
 ) المحاضرة االولى (                               

 تكنلوجيا التعليم

  ,لقد عرفت تكنلوجٌا التعلٌم على انها ) تحلٌل اسالٌب التعلم وطرقه وفنونه وتنظٌمها

 بحٌث ٌنتج عند استخدامها واالنتفاع بها, بٌئة تعلٌمٌة صالحة لتعلم افضل(.

  الثروة العلمٌة والتقنٌة فً العملٌة التربوٌة(.وهناك من قال بانها ) تطبٌق روح 

  ًوعرفها جالبرت هً ) تطبٌق الدراسات العلمٌة أو اٌة معرفة منظمة. باسلوب منهج

 منظم فً المفاهٌم والمواقف العلمٌة.

وعلى هذا االساس فان مصطلح )تكنلوجٌا التعلٌم ( ٌتجاوز الوسائل واالجهزة والبرامج 

لغة وغٌرها, لٌشمل تخطٌط وتنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة وتوظٌف كل التعلٌمٌة ومختبرات ال

الوسائل التعلٌمٌة واجهزتها للحصول على افضل أي توظٌف العلم لتحسٌن فن التعلٌم. 

وٌمكن تحقٌق ذلك من خالل اتباع طرق التدرٌس الحدٌثة التً اثبتت جدواها فً كثٌر من 

 الدول.

 جولة في تاريخ الوسائل التعليمية

 األمثال للنـاس هللا ضرب فقد الساعة, حداثة وحدٌثه نفسه, اإلنسان قدم قدٌمة التعلٌمٌة وسائلال

 القرآن إن. حٌاتهم من محسوسة بأمثلة الصورة إلٌهم وٌقرب الشر وسبل الخٌر سبل لهم لٌوضح

 ٌشاهدها محسوسـة بصـورة المتلقـً أذهان إلى البعٌدة المعانً تقرب التً باألمثلة حافل الكرٌم

 سبحانه هللا أرسـل وكٌـف وقابٌل هابٌل قصة وتعالى سبحانه هللا ذكر وقد المتلقً, ٌلمسها أو

 الحضارات اقدم وفً .أخٌه سوءة ٌواري كٌف هابٌل لٌعلم وٌدفنه آخر غرابا   ٌقتل غرابا  

الحٌوانات  لبعض الرائعة الرسومات تلك سجل االنسان ذلك ان نجد القدم فً الموغلة االنسانٌة

التً كانت تعٌش فً زمنه , على جدران الكهوف التً كان ٌعٌش فٌها فً مناطق متعددة من 

 العالم.

ولما جاء الدٌن المسٌحً سخر رجال الكنٌسة لحكم الفن سواء التشكٌلً من رسم ونحت , او فن 

 االنجٌل.سٌحً وما ورد فً مسرحً او موسٌقً .... الخ كوسائل لنشر تعالٌم الدٌن الم

ولو رجعنا للتارٌخ لوجدنا االنسان فكر بوسٌلة ٌتعامل بها للتعبٌر عما ٌرٌد , وللتعبٌر عن 

افكاره فحاول تجرٌد المخطوطات فاهتدى الى الرسوم والرموز واخذ ٌبسط هذه الرموز 



والرسوم الى ان اصبحت الحروف والكلمات التً نتعامل بها فً عصرنا الحاضر هً رموز 

 والتعبٌر.للتعامل 

وجاء الدٌن االسالمً الحنٌف فكان الرسول )ص( ٌقول للمسلمٌن ) صلوا كما رأٌتمونً أصلً( 

,)خذوا عنً مناسككم( واتبع وسائل رأها مناسبة لنشر تعالٌم الدٌن منها االقناع والترغٌب .. 

 الخ.

حول له وال قوة  وتطور استخدام االنسان لوسائل تخدم اغراضه ولما كان االنسان ٌولد طفال  ال

فانه البد ان ٌمر بتجارب عدٌدة سواء عن طرٌق الخبرة الشخصٌة المباشرة بهدف او بغٌر 

 هدف , او الخبرات الخارجٌة.

بان هذا الطفل ٌبدا باكتساب الخٌارات الشخصٌة من تجاربه الذاتٌة, اما الخارجٌة فانه ٌكتسبها 

قائه واقاربه او بشرحهم للخبرة له سواء عن طرٌق مشاهدته لألخرٌن كوالدٌه واخوانه واصد

 ممن مروا بالتجربة او ممن شاهدوها.

وخالل عملٌة اكتساب الخبرات , البد وان الرجل قد استخدم عدة طرق لتبسٌط الخبرة البنه, بل 

وانه مرره بخبرة عملٌة لٌتعلم تلك المهارة, فعندما كان ٌشتد عود ابنه الصغٌر كان ٌاخذه معه 

ٌالزمه خالل تجواله بالغابة بحثا  وراء القنص فشاهد عملٌة الصٌد التً كان ٌقوم بها  بل انه كان

 والده او والدته او اخوه الكبٌر وهكذا دوٌلك.

من كل مما سبق نخلص الى القول بان الوسائل التعلٌمٌة كانت موجودة منذ القدم ولكن االنسان 

للفروق الفردٌة من شخص الخر, وعندما كان ٌستخدمها دون برمجة , وعلى بساطتها متروكة 

بدأ العقل االنسانً بالتحضر, ووجد المعلم والمتعلم بدأت العملٌة تنظم شٌئا  فشٌئا  بل بدأ بالنداء 

 بها.

وهنالك الكثٌر من العلماء العرب الذٌن اكدوا على دور واهمٌة الوسٌلة فً التعلٌم ومنهم الحسن 

لمشهور, ٌخرج تالمٌذه الى بركة ماء الوضوء فً صحن بن الهٌثم عالم البصرٌات العربً ا

 المسجد او المدرسة , وٌشرح لهم نظرٌة االنكسار مستخدما  عصا فً بركة ماء.

االدرٌسً قام بنقش كرة من الفضة وٌرسم علٌها خارطة العالم المعروفة لدٌه فً تلك االٌام 

به ) المشتاق( وهو من اهم الكتب للدوق روجر الثانً ملك صقلٌه, وٌرسم سبعٌن خارطة فً كتا

 الجغرافٌة المصورة.



 وكلٌلة ودمنه( . –الواسطً الذي استخدم الصور المرسومة فً كتاب ) مقامات الحرٌري 

ابن خلدون الذي اكد فً مقدمته على استخدام االمثلة الحٌة فً عملٌة التعلٌم, بل لقد اعتبرها 

 كتساب الخبرات.افضل الوسائل التعلٌمٌة لتسهٌل االدراك وا

 ابن سٌنا استخدم الصور والنماذج فً تعلٌم التالمٌذ.

 الرازي ابتكر اجهزة وطرق تستند الى المنهج العلمً فً التعلٌم.

 كما استخدم العلماء والمربٌن االوربٌٌن مفاهٌم دالة على ضرورة استخدام الوسائل التعلٌمٌة 

 مثل:

( صمم كتاب مدرسً مزود بالرسوم لتعلٌم الالتٌنٌة لالطفال باسم ) عالم المطران )كومنٌوس

المصورات( واكثر ما نجده ٌكرر ما قاله ابن خلدون فٌطالب المعلم باحضار نماذج حٌة الى 

غرفة الصف. وان ٌرسم الرسوم التوضٌحٌة على لوح الطباشٌر, لٌتعرف االطفال الى 

 بواسطة المحسوس.المحسوس بالمجرد , وٌعرفوا المجرد 

  جان جاك روسو الذي اكد على اثر البٌئة والطبٌعة فً التعلٌم والتعلم من خالل كتبه

 )امٌل( ) وتربٌة االطفال(

بستالوزي ترك المجال للتعلم فً عملٌة اكتساب المهارات للحواس والخبرات الشخصٌة 

والرحالت المدرسٌة  والتجارب العملٌة فاستخدم الحجارة والخرز والبندق لتعلٌم الحساب

الى االماكن االثرٌة والطبٌعٌة, حٌث كان ٌطلب منهم رسم االماكن التً زاروها, او عمل 

 نماذج من الطٌن لها, تاركا  لهم حرٌة التعبٌر واكتشاف العالقات بٌن االشٌاء.

  اٌراسموس اكد على استخدام وسائل االٌضاح فً التعلٌم لالطفال خاصة واشار الى

 علمٌن الحروف من الحلوى لترغٌب االطفال.صناعة الم

 .مونتٌنً حث على استعمال الزٌارات المٌدانٌة فً التعلٌم 

 وٌعتبر االب الحقٌقً للوسائل التعلٌمٌة والذي اكد على استخدام الحواس فً  كومٌنوس

التعلم مع االشٌاء الحقٌقٌة والصور ودعا الى مدرسة مجهزة بالمواد الواقعٌة والصور 

ٌستخدمها المدرسون والف كتاب )العالم فً صور( الذي اختص بتقدٌم مفاهٌم 

قرر دراسً قام على استخدام الوسائل وموضوعات مختلفة معززة بالصور وهو اول م

 التعلٌمٌة.



 

 مراحل تطور استعمال الوسائل التعليمية 

 -مرت الوسائل التعلٌمٌة بأربع مراحل وهً :

وسادت  الٌدوٌة الصناعة حٌث كانت الفردٌة على تعتمد كانت فٌها الوسائل: األولى المرحلة

الوسائل التالٌة فً هذا العهد : اللوحات , الخرائط , ولوح الطباشٌر , والرسوم البٌانٌة , 

 والمخطوطات , والعروض العملٌة.

اعتمدت الوسائل فٌها على اللفظٌة والسمعٌة بعد اختراع اآلت الطابعة اصبح  المرحلة الثانية:

من الناس فشاع التعلٌم واصبح فً  هناك تعمٌم فً اكتساب الخبرات وامكانٌة نقلها الكبر عدد

 متناول كل من ٌبغٌه فانتشرت المدارس والكتب.

اعتمدت الوسائل فٌها على السمع والبصر وكانت هذه نتٌجة الثورة الصناعٌة  المرحلة الثالثة:

االولى فً اواخر القرن التاسع عشر, فاخترع الرادٌو وامكن نقل الصوت الى مسافات عدٌدة. 

ضافة الى الصور مرحلة باختراع التلفزٌون فاستخدمت الصورة والصوت. باالوتوجد هذه ال

 والشرائح وآالت عرضها. وتطور وتحسٌن صناعتها وتسهٌل استعمالها .

اعتمدت فٌها الوسائل التعلٌمٌة كاحد اهم عناصر طرق التدرٌس الحدٌثة التً  المرحلة الرابعة:

ٌة وتطور االختراعات واالجهزة ودخول سبق ذكرها. وكانت هذه نتٌجة الثورة الصناع

االلكترون فً معظم االجهزة. وبالتالً اصبحت اآللة وهً المعلم للدارس ٌتفاعل معها وٌتعلم. 

 كالمختبرات اللغوٌة والكومبٌوتر واالالت الحاسبة.

 

 

 

 

 

 


