، مهما عظمت، لكنهم لم 

يتسللوا إلى داخل دهاليزها وأروقتها، التي قد تكون مظلمة، أو شائكة، في كثير من 

 .حوال األ

عزيزي القارئ، عليك التدبر، والتفكر، والتمعن، في كل فقرة، أو سطر، أو    

جملة، أو كلمة، أو حتى حرف، فيما سيرد في محتوى هذه الورقة، فلعل هللا جاعل 

 .لنا الخير، فيما ستدلي به من رأي أو معرفة تشفي بها غليلنا وتجزى بها عنده

         

 :أهمية الطرقة

 :أهمية هذه الورقة منتنبع 

 .أهمية الهجرة نفسها -9

 .هجرة أساتذة الجامعات والمعلمين، وما تخلفه من آثار في العملية التعليمية -1

 .عملية استقرار األساتذة والمعلمين وعطائهم -0

 .الوضع االقتصادي المزري الذي يعيشه األساتذة والمعلمين -0

 .الطالب كاستثمار تربوي -9

 

 :أهداف الطرقة

 .مفهوم الهجرةتعرف  -5

 .تعرف دواعي الهجرة -1

 .تعرف اآلثار السالبة الهجرة -0

 .تعرف األوضاع الوظيفية لدى األساتذة والمعلمين -4

 .تعرف نظرة المجتمع تجاه هجرة األساتذة والمعلمين  -1

 

 

 :مفهطم الهجر 

تعتبر الهجرة منشطاً حيوياً، من نشاطات الحياة االجتماعية، واالقتصادية، وهي    

ً لكل فرد، في سبيل تأمين متطلبات مأكله، ومشربه، وملبسه، وأمنه،  تعتبر حقا

وجميع ما يمكن أن يتوصل إليه بالطريقة المشروعة، التي ال ت ظهر أي تعد على 



 

 

أمور حياتهم المختلفة، وما يكفل لهم األمن حقوق اآلخرين، وحرياتهم، فيما يختص ب

 .والرفاهية الالزمة

تعني الهجرة تنقل األفراد أو الجماعات، من موطن آلخر حسب حاجاتهم الملحة،    

التي تتعلق بأمر وجودهم كبشر، يقومون أثناءها بمباشرة نشاطات تتعلق 

ن بحقوق لهم باستمرارهم أحياء، يؤدون ما عليهم من حقوق لآلخرين، ويتمتعو

 .عليهم

 :الهجر  نطعان

 .                 الهجر  الداخلية: أطالا 

في نطاق البيئة المحلية الواحدة، كالهجرة  ،تعني انتقال األفراد أو الجماعات

من الريف إلى المدن، داخل حدود الوطن الواحد، وقد تكون عكسية من 

إيجابيات مثل تلك  المدن إلى األرياف، ولكل محاسنه وسلبياته، تتمحور

الهجرة، في التكسب االقتصادي، من أجل لقمة العيش، كممارسة الزراعة أو 

التجارة، أو ممارسة النشاطات الحرفية، كالنجارة، والحدادة، ومختلف أنواع 

الصناعات، التي يجيد األفراد المهاجرين تناولها، وقد تأتي للفرد الهاجر 

من قبل، والتي قد تشمل لهجة التخاطب، أو  بألوان من الثقافة التي لم يعتدها

السلوك، في مختلف الحاالت، كما أنها ومن جانب آخر، قد يعاني 

المهاجرون أثناءها، من كيفية التأقلم على تلك البيئات الجديدة، وعلى طرق 

ممارسة التكسب، والمعاناة في االنغماس في خصوصيات تلك المجتمعات، 

دات، كما أن المهاجر كثيراً ما ينتابه الشعور من عادات، وتقاليد، واعتقا

ما يعتري الكثير : بالغربة، التي ربما تؤدي إلى عواقب ال تحمد عقباها، مثل

منهم الوقوع في براثن الحاالت النفسية، والتمزق العاطفي، الذي قد يقف 

 .حائالً دون تحقيق ما قد كان مبرمجاً له

يمكن تجاوز سلبياته بسهولة، نسبة مثل هذا النوع األول من الهجرة،     

لعدم كبر الكلفة، في عملية الرجوع للوطن األصلي، كما أني األثر الباقي من 

تلك الهجرة، سرعان ما تتبدد أعراضه، ورواسبه، عند العودة إلى المجتمع 

 .القديم، من غير خسائر مادية أو معنوية تذكر

ا   :الهجر  الخارجية: ثانيا

األفراد أو الجماعات، من الموطن األصلي في الوطن  تتمثل في تنقل     

الواحد، إلى البالد المجاورة، كما هو الحال عندنا اليوم والمألوف، في 



 

 

الهجرة التي بدأت بالبالد العربية، وتمددت بعدها لجميع دول العالم، كبيرها 

وصغيرها، بعيدها وقريبها، والتي ارتادها الكثير من شبابنا، من الذكور 

إلناث، ومن الشيب نساًء ورجاالً، ألسباب عدة، سنقف على بعض منها وا

 .من خالل مجريات هذا البحث

الهجرة الخارجية أكبر كلفة من الهجرة الداخلية، حيث أنها تتطلب الكثير    

من المال، لتكملة إجراءات السفر القانونية، أو اإلجراءات غير القانونية، في 

غير المشروعة، إضافة إلى قيمة تذاكر السفر،  حالة سفر األفراد، بالطرق

ونفقات المعيشة والسكن في بالد المهجر، في الفترات األولى من الوصول 

 . إليها

 :ينقسم استقدام المهاجرين إلى قسمين   

 :االستقدام الفردي -5

وهو الذي تتكفل فيه الجهة المستقدمة بكل نفقات السفر، وما يتبعها من      

ويتم ذلك عبر القنوات الرسمية . إجراءات اإلقامة، والسكن، والتنقل الداخلي

 .بين الدولتين، أو بين األفراد والجهة المستقدمة فقط

 

 :االستقدام الجماعي -1

ما بين مجموعة من المستقدمين وجهة  ،ذي يتم التعاقد فيهلوهو ا   

بموجب اتفاقات معينة بمشاركة الدولتين المعنيتين، تتطرق فيه  ،االستقدام

بنود االتفاق، لكل ما يخص إجراءات السفر، واإلقامة، والراتب، وغير ذلك 

من الشروط، ويعتبر ذلك هجرة مشروعة، وهي ذات أقل معاناة من الهجرة 

 .يدة بفترة زمنية محددة، قد تكون قابلة للتجديدغير الرسمية، وتكون مق

 :الهجر  من غير استقدام

أو تقوم به  ،يقوم به األفرادالذي  ،هي نوع من أنواع التنقل العشوائي    

، غايته النزوح عن األوطان، لتحقيق مآرب بطرق غير مشروعةالجماعات، 

 .خاصة ومتفرقة

اصيلها، فهي في نهاية األمر، مهما تعددت أنواع الهجرة، وتفاوتت تف    

ً في نشاطات حياتهم،  ً أو إيجابا خروج عن حياة األفراد التقليدية، تؤثر سلبا

 .وفي عطائهم بقدر كبير



 

 

 :دطاعي الهجر 

أسباب عدة أدت إلى هجرة السودانيين، من مختلف القطاعات هنالك     

التعليم، ومن والفئات، ومن مختلف األعراق، من الذين نالوا حظاً من 

األميين، ومن الموظفين و من العمال، وغيرهم إالي أني ما يسترعي انتباهنا 

هنا هو هجرة أساتذة الجامعات والمعلمين، الذين لهم أبلغ األثر، فيما يخلفونه 

 .من تداعيات، قد تؤدي إلى تنكيس مسار التعليم رأساً على عقب

ً مما توصل من حصيلة المقابالت التي ذكرنا سابقاً،     نورد فيما يلي بعضا

 :إليه المشاركون فيها

 :كليات التربية

في رأيكم ما هي الدطافع طاألسباب التي تؤدي إلى هجر  : السؤا  األط 

 (.ثالثة فق )األساتذ ؟

عميد كلية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية، /  أدلى الدكتطر ياسر بابكر   

ساتذة الجامعات لخارج البالد، وترك بما يفيد في دواعي وأسباب هجرة أ

 :يعملطن فيهاكلياتهم التي 

 .الوضع االقتصادي الضعيف -9

 .تحقيق فوائد السفر األخرى خالف المال  -1

 (.العالقات االجتماعية)الضغوط االجتماعية   -0

من الوضع االقتصادي الضعيف، إلى  ياسر/ يبدو أني ما يرمي إليه الدكتور     

ومستحقاتهم، فهي ال تفي بالحد األدنى لاللتزام المعيشي  تدني معاشات األساتذة

 . لألسرة، صغيرة كانت أم كبيرة

 :فهيأما ما يعنيه بتحقيق فوائد السفر األخرى     

تفريج هم وعلم وآداب وصحبة ماجد، وكلها من الغايات المثلى، التي جاءت في  

 :بعض أبيات من الشعر لإلمام الشافعي تقول

 ان تكتسب العالتغرب عن األوط

 وسافر ففــي األسفار خمس فوائد

 



 

 

 تفــريج  هم  واكــتساب  معيشة

 .وعـــلم  وآداب  وصحـبة مــاجد

إالي أني من يقرنون سفرهم بهذه الغايات، قليلون جداً بالنسبة لغيرهم من المهاجرين    

 .من األساتذة

فيما يختص بالضغوط االجتماعية، فكلنا يعيش هذا الضيق المعيشي، الذي ساق      

الكثيرين من المعدمين إلى الجنوح، مما روع المجرمون فيها حياة البعض، عن 

طريق السرقات المتكاثرة، وأعمال السطو التي تعمر شتى البقاع، والتخطيط الدقيق 

 .الجريمةالرتكاب حاالت الغش واالحتيال، وتنفيذ 

ً تبعات التواصل االجتماعي، في المناسبات       إلى جانب ذلك هناك أيضا

 :مث االجتماعية المختلفة، 

 .الزواج والوفيات وغيرها، وهي التي تتطلب نفقات جانبية ليست بالقليلة        

 

عميد كلية التربية جامعة الخرطوم، فقد أورد  -سمير دمحم علي الرديسي/ أما الدكتطر

 :في هذا المجال ما يلي

 .تدني األجور -9

 .ارتفاع تكاليف المعيشة -1

 .افتقاد البحث العلمي -0

 .أسباب سياسية مختلفة -0

في البندين األول والثاني، برؤية الدكتور  سمير/ تطابقت رؤية الدكتور

ياسر، مع إضافة ما هو غائب عن الساحة العلمية، وهو البحث العلمي /

 ً لمدى تطور األمم ورقيها، بفضل ما يقدمه  الذي يعتبر معياراً ومقياسا

أبناؤها، أما ما يجود به البعض مما يسمى مجازاً بالبحوث العلمية، فهو 

مادة ورقية مكانها الدائم، أرفف المصالح والمؤسسات الحكومية وغير 

الحكومية، وهي ذات البحوث التي ينقلها البعض من بحوث سابقة، حتى 

محتوى وشكالً، غايتها الترقي لدرجات أصبحت كل بحوثنا متشابهة، 

 .وظيفية عليا وليس إالي 

هو ذلك الغبن السياسي  األسباب السياسية،أما المقصود من       

د، لكن ما نرمي  الموروث، فقلما تجد أمة من األمم، لها توجه سياسي موحي

إليه، هو الحساب السياسي الدقيق، الذي ربما يعمل على تجميع أبناء األمة 



 

 

جماح الهجرة، في  ى صعيد واحد، لحمل آمال الوطن وتوحده، وكبح عل

 . نفس الوقت 

 

مدير  -حيم أحمد سالمرعبد ال ./د. أفي دواعي الهجرة وأسبابها أدلى     

 :سابقاً، بما يلي –بخت الرضا وعميد كلية تربية  -المناهج والبحث العلمي

 .األسباب المالية -9

 .بغية العمل -1

 .السكن -0

، جاء متطابقاً مع ما أدلى به سابقيه  عبد الرحيم /.د .أإني ما أدلى به    

في البند األول، أما البندين الثاني والثالث، فهما من ضمن مشتقات البند 

، مقارنة بما العم  المجاي: األول، ولعله قصد بما جاء في البند الثاني

 .يتلقاه األستاذ من أجر نظير عمله بالسودان

 

كلية التربية، جامعة  – ال يب نطر الهدى/ الكتطرا جاء على لسان كم   

 :أم درمان اإلسالمية

 

 .من أهم الدوافع رفع المستوى االقتصادي -9

يتطابق مع ما  ،ال يب/ الدكتطرمن هنا نالحظ أني ما نص عليه رأي 

 .ورد فيما جاء به زمالؤه السابقون

كلية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية،  – عبد الماجد أحمد عبد هللا/ الدكتطرأما    

 :فقد أورد في هذا الجانب ما يلي

 .ضعف الراتب في السودان، وإغراءته في الخارج -9

 .عدم توافر الحريات واإلقصاء الممنهج لمخالفي الرأي -1

 .التحيز في الترقيات وعدم تولي البعض للمناصب اإلدارية -0

آراء بقية الزمالء، مما يعضد  األول، مع عبد الماجد /الدكتطرتطابق رأي 

 .واقعية األسباب المالية الداعية للهجرة

 

كلية التربية جامعة  – حنان دمحم عثمان الفاضالبي/ كتطر دالأما    

 :الخرطوم، جاءت بما يلي

 .لتحسين الوضع المالي -9

 .الكتساب خبرات مختلفة -1

ً ( األوراق العلمية والبحوث)اإلنتاج العلمي  -0  .أحيانا



 

 

من حديث، تطابق في جميع اآلراء،  عليه يصبح ما يعني الوضع االقتصادي      

 .مما يؤكد صدقه وواقعيته، إلى جانب اآلراء األخرى المذكورة

يعتبر ما أدلى به األساتذة في هذا المجال وافي ويالمس الصدق والحقيقة كثيراً،     

 .ويعتبر من الواقع المعاش اآلن

ة المقابلة، من قبل األساتذة المعنيين، يمكننا التعرض إليها لإلجابة على بقية أسئل    

 :كما يلي لمزيد من اإليضاح

 ما هي درجات األساتذ  الط يفية األكثر هجر ؟ :السؤا  الثاني

 .أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك :ياسر./ د -9

 .فئة األساتذة الشباب: سمير./ د -1

 .ذةالمساعدون والمشاركون واألسات: عبد الرحيم./ د.أ -0

 .أستاذ مساعد فما فوق :ال يب./ د -0

 (.بروفيسور)األستاذ المساعد، األستاذ المشارك، األستاذ  :عبد الماجد./ د  -9

 .األستاذ المساعد: حنان ./ د  -6

 

 :يتضح مما سبق ذكره، أني األساتذة مجمعون من خالل إجاباتهم على    

الفئات المدربة التي تقوم ، وهم من أهم األساتذ  المساعدطن طاألساتذ  المشاركطن 

 .بجل العمل التدريسي، واإلداري، بالكليات

 

 منذ متى بدأت هجر  األساتذ  بصطر  طاضحة؟: السؤا  الثال 

 .سنة 99سنوات و   0تفاوتت إجابات األساتذة ما بين    

سنوات، نسبة للتدافع المريب من  0إالي أننا نرجح الرأي األول الذي يشير إلى 

لجامعيين، نحو  أرض المهجر، وال يعني ذلك أني الهجرة بدأت في هذا األساتذة ا

 . الوقت بالتحديد، إنما سبقت ذلك بكثير من األعوام

 

م 1351عدد األساتذ  الذين هاجرطا منذ بداية العام المنصرم  كم :السؤا  الرابع

 طحتى اآلن؟



 

 

 . في الكلية الواحدة أستاذاً وأكثر 13أساتذة إلى  93تفاوتت اإلجابات ما بين      

تدلل هذه اإلجابات، على أني األعداد التي هاجرت من جميع كليات التربية، في 

 .والية الخرطوم كبيرة جداً، خالل العام المنصرم وحتى اآلن

 

ا للمهاجرين؟ :السؤا  الخامس  ما هي أكثر الدط  استق ابا

 .السعودية و ليبيا: كل اإلجابات تقول     

 

 ه  شكلت هجر  األساتذ  عجااا في هيئة التدريس؟ طكيف؟ :السادسالسؤا  

 (:نعم..)جاءت كل اإلجابات ب     

 :أما كيف؟ فجاءت كاآلتي

 (.سمير. د.)زيادة العبء التدريسي -9

 (.سمير. د.)فقدان اإلشراف على بعض التخصصات في الدراسات العليا -1

 (.ياسر. د.)نقص في أعضاء هيئة التدريس -0

 (.ياسر. د.)ءاتنقص في الكفا -0

 (.عبد الماجد. د.)األقسام خالية من الدرجات العليا -9

 (.عبد الماجد. د.)قلة الخبرة عند الموجودين من صغار المحاضرين -6

 (.حنان. د.)زيادة العبء التدريسي على الموجودين من األساتذة -1

 (.حنان. د.)األثر الواضح السالب في التحصيل األكاديمي للطالب -1

 (.طيب. د.)ضح من خالل التدريسنعم وبشكل وا-93

 (.عبد الرحيم. د.أ)نعم  -99

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف تم تجاطا ذلك؟

 :جاءت اإلجابات كاآلتي

 (ياسر. د.)تم تجاوز ذلك بالتعيينات ولكنها تعيينات تفتقر إلى الخبرة -9

 (.طيب. د.)بالتعيين الجديد أو استمرار أساتذة المعاش -1

 .سمير. د.)الخارجحضور بعض المبعوثين من  -0

 (.سمير. د.)ترفيع مساعد التدريس إلى درجة محاضر -0

 (.عبد الماجد. د.)تم التعيين لغير المؤهلين -9



 

 

 (.عبد الماجد. د.)تمت الترقيات بطريقة متساهلة -6

تمت االستعانة باإلداريين وغيرهم في المصالح األخرى للقيام بالتدريس مما  -1

 (. دعبد الماج. د.)أضعف العملية التعليمية

 (.حنان. د.)االستعانة بالمتعاونين من حملة الماجستير -1

لألستاذ من حملة الماجستير أثر كبير، ألن الطالب ال يستطيعون االستفادة ) -5

منه في كثير من الجوانب والقضايا األكاديمية، نسبة لوجوده في زمن 

. د (  "المحاضرة فقط، وبعدها يغادر لمحاضرة أخرى بجامعة أخرى

 ."حنان

 

الشك أن كل الحلول المطروحة أمامنا، ال تفي بالمطلوب، وهي حلول تفعل       

 .بالعملية التدريسية في الجامعات، كما يفعل المعول الهديام

 

 ه  هناك أثر باين في تدني مستطى ال الب نتيجة لتلك الهجر ؟: السؤا  السابع

 طكيف؟

 . (نعم..)بجاءت كل اإلجابات 

 :يفجاءت كاآلت ؟كيفأما 

. د.)نعم التدني واضح، ألن بديل األساتذة المهاجرين ليس لديه الخبرة الكافية -9

 (.ياسر

 (.طيب. د.)بشكل واضح من خالل تدني المستوى -1

 (.طيب. د.)ضبط األستاذ األساسي للطالب -0

 (.دز عبد الماجد.)نعم، بل تدهور في المستوى -0

 .المهارات التدريسيةأستاذ التربية اإلسالمية غير متمكن من مادته، وال  -9

6-  ً  (.عبد الماجد.)أستاذ اللغة العربية ضعيف لغوياً وإمالئيا

نعم األثر واضح في كثير من الجامعات تمت ) حنان. د جاء في إجابة  -1

االستعانة بالمحاضرين الذين لم يكتمل تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى ذلك فقد 

 (.وافرة لديهم قبل الهجرةالطالب اإلرشاد األكاديمي والمتابعة التي كانت مت

 (.سمير. د.)ال أعرف -1

 (.عبد الرحيم.)نعم -5

 



 

 

ال مجال لنا إال أن تكون إجابتنا باإليجاب أيضاً، لما نلحظه من تدني     

صريح، وواضح، في مستويات طالبنا، يوحي بأفول نجم التعليم، إذا ما لم 

نستفق مما خيم علينا من وجوم، بإتباع سياسة تعليمية ناصحة، تتضمن 

 .معالجة دواعي هجرة األساتذة

 

 ستاذ الجامعي كراتب شهري عند تعيينه؟كم يتقاضى األ: السؤا  الثامن

 :اتفقت اآلراء على اآلتي مع اختالف طفيف   

 .ج لحملة الماجستير1333و ----ج 9933ما بين      

 .ج لحملة الدكتوراه0333و  -----ج1333وما بين   

ً قوياً، ألن يترك        عزيزي القارئ، أال يعني ذلك، أني هذه الرواتب تعد دافعا

 الخدمة، ويرحلوا بخبراتهم الثرة إلى أرض المهجر؟ األساتذة

ً لما يتطلبه حق الوطن، إال       إنه سؤال يراه البعض إيجابياً، ويراه البعض منافيا

 .أنه وفي الحالين يصبح سؤاالً محيراً 

 

أال تعتقد أّن في هجر  األساتذ  ، كسب جديد من الخبرات  :السؤا  التاسع

 للط ن؟ طالمعارف قد تعطد بفائد 

 :أتت كل اإلجابات في قالب اإليجاب بالصيغ التالية  

 (.سمير. د.)ذلك صحيح في حالة عودتهم مرة أخرى -9

نعم يتحقق ذلك الكسب ولكن معظم أعضاء هيئة التدريس يتجاوز مدة  -1

 (.ياسر. د.)اإلعارة ويفصل

 (.عبد الرحيم. د.)نعم إذا عادوا أساتذة في الجامعات -0

 (.طيب. د.)مقننةإذا كانت بصورة  -0

عبد . د.)ال يتم استيعاب األساتذة بالطريقة المثلى التي تليق بهم عند عودتهم -9

 (.الماجد

 (.حنان. د.)نعم ولكن الهجرة قبل دفع ضريبة الوطن غير مرغوبة -6

 .كلها إجابات بنعم إالي أنها غير متفائلة        

 



 

 

 ما هي التخصصات األكثر هجر ؟: السؤا  العاشر

 :ابات كاآلتيأتت اإلج

 (.سمير. د.)العلمية، اللغات، التربوية -9

 (.طيب. د.)أكاديمية -كل التخصصات الجامعية، تربوية  -1

 (.ياسر. د.)التخصصات التربوية -0

 (.عبد الرحيم. د.أ.)الحاسوب، اإلنجليزي، الرياضيات، اللغة العربية -0

 (.عبد الماجد. د.)العلوم التربوية -9

 (.حنان. د)التربوية  -6

تعني هذه اإلجابات أني داء الهجرة ال يستثني أحداً، بل هو حظ الجميع، مما     

ولننظر إلى قائمة المواد أمامنا ماذا تبقى لكليات التربية من . يوحي بأن الخطب جلل

 أساتذة غير العلوم النسائية؟

 :التعليم العام

هجرة المعلمين، أما ما تم من مقابالت في حقل التعليم العام، فيما يختص ب     

 :كاآلتيفكانت الحصيلة 

 في رأيكم ما هي الدطافع طاألسباب التي تؤدي إلى هجر  المعلمين؟ : السؤا  األط 

مدير إدارة المرحلة الثانوية،  – أاهري العطض الصديق حامد/ األستاذأجاب     

 :باآلتيوالية الخرطوم، 

 .الدوافع االقتصادية -9

 .تدني راتب المعلم بالسودان -1

 .لتحسين الوضع المعيشي لألسرة -0

 

، مدير مرحلة التعليم األساسي، والية دمحم عبد القادر دارفطر/ أما األستاذ

 :يليالخرطوم، فأجاب كما 

 .دوافع مادية -9

 .دوافع اجتماعية -1

 

فيما . مدير المرحلة الثانوية، محلية كرري – عبد هللا القمر /األستاذ أدلىكما      

 :باآلتييتعلق بدواعي هجرة المعلمين 



 

 

 .الحالة االقتصادية التي تمر بها البالد جعلت الوظيفة طاردة -9

ً إلى الهجرة  -1 عدد كبير من المعلمين من أصحاب الطموح، يتطلعون دائما

 .لتحسين أوضاعهم

التعليم في أول القائمة ال توجد األسوة في البالد المتقدمة، التي تجعل خدمة  -0

 .لدينا في السودان

مدير المرحلة الثانوية، محلية أمدرمان، فقد  – األستاذ بشير حجااأما    

 :يليأورد في إجابته على نفس السؤال بما 

 .ضعف الراتب -9

 .الظروف المعيشية الصعبة -1

  .لتحسين مستوى المعيشة -0

 

مدير مدرسة األهلية الثانوية النموذجية، محلية  – أحمد آدم /األستاذأما 

 :كاآلتيأم درمان، فقد جاءت إجابته 

 .والتضييق على المعلمين( الصالح العام)الفصل التعسفي  -9

تعيين مدراء أقل درجة من معلمين كثر )تدني الخدمة المدنية  -1

 .الوالء وليس الكفاءة( بالمدرسة

 .ضعف المرتبات -0

معلم بالمدرسة األهلية الثانوية  – إدريس مهدي يعقطب/ أما األستاذ

 :يليالنموذجية، محلية أم درمان، فجاءت إجابته كما 

 :الدوافع المادية متمثلة في -9

 .األكل، السكن ، الصحة -1

 

يالحظ في اآلراء المذكورة، أن الناحية المالية التي تتعلق بمعيشة    

المعلمين، هي التي اجتمعت حولها اآلراء جميعاً، أما ما ذكر من 

 .أسباب أخرى فهي واقعية ومعاشة لدى الجميع

 

 :نتعرض لبقية أسئلة المقابلة الخاصة بالتعليم العام مجملة في اآلتي      

 هي درجات المعلمين الط يفية األكثر هجر ؟ ما: السؤا  الثاني

 :كاآلتيكانت اإلجابات  

 (.مهدي.)الصغرى والكبرى -9



 

 

 (.القمر.)الخامسة والرابعة والسابعة -1

 (.حجاز(.)9،1،5)الدرجات الوسيطة  -0

 (.آدم.)السابعة والخامسة والرابعة -0

 (.دارفور.)الوظائف الدنيا الثامنة إلى الخامسة -9

 (.أزهري. )1،1،5لتدرج الدرجات الوسيطة وبداية ا -6

 

تمثل هذه الدرجات أصحاب القوة الفاعلة في العمل التدريسي الميداني،     

وهي أقل الدرجات رواتباً، كما هي في ذات الوقت الدرجات التي ستخلف 

الشك أن غيابها عن . الدرجات العليا في المجال اإلداري، بعد أن يتم تدريبها

ً ثقيالً في مسار العملية التعليمية  الساحة التعليمية سيمثل هاجساً  كبيراً وعبئا

 .بصفة عامة

 

 

 منذ متى بدأت هجر  المعلمين بصطر  طاضحة؟: السؤا  الثال 

 :كاآلتيجاءت اإلجابات     

 -1399م، لكن بصورة مزعجة الثالث سنوات األخيرة،9510بصورة  -9

 (.أزهري) 1390 -1391

 (دارفور.)منذ فترة ليست بالقصيرة -1

 (.مهدي.)م1393بداية منذ  -0

 (.حجاز.)م1399منذ   -0

 (.آدم.)م9553منذ  -9

منذ عهد مايو عندما سمح النظام للمعلمين باالستقالة والعمل خارج  -6

 (.القمر.)البالد

ت ظهر هذه البيانات أن هجرة المعلمين إلى خارج السودان بدأت قبل    

دمه بالد هجرة أساتذة الجامعات بوقت كبير، قد يعزى ذلك للطلب الذي تق

المهجر للمعلمين، أو للوضع الذي يتميز به المعلم السوداني، من الكفاءة 

العلمية والتأهيل والتدريب، أو نسبة إلتاحة الفرصة للهجرة المقننة، لمعلمي 

 (.كما أورده، القمر)م 9510المرحلة الثانوية في العام 

 

ا للمهاجرين؟: رابعلالسؤا  ا  ما هي أكثر الدط  استق ابا



 

 

 (.أزهري.)لسعوديةا -9

 (.دارفور.)دول الخليج -1

 (.القمر.)دول الخليج والسعودية -0

 (.مهدي.)السعودية وليبيا -0

 (.حجاز.)السعودية وليبيا والكويت -9

 (.آدم.)قطر ، عمان، الكويت، اإلمارات، اليمن -6

 

مما هو واضح في البيانات المذكورة، فقد نالت السعودية الحظ    

األكبر في استقطاب المعلمين السودانيين المهاجرين ، ربما يعزى ذلك 

لظروف التوظيف األمثل مقارنة بينها وبين الدول األخرى، أو لحاجة 

السعودية الماسة لهؤالء المهاجرين، أو لقربها من السودان، أو لوجود 

 .ين الشريفين فيهاالحرم

 

 ه  شكلت هجر  المعلمين عجااا في هيئة التدريس؟ طكيف؟: السؤا  الخامس

 (.أزهري.)إلى حد ما -9

 (.دارفور.)نعم، بعدم استبدالهم بآخرين -1

 (.مهدي.)فقدان الخبرات. نعم -0

 (.حجاز.)في الكوادر المؤهلة. نعم -0

 (.آدم.)هاجر معظم المعلمين األكفاء. نعم -9

جزءاً من العجز، فهي تتم بعد التعيين الجديد، وأيضاً تسبب هي دائماً تشكل  -6

 (.القمر. )خلالً في الكفاءات

يالحظ أني كل اإلجابات جاءت بنعم، مما يدل على أني العجز أصبح أمراً    

 ً  .واقعا

 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف تم تجاطا ذلك؟

 (.أزهري.)التعيينات الجديدة -9

 (.دارفور.)هجرةبالتعيين في العام القادم لل -1

خريجو الزراعة، والبيطرة، والهندسة، )تعيين معلمين بتخصصات بديلة -0

 (.آدم(.)واآلداب، والحقوق، والتجارة

 (.حجاز.)بالتعيين الجديد -0

 (.مهدي.)بالتعيين -9



 

 

في والية الخرطوم تأتي الكفاءات من خارج الوالية، كما يتم استيعاب  -6

 (.القمر.)الخريجين إلكمال النقص

 

أجمعت كل اإلجابات، على التعيين إلكمال النقص، وهو الرأي الذي     

 :نستطيع أن نستنتج منه

أنها تعيينات لمعلمين من غير خبرات كافية، لمزاولة العمل       

بالتدريس في الصورة المطلوبة، وهم ممن يحتاجون لتدريب كافي، مما 

ذا يظل العجز في قد يؤهلهم لدق أبواب الهجرة المفتوحة أمامهم، وهك

 .هيئة التدريس، جرحاً دامياً أبداً 

 

 

 تقاضى المعلم كراتب شهري عند تعيينه؟يكم  :السؤا  السادس

 (.أزهري)ج 693حوالي  -9

 (.دارفور)ج 933 -1

 (.القمر.)أربعمائة جنيه فما فوق -0

 (.مهدي.)ال أدري ولكن الراتب المحدد ال يعطى في الوقت المحدد -0

 (.حجاز.)ال إجابة -9

 (.آدم.)ةال إجاب -6

هكذا وعلى ضعفه، يظل  راتب المعلم عند تعيينه مجهوالً، حتى لدى الذين           

يعملون في الحقل التعليمي، مما يوحي بعدم جدواه في تسيير لدفة البعض من 

 .متطلبات المعلم الحياتية

 

 :إحصائية

حياة بابكر، رئيس قسم التخطيط االستراتيجي، وزارة  /في مقابلة مع األستاذة  

التربية ولتعليم والية الخرطوم، أفادة األستاذة بأن عدد المهاجرين من معلمي 

 : م هو1391ومعلمات المرحلة الثانوية للعام المنصرم 

 (.مائة وواحد وأربعون.)معلماً ومعلمة(  909) 

لوالية، فال توجد لديها إحصائية خاصة أما بالنسبة لمرحلة التعليم األساسي با   

إنما ما هو موجود، إحصائية بعدد الذين . بالهجرة، لعدم السماح بها من األساس



 

 

تقدموا باستقاالتهم، من المعلمين والمعلمات، ألسباب متفرقة، ليست ذات صلة بهذا 

 .البحث

 

 

 :ال الب

 :الطالبفيما يلي إجابات أسئلة المقابلة مع    

 :الجامعات الب 

 :تمت المقابلة مع الطالب اآلتية أسماؤهم    

 .تربية -أم درمان اإلسالمية –عبد هللا أحمد دمحم  -

 .تربية -أم درمان اإلسالمية –الطيب إسماعيل أحمد  -

 .تربية -أم درمان اإلسالمية -عبد الناصر أبو زيد -

 ما هو األثر األكاديمي والتربوي والنفسي عليك جراء هجرة أستاذك؟ :السؤا  األط 

يكمن األثر في عملية تقدير الشهادات والوثائق بالنسبة للطالب عندما يفقد  -9

  (.عبد هللا.)أساتذة بالده

األثر األكاديمي هو قلة التحصيل، وتراجع المستوى األكاديمي إلى حد  -1

القدرة على التكيف مع األستاذ أما األثر النفسي، فهو عدم . أدنى،

 (.الطيب.)الجديد

 (.عبد الناصر.)في الحقيقة أثر سلبي فالسودان أحوج لهم -0

 

من طجهة ن رك ه  يمتلك أستاذك المهاجر الخبر  الكافية في : السؤا  الثاني

 ك؟يلإتطصي  الماد  الدراسية 

نعم بالتأكيد، ألنه يعرف يوصل المعلومة بطرق عدة حسب األعراف  -9

 (.عبد هللا.)العاداتو

 (.الطيب)نعم  -1

 (.عبد الناصر.)يمتلك أكثر -0

0-  

 .قارن ما بين درجة تحصيلك الدراسي قب  طبعد هجر  أستاذك :السؤا  الثال 



 

 

 (.عبد هللا.)قبل هي األفضل دائماً وبعد هي متدنية الشك في ذلك -9

 (.الطيب.)تدنى المستوى التعليمي بعد هجرة األستاذ -1

 (.عبد الناصر.)موفق، أما في هجرته عكس ذلكفي وجوده حقيقة،  -0

 

ا، أستاذك قب  أم بعد الهجر ؟  :السؤا  الرابع ا طتربطيا أيهما أنفع إليك أكاديميا

 طكيف؟

ينطوي نفع أستاذي قبل أن يهاجر، ألنه قد يحصل له تغيير في سلوكه، في  -9

 (.عبد هللا.)البالد التي هاجر إليها

معه خالل فترتي الدراسة دون قبل الهجرة ألني أكون اندمجت  -1

 (.الطيب.)فاصل

 (.عبد الناصر.)األفضل قبل الهجرة -0

 

 : الب التعليم العام

 :تمت المقابلة مع الطالبين     

 .مصطفى أحمد عباس -

 .عمر كمال عمر -

 :السؤا  األط 

، أوالً أني هجرة المعلمين قد تعمل على تضييق له جانبان سلبي وإيجابي -9

أما اإليجابي هو اكتساب . دهم على معلمين معينينفرص الطالب، في اعتما

  (.مصطفى.)بعض منهم الخبرة من الخارج

 (.عمر.)اإلجابة خارجة عن مضمون السؤال -1

 

 :السؤا  الثاني

 (.مصطفى.)اإلجابة خارجة عن مضمون السؤال -9

 (.عمر.)هنالك البعض -1

 

 :السؤا  الثال 



 

 

لذلك أثر سلبي ال يوجد لدينا أستاذ هاجر وعاد، ولكن قد يكون  -5

 (.مصطفى.)وإيجابي

 (.عمر).ليس لي أستاذ بهذه المواصفات -1

 

 :السؤا  الرابع

بعد الهجرة حيث أنه قد يكون قد اكتسب خبرات الخارج التي تمكنه من  -9

 (.مصطفى.)التعامل مع الطالب بطريقة سليمة

بعد الهجرة ألنه سيكون اكتسب خبرة أكثر وتجارب عديدة، وسوف يعطيني  -1

 (.عمر.)الهجرة، أنا سوف أنصت له رأيه في

 

كما هو معلوم فإن الطالب هم أحد أركان العملية التعليمية، وهم األكثر      

احتكاكاً باألستاذ أو المعلم، مما جعلهم، في أسس التربية الحديثة، ألن يكونوا 

ضمن الحكام التربويين، فيما يختص بالعملية التعليمية، ومن بينها األستاذ 

 . موالمعل

لذا فلرأيهم متسع لدينا، في اإلدالء بما يرونه مناسباً في أمر الهجرة، فال     

ً ومفيداً  غير أنا . شك أن ما أدلوا به من إجابات ألسئلة المقابلة، يعد هاما

نلمس في صياغتهم اللغوية الضعف، وعدم التمكن اللغوي، سواء أن كانوا 

ات، مما دعانا ألن نعدل في من طالب التعليم العام أو من طالب الجامع

الصياغة ونحذف، ما هو غير صحيح، كما أنهم ومن خالل إجاباتهم، يالحظ 

ً بأن األسئلة صيغت في أسلوب  خروجهم عن محتوى السؤال وفهمه، علما

سهل، فهل يا ترى كان لهجرة الكفاءات من األساتذة والمعلمين أثر على 

 ذلك؟

 

 

 :أطليا  األمطر

 .إجابات أسئلة المقابلة مع أولياء األمور فيما يلي        

 :تمت المقابلة مع أولياء األمور اآلتية أسماؤهم    

 .مواطن –الخير علي خلف هللا  -9

 .موظف –بابكر سليمان  -1



 

 

 .ربة منزل –مكة عبد الباقي الشفيع  -0

في رأيكم ما هي الدطافع طاألسباب التي تؤدي إلى هجر  األساتذ   :السؤا  األط 

 طالمعلمين؟

 (.الخير.)دافع اقتصادي، وأكاديمي وسياسي -9

عدم االهتمام بشؤون المعلمين العامة، ضعف العائد المادي،عدم وجود  -1

 (.بابكر.)التدريب المستمر

 (.مكة.)دوافع اقتصادية، الوضع العام في الدولة، الرواتب غير مجزية -0

تذ  طالمعلمين من طضح كيف تعاني األسر  عند هجر  بعض األسا :السؤا  الثاني

 .المؤسسة التعليمية

 (.الخير.)تظهر المعاناة بوضوح في فقد النموذج القدوة في المجتمع -9

 (.بابكر.)أغلب األسر لها معلم يساعد في مراجعة الدروس -1

تعاني األسرة بتدهور مستوى تعليمهم، وتدني درجاتهم العلمية، مما يؤدي  -0

 (.ةمك)إلى تدنى المستوى األكاديمي والتربوي 

 

ه  تغير مستطى ابنكم أط ابنتكم األكاديمي، بعد هجر  أساتذتهم أط  :السؤا  الثال 

 معلميهم؟ كيف؟

نعم تدنى المستوى األكاديمي والتربوي، ظهر ذلك بوضوح في قلة معرفة  -9

 (.الخير.)جوهر الحقيقة العلمية، ومدى ارتباطها بالحياة

 (.بابكر.)تدنى المستوى -1

 (.مكة.)بعد هجرة األساتذة األكفاءتغير مستوى األبناء  -0

 

إذا كانت إجابتكم عن السؤا  الثال  باإليجاب، طضح ما قمتم به  :السؤا  الرابع

 .لتالفي األمر تجاه ذلك

مضاعفة دور األسرة، وتحملها ألعباء إضافية، سواء أن كان ذلك مادياً، أو  -9

 (.الخير.)ذاتياً مما يزيد معاناتها

 (.بابكر.)يقوم بنفس المهمةتم اختيار معلم آخر  -1

 (.مكة.)اهتمام األم واألسرة بأبنائهم وتعليمهم -0

 



 

 

 من بدائ  لهجر  األساتذ  طالمعلمين؟ ماذا ترطن :السؤا  الخامس

إيجاد إدارات واعية لدورها، لكي تتالفى ما يمكن تالفيه، بقدرتها وإبداعها  -9

 (.الخير.)وحركتها في المجتمع

ساعدتهم علي تخطي الظروف المعيشية الصعبة، زيادة مرتبات المعلمين، وم -1

 (.بابكر.)االستمرارية في التدريب

تحسين الوضع االقتصادي، تقييم الكفاءة العلمية السودانية أكثر من  -0

 (.مكة.)األجنبية

يعتبر أولياء األمور الشريحة األكثر تأثراً بهجرة األساتذة والمعلمين، مما دعانا   

فما نلحظه من . ال نشك أبداً في أنها صادقة وجادة ألن نقف على آرائهم، التي

محتوى إجابات أدلوا بها، فإني للهجرة آثاراً سالبة، تعود عليهم بتبعات مالية، 

ً بفقد أساتذتهم أو  وأكاديمية، ومعاناة كبيرة، في سبيل تعليم أبنائهم المتأثرين أيضا

 .معلميهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النتائج

 :توصلت الورقة للنتائج التالية  

 .لهجرة أساتذة الجامعات والمعلمين جوانب سلبية كثيرة -9

تخلق هجرة أساتذة الجامعات والمعلمين عجزاً في هيئة التدريس في الكليات  -1

 .وفي المدارس

لهجرة أساتذة الجامعات والمعلمين أثر في تدني مستوى التحصيل األكاديمي  -0

 .للطالب



 

 

مؤسساتها التعليمية، الكثير من الكفاءات العلمية والخبرات  تفتقد البالد في -0

 .نتيجة لهجرة أساتذة الجامعات والمعلمين

 .عدم اهتمام المسئولين واإلداريين بأمر الهجرة -9

 .شملت الهجرة كل التخصصات العلمية، في التعليم العالي والتعليم العام -6

 .لي والتعليم العامشملت الهجرة كل الدرجات الوظيفية، في التعليم العا -1

 :من الدواعي واألسباب الرئيسة للهجرة   -1

الضائقة المالية والمعيشية، ضعف الراتب، الضغوط االجتماعية، لتحسين 

 .الوضع، الكتساب خبرات، أسباب سياسية

 

 :التوصيات

 :توصي الورقة باآلتي

 .النظر لقطاع التعليم كمؤسسة تتربع على كافة األولويات -9

 .العملية التعليمية في جوانبها، األكاديمية، والتربوية وغيرها االهتمام بمسار -1

تحسين وضع المعلم االقتصادي من زيادة في الراتب وغيره من االمتيازات  -0

 .األخرى

 .تدريب المعلم المستمر وعلى كافة المستويات -0

االهتمام بالهيكل اإلداري ومنسوبيه، بوضع الرجل المناسب في المكان  -9

 .المناسب

قوانين هجرة األساتذة والمعلمين وتطبيقها، بما يتالءم مع رغبات صياغة  -6

 .وتطلعات المعلم، ومع ما سيتحقق للوطن من مطلوبات

 .تفعيل دور أولياء األمور -1

 

 

 

 

 :الخاتمة

 



 

 

قد وجد حسن القبول لدى المهتمين  ،نأمل أن يكون ما تناولته هذه الورقة      

 مال، واستثمار تربوي،بالتعليم، الذين ينظرون إليه كرأس 

وذلك بما قد طرحته من آراء، ساهمت فيها كافة القطاعات التعليمية المدنية، التي  

 يمكنها تبني ما تراه األنسب،

 .والعمل على دعمه، كي يطبق على أرض الواقع، التطبيق الالئق 

 .نسأل هللا الكريم التوفيق والسداد، لما فيه خير هذه األمة   

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 :المراجع

 :أسماء من تمت معهم مقابالت الدراسة الميدانية     

عبد الرحيم أحمد سالم، مير المركز القومي للمناهج والبحث العلمي، وعميد ./ د .أ 

 .كلية تربية سابق

 .أم درمان اإلسالميةالطيب نور الهدى أبو صباح، كلية التربية جامعة ./ د 



 

 

 .سمير دمحم علي الرديسي، عميد كلية التربية جامعة الخرطوم./ د 

 .ياسر بابكر السيد، عميد كلية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية./د 

 .عبد الماجد أحمد عبد هللا، كلية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية./ د 

 .تربية جامعة الخرطومحنان دمحم عثمان الفاضالبي، كلية ال./ د 

أزهري العوض الصديق حامد، مير إدارة المرحلة الثانوية، والية / األستاذ

 .الخرطوم

دمحم عبد القادر دارفور، مدير إدارة مرحلة التعليم األساسي، والية / األستاذ

 .الخرطوم

 .بشير حجاز، مدير المرحلة الثانوية، محلية أم درمان/ األستاذ

 .القمر، مدير المرحلة الثانوية، محلية كرري عبد هللا/ األستاذ

 .أحمد آدم، مدير مدرسة أم درمان األهلية الثانوية النموذجية/ األستاذ

 .مهدي يعقوب إدريس، معلم، مدرسة أم درمان األهلية الثانوية النموذجية/ األستاذ

 .الطيب اسماعيل أحمد، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية التربية/ الطالب

 .عبد الناصر أبو زيد كوة، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية التربية/ طالبال

 .عبد هللا أحمد دمحم أحمد، جامعة أم درمان اإلسالمية، كلية التربية/ الطالب

 ’عمر كمال عمر، مدرسة أم درمان األهلية الثانوية النموذجية/ الطالب

 .الثانوبة النموذجيةمصطفى أحمد عباس، مدرسة أم درمان األهلية / الطالب

 .الخير علي خلف هللا، مواطن، الثورة/ األستاذ

 .بابكر سليمان، موظف، أم درمان/ األستاذ

 .مكة عبد الباقي الشفيع، ربة منزل، الخرطوم/ األستاذة

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،،                                                



 

 

 

 

 

     

 


