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 تعريف الوسائل التعليمية

 

سررتعمل فيهررا حاسررتا السررمع عرررا الوسررائل التعليميررة ب نهررا ل الوسررائل الترري ت  ت    

سترشردين لررر  لحمل الرسائل االرشادية وايصالها الر  جمهرور الم   والبصر

عينة في التعلم وال تقروم بردور تعليمري بمفردهرا , أي فهمها والعمل بها , وإنها م  

 ساعدة عل  التعلم لكي تتم العملية بفاعلية أكثر .الم  إنها تعمل عل  

سرتخدم لتسرهيل عمليرة عردات التري ت  والم  ت عرا ب نها ل مجموعرة مرن الوسرائل و

التدريب وذلك بتدعيمها للكلمات المنطوقرة عرةوة علر  إنهرا ت كهرر كيرف تبردو 

 االشياء في الواقع .          

جهرزة وأدوات ومرواد يسرتخدمها المعلرم أ وقد عرفها عبد الحافظ سرةمة إنهرا ل 

 لتحسين عملية التعليم .

ستخدمة في نكام تعليمري  وهي بمعناها الشامل تضم جميع االدوات واالجهزة الم 

 حددة .لرر  تحقيق أهداا تعليمية م  

 عينات تدريبية لالحاالت التي تتطلب م  

  شد إنتباه الجمهور .  - 1

 جدا . عقدةعندما تكون المعلومات م   - 2

 عندما يتطلب االمر تذكر المعلومات . - 3

 ختلفين .ختلفة لألشخاص الم  عطي الكلمات معاني م  عندما ت   - 4

ومررع إن بدايررة االعتمرراد علرر  الوسررائل التعليميررة فرري عمليررة التعلرريم لهررا جررذور 

تةحقا كبيرا في اآلونة األخيرة تاريخية قديمة فإنها ما لبثت أن تطورت تطورا م  

مع ظهور النكم التعليمية الحديثة وقد مرت الوسائل التعليمية بمراحل كثيرة من 

حت  وصلت أرق  مراحلها التي نشهدها اليوم في ظل إرتباطها بنكريرة التطور 

 communication theory   االتصال الحديثة 

الحياة وإزدهارها علر  وجر   ظهرت أهمية اإلتصال كعامل مهم في إستمرار   

األر  منذ زمن بعيرد , و لعبرت وسرائل اإلتصرال دوراي كبيرراي فري نمرو الفكرر 

اإلنساني وتقدم الحضارة . ولو نكرنا إل  تاريخ اإلنسرانية لرأينرا كيرف إسرتعان 

مرع اإلنسان منذ القدم ب ساليب متنوعة ووسائل كثيرة للتعامل مع الحياة والتفاهم 

وآراءه وما يجول في نفس  من أحاسيس ومشراعر   عن أفكاره عبيرالناس وفي الت

ولررم تكررن الكلمررة المنطوقررة هرري أسررلوب  الوحيررد فرري ذلررك بررل لجرر  إلرر  الرمرروز 

واإلشارات وجعل منها لرة التفاهم كما إستعان بالوسائل المحسوسة فري التعامرل 

مات وأتمام الكثيرر مرن عمليرات البيرع والشرراء . وقرد وجردت الصرور والرسرو

التوضيحية والخرائط مع اإلنسان منذ آالا السرنين وعثرر عليهرا فري كثيرر مرن 

 فري معابرد قردماء المصررريينآثرار الحضرارات القديمرة و يمكرن أن تشرراهد ذلرك 
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ي تلرك ينت جدرانها بالصور والرسومات التري تصرور الحيراة فر ومقابرهم فقد ز  

اإلنسرانية هري إبتكرار  ومن أهم وسائل اإلتصال التي عملت عل  تقدم المرحلة .

حروا الهجاء كلرة للكتابة فقد استخدمت الرموز المصورة للكتابة براد  األمرر 

كما هو الحال في اللرة الهيروغليفية التي سجل بهرا قردماء المصرريون تراريخهم 

 عل  جدران المعابد وأوراق البردي .

 

 أهمية الوسائل التعليمية في العمل اإلرشادي 

 

لعمرل اإلرشرادي بشركل فعرال ومر ثر أهمية الوسائل التعليميرة با لقد برزت      

ساعد عل  فهم الرسائل اإلرشادية وإيصالها إلر  مكن أن ت  عتبارها األداة التي ي  با

لكثيرر مرن النرواحي جمهور واسع من الفةحين الرذين يختلفرون فيمرا بيرنهم فري ا

نوعيرة حيراتهم ب قرل  جتماعية والثقافية والتربوية لرر  تحسيناالقتصادية واال

مكن تعريف وسرائل التعلريم اإلرشرادي أ ب نهرا أدوات الجهود والتكاليف . لذلك ي  

الحرواس   .  ساعد في فهم وزيادة فاعلية التعليم اإلرشادي مرن خرةل إسرتخدامت  

وإن القصد منها تبسيط المواضيع والمعارا الزراعيرة وجرذإ إنتبراه الجمهرور 

إليهررا أو إثررارة شرروقهم إلرر  معرفررة إسرررارها ودفعهررم للبحررث عررن المزيررد مررن 

 يق األهداا اإلرشادية . قالمعلومات لتح 

عرردات مررن حيررث الكررم تسررارع فرري عررالم اآلالت واألجهررزة والم  إن التريررر الم      

ختلف مجاالتها وخاصة الوسائل التعليمية . نوع قد أغن  الميادين التعليمية بم  وال

تفاعةي مرع بررامو ونشراطات التعلريم اإلرشرادي تداخةي وم  التي أصبحت جزءاي م  

مكن أن يسترني عنها أي مرشد زراعري مهمرا كانرت كفاءتر  وطرق  , ومما ال ي  

الذي يتعامل مع  وقرد أثبترت  هورالجم المهنية ونوع المجتمع الذي يعمل مع  أو

ساعدة في يد المرشردين الرزراعيين لتلبيرة الوسائل اإلرشادية فاعليتها ك دوات م  

إحتياجاتهم وتحقيق أهداا المسترشدين في الحصول عل  المعرارا والخبررات 

 .ساعدهم عل  تطور حياتهم التي ت  

 فوائد الوسائل التعليمية اإلرشادية  ل 

 .إختصار الوقت  -1

 تقليل الجهد والتكاليف في العمل اإلرشادي .  -2

 تسهيل أداء المرشدين الزراعيين في إيصال الرسالة اإلرشادية . -3
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 تطور مفهوم الوسائل التعليمية 

 تسمية الوسائل التعليمية

رفرت أول ختلفرة مجرال الرتعلم تحرت أسرماء عردة  فع  دخلت الوسائل التعليمية الم  

عينات التعلم وقد إختلفت تسمياتها حسرب وجهرة عينة أو م  األمر ب سم الوسائل الم  

    ل  ل                     التعليم وأخذت عدة تسميات منهانكر المختصين في مجال 

 تقنيات التعلم .  -1

 وسائل اإليضاح . -2

 الوسائل التعليمية .  -3

 الوسائل السمعية والبصرية . - 4

عطري نفرس المضرمون وإن معناهرا وبالرغم من تعدد هذه التسميات إال إنها ت  

  .تعلمين ساعد عل  تبسيط المعلومات وفهمها من قبل الم  واحد كونها أدوات ت  

هتمام الرةزم بهرا ة إال أنها لم تنل االرغم التطور التقني في الوسائل التعليمي 

بة الثانية ألساليب الرتعلم التقليديرة في العملية التعليمية فهي ما زالت في المرت

اإللقاء والتلقين   التري تر تي بالمرتبرة األولر  فري  كاإللقاء والشرح اللفكي أ

عملية التعلم ويرى البعض أن الوسائل التعليمية تقتصر وظيفتها علر  تكملرة 

اإللقاء والتلقين . وهكذا لم تعد هذه التسميات للوسرائل التعليميرة إال أ وسرائل 

حققرة للررر  التعليمري مرن نة   أو أ وسرائل سرمعية وبصررية   غيرر م  معي

تعلم أو إكسراب  إستخدامها في الحصرول علر  المعلومرات و تحسرين أداء المر  

 عينة . أنماط جديدة من السلوك أو تحقيق أهداا سلوكية م  

عليميرة علر  إنهرا وسرائل بعد ذلرك جراءت مرحلرة اإلهتمرام بالوسرائل الت     

وهرو  تصال   تصال وبذلك تم االهتمام بجوهر العملية أ عملية االلتحقيق اال

تصررال  والتعرررا علرر  اهم وأدى ذلررك إلرر  دراسررة عمليررة االتحقيررق التفرر 

اعد علر  سر ةئمة لتحقيقهرا وأفضرل الكرروا التري ت  عناصرها والشروط الم  

 ل   ما يليه معناصر تحقيق االتصال الكفوء الذي تتكون

 . المستقبل    -أ المرسل   -1 

ي  - ي يرتكلم أو يكترب أو زعيمرا المرسل هو مصدر الرسالة و قد يكون شخصرا

ي أو محطة إذاعة أو تلفزيون . ي يلقي خطابا  سياسيا

المستقبل أ المستلم   هو شخص أو مجموعة أشخاص يستقبلون محاوالت  -

 الت ثير الصادرة من المرسل  .
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 ل  الرسالة -2

هرري مجموعررة األفكررار والمفرراهيم أو المهررارات أو القرريم أو اإلتجاهررات الترري 

يرغب المرسل في توجيهها لمن هم في حاجة إليهرا . وإلعرداد رسرالة بشركل 

 جيد يتطلب من المرشد اإلهتمام بما يلي 

ي  -أ   لدى المرشرد مرا يرروم إحداثر  لردى غر  الرسالة . يجب أن يكون واضحا

 سلوكية سواءاي في مهاراتهم أو معلوماتهم أوإتجاهاتهم .من تريرات  المسترشد

سرالة ممرا يمكرن تقبلر  مرن محتوى الرسرالة . يجرب أن يكرون محتروى الر  -إ 

ي مع إمكانيات  ومستواه و ظروف  وحاجات  .المسترشد   ومتناسبا

 مفهومة  من قبل المسترشد  . وجعلها الرسالة تبسيط معاملة الرسالة . هو  -ت 

 

لرسررالة مررن المرسررل إلرر  اة اإلتصررال  ل هرري الطريقررة الترري تنتقررل بهررا اقنرر   -3

وقد تكون عل  شكل كلمات أو حركرات أو أشرارات أو رسروم أو غيرر  المستقبل

 ذلك  .

 

 الترذية الراجعة . -4

هي رد فعل المستقبل عل  ت ثير الرسالة وهي م شرر يبرين حردوت إتصرال مرن 

 عدم   .

 

 الضوضاء . -5

فسررة بدقرة مرن قبرل المسرتلم هو التداخل الذي يجعل الرسالة غير مفهومة وم     

 ويكون بثةت أشكال

 خارجي  أ ي تي من البيئة    -أ      

    ما تكون عقولهم مركزة عل  داخلي أ يحدت في عقول المستلمين عند  -إ      

 شيء أكثرمن موضوع الرسالة               

 داللي أ يتسبب من ردود األفعال العاطفية للناس تجاه النبرات الصوتية  -ت      

 .    تصالعملية اال أثناء           

 

 التنكيم . -6

تصال فكلما عملية االول  ت ثير مهماَ إلتمام تصال هو المكان الذي يحدت في  اال 

 َ  تصال والعكس بالعكس .عميلة االعل   كان المكان منتكماَ كان ت ثيره إيجابيا

  ( العناصر األساسية لعملية االتصال الكفوء .1ويبين الشكل )
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    يبين عناصر االتصال الكفوء  1شكل أ 

 

تصال يحاول المرسل إيجاد أفضل صيرة للتفراهم وإيصرال و بدراسة عناصر اال

 الرسالة إل  المستقبل بشكل كفوء لتحقيق الرر  التعليمي من الرسالة . 

إن التصور القاصر لمدلول الوسائل التعليمية جعلها تسير في دائررة ضريقة ولرم  

لة تحقق الرر  من إستخدامها ألن  ال يضع الوسيلة التعليمية داخل نكرية شرام

 ثر تسلسرلة تر  تكاملة تسير فري خطروات م  تنكر للعملية التعليمية نكرة منهجية م  

كل منها في األخرى بحيث تصبح الوسيلة التعليمية جزءاي من إستراتيجية التعليم 

مارسرها حددة تصاغ في صورة أنمراط سرلوكية ي  التي تهدا إل  تحقيق أهداا م  

أهميررة الوسررائل التعليميررة ال تكمررن فرري ةحكتهررا وقياسررها وإن مكررن م  تعلم وي  المر  

حرددة الوسائل بحد ذاتها ولكرن فيمرا تحققر  هرذه الوسرائل مرن أهرداا سرلوكية م  

 تكامل تكون الوسيلة جزءاي من  . ضمن نكام م  

إن إستخدام الوسائل التعليميرة فري العمرل اإلرشرادي ال يحتراج إلر  قروانين       

سلمات العلمية التي يرتعلم بهرا حقائق والم  ومباد  جديدة للتعلم حيث يعتمد عل  ال

سراهم فري تحسرين األداء فري الطررق عتقرد إن الوسرائل التعليميرة ت  الناس ولهرذا ي  

ةئمرة للموقرف التعليمري اإلرشادية لذلك يجب عل  المرشد أن يختار الوسيلة الم  

سرتهدا لتحقيرق الهردا التعليمري ب كمرل والمادة اإلرشادية وطبيعة الجمهور الم  

 وج  وب قل جهد . 

 

مرسل 
 ومستقبل

مرسل 
 ومستقبل

 

 الضوضاء 

 التنظيم

 القناة

 القناة

 التنظيم
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 مراحل األهتمام بالوسائل التعليمية 

 مرحلة إختيار أو إنتاج المواد التعليمية وشراء األجهزة وتشريلها .  -1

تصرال كهردا وغايرة وإعتبرار الوسريلة مرحلة األهتمرام بعمليرة اال -2

ي لعملية االالتعليمية جزءاي م    تصال . تمما

سررتعانة التعلرريم وحررل المشرراكل باالكنلوجيررا مرحلررة التركيررز علرر  ت -3

 بنتائو البحوت العلمية في ميادين المعرفة . 
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 دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعليم

ي في النكام التعليمري . ورغرم أن مكن للوسائل التعليمية أن تلعب دوراي هامي    ا

ي في المجتمعات التي ن  ش  فيها هذا العلم  ، إال أن هذاهذا الدور أكثر وضوحا

ي ال  يتعردى االسرتخدام التقليردي لربعض الدور فري مجتمعاتنرا العربيرة عمومرا

باشررر فرري عمليررة التعلرريم الوسررائل التعليميررة أ إن وجرردت    دون الترر ثير الم  

الردور الرذي تلعبر  الوسرائل التعليميرة فري تحسرين عمليرة  لخصمكن أن ن  وي  

                                            ل                                                               ل   التعلررريم بمرررا يلررري

التعلرريم ل أوضررحت الدراسررات واألبحررات أن الوسررائل التعليميررة  إثررراء  -1ل

ي فرري إثررراء التعلرريم مررن خررةل إضررافة أبعرراد ومرر ثرات تلعررب  دوراي جوهريررا

تميزة . إن هذا الدور للوسرائل التعليميرة يعيرد الت كيرد علر  خاصة وبرامو م  

تعلم نتائو األبحرات حرول أهميرة الوسرائل التعليميرة فري توسريع خبررات المر  

ن هرذا وتيسير بناء المفاهيم وتخطي الحردود الجررافيرة الطبيعيرة والريرب أ

ي بسبب التطورات التقنية الم   تةحقة وما تزخر ب   البيئرة الدور تضاعف حاليا

  .شرقة وجذابةثيرة وم  تنوعة تعر  الرسائل ب ساليب م  من وسائل اتصال م  

اقتصادية التعليم ل يقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكبر   - 2

فالهردا الررئيس للوسرائل التعليميرة  من خةل زيادة نسبة التعلم إل  تكلفت  .

كلفرة فري الوقرت تحقيق أهداا تعلم قابلة للقياس بمستوى فعال مرن حيرث الت

                                                                                 .                                                        .    والمصرررررادر والجهرررررد

تعلم وإشررباع حاجتر  للررتعلم ل حيرث ي خررذ مرن خررةل اسرتثارة اهتمررام المر   -3

حقق ثير اهتمام  وت  ختلفة بعض الخبرات التي ت  استخدام الوسائل التعليمية الم  

تعلم أقرررإ إلرر  أهدافرر  وكلمررا كانررت الخبرررات التعليميررة الترري يمررر بهررا المرر  

ي وثيق الصلة  تعلم باألهداا التري يسرع  المر  الواقعية أصبح لها معن  ملموسا

 .                                                                                .  .         إلرر  تحقيقهررا والرغبررات الترري يترروق إلرر  إشررباعها

ومثرال علر  ذلرك   ل  تعلم مما يجعل  أكثر استعداداي للتعلمخبرة الم   زيادة  -4

ائي حررول بعررض الموضرروعات تهيرر  الخبرررات الةزمررة شرراهدة فرريلم سررينمم  

 .                                                                                                        .   تعلم وتجعلررر  أكثرررر اسرررتعداداي للرررتعلمللمررر  

ساعد عل  اشتراك جميع حواس المتعلم ل إّن اشرتراك جميرع الحرواس ت    - 5

في عمليات التعليم ي دي إل  ترسيخ وتعميق هذا الرتعلّم والوسرائل التعليميرة 

 .تعلّم  ويترتب عل  ذلك بقاء أثر التعلم ساعد عل  اشتراك جميع حواس الم  ت  

تعلم فترى الكثير من  دي إل  ترتيب وإستمرار األفكار التي يكونها الم  ت   - 6

تسلسرلة وهرذا تعليميرة بخطروات م  المواد التعليمية واألفةم تعرر  المرادة ال

كونهرا تعلم علر  تتبرع خطروات العرر  و ترتيرب األفكرار التري ي  ساعد الم  ي  

                                                   .                                                                     .    بشكل منطقي
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ي عند إسرتخدام السرمعالم   -7  ساعدة عل  تذكر المعلومات وإدراكها خصوصا

     ...                                                                            البصررررررر

                                                    .شكةت التعليم المعاصرر .                                    تقديم حلول لم   - 8

                                  . .                      ترروفير إمكانيررة تعلررم الكررواهر الخطرررة والنررادرة   - 9

                              ني .الترلب عل  البعدين الزماني والمكا -10

                                 ل                                            ل    ستخدام الوسائل التعليميرة قواعد إ

معرفة يتطلب  وهذا حققها الوسيلة بدقة تحديد األهداا التعليمية التي ت    - 1.

جيدة بطريقة صياغة األهداا بشكل دقيق وأن تكون  قابلة للقيراس ومعرفرة 

ي بمسرررررتويات األهرررررداا ل العقليرررررة ، الحركيرررررة ، االنفعاليرررررة                                            . أيضرررررا

                                    ل                         ل  سرتهدفة ومراعاتهراالم   معرفة خصائص الفئرة   - 2

سرتخدم للوسرائل التعليميرة علير  أن تعلمين ، والم  ستهدفة الم  ونقصد بالفئة الم  

ي لمسررتوى الم  يكررون  ال  لكرري تعلمررين المعرفرريعارفررا يضررمن االسررتخدام الفعررّ

                                                           .                                                                          .     للوسيلة 

                                    ل                                   ل ل     تجربررة الوسرريلة قبررل اسررتخدامها  - 3

هو المعني بتجريرب الوسريلة قبرل االسرتخدام وهرذا  للوسيلة ستخدمعلم الم  الم  

ناسرب ناسب بشر ن اسرتخدام وتحديرد الوقرت الم  ساعده عل  اتخاذ القرار الم  ي  

فاجرتت غيرر ناسب ، كمرا أنر  يحفرظ نفسر  مرن م  لعرضها وكذلك المكان الم  

ي غيرر الفريلم المطلروإ أو أن يكرون جهراز  سارة قد تحدت ك ن يعر  فيلمرا

للعمررل أو أن يكررون وصررف الوسرريلة فرري الرردليل غيررر  العررر  غيررر صررالح

ي للم  طابق لمحتواهرا ممرا ي  م                                                                                       .   .تعلمرين علرم وفوضر  برين الم  سربب إحراجرا

                                        .        لل            تعلمين السرتقبال محتروى الرسرالةتهيئة أذهان الم    - 4. 

                                 لل                           ستخدمة في تهيئة أذهان التةميذومن األساليب الم   .

                  تابعرة الوسريلة . توجي  مجموعة من األسئلة إل  الدارسين تحرثهم علر  م   -أ 

                                        . .                       سرراعد الوسرريلة علرر  حلّهرراعينررة ت  شرركلة م  تحديررد م   -إ 

                                                       ل                          ل ل       ناسب السرتخدام الوسريلة تهيئة الجو الم    - 5

سرتخدم فير  الوسريلة و يشمل ذلك جميع الكروا الطبيعيرة للمكران الرذي ست  

ناسرب اإلضاءة ، التهوية ، توفير األجهزة ، االستخدام في الوقرت الم  ل   مثل

ناسرب فإنر  مرن ستخدم للوسيلة في تهيئة الجو الم  من الدرس فإذا لم ينجح الم  

                                                                                                 ..                كد اإلخفراق فري الحصرول علر  النترائو المرغروإ فيهرا الم  

                                                                          ل                                                              ل لة تقررويم الوسرري  - 6

ستخدام الوسيلة مع األهداا التري ويتضمن التقويم النتائو التي ترتبت عل  ا

تعلمرين بعرد ويكون التقويم عرادة بر داة لقيراس تحصريل الم   .عدت من أجلها أ  

   .                                             هررررراراتهم اسررررتخدام الوسرررريلة ، أو معرفررررة اتجاهرررراتهم وميررررولهم وم
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           ل                                                      ل   أجهررزة الوسررائل التعليميررة

 ل         الضوئية  جهزة العر  أ -1

                  over  head  progector   جهاز عر  فوق الرأسي  -أ  

 0paque   السررحري الفررانوس أعتمررة الم   عررر  الصررور جهرراز -إ  

                                                                                            

 slidesاألفررررةم الثابتررررة  وجهرررراز عررررر  الصررررور الشررررفافة  -ت 

                                                                                          

                                                                           progector     movie      عر  األفةم المتحركة أ السينما ر جهاز ت

  . video   الفديو  جهاز  -ج 

 dan  sound  education  الصوتي  ز التسجيلجها  ل   األجهزة الصوتية  -2 

          

                                                                                         ل                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 مراحل إستخدام الوسائل التعليمية

 

  التاليرة المراحرلحقق أكبر فائدة من إستخدام الوسائل التعليمية يجب إتبراع لكي ت  

 ل  وسائل التعليمية  والتي تشكل خطة عامة ألستخدام الأ 

 لمرحلة اإلعداد   -1

ل من الضرروري أن يتعررا المعلرم علر  الوسريلة التعليميرة   إعداد الوسيلة -أ  

ي كما يقوم بتجربتها . وقع التي  إختياره عليها ليحيط بمحتوياتها وخصائصها علما

 أوفعل  المعلم إن يشاهد الفلم قبل عرض  أو يستمع إل  التسجيل قبرل إسرتخدام  

 قبل عرضها عل  المتعلمين .يقوم ب جراء  التجربة 

ناسب للتعلم ل يجب أن يت كد المعلم مرن وضروح الصروت تهيئة المناخ الم    -إ  

فري أثناء عر  الفلم أو إن الصور والخرائط والمعروضات األخرى  والصورة

شراهدتها أو أن صروت التسرجيةت الصروتية يصرل إلر  للجميرع بم   مكان يسمح 

 الجميع . 

إعداد المكان الذي يساعد عل  األستفادة من هذه الوسيلة  ك ضراءة غرفرة   -ت  

 يار الكهربائي إل  األجهزة . ةئمة للعر  ووصول التالم    أوالشاشةالعر  

حتويررات وخصررائص الوسرريلة رسررم خطررة العمررلل بعررد التعرررا علرر  م   - ت  

إيصرالها ألهرداا الردرس يضرع المعلرم خطرة أسرتخدام الوسريلة ومدى التعليمية 

 حتملة أثناء أستخدام الوسيلة . األسئلة الم   لإلجابة عنوتصور 

 ل مرحلة اإلستخدام  - 2

من الوسائل التعليمية إل  حد كبير عل  األسلوإ الذي يتبع   تتوقف اإلستفادة

ي  ي إيجابيرا المعلم في إستخدام الوسيلة التعليمية ومدى إشتراك المتعلمين إشتراكا

 في الحصول عل  الخبرة . 

 تتمثل مس ولية المعلم في هذه المرحلة بما يلي ل 

 التمهيد الستخدام الوسيلة .   -أ  

 عر  الوسيلة في المكان المناسب .    -إ 

 استخدام الوسيلة في التوقيت المناسب .   -ت     

.            .        . إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في اسرتخدام الوسريلة -ت 

                        ..     .  الت كد من تفاعرل جميرع المتعلمرين مرع الوسريلة خرةل عرضرها -ج 

تعلمين بعد استخدامها لكي ال ينشعلوا  عدم إبقاء الوسيلة أمام - ح  بها .الم 

م حدد الرر  من إستخدا الرر  من إستخدام الوسيلة ل يجب أن ي    تحديد  -خ 

سرتخدم ي   الحالي أوالفلم لتوضيح بعض العمليات للدرس ستخدم فقد ي   الوسيلة 

كمقدمررة للرردرس الةحررق . و مررن األفضررل إسررتخدام الوسرريلة للررتعلم ولرريس 

ي في الحالة األول  لتفاعل  مع للتوضيح  فقط حيث يكون موقف الم   تعلم إيجابيا
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الوسرريلة التعليميررة أمررا فرري الحالررة الثانيررة فيكررون سررليباي ألن مهمترر  إسررتقبال 

ب إتباع األساليب التي تحردت المعلومات التي تقدمها الوسيلة فقط . وعلي  يج 

التفاعل بين المتعلم والوسيلة التعليمية مثةي إستخدام األفةم لإلجابة عن بعض 

األسئلة أو يقوم بتفكيك أحد النمراذج ليتعررا المرتعلم علر  مكران وجرود كرل 

                                         .                            األخرى وهكذا  و فائدت  ضمن النموذج  وعةقت  باألجزاء  زءج 

 

 ل  مرحلة التقويم -2

       كثيراي ما تنتهي مهمرة الوسريلة التعليميرة عنرد إنتهراء إسرتخدامها فري الردرس

و بهذا يكون ذلك األستخدام مبتوراي ال ي دي الرر  من أستخدامها , و لكري 

ب ذلرك تقرويم حقق الوسيلة التعليمية الررر  مرن إسرتخدامها يجرب أن يعقر ت  

إستخدام الوسيلة في الرتعلم لكري يت كرد المعلرم مرن إنجراز األهرداا التعليميرة 

ةئمرة لهرذه المرجوة من إستخدام الوسيلة وإن الوسيلة التري يرتم إسرتخدامها م  

      األهداا . فبعد جمع البيانرات التري يحصرل عليهرا مرن جماعرة المسترشردين

رات التعليمية , فقرد يريرر مرن طريقتر  فري أ المتعلمين   يقوم بتقييم هذه الخب

التعلرريم أو يسررتخدم وسررائل تعليميررة أخرررى لتحقيررق أكبررر فائرردة مررن العمليررة 

 التعليمية .

 ل مرحلة المتابعة  -3

من المفرو  أن إكتسراإ الخبررة ير دي إلر  زيرادة الرغبرة فري تنميرة هرذه 

ذلرك مرن الخبرة وأكتساإ خبرات جديدة , وينبري عل  المعلم أن يعمل عل  

أن يقروم بتهيئرة مجراالت  خةل إستخدام الوسائل التعليمية , لذلك عل  المعلرم

سرتكمال وإسرتمرار عمليرة الررتعلم , حيرث يعقرب إسرتخدام الوسررائل الخبررة ال

التعليمية كثير من المناقشة والحوار لإلجابة عرن األسرئلة وتوضريح المفراهيم 

خرتةا ن أوجر  الشرب  واالبقة عن طريرق بيراالجديدة وربطها بالخبرات السا

بين الخبرات الجديدة والقديمة . وقد يحتراج ذلرك إلر  إعرادة عرر  الفلرم أو 

 إعادة تفكيك بعض النماذج  . 
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 شروط إستخدام الوسائل التعليمية االرشادية ل

مراعاة األهرداا التعليمرة مرن الردرس ومرن أهمهرا تزويرد المسترشردين   -1

 إتجاههم . في بالمعارا أو إكسابهم مهارات محسنة أو ترير

وخبررراتهم وميررولهم وحاجرراتهم  خصررائص المتعلمررين الذهنيررةمراعرراة   -2

 وأعمارهم

خصصرة كراليف الم  عينرات التري ترتةئم مرع الوقرت والجهرد والتالم   إختيار -3

 . إلنتاجها

 الحداثة أ حداثة المعلومات    بالنسبة للمتعلمين  .   -4

 عين سهل النقل والتداول واإلستعمال .أن يكون الم    -5

ي من التعقيد وأبسط من الفكرة الم  أن يكون الم    -6  راد توضيحها . عين خاليا

 اإلرشادية ألنها وسيلة وليست غاية .  عيناتإلكثار من إستخدام الم  عدم ا  -7

 بالصورة المثل  .  المرشد ونجاح  في إستخدام المعين ضمان كفاءة  -8
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   أهمية الوسائل التعليمية اإلرشادية                           

مفهروم غرامض أو توضريح ستخدم الوسائل التعليمية اإلرشادية في تفسير ت    

مهارة أو خبرة لرر  إحدات تريرات سلوكية لدى المتعلم , ولكي ال نفصل 

األهررداا  النكرررة الشرراملة للوسررائل التعليميررة عررن الطريقررة واألسررلوإ أو

ةئمرة للهردا ة الم  السلوكية عل  المرشد الزراعي إختيار الطريقة اإلرشرادي

وإسرتخدام الوسريلة اإلرشرادية   أ الترييرر السرلوكي المرغروإ    االرشادي

 .                                                                              المسترشررردين ناسررربة لتوضررريح الفكررررة وفهمهرررا مرررن قبرررل جمهرررورالم  

إن أهمية الوسائل اإلرشرادية التعليميرة مرهونرة بقردرتها فري تحقيرق التعلريم 

ير فاعليرة وكفرراءة العمليرة اإلرشررادية فيمررا وتحسرين وتطررو  بصرورة كفرروءة

حدث  من تريرات سلوكية مرغوبة فري جمهرور المسترشردين وتتضرح هرذه ت  

األهمية في كثير من الجوانب التي تتعلق بتحسين عملية التعلم والتعليم التري 

هي حصيلة التفاعل بين المرشد الزراعي والفةحين في الموقرف اإلرشرادي  

       العمررل اإلرشررادي مررن خررةلم الوسررائل التعليميررة فرري وتكهرأهميررة إسررتخدا

 ما يلي ل

إثارة وتشويق جمهور المسترشدين في تلقي ما يرسل لهم مرن معلومرات  -1

سرتخدام فري أذهرانهم لفتررات طويلرة نتيجرة الومهارات وترسريخها  وأفكار 

عملية التعلم . و قد أثبترت دراسرة فري الواليرات المتحردة  فيأكثر من حاسة 

     مررن األشررياء الترري يسررمعونها  %  10أاألمريكيررة إن النرراس  يتررذكرون 

      مرن األشرياء التري يرونهرا   % 90أمن األشرياء التري يرونهرا و  % 50أو

                                               .  .                                       ويسرررمعونها و يعملونهرررا فررري آن واحرررد

 رموز اللفكيرة هري مفراهيم مجرردة الالمجردة ل فالبناء وتجسيد المفاهيم  -2

معن  لهرا وبعيردة عرن الواقرع المحسروس ، وعرن طريرق توظيرف الوسرائل 

عل  ذلك العيب من خةل ت ثير الوسريلة التعليميرة  التعليمية  نستطيع الترلب

    تعلم  خرى من حواس الم  أعل  حاسة 

عينرة باسرتخدام مثال أ مرشد زراعري يشررح للرزراع آثرار إصرابة حشررة  م      

جرردة  للرزراع وال المعلومرات م   عتبررففري هرذه الحالرة ت  فقط     اللفكية الرموز

وطبيعتهرا ، ولكرن مرن  خرةل  يوضح تلرك األصرابة شيء محسوس بالنسبة لهم

علر  ي فإن الوسريلة التعليميرة قرد أثررت اللفك عر  المرشد صورة مع شرح 

حاسة السمع وبالتالي نقول أن  الصورة  عاونة مع حاسة البصر كحاسة أخرى م  

 بناء المفهوم للزراع عن طبيعة االصابة وبيان ت ثيرها .قامت ب
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   ض يية إلر  الفةحرين و تعرومساعدة المرشدين في إيصال رسرالتهم اإلرشراد -3

 الضعف في  كفاءتهم المهنية .  جوانب

إيصال المعارا والمهرارات إلر  جمهرور الفةحرين بجهرود وتكراليف قليلرة  - 4

 ستخدمت الطرق اإلرشادية بدون تلك الوسائل . أ   مما لو وبوقت أقصر

ي لبطيئري الرتعلم مرن تحقيق فرص م   - 5 تكافئة لألفرراد فري الرتعلم وتروفر فرصرا

 . فسح المجال للتركيز عل  أجزائهاعر  المادة أكثر من مرة و عادةإخةل 

سرراعد المرشرردين فرري حفررظ وتسررجيل المعررارا والمهررارات وعرضررها فرري ت   -6

 عند الحاجة .  أو ناسبالوقت الم  

تصررال اإلرشررادي فقررد يسررتخدم علرر  العوائررق اللرويررة فرري عمليررة االالترلررب  -7

ي  ليس لها عند الفةح نفس الداللة التري لهرا عنرد قائلهرا وال يحراول  المرشد ألفاظا

واأللفراظ بوسرائل محسوسرة تسراعد علر  تكروين صرورة  توضيح هذه المفاهيم 

 ذهنية  واضحة لهذه المفاهيم .

 ي دي تنويع الوسائل التعليمية إل  بناء وتكوين مفراهيم سرليمة لردى المرتعلم - 8 

مثةي تعني لدى الكثير مرن يسرمعها جرزء النبرات الرذي يعلرو سرطح  لساقافكلمة 

ي كثيررة مرن السريقان نماذج م  ر  ع ويمكن التربة  تعددة وصوراي توضح أنواعرا

ي أرضية   هناك يعرا أن المتعلم  ف ن  وهوائيرة ومتسرلقة وزاحفرة ومتحرورة ساقا

خرتةا فري موضروع إكتشاا أوج  الشب  واال وساعد عر  هذه النماذج عل 

تريررات السرابقة جديدة إستطاع تعديل الم   الدرس .  وكلما ما مر األنسان بتجربة

ي للمعرراني الترري يسررمعها إلرر  أن يسررتطيع تكرروين  صررنيعهاتوإعررادة  فيررزداد فهمررا

 والتفاهم .  تصالعملية اال ساعده عل  إتمامت   مات التيالتعمي

فري إكتسراإ الخبررة وتنميرة شاركة اإليجابية للمتعلمين ساعد عل  زيادة الم  ت   -9

حرل  ةحكرة وإتبراع التفكيرر العلمري للوصرول إلر ل  الت مل ودقة الم  ع قدراتهم

 تواجههم .  المشكةت التي

مواجهررة الفررروق الفرديررة بررين المتعلمررين فمررن المعررروا إن األشررخاص  - 10

قق مستواي عرال  مرن الرتعلم  يختلفون في قدراتهم وإستعدادهم للتعلم , فمنهم من يح 

مررع تقررديم بعررض األمثلررة  المحاضرررة أ الشرررح النكررري    سررتماع إلرر مررن اال

هدة األفرةم مشرامثرل   عرن طريرق أ البصرر   البسيطة ومنهم من يرزداد تعلمر 

خررى مرن الوسرائل التعليميرة لتكروين أومرنهم مرن يحتراج إلر  أنرواع والشرائح 

فري الرتعلم خاصرة   فضرل إسرتخدام أكثرر مرن وسريلة لصحيحة , لذلك ي  ا المفاهيم

                         ..                ختةفرررات الكبيررررة فررري الفرررروق الفرديرررة لألشرررخاص ذوي اال

 .  الطرق المهمة في اإلرشاد الزراعي إليضاح الحقلي منا عتبري   لذلك
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 لصرقات والبرراموسرتخدام الم  سلوك وتكوين االتجاهات الجديردة كاعديل الت -11

 وإكسابهم تعديل سلوك األفراد وإتجاهاتهم  التلفزيونية واألفةم بكثرة في محاولة

ي جديدة مرن  تبراعإالسرلوك ومرن األمثلرة علر  ذلرك إتجراه المرواطنين إلر   أنماطا

  الترذيرة الصرحية والعنايرة عبرور الشرارع أو أو العادات الصحيحة فري المررور

 ب العمرل وإتبراعجتماعيرة وحر اال لك فري ت كيرد القريمبالطفل وتنكيم األسرة وكذ

 النكام وإحترام الناس .

من جهة والمسترشدين فيما بينهم خلق جو األلفة بين المرشد والمسترشدين  -12

جهة أخرى عن طريرق عرر  الخبررات وإجرراء النقاشرات واإلجابرة عرن  من

 التي تطرح بعد عر  الخبرة . األسئلة
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 رشادية يير إختيار الوسائل التعليمية االمعا

 

الفرديررة تصررال ة اإلرشررادية باإلضررافة إلرر  طرررق االإن الوسررائل التعليميرر     

ساعد أجهزة اإلرشراد الزراعري للوصرول إلر  تحقيرق والجماعية والجماهيرية ت  

مكن إستخدام هرذه الوسرائل بردون أن يكرون خطط لها . وي  األهداا اإلرشادية الم  

ختةفرات فري ميرزات ين المرشد والمسترشردين ولكثررة االب هناك إتصال مباشر

شرد الزراعري أن يضرع بعرض ومحددات أستخدام بعض الوسائل لذلك عل  المر

 ةئمة  ومن هذه المعايير التي يجب أخذها بنكررالمعايير في إختياره الوسيلة الم  

 اإلعتبار هي  ل 

 شتركين في الموقف التعليمي . البيوت الم   عدد الزراع أو ربات - 1

 المتعلمرين وتتفرق مرع قردرتهم علر  الرتعلم  أختيار الوسائل التي تجذإ إنتباه - 2

 ستيعاإ فالبعض يتعلم من الكلمة المنطوقة والبعض اآلخر يعتمد عل  الكلمةواال

                                                                      .                                                          .  .          المكتوبررررة وهكررررذا

أن تكون الوسيلة بسيطة وواضرحة وتركرز علر  فكررة واحردة أو مجموعرة  - 3

 واحد .هدا ذات  أفكار

 نوع التريررات المطلوبرة . هرل تريررات فري المعرارا أو فري المهرارات أو - 4

 االتجاهات.

,  , العمررر سررتهدا مررن حيررث المسررتوى التعليمرريخصررائص الجمهررور الم   - 5

  . والتقاليد االجتماعيةالعادات 

ي أو التصروير غيرر  - 6 أن تكون الوسيلة في حالرة جيردة فرة يكرون الفلرم مقطعرا

شرتت عيرق الرتعلم و ت  شوش , فجميع هذه العيروإ ت  التسجيل الصوتي م   واضح أو

 قلل إهتمام  بالدرس . تعلم وت  الم   أفكار

اقرع وإعطائهرا صرورة ا للوقدمها الوسريلة ومطابقتهر دق المعلومات التي ت  ص   - 7

عن الموضوع , لذلك يجب الت كد من أن هذه المعلومة ليست ناقصرة أو تكاملة م  

ت الحديثرة حرفة وتتمثل في عر  أفةم عن التقدم الزراعي وإسرتخدام التقنيرام  

 عل  اإلنتاج . لكذ وت ثير

حكرة ة دي الوسائل التعليمية إل  زيادة قدرة المرتعلم علر  الت مرل والم  أن ت   - 8

قردم فهناك من األفةم ما يعر  المشركلة وي   وجمع المعلومات والتفكير العلمي .

عطي أمثلرة عرن األسرباإ حدد أبعادها وي  الحلول لها ومنها ما يعر  المشكلة وي  

ليطرابقوا بينهرا وبرين الكرروا التي أدت إل  ظهورها ويترك القضية للمتعلمين 

 التوصل إل  الحلول لهذه المشركلة يعيشونها . وعن طريق المناقشة يحاولوا التي

 يرة قردرةوتسم  هذه األفةم باألفةم  ذات النهاية المفتوحة والتي تر دي إلر  تنم

 فكير العلمي .المتعلمين عل  الت
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أن تتناسب مع التطور العلمي والتكنلوجي لكل مجتمع فقرد لروحظ أن بعرض  - 9

سرتفادة تقدمرة واالألساليب التكنلوجية الم  ستخدام بعض اهيئة اللمجتمعات غير م  ا

صيانة أجهزتها ويرجع السبب في ذلك إل  التباين بين سرعة أداء الفررد  منها أو

تطلب  إستخدام اآلالت التي أكتسبها عل  مر السنين وما يألعمال  وأنماط السلوك 

 من الدقة والسرعة والتكيف السريع .

سراعد رق ووسرائل ت  رحلة التبني التي يمر بها الفةح فلكل مرحلة هناك ط  م -10

بتكرر جديرد باإلضرافة إلر   فهم كل حالة جديدة يمر بهرا عنرد تبنري م   الفةح عل 

 بتكرات وعر  نتائو إستخدامها . جلب إنتباه  لتلك الم  

 

 

 

 لعينات اإلرشادية قواعد عامة في إستخدام الوسائل والم  

 الحاسة البصرية أقوى عل  اإلقناع من الحاسة السمعية .  إستخدام -1

ي وي                              قررررال أن مررررا نسررررمع  قررررد نتررررذكره أمررررا مررررا نررررراه نتررررذكره دائمررررا

                            أ أن الصرررررورة ترنررررري عرررررن ألرررررف كلمرررررة    وهنررررراك مبررررردأ يقرررررول

اإلرشرادي علر  حاسرة  لرذلك يعتمرد العمرل  أ ال تقل لي ولكن دعنري أرى  

الصرورة لررة عالميرة  عتبررلصرقات ومرا شرابهها وت  البصر مثل الصرور والم  

 جتمعات .للتفاهم بين الم  

 

 إستخدام أكثر من حاسة أقوى عل  اإلقناع . -2

ي و فعالية لجمراهير المسترشردين فمرثةي  إن إستخدام أكثر من حاسة أكثر إقناعا

سمع والبصرر واللمرس والشرم والرذوق في اإليضاح العملي تستخدم حواس ال

     في كثير مرن األحيران لرذلك نجرد إن اإليضراح الحقلري أ اإليضراح العملري   

 تبعة في العمل اإلرشادي التطبيقي . من أهم الطرق الم  
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 تصنيف وسائل التعليم اإلرشادية حسب الخبرات

حسرب ختصون عل  مدى فترات طويلة تصنيف الوسرائل التعليميرة حاول الم   

، وبالفعرل نرتو العديرد مرن التصرنيفات وكران مرن أهمهرا  الخبرات التي تقدمها

دجارديل فهو من أكثر التصنيفات أهمية ومرن أهمهرا انتشراراي وذلرك إتصنيف 

طلق دجارديل وهذا التصنيف ي  إلدقة األساس التصنيفي الذي اعتمد علي  العالم 

ي ي  علي  العديد من الم   ي أخرى ي  سميات ف حيانا سرم  سم  بمخروط الخبرة وأحيانا

 طلق علي  تصنيف ادجارديل للوسائل التعليمية .     بهرم الخبرة وهناك من ي  

دجارديل للوسائل التعليمية نجده وضرع الخبررة عندما نتمعن في تصنيف إ   

أفضل أنواع الوسرائل التعليميرة ألن المباشرة في قاعدة الهرم والتي اعتبرها 

المتعلم فيها يتعامل مع الخبرة الحقيقية بجميع حواس  والتي ستتصررا فيهرا 

الخبرة الحقيقية بسلوكها الطبيعي ، ونجد علر  النقريض مرن ذلرك فري أعلر  

الهرم الرموز اللفكية التي ت ثر عل  حاسة السمع فقرط أ فكلمرا اتجهنرا إلر  

رجة الحسية ، وكلما اتجهنا إل  قمرة الهررم ازدادت قاعدة المخروط زادت د

دجارديل إل  ترتيب الوسائل التعليمية في إفقد أشار العالم  .درجة التجريد   

لر  ع  Cone Of  Experience  أ  الخبرة المخروط الذي أسماه مخروط

أساس الخبررة التري تهي هرا الوسريلة وأن أقربهرا إلر  رأس المخرروط تمثرل 

وتمثررل قاعرردة المخررروط الخبرررات   جررردة كررالرموز واأللفرراظالخبرررات الم  

باشرة وقد تم تقسيمها حسب الخبرات التي تهي ها بين التجريرد والواقعيرة الم  

     1وليس حسرب صرعوبتها أو سرهولتها أو أهميتهرا كمرا مبرين فري شركل أ 

مراط ويتفق هذا التصرور مرع مرا يرراه برونرز الرذي يررى أن هنراك ثةثرة أن

    رئيسية للخبرة وهي ل

         باشرررة ل و تتضررمن قيررام المررتعلم بالممارسررة الفعليررة للخبرررة الخبرررة الم   -أ 

أ فهو يتعلم عن طريق الممارسة الفعليرة   لرذلك فر ن المفراهيم التري يكونهرا 

 ختلفرةواألنشرطة الم  هذا بالتعليم عن طريق الممارسرة  يسم  تكون واقعية و

 المباشرة                         وهي تشمل في المخروط أ الخبرات 

صورة ل المتعلم في هذه الحالة يكون المفراهيم عرن طريرق الخبرات الم   -إ 

رؤيرة الفلررم أو الصررورة وهرو ال يقرروم بممارسررة فعليرة للخبرررة ولكررن يكررون 

مررا يسررم  بررالتعليم عررن طريررق المةحكررات مفرراهيم بصرررية ذهنيررة وهررذا 

  المعار    ,المشاهدات وهي تشمل في المخروط أ اإليضاحات  العملية و



 22 

جردة ل المتعلم في هذه الحالة ال يكون المفراهيم عرن طريرق الخبرة الم    -ت 

جرردة أو الممارسة أو عن طريق الرؤية و لكن  يكونها من سرماع  أللفراظ م  

و الجسرر, رؤية كلمات ليس لها صفات الشيء الرذي تردل علير  مثرل المراء أ

جردات والتحليل العقلي وهي تشمل في سم  بالتعليم عن طريق الم  ما ي   وهذا

الضروري  لذلك أصبح منالرموز اللفكية   وأ الرموز البصرية  المخروط

صورة مفاهيم م   ساعده عل  تكوينلمتعلم بكثير من الخبرات التي ت  ا أن نزود

زادت األمثلة والخبرات واضحة عن األلفاظ والكلمات التي يستخدمها وكلما 

أكسابها و هي ها للمتعلم أدى ذلك إل  إثراء األلفاظلتي ن  اوالبصرية الملموسة 

                                                                . .                       للخبرررة المعرراني مررا يقربهررا إلرر  الصررورة الواقعيررة

التي قد تعتر  المعلم في اختياره الوسيلة التعليمية التري تحقرق  الصعوبات

                                                                               ل ل                                             هري  الخبرة المباشررة لردى المرتعلم

                                                                   .                                     . .         خطرررورة الخبررررة المباشررررة  - 1

                                                                    .                                  . .       لتكاليفاباهضة   باشرةالم   الخبرة  -2

                                                                                                        .                    .                        وقراتباشرة في جميع األصعوبة توفر الخبرة الم   - 3

  .  باشرة وقتاي طوية في تنفيذهاقد تستررق الخبرة الم   - 4
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 دجارديل   مخروط الخبرة ال 1شكل أ                                
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 ستخدمة في عملية التعلمتصنيف الوسائل التعليمية حسب الحواس الم  

 

ي في العمل اإلرشادي ي   ي وإستخداما عد هذا التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعا

لذا سيتم تناول  بالتفصيل . وتقسم الوسائل التعليمية حسب الحاسة المسرتخدمة 

 ال  ل

 عينات بصرية .م    - 1  

 . سمعية  عيناتم    - 2  

 عينات سمعية بصرية .م    - 3      

 

 عينات البصرية الوسائل والم  

ي تعتمد عل  حاسة البصر لتوصيل الفكررة وتعلمهرا ومرن هرذه وهي الوسائل الت

 الوسائل ل

 ل  األشياء الحقيقية  والعينات  والنماذج -1

قصد بها األشياء كمرا هري دون تريرر فيهرا أو تعرديل إال ل و ي   األشياء الحقيقية -أ

ي   من البيئة الطبيعية الشاملة التي تعيش فيها وتتوفر فيها جميع  إتنزاعها أ أحيانا

صفات الشيء الحقيقي كالحجم و اللون و الحركة و من أمثلة ذلك عر  حقيقي 

صابة تية م  لنوع من الحشرات الضارة التي تصيب مزروعات معينة أو ورقة نبا

قلرل الحاصرل . و برالرغم مرن أهميرة هرذه سربب ضررراي للنبرات أو ت  عينة ت  بتفة م  

الوسيلة في العمل اإلرشادي أال أن إستخدامها ي حدد عندما تكون األشياء الحقيقية 

التي يريد المرشد عرضها لألفراد صريرة جداي يصعب رؤيتها بشكل واضرح أو 

ي الموقررف التعليمرري . لررذلك يلجرر  إلرر  حجمهررا كبيررر جررداي يصررعب إحضررارها فرر 

 إستخدام وسائل أخرى كالنماذج .  

مثلرة لخصرائص ذلرك الشريء .  ل هي جزء من شيء ، بحيث تكون م   العينة -ب 

مثل في خصائصها وصفاتها المجموعة التي جاءت منها ومن أمثلرة ذلرك هي ت  و

ينرة أو عصابة بحشررة ضرارة أو ثمررة تعرضرت آلفرة م  عر  نماذج ألوراق م  

عينرة أو مثلة ألدغرال تصريب محاصريل م  عينات ألنواع من األسمدة أو عينات م  

ختلفرة بحيرث حفرظ بطررق م  لعينات من الحبوإ ....الخ وتجمرع هرذه العينرات وت  

لطبيعرة وعرادة ت ثبرت عليهرا بطاقرات تعكس بشكل حقيقي صرورة وجودهرا فري ا

سراعد المرشرد فري المعررو  وبرذلك ت  كتب عليها معلومات كافية عرن الشريء ي  

 .                                                     إيصال المعلومة إل  الزراع 

ةحكرة مكرن م  لعبارة عن تقليد للشيء الحقيقي بكافة تفاصريل  و ي   النموذج  - ت

 أجزاءه الداخلية أو غير الكاهرة و تمتلك عادة ثةثة أبعاد هي الطول والعرر 

 .  واالرتفاع
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ستخدم النماذج و ت   .ومن األمثلة عل  ذلك نموذج آللة زراعية أو حضيرة أبقار  

حجمهرا أو التنراهي  مكن إحضارها إل  غرفة الدرس لكبرعادة لألشياء التي ال ي  

ستعانة بالنماذج التي يرتم فيهرا قيد لذلك يلج  أ المرشد   إل  االالتع أو في الصرر

الرتحكم فري الحجرم حتر   تعرديل بعرض األجرزاء الطبيعيرة أوأو ترتيب أو  ترير

ستعانة بهرا . ومرن النمراذج مرا يوضرح الحركرة مثرل مكن االتصبح في صورة ي  

 .نموذج مضخة و منها الشفاا الذي يسمح برؤية ما بداخلها من األجزاء 

             posters )                                       )  لصقققات الاداريققةالم   - 2

كترب سرم أو أكثرر ي      70× 50 أ لصقات مصور من الورقة مقاستعني الم  

جملررة قصرريرة  عينررة بالرسررم والكتابررة بعبررارة أوعليهررا للتعبيررر عررن فكرررة م  

                                                                                . .                                      عرينبطريقة فنية لتحقيق هدا إرشرادي م  

لصق التعليمي نوعان فهو إما أن يدعو إل  سلوك مرغوإ كالملصرقات والم  

حذر مرن موضروع أن ي   التي تحث عل  المحافكة عل  البيئة أو النكافة ، أو

                                                                                     .                      . التدخين حذر وتنب  عن أضرارعين كالملصقات التي ت  م  

األفراد نحرو فكررة ساعد هذه الوسيلة في إثارة إنتباه وفي مجال الزراعة قد ت  

ستخدام صرنف جديرد مرن البرذور أو نروع مرن األسرمدة أو زراعية جديدة كا

مزرعري  مارسة زراعية ال تساهم في بناء أقتصاددات أو العدول عن م  المبي

ي للتحذير من أزمات طارئة قد يتعر  لها األنتراج المزرعري م   تطور وأحيانا

وبالرغم من قلة ت ثيرها التعليمي للزراع إال إن فاعليتها تكون كبيررة عنردما 

ية  في توصيل الجماهير ستخدم مع الطرق اإلرشادية وخاصة الجماعية  أوت  

 الرسالة اإلرشادية .  

                                                                                                   لل                لصق إرشادي ناجح الشروط الواجب مراعاتها عند أعداد م   

حدد .                      واحد م   أن يركز الملصق عل  فكرة واحدة تهدا إل  تحقيق هدا -أ 

            أن يتميز بالبسراطة و الوضروح و إسرتخدام العبرارات القاطعرة التري ال -إ 

                                                                                       . .                                                                         تقبل الت ويرل

بررز شراهد و ت  تباينرة التري تثيرر إنتبراه الم  إستخدام األلوان الصارخة الم   -ت 

                                                                         .                                                                  .    الفكرة الرئيسرية

أن يكون حجمها كبير يسهل رؤيتها و فهمها بسهولة ال يحتاج للوقروا  -ت 

                                                                                                        .                                      .                                  والت مل لفهمها 

 عبرة عن الفكرة بوضوح .ختصرة الم  ستخدام العبارات الم  إ -ج 
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                                                                                           : :                                                                  الصورالثابتة    - 3

                                                                                         ل          ل            تبرز أهمية الصور الثابتة في عملية التعلم من خةل

                                                                 .                  ..          جلررب إنتبرراه المتعلمررين وإثررارة إهتمررامهم  -أ 

                                                     .                  .        ساعد عل  تفسير وتذكر المعلومات المكتوبةت    -إ 

ساعد المشاهد عل  تتبع الفكرة ترتيبها بشكل يسير مع حركة العين ي    -ت 

                                                                  ..                       تكامررررل عررررن الموضرررروع وتكرررروين  مفهرررروم م  

                       ل     ل   ومن مزايا إستخدام الصورة الثابتة في اإلرشاد الزراعي ما يلي

                                                   .                              ..    سهولة الحصول عليها ب سعار زهيردة  -أ 

                                                 .                            ..     الة اإلرشراديةقوة ت ثيرها ونقلها للرس -إ 

                                                                .                ..     ناسبتها إلرشاد األفرراد والجماعرات الصرريرةم   -ت 

                                                                                 ل                                                         ل   حرردداتها فهرريأمررا م  

                                                             .                            .   ال تصلح إلرشاد الجماعات الكبيرة العردد -أ 

   ال تصلح لعر  الموضوعات التي تحتاج إل  حركة . -إ 

 أنواع الصور الثابتة ل

 الصور الفوتوغرافية  ل -أ

سرتخدم فري اإلرشراد الزراعري وهي مطبوعة عل  ورقة التصوير الحساس ت  

الصحف أو في المطبوعات اإلرشادية أو بعرضها في لوحات أما بطبعها في 

 الدوائر الزراعية وتكون أما ملونة أو باألسود واألبيض .

 الفوتوغرافية يجب مراعاة ما يلي ل عند عر  الصور 

     شاهد .هتمام وتجذإ إنتباه الم  ثيرة لةأن تكون الصور م   -أوال 

 والدقة العلمية في الصورة .ومات لمراعاة صحة المع -ثانيا 

 أن يتناسب حجمها وعدد المتعلمين بحيث تكون واضحة للجميع . -ثالثا 

 اإلقةل من البيانات المكتوبة عليها بحيث تسمح للمتعلم عل  التفكير . -رابعا 

تسلسل ي دي إلر  توضريح فكررة معينرة مثرل دورة عرضها بشكل م   -خامسا 

 .حياة  نبات 

 الشرائح  ل  - ب

و غيرر ملونرة فري اطرار خرارجي يحة  عبارة عن صورة شفافة ملونرة أالشر

مكرن تسرجيل كبرة عل  شاشة بمرور ضوء قروي خةلهرا وي  يمكن عرضها م  

 صاحب العر  .الصوت عل  اشرطة كاسيت لي  

 وهي عل  ثةت قياسات

 سم   5×  5     أوالي ل القياس الصرير

 سم   8×  8     ثانيا يل البريطاني      

ي  ل األمريكي           سم 10×  10ثالثا
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 مزايا الشرائح

    حدثها في جو قاعة جذإ انتباه الحضور بسبب اإلنارة التي ت   -أوال 

 . كلمالعر  الم          

 جتماعات الكبيرة .ستخدامها في االمكن إي    -ثانيا 

 عرضها والتحكم في فترة العر  . مكن تكراري    -ثالثا 

 ستخدام .سهلة اإلنتاج والخزن والنقل واال  -رابعا        

 مكن الترلب عن طريقها عل  البعد الزماني والمكاني .ي   -خامسا        

 أوج  القصور 

 مواد سهلة الكسر . -أوال 

 تتطلب دقة في ترتيبها قبل العر  . -ثانيا 

 قابلة للتلف عند تعرضها لحرارة مصباح اإلسقاط الشديدة .  -ثالثا     

 مكن إستخدامها في تعليم المهارات التي تتطلب عر  الحركة .ي   ال -رابعا   

 الشفافيات  ل  - ت

 حتوى إل  لمكن تصنيف الشفافيات التعليمية عل  أساس الم  ي  

 شفافيات مكتوبة .  -أوال 

 شفافيات مرسومة .  -ثانيا    

 شفافيات مرسومة ومكتوبة .  -ثالثا 

 الشروط الواجب مراعاتها عند عر  الشفافيات ل 

 .  عر  بوضوحمكن رؤية ما ي  كلمة بشكل ي  ت كد من أن القاعة م    -أوال   

  .عر  بسهولةت كد من أن كل فرد يرى ما ي    -نيا اث  

ي عندما تريد أن ت   -ثالثا    . ك  ال تستخدم إصبع الشفافية أعل   شيراستخدم قلما

 . شير إل  الشاشةاستخدم عصا إشارة إن كنت ت   -ابعا ر

             ناقشرة النقرراط المعروضررة  .م   ضراءي إال فرري حالررةال تترررك الجهرراز م   -خامسرا 

 .  شاركونضع ورقة عل  المعلومات التي ال تريد أن يراها الم    -سادسا  

 . شاركين وليس إل  الشاشةالم  تحدت إل    -سابعا   

 األفةم الثابتة  ل - ث

   قردم   5 - 2ملم يتراوح طولر  برين أ  36الفلم الثابت عبارة عن شريط مقاس 

إطرررار تشررركل فيمرررا بينهرررا مجموعرررة مرررن الصرررور     160 -130يشرررمل  أ 

الكلمرات الفوتوغرافية الثابترة أو الرسروم التخطيطيرة أو البيانيرة أو الخررائط أو 

المكتوبة وتكون هذه األفرةم أمرا ملونرة أو باألسرود واألبريض وقرد تكرون أفرةم 

  ناسربةصاحبة أجهزة العر  تسجيةت صروتية م  صامت  أو ناطقة عن طريق م  
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ي إل  أجهرزة     العر  أي يكون جهاز تسجيل مع جهاز أ وقد تم التوصل حديثا

تطورة تجمع بين عر  األفةم الثابتة وتشريل األسطوانات بحيث أوتوماتيكية م  

ي بما يتوافق مع الصوت الم    صاحب لكل  صورة .تترير الصورة أوتوماتيكيا

 مزايا األفةم الثابتة

ي   -أوال   . وسيلة رخيصة الثمن نسبيا

 . العر  اإلضاءة الصادرة من أجهزةبسبب  جذإ االنتباه  -ثانيا 

 بوقت قصير . احيتابعة حقل إيضلم   مكن ترتيب الصوري     -ثالثا 

 . إمكانية التحكم بسرعة العر  ومدة بقاء الصورة عل  الشاشة  -رابعا 

 . وسيلة فعالة إليصال الكثير من المعارا والمهارات للزراع  -خامسا 

 . والزماني  الترلب عل  البعد المكاني -سادسا 

 

 مساو  األفةم الثابتة

 ال تصلح لتوضيح عنصر الحركة . -أوال 

 مكن عر  صور سبق عرضها دون عر  الشريط من أول  .ال ي   -ثانيا 

 إن األفةم سريعة التعر  للخدش والقطع والتمزق ويصعب إصةحها . -ثالثا 
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 و اللوحاتالسبورات   - 4

       كتررب عليرر  كالسرربورة الطباشرريرية .سررتخدم فرري كررل مررا ي  السرربورة لفررظ ي  إن 

                              علرق علير  كلوحرة األعةنرات  .طلق عل  كرل سرطح ي  أما لفظ اللوحة فهو ي  

 منها ليوجد العديد من أنواع اللوحات والسبورات 

عتبرر السربورة مرن أقردم الوسرائل التري ل  ت    لوح الطباشرير أ السربورة   - أ

طلر  بطرةء خراص صنع عرادة مرن الرواح خشربية ت  لتعلم  وت  استخدمت في أ  

 مكن صناعتها من مواد تشب  الشمع أومكن الكتابة علي  كما ي  وعندما يجف ي  

الطررق إلرشرادية لمتعلمين وهي شائعة فري اعلق أمام جمهور البةستك . وت  

ساعد المرشرد فري تلخريص الجماعية وخاصة االجتماعات اإلرشادية حيث ت  

سرتخدم بعض األفكار والموضوعات لرر  إدراكها من قبل الحضور كما ت  

سرتخدم وت   في عر  الرسوم و البيانات التي لها عةقة بالرسرالة اإلرشرادية

 . صاحبة كثير من الوسائل التعليمية األ خرى كذلك بم  

 مزايا السبورة

 .    ختلفة و ب سعار زهيدة الحصول عليها ب شكال م   ي مكن -أوال 

 سهولة المحافكة عليها وصيانتها . -ثانيا 

 ستعمال .ند االتحتاج إل  إستعدادات خاصة ع ال -ثالثا 

  .لصقاتستخدم في عر  كثير من الوسائل التعليمية كالخرائط والم  ت   -رابعا 

  .مكن بها عر  المادة عل  عدد كبير من المتعلمين في وقت واحدي   -خامسا 

ي لم   -سادسا   تطلبات الموقف التعليمي .يسهل محو ما عليها وكتابة غيره وفقا

 يشترك المتعلمين مع المعلم في استخدامها . -سابعا 

 

 ل دام السبورة الشروط الواجب مراعاتها عند إستخ 

 اإلضاءة الساقطة عليها جيدة .أوالي ل أن تكون 

ي ل ل يقف المرشد ب  عند التحدت .واجهة الجمهور مثانيا

ي   تها جميع الحاضرينشاهدكبيرة بحيث يستطيع م   ل أن تكون الكتابة عليهاثالثا

ي بحيث ال يحجب عن المش ي ل يقف المرشد جانبا  . اهدين جزءاي من الكتابة رابعا
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                                                                                         ل    السبورة المرناطيسية  - ب

وهي عبارة عن سبورة عادية لها خلفية من الصلب تعمل عل  جذإ المرناطيس  

ستفادة  عليها بالطباشير باإلضافة إل  االمكن الكتابة السبورة و بذلك ي   سطح إل 

     األحرا والرسوم   منها بالخاصية المرناطيسية حيث يثبت مرناطيس في ظهر

 لسبورة وتحريكها . امكن تثبيتها عل  و ي  

ميزاتها                                                                                                              

الموضوع .                                                                عر    يريسهولة  تر  -أوال 

مكن عر  أغلب المواد التعليمية .                                                           ي    -ثانيا 

 توفر المواد األولية لصناعتها وإنخفا  تكاليفها.   -ثالثا 

 األلواح الوبرية - ت

ةئرم ثبرت علير  قمراش وبرري بطريقرة ت  ستوي بمساحة كافيرة م  لوح م   عبارة عن

رطر  بقمراش وبرري صرنع مرن ألرواح خشربية ت  وت   الرر  الوظيفي من اللوحرة

واألشكال التي لها ظهر وبري خشن الملمس  خمل يساعد عل  إلتصاق الرسومم  

فضرل إسرتخدام اللوحرة الوبريرة لعرر  فكررة دون الحاجة إل  وسائل تثبيت وي  

عرر  عليهرا بالمعروضرات مرع مراعراة حجرم مرا ي   إزدحامها واحدة وال يجوز

 شاهدتها .بحيث تسهل م  

 .  مزايا اللوحة الوبرية

 قلة تكاليف إنتاجها . -أوال 

 صنعها وإستعمالها .  سهولة  -ثانيا 

 مكن عر  األفكار عن طريقها بشكل يشد الحاضرين . ي   -ثالثا 

 قتضيات الموضوع . إمكانية رفع أو إضافة األشياء حسب م   -رابعا 

                                                                  ل                                                              ل    لوحات العر   - ث

سراعدة سرتخدم كوسرائل م  صرنع مرن الخشرب عرادة ت  أن لوحات العر  التي ت  

والمعلومات الزراعية باإلضافة إلر  عرر  بعرض النشررات  لعر  األفكار

سررتفادة منهررا فرري ممارسرراتهم دية لرررر  إطررةع الررزراع عليهررا واالااإلرشرر 

شراهدتها مرن قبرل الزراعية و يجب أن توضع هذه اللوحات في أماكن تسهل م  

سرتمرار م بتجديردها باالزراع . كما يجب أن يتابع المرشد المعروضات و يقرو

                      شررررراهدتها بشررررركل مسرررررتمر .لكررررري تبعرررررث فررررري األفرررررراد رغبرررررة م  

ستخدم مثل هذا النوع من اللوحرات فري عرر  الصرور والرسروم وبعرض وي  

ي م   ي وتحرروي كررذلك مررا النمرراذج والعينررات الحقيقيررة الترري توضررح موضرروعا عينررا

 يوضحها من التعليقات اللفكية .  
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 :  الرسوم البيانية - 5 

تصميمها من هي تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية ، التي تم  

سرتخدم وت   أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنهرا ب سرلوإ علمري

ي تلررك الموضرروعات الترري يصررعب فهمهررا باللرررة  كوسررائل تعليميررة خصوصررا

هرات مرن خرةل والتوجي وقد يصل إلينا الكثير مرن المعلومرات اللفكية فقط .

 تصررال علرر  شرركل رمرروز أو رسرروم بيانيررة حيررث أصرربحت هررذهوسررائل اال

الوسائل لرة عالمية إذ تتكرون الرسرالة مرن تكوينرات خطيرة يسرهل إدراكهرا 

وفهمها من قبل شريحة واسعة من المجتمع رغم إختةا أعمارهم وثقافاتهم 

ومستوى تعليمهم لذلك يمكن إسرترةل تلرك التكوينرات فري إيصرال الرسرائل 

 ل اإلرشادية إل  الفةحين وتكون بثةت أشكال هي 

 الدوائر البيانية  - آ

كان الرر  منها عر  العةقة بين األجزاء والموضوع الكلي  ذاستخدم إوت  

سرتخدمة فري تسرميد الذي يحتويها مثةي توضح نسبة كل نوع من األسرمدة الم  

مثلر  نروع السرماد فري الردائرة نفرس مثل الجزء الرذي ي  عين حيث ي  محصول م  

مثل سماد ي   فمثةستخدمة في التسميد مثل  في مجموع األسمدة الم  القدر الذي ي  

ستخدمة فري تسرميد محصرول    ربع كمية األسمدة الم   2اليوريا في الشكل أ 

 معين .

                          
                          

    يوضح نسبة سماد اليوريا ال  كمية سماد المحصول 2شكل  أ             

 

 

 

 

 

 سماد 

 اليوريا
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 ل  األعمدة البيانية  - ب

تشابهة عل  مدى فترات زمنية  قارنة بين موضوعات م  م  ال ستخدم عندت  

     مثة  الشكلفمثل إنتاجية محصول معين خةل فترة زمنية معينة  , ختلفةم  

أ بتالا ألطنان   حسب   قدرة الكميةتاجية محصول الذرة م  مثل إني      3أ 

 رة الزمنية .السنين ويبين ارتفاع وانخفا  اإلنتاج حسب تلك الفت

                

 

 

 

 

 

 

 

    1994 - 1990للفترة أ     يبين إنتاجية محصول الذرة  3شكل أ 

 الخطوط البيانية  - ت

بررين العةقررة بررين مجمرروعتين مررن البيانررات إحررداهما علرر  المحررور السرريني ت  

واآلخر عل  المحور الصادي و كل نقطة عل  الخرط البيراني لهرا قيمرة علر  

      نحنري . ففري الشركلبواسرطة خرط م   كة المحورين و يوصل بين هذه الرنقط 

 ختلفة .    يبين إن زيادة التسميد تزيد من كمية اإلنتاج وبنسب م   4أ 

 

                   

 يبين العةقة بين التسميد وكمية االنتاج     4شكل أ              
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 : الخرائط  - 6 

دامها فري مكرن إسرتخ عتبر الخرائط أحرد الوسرائل التعليميرة البصررية التري ي  ت  

الحرررارة أو كميررة األمطررار أو إتجرراه الررريح أو توضرريح الطبيعررة أو درجررات 

هررذه األفكررار علررم فرري إيصررال فكرررة مررن رإ وكررل مررا يحتاجرر  الم  أنررواع الترر  

 خرذ الخررائط بسرهولة الحصرول عليهرا أو إنتاجهرا ومرا ي   تعلمين . وتتميزللم  

ي أنر  يصررعب رؤيرة تفاصريلها عنررد عرضرها علر  المجموعررات  عليهرا أحيانرا

صعوبة حفكها وصيانتها . وأمكن الترلب عل  هذه المشكةت  الكبيرة وكذلك

وعرضرها بجهراز  ملم    5 × 5 أ بتصوير الخرائط عل  شرائح شفافة أبعاد

عر  الشرائح أو وضعها عل  الشررائح الخاصرة بجهراز العرر  الرأسري 

ا في دواليب خاصة شاهدة أدق التفاصيل فيها وحفكهمكن تكبيرها وم  وبذلك ي  

 ستعمال وال تشرل حيزاي كبيراي عند حفكها . في حالة عدم اال

 

 أنواع الخرائط  

حتوياتها ولكرن بعرض تحمل بعض الخرائط الرموز والمفاتيح التي توضح م       

سم  برالخرائط الصرماء يرتم إدخرال الخرائط ال يحمل تلك الرموز أو المفاتيح وت  

.                                     .                               الرمرروز والبيانررات حسررب مررا نحتاجرر  فرري الرردرس

 ل  الخرائط حسب ما تتضمن  من رموزأنواع 

الخرائط الطبيعية ل وهي التي تعر  الحقائق الطبيعيرة مثرل المراء واليابسرة  - أ

والريرراح ودرجررات الحرررارة واألر  الصررالحة  والسررهول واألمطررار والجبررال

 للزراعة  وكل ما يتعلق بالطبيعة .

نتجرات الزراعيرة أو الثرروة التجاريرة ل توضرح الم   قتصرادية أوالخرائط اال - ب

قتصادية للمنراطق التري تشرملها هرذه ة أو الصناعية أي توضح القيمة االالحيواني

 الخرائط . 

الوحدات اإلدارية داخل  وأمثل حدود الدول الخرائط السياسية ل وهي التي ت   - ت

  قتصادية ضمن منطقة معينة .اإ تكوين التحالفات السياسية واالبين أسبالدولة وت  

والوديان واألنهار  جسم المعالم الطبيعية كالجبالجسمة ل وهذه ت  الخرائط الم   - ث

سرطحة لتكروين صرورة عطي صورة أقرإ من الخررائط الم  وبذلك ت  بثةت أبعاد 

 مثلها . أقرإ للواقع عن األماكن التي ت  

وهناك الكثيرر مرن أنرواع الخررائط كرالخرائط السرياحية وخررائط المواصرةت  

 السكان . وخرائط

 

 

 



 34 

 الوسائل التعليمية السمعية                       

الرسالة   تعتمد عل  حاسة السمع لرر  توضيح عينات التيهي الوسائل والم  

 وفهمها . االرشادية 

سرتمع ستفادة من الكلمة المسموعة يتوقف إل  حد كبير عل  قدرة الم  إن مدى اال 

فيرد سرتماع . وت  عتبر أساسية في عملية االمهارات ت  ستماع الجيد . فهناك عل  اال

اع فري حياتنررا سرتمت فري هرذا المجرال إلرر  أهميرة االأجريرر  نترائو البحروت التري

 تبين ل ت دي إل  تحسين هذه القدرة كما  وضرورة العناية بالخبرات التي

يرات لفكيرة من وقت الكبار العاملين يمضري فري عمل  %  70أأن أكثر من  - 1

 ستماع فقط .من ذلك الوقت لة  %  45 أ ستماع وأنكالحديث والمناقشة واال

 .ستماع الصفات الةزمة لزيادة فاعلية االهم أمن  نتباه والتركيزاال وي عتبر

 هي ل  نتباهعل  اال العوامل التي ت ثر

 طبيعة الموضوع مثل سهولة أو صعوبة المادة التعليمية وطريقة تقديمها . -أ 

سررتماع مثررل درجررة حرررارة الررفررة وشرردة طبيعررة المكرران الررذي يررتم فيرر  اال -إ

 اإلضاءة ومدى التهوية وكثرة الوسائل المرئية والمسموعة . 

 ستمع . نفعالية للشخص الم  النواحي الصحية واال -ت 

 

 ل الوسائل التعليمية السمعيةأنواع 

  :  الراديو -1

    تصرال الجماهيريرةو في العمل اإلرشادي ك حرد طررق االتم توضيح دور الرادي

سراعدة عينرة أو م  قدم  مرن بررامو كوسريلة م  مكن إعتبار الراديو بما ي  ولكن  هنا ي  

حيرث ستخدم لتعزيرز دور و فاعليرة طريقرة إرشرادية أخررى تفوقر  مرن عندما ي  

ل ستخدم البرنرامو اإلذاعري اإلرشرادي الرذي يتنراوالت ثير العلمي , فمثةي عندما ي  

عتبررر الراديررو وسرريلة جتمرراع اإلرشررادي ي  موضرروع اإليضرراحات الحقليررة فرري اال

جتمراع اإلرشرادي التري يسرتخدمها المرشرد كطريقرة ساعدة لتعزيرز طريقرة االم  

جتمرراع اإلرشررادي يفرروق الترر ثير عيررة ذلررك ألن الترر ثير التعليمرري لةتعليميررة جما

عتبر طريقة التعليمي للراديو . وإذا أستخدم الراديو إليصال رسالة إرشادية فإن  ي  

 وليس وسيلة تعليمية . 

  : التسايالت الصوتية -2

حتفاظ بالصوت لحين الحاجرة إلير  مثرل تسرجيل النردوات راد االستخدم عندما ي  ت  

ات برين اإلخصرائيين الموضروعين والرزراع ناقشر اإلرشادية التي تردور فيهرا الم  

ن المحاصرريل أو تسررجيل البرررامو عينررة عرر ول موضرروع أو فكرررة إرشررادية م  حرر 

عقرد فري جتماعرات اإلرشرادية التري ت  الريفية وإسماعها للفةحين فري االاإلذاعية 

 أوقات فراغ الفةحين عادة . 
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 مزايا التسجيةت الصوتية 

 .  البرامو اإلذاعية  موقات الرير مةئمة لتقديعل  األ ساعد في الترلبت   -أ 

 . إستيعابها  عدة مرات إل  أن يتمالمادة اإلرشادية إعادة تكرار  إمكانية -إ 

 في عدم التقيد ب وقات إذاعة البرامو اإلرشادية  . مو اساعد منفذي البرت   -ت 

 

 عند تسجيل برنامو إذاعي إرشادي  ل  راعاتهاط التي الواجب م  الشرو

 ستخدمة مناسبة لمستوى إدراك الزراع . أن تكون اللرة الم   -أوال 

ي .أن يكون الصوت الم   -ثانيا    سجل واضحا

 سجلة  دقيقة من الناحية العلمية . أن تكون المادة اإلرشادية الم   -ثالثا  

ي ال يسبب الملل للجمهورأن يكون زمن المادة اإلرشادية الم   -رابعا   سجلة مناسبا

 سجلة فقد جزءاي من محتوى المادة الم  ستمع  وال قصيراي بالشكل الذي ي  الم           

مل أواإل أي االنتباه عند تسجيل البرنامو من           .   ختصار الم خلاال سهاإ الم 

  : Microphonesالميكروفونات   - 3 

 هي ل التقاط الصوت إل  ثةثة أنواعوية قسم من حيث زاوت  

سررتخدم فرري تسررجيل أحررادي االتجرراه ل يلررتقط الصرروت مررن زاويررة واحرردة ي    -أ 

وجر  الميكروفرون إلر  الشرخص ةت بين جمهور كبير مرن األشرخاص وي  قابالم  

 مرغوإ فيها . المعني فقط لتقليل األصوات الرير

قرابةت ستخدم في تسرجيل الم  ثنائي االتجاه ل يلتقط الصوت من زاويتين وي    -إ 

 قابلة جرى مع  الم  قدم والشخص الذي ت  ويكون الميكروفون بين الم   في األستوديو

سرتخدم فري ل ويلرتقط الصروت مرن جميرع االتجاهرات وي   اتمتعدد االتجاهر   -ت

 تسجيل الندوات 

 :كبرات الصوت م    -4

الرسررالة اإلرشررادية إلرر  سرراعدة لتوصرريل كبرررات الصرروتية وسررائل م  عتبررر الم  ت  

جمهور واسع أو مسرافات بعيردة يسرتعين بهرا المرشرد عنردما يحتراج أن يوصرل 

صرروت  إلرر  سررائر الجمهررور سررواء كرران ذلررك فرري اجتمرراع إرشررادي أو نرردوة أو 

سررتخدمة فرري التكبيرررات الصرروتية هرري حاضرررة إرشررادية . و مررن األجهررزة الم  م  

حررددات إسررتخدام كر    ومررن م  سرربي كروفررون أو المكبررر العررادي أ الررةودالمي

كبرات الصوتية هي حاجتها إل  تيار كهربرائي عنرد تشرريلها وصرعوبة نقلهرا الم  

ترم فري الوقرت الحاضرر صرنع أجهرزة إمترازت بصررر  قدمن مكان إل  آخر . و

وسررهولة ترداولها باإلضرافة إلر  عرردم حاجتهرا إلر  التيررار  وزنهراحجمهرا وخفرة 

ي أسرم م  طاريرات ي  مكن تشريلها بالبالكهربائي و ي     كبرر مردفع طلرق عليهرا محليرا

Portable Loud Speaker    ولميزات هذا النوع يوص  ب ن ال يخلرو مكترب

 . كبراتمرشد زراعي من هذا النوع من الم  
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 الوسائل السمعية البصرية

 

ع والبصر في آن واحد عينات التي تعتمد عل  حاستي السموهي الوسائل والم  

 من هذه الوسائل لو.  الرسالة اإلرشادية  وفهم توضيح لرر  

 التلفزيون   -1

درتر  تصال الجماهيري ويتميرز بق  لفزيون من الوسائل الحديثة في االالت عتبري  

عل  الجمع بين الكلمة المسموعة والصورة في آن واحد ويلعب دوراي إيجابيرا 

 كل إيجابي .في توجي  سلوك األفراد بش

 ساعدة في التعليم اإلرشادي  ل مزايا التلفزيون كوسيلة م       

 مثلة للواقع . عر  المادة بالصوت والصورة في آن واحد يجعلها م   -أ     

   ستفادة من الوسائل التعليمية األخرى عن طريق التلفزيون مثل مكن االي    -إ     

 توصيل الفكرة اإلرشادية .خططات لالرسوم والشرائح والم           

 شاهدتها بالوسائل مكن م  ساعد في نقل الحوادت والوقائع التي ال ي  ي    -ت     

 جتماعات اإلرشادية . خرى إل  بيوت الفةحين وقاعات االاأل          

 المردود التعليمي عالي نتيجة عر  المادة بشكل شيق .   -ت     

 تحركة ) األفالم السينمائية ( األفالم الم    - 2

سررتخدم بشركل واسررع فرري العمررل تحركررة مرن الوسررائل الترري ت  األفررةم الم   عتبررت    

همة التي يصرل ت ثيرهرا إلر  تصال الجماهيري الم  هي من وسائل االو اإلرشادي

 شاهدين كما يتم إستعمالها في التعليم الفردي . ة من الم  أعداد كبير

تسلسرلة مر خوذة مكن تعريف األفةم السينمائية ب نهرا مجموعرة صرور ثابترة وم  ي  

عررر  بواسررطة جهرراز ملررم    ت   16ملررم    أو أ  8علرر  فلررم سررينمائي قيرراس أ 

صرورة . العر  السينمائي بشكل سريع إلظهار الحركات الحقيقية لألحردات الم  

تحركرة ولكرن ي مكرن حيث إن الصور الم خوذة في كرل إطرار علر  حردة غيرر م  

تحقيق اإلحساس بالحركرة بتصروير الموقرف بعردد كبيرر مرن اإلطرارات الثابترة 

الثانيرة    ال  |إطرار  24عر  بنفس السرعة التي تم تصرويرها بهرا أ وعندما ت  

ي وت  نفصلة وتتداخل متقوى العين عل  إدراك هذه الصور م   عطي هذا اإلحساس عا

 بالحركة .

 أساليب التصوير ل

 الحركة البطيئة  -أ

و عرضررها      الثانيررة |إطررار 96عنررد تصرروير األحرردات بسرررعة كبيرررة أ 

الثانية   فإن الموقف الذي تم تصويره في دقيقة   |إطار   24بالسرعة العادية أ 

سرم  مرا ي   سهل دراسرت  بدقرة وهرذاواحدة ي خذ أربع دقائق في عرض  مما ي  

 بالعر  البطيء . 
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 الحركة السريعة  -إ 

تباعدة ثم يتم التصوير بشكل بطيء جداي بإتباع طريقة التصوير عل  فترات م  

ق بعرض الثانيرة   فمرثةي يسرترر |إطرار  24عر  الفلم بالسررعة العاديرة أ ي  

وعنرد تصرويب آلرة  كري يتفرتح وتتكرون الزهررة براعم األزهرار ثةثرة أيرام 

التصوير نحو هذه البراعم وضبط الكراميرا لت خرذ صرورة كرل عشررة دقرائق 

  صرورة فرإذا عرضرت هرذه  432تجد إنك بعرد ثةثرة أيرام حصرلت علر  أ 

الثانية   فإن ما ترم تصرويره فري ثةثرة  |إطار  24الصور بالسرعة العادية أ 

 ارا للزمن فقط وبذلك نحقق إختص   ثانية 18أيام سيتم عرض  في أ

 التصوير الميكروسكوبي  -ت 

يتم تركيب آلة التصوير الميكروسكوبي والرتحكم فري سررعة إلتقراط الصرور 

جررردة مثررل دراسررة لدراسررة الموضرروعات الترري يصررعب رؤيتهررا بررالعين الم  

 البكتريا و ت ثيرها .

 التلسكوبي  التصوير -ت 

شرياء ء واألالتلسركوإ لررر  دراسرة الفضرا يتم تركيب آلة التصروير علر 

 البعيدة جدا . 

 تحركة الرسوم الم   -3

يتم بتصروير رسرومات تخطيطيرة توضرح الحركرة فري حراالت خاصرة مثرل 

 حرك الداخلية .توضيح حركة أجزاء الم  

 

 أنواع األفالم السينمائية 

 حسب وجود الصوت  -1

طبرع عليهرا تسرجيل صروتي إضرافة األفةم الناطقة ل وهي األفرةم التري ي   -أ

 .للصور التي تتضمنها 

     ضمن الصور الثابتة فقط بدون األفةم الصامتة ل وهي األفةم التي تت  -إ   

 . صوتي تسجيل        

 حسب وجود اللون  -2

مثرل األشرياء أفةم ملونة ل وهري األفرةم التري تتضرمن جميرع األلروان وت   -أ

 الحقيقية . ب لوانها

 ما األسود أفةم غير ملونة ل و هي األفةم التي تتضمن لونين فقط ه -إ 

 . واألبيض     
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    حسب مدة عرضها   - 3

األفةم القصيرة ل وهي األفةم التي تكرون مردة عرضرها أقرل مرن نصرف  -أ

 ساعة .

تكرون مردة عرضرها مرن نصرف  األفةم المتوسطة ل وهي األفةم التري  -إ 

 ساعة و نصف .ساعة إل  

األفةم الطويلة ل وهي األفةم التي تكون مدة عرضها أكثرر مرن سراعة   -ت 

 ونصف .

 

 حسب سرعة تصويرها  - 4

 |صرورة  24تضرمن تصروير أ رع االعتيادية ل و تصورة بالس  األفةم الم   -أ 

 عتيادية .  خذ ب جهزة التصوير االوت    ثانية   

 |صرورة   48من تصوير  أ رع العالية  ل  و تتضصورة بالس  األفةم الم   -إ 

 رع . عالية الس    خذ ب جهزة التصويروت    ثانية   

 

 حسب األغرا   - 5

 أفةم ترفيهية ل ويكون هدفها بعث الراحة في نفوس المشاهدين . -أ

           المشرراهدين الخبررراتأفررةم تعليميررة إرشررادية ل ويكررون هرردفها تعلرريم  -إ 

 والمهارات وتزويدهم  بالمعلومات لرر  إحدات تريرات سلوكية مرغوبة . 

   األفةم الوثائقية ل وهي األفةم التي يكون هدفها عر  أحدات ووقائع  -ت    

ي ويمكن اال حدثت       منها ومن أهدافها في الوقت الحاضر مثل    ستفادةسابقا

 آثار ضرر آفة معينة أو كارثة بيئية .  تصوير    
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 ميزات األفةم السينمائية 

ساعد في إدخال عنصر التشويق لمرا تنقلر  مرن معلومرات ومشراهد مرن ت    -1

 ختلفة من العالم .بيئات م  

كعرر  دورة  ساعد في عر  الكثير من المعلومات فري وقرت قصريرت    -2

           السررينما اليرروم هررو حيرراة نبررات يسررتررق أشررهر فرري دقررائق وإن دسررتور

 أ تعليم أكثر في زمن أقصر   

ساعد فري تقريرب المفراهيم العلميرة للمشراهدين خاصرة لألشرياء التري ال ت    -3

 مكن رؤيتها بالعين المجردة . ي  

مكن تكرار عر  المادة التعليمية اإلرشادية أو أجزاء منها لعدة مررات ي    -4

 إل  أن تصبح مفهومة من قبل المشاهدين . 

 عينة عن طريق التقريب ساعد في زيادة تركيز المشاهدين حول فقرة م  ت    -5

 أو التكبير.       

 تقبال سإطالة مدة التذكير للمعلومة الستخدام حاستي السمع والبصر في إ - 6

 المعلومة.      

ي وال تتحدد باألعمار.  -7  إيصال المعلومات إل  اقل الناس تعلما

 ة والمسافات .نالترلب عل  حدود األزم ت ساعد في  -8

     

 نواحي قصور األفةم السينمائية  

 محدودة الت ثير في تعليم المهارات واكتساإ الخبرات  . -1

 قارنة بالوسائل التعليمية األخرى .إنتاجها م  ارتفاع تكاليف  -2

 ال تسمح بتفاعل األفراد أو االتصال بالمرشد أثناء عر  الفلم . -3

 تتطلب مهارة عالية من المرشد عند عرضها وأسلوإ إدارة النقاشات حول  -4

 التي تعرضها . األفكار    
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