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 التقشيات التربهية في تدريس التربية اإلسالمية: 14
 ياسر خمف رشيد عمي الذجيري األستاذ الدكتهر 

 
ىي طريقة مشغسة لترسيؼ وتشفيذ وتقؾيؼ العسمية التربؾية عمى أسػس الححػ   التقشيات التربهية:

العمسي باالعتسػا  عمػى مرػا ش بذػرية أو بيػر بذػرية لمؾىػؾؿ يلػى عسميػة تعميسيػة متظػؾش  
 تتدؼ بالجؾ  .

األجيػػز  واأل واو والسػػؾا  التػػي هدػػتخدميا السػػدش   ػػي  أمااا الهسااالت التيميسيااة فتياار      ااا:
التعميؼ والتعمؼ، لتؾضيح السعاني وشرح األ كاش وتدشيب الظمحة عمى السياشاو تحديؽ عسمية 

وبر  العا او الحدشة  ي نفؾسيؼ، وتشسية االتجاىاو لمؾىؾؿ يلى حقائق عسمية ىحيحة 
 بدرعة وبقؾ  وبتكمفة أقل.

تفػرؽ يف العديد مؽ الدشاساو والححؾث الستخررة  ي التقشياو التربؾية والؾسائل التعميسيػة لػؼ 
بيؽ  السرظمحيؽ، مع أف الؾسائل التعميسية تسثل خظؾ  سػابقة، ومرحمػة تظؾيريػة أ و يلػى 

وأف الفػػرؽ واضػػح بيشيسػػا، ويتزػػح ىػػذا الفػػاشؽ مػػؽ خػػ ؿ تعريػػ   عيػػؾش التقشيػػاو التربؾيػػة،
 (88 -01عميساو، والقزاه، التعميسية وتحديد مراحميا. ) الؾسائل

بػػل يف الثانيػػة جػػزأل مػػؽ األولػػى وىػػي  الؾسػػائل التعميسيػػة، أف التقشيػػاو التربؾيػػة أعػػؼ وأشػػسل مػػؽ
الجانب اإلجرائي ليا، لذا  إف التقشياو التربؾية طريقة مشيجيػة  ػي التفكيػر والسساشسػة،  تعػد 
العسميػػة التربؾيػػة نغامػػام متكػػام م، تحػػاوؿ مػػؽ خ لػػو تحديػػد السذػػع و التػػي تترػػل بجسيػػع 

جػػػا  الحمػػػؾؿ السشاسػػػحة ليػػػا، لتحقيػػػق أىػػػداؼ تربؾيػػػة نػػػؾاحي الػػػتعمؼ اإلندػػػاني، وتحمييػػػا،  ػػػؼ يه
محػػػػد  ، والعسػػػػػل عمػػػػى التخظػػػػػيف ليػػػػذه الحمػػػػػؾؿ، وتشفيػػػػذىا، وتقػػػػػؾيؼ نتائجيػػػػا، و  اش  جسيػػػػػع 

 العسمياو السترمة بذلػ.
وبرػفة عامػػة،  ػػإف مرػػظمح التقشيػػاو التربؾيػػة يتحػد  بث  ػػة أبعػػا ، يه هسعػػؽ الشغػػر يلييػػا عمػػى 

 أنيا:
 ألفكار والسبادئ.أواًل: بشاء  ظري من ا

 ثا يًا: مجال عست يتم من خالله تطبيق األفكار والسبادئ الشظرية.
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ثالثًا: م شة تؤدي ا مجسهعة من السسارسين، يقهماهن مان خالل اا بتش ياد عادد مان اله االف 
 واألدوار والس ام التي تحقق أهدا  عسمية التربية.

 ؾمة    ية األبعا  لمتقشياو التربؾية.وتسثل الؾسائل التعميسية الحعد الثاني مؽ تمػ السشغ
وىذا هعشي أف الؾسائل التعميسية مػا ىػي يال جانػب يجرائػي ومجػاؿ عسػل يػتؼ مػؽ خ لػو تظ يػق 

 األ كاش والسحا ئ التي تقؾـ عمييا التقشياو التربؾية.
عو، و ها كانت التقشياو التربؾية ىي السعشية برشاعة اإلنداف الؾاعي الستفاعل السؤ ر  ي مجتس

 إف الؾسائل التعميسيػة ىػي السعشيػة بتحدػيؽ وتظػؾير عسميػة التعمػيؼ والػتعمؼ التػي يتمقاىػا ىػذا 
 اإلنداف  ي السؤسداو التعميسية السختمفة.

 لذا تتفق التقشياو التربؾية مع الؾسائل التعميسية  ي أف كمتييسا تقؾـ عمى:
 بسعشى أنيسا يؾجياف مؽ خ ؿ نغرية معرفية. أساس  ظري: -0
بسعشػػى أنيسػػا هدػػيراف عمػػى و ػػق نغػػؼ عمسيػػة محػػد  ، بعيػػدام عػػؽ العذػػؾائية  ماادخت الااشظم: -2

 واالشتجالية.
بسعشى أنيسا يتكؾناف مؽ    ة عشاىر ىي العشرر الحذري، واألجيز   عشاصرهسا واحدة: -8

واأل واو، والسػػػػؾا ، بحيػػػػ  تتفاعػػػػل تمػػػػػ العشاىػػػػر فيسػػػػا بيشيػػػػا لتعسػػػػل  ػػػػي مشغؾمػػػػة واحػػػػد  
 متكاممة.

بسعشػى أنيسػا تدػنياف لتحقيػق أىػداؼ وباهػاو تربؾيػة أو  تحقيق األهدا  وحت السذكالت: -4
السذػع و التربؾيػة والتعميسيػة التػي قػد تعػؾؽ تحقيػق تمػػػ  تعميسيػة محػد  ، والعسػل عمػى حػل

 (.22 -24)الحيمة،  األىداؼ.
 األج زة والسهاد التيميسية: -

واألجيػػػػػػز  التعميسيػػػػػػة،  ػػػػػػػالسؾا  التعميسيػػػػػػة وتدػػػػػػػسى  -البػػػػػػد أف هسيػػػػػػز الظالػػػػػػػب بػػػػػػيؽ السػػػػػػػؾا 
(Instructional Materials)   وتذػػسل األ ػػ ـ واألسػػظؾاناو والخػػرائف والرػػؾش والشسػػاه

 .  ( Software )وبير هلػ مؽ السؾا  األخرى ، والتي هقاؿ ليا أحيانام 
 فيذاش يلييا بالسرظمحاو اآلتية:أما األجيز  التعميسية 

( Audiovisal eguipment )  أو(Hardware )  وكثيػػرام مػػا يػػذكر مرػػظمح التقشيػػاو
 قرد بو السؾا  واألجيز  معام . التربؾية ، في
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ويشرػػػرؼ اىتسامشػػػا  ػػػي مجػػػاؿ التػػػدشيس يلػػػى تحديػػػد األىػػػداؼ التػػػي ندػػػعى يلػػػى تح يقيػػػا و 
اختيػػػػاش األسػػػػاليب التػػػػي نتحعيػػػػا عشػػػػد اسػػػػتخداـ ىػػػػذه السػػػػؾا  واألجيػػػػز  ال  مػػػػة لتحقيػػػػق ىػػػػذه 

ىػػذا السجػػاؿ ولػذلػ اتجيػػت كثيػػر مػؽ السؤلفػػاو  ػي ، اؼ التعميسيػػة السحػد   )الدػػمؾكية(األىػد
تكشيػػػػػ اسػػػػتخداـ التقشيػػػػاو مػػػػؽ التركيػػػػز عمػػػػى السػػػػؾا  واألجيػػػػز  يلػػػػى التحػػػػدث عػػػػؽ أسػػػػمؾ  و 

 ، حتى ال نذغل بالؾسيمة مؽ  وف األسمؾ  والغاهة .التربؾية
ولػػذا  إنشػػا نقرػػد بالتقشيػػاو التربؾيػػة  ػػي ىػػذه الؾحػػد  السػػؾا  واألجيػػز  والسؾاقػػ  التعميسيػػة التػػي 

الترػػػاؿ التعميسػػػي بظريقػػػة ونغػػػاـ خػػػاو لتؾضػػػيح  كػػػر  أو هدػػػتخدميا السػػػدش   ػػػي مجػػػاؿ ا
تفدػػير مفيػػؾـ بػػامض أو شػػرح أحػػد السؾضػػؾعاو بغػػر  تحقيػػق الظالػػب ألىػػداؼ سػػمؾكية 

 محد   . 
 
 
 

                
 

 
 هسية التقشيات التربهية في اليسمية التيميسية التيمسية:أ -

تقػػـؾ التقشيػػاو التربؾيػػة بػػدوش شئػػيس  ػػي جسيػػع عسميػػاو التعمػػيؼ والػػتعمؼ التػػي تػػتؼ  ػػي السؤسدػػاو 
( مثػػل السػػداش  Formal Educationالتعميسيػػة السعرو ػػة بػػالتعميؼ الشغػػامي أو الرسػػسي )

والجامعػػاو أو  ػػي عسميػػاو الػػتعمؼ التػػي تحػػدث خػػاش  ىػػذه السؤسدػػاو ، ويحاشػػر الفػػر   ييػػا 
الػػػتعمؼ عمػػػى مدػػػرؾليتو وبرالحػػػة مشػػػو ل سػػػتزا   مػػػؽ السعر ػػػة وتدػػػسى بػػػالتعميؼ بيػػػر الرسػػػسي 

(Informal Education) وبالسثػػػل  ػػػإف التقشيػػػاو التربؾيػػػة بتنؾاعيػػػا السختمفػػػة وأسػػػاليب ،
ة بسػػػا تعػػػد ال مػػػة لشجػػػاح جسيػػػع عسميػػػاو االترػػػاؿ التػػػي تػػػتؼ عػػػؽ طريػػػق السؾاجيػػػة االسػػػتعان

(Face to face communication ، كسا هحػدث  ػي السحاضػراو والشػدواو والسقػاب و )
أو التي تتخذ طريقيا مػؽ خػ ؿ تقشيػاو االترػاؿ الجسػاىيري مثػل اإلهاعػة والتمفػا  والدػيشسا 

 والرحا ة.

 مواد تعليمية

+ 

 أجهزة تعليمية

+ 

 موالف تعليمية

 مدرس + طريمة أو نظام

 توضيح فكرة

 أو

 تفسير مفهوم

 أو

 شرح موضوع

 تحميك هدف

 سلوكي
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عالجة مذع و التشسية الحذرية واالجتساعية ال هسعؽ أف تحػدث يال مػؽ وال أبالي يها قمت أف م
 (48الحيمة ،) خ ؿ االستعانة بالتقشياو التربؾية السشاسحة التقميدهة مشيا والحديثة.

  -ويسعؽ يبرا  أىسية التقشياو التربؾية  ي السجاالو الرئيدة اآلتية : 
 تيميم والتيمم: أواًل: أهسية التقشيات التربهية في مجاالت ال

 تؤ ي يلى استثاش  اىتساـ الظالب و شحاع حاجتو لمتعمؼ مثل األ  ـ والشساه  والرح و.  -0
تداعد عمى  يا   خ ر  الظالب  تجعمو أكثر اسػتعدا ام لمػتعمؼ ، يه أف الحرػيمة المغؾيػة مػؽ  -2

 الرؾش واألىؾاو ت دأ محعر  عؽ الكمساو واأللفاظ. 
خ ػػػراو التػػػي تييرؾىػػػا السدشسػػػة لمظالػػػب ،  ترػػػحح السدشسػػػة حقػػػ م لشسػػػؾ تػػػؤ ي يلػػػى تشػػػؾع ال -8

مداشؾ الظمحة  ي جسيع االتجاىاو  تذرؾ جسيع الحؾا  ، مؽ خ ؿ شبف الخ راو الجديد  
 بالخ راو الدابقة. 

باسػػػتخداـ التقشيػػػاو التربؾيػػػة نتحاشػػػى الؾقػػػؾع  ػػػي المفغيػػػة ، مػػػؽ خػػػ ؿ اسػػػتخداـ السػػػدش   -4
 أللفاظ ليا نفس الداللة عشد الظالب. 

بتشؾيع التقشياو التربؾية نرل يلى بشاأل وتكؾيؽ مفاهيؼ سميسة مثل اسػتخداـ لفػي يػدؿ عمػى  -2
و وتػػػدؿ عمػػػى سػػػاؽ مجسؾعػػػة مػػػؽ األشػػػياأل مثػػػل لفػػػي )الدػػػاؽ(  يػػػي تػػػدؿ عمػػػى سػػػاؽ الشحػػػا

اإلنداف والحيؾاف ..... الخ ، و ها ما حرر المفي عمى سػاؽ الشحػاو  انػو هظمػق عمػى أنػؾاع 
 الديقاف الشحاتية سؾاألم كانت أشضية أو متدمقة أو ىؾائية. 

يف االسػػتخداـ الجيػػد لمتقشيػػاو التربؾيػػة يػػؤ ي يلػػى مذػػاشكة الظالػػب اإلهجابيػػة  ػػي اكتدػػا   -6
عمى التتمل و قة الس حغة واتحػاع أسػمؾ  التفكيػر العمسػي ، يػؤ ي يلػى الخ ر  وتشسية قدشتو 

 تحديؽ نؾعية التعمؼ وش ع مدتؾى األ األ وتحديد السذع و. 
عؽ طريق التقشياو التربؾية هسعؽ تشؾيع أساليب التعزيز التي تؤ ي يلى تث يت االستجاباو  -7

 الرحيحة وتتكيد التعمؼ باستخداـ التعميؼ الس رمج. 
تعسػػل عمػػى تشؾيػػع أسػػاليب التعمػػيؼ ، لسؾاجيػػة الفػػروؽ الفر هػػة بػػيؽ الظمحػػة يه يف قدػػسام مػػشيؼ  -8

هفيؼ لسجر  سساعو لأللفاظ والكمساو السجر   ، وقدؼ مػشيؼ ال هفيػؼ يال عػؽ طريػق الخ ػراو 
 الحررية السذاىد . 

وتيدػػر ينتػػا   تػػؤ ي التقشيػػاو التربؾيػػة يلػػى ترتيػػب واسػػتسراش األ كػػاش التػػي هعؾنيػػا الظالػػب -9
 الكثير مؽ السؾا  التعميسية مثل األ  ـ الستحركة والثابتة والذفافياو بتنؾاعيا السختمفة. 
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يػػػؤ ي اسػػػتخداـ التقشيػػػاو التربؾيػػػة يلػػػى تعػػػديل الدػػػمؾؾ وتكػػػؾيؽ االتجاىػػػاو الجديػػػد  ، يه  -01
ثػػػر   ػػػي هدػػػتخدـ قدػػػؼ مػػػؽ التقشيػػػاو التربؾيػػػة مثػػػل السمرػػػقاو وبػػػرامج التمفزيػػػؾف واأل ػػػ ـ بع

 محاولة تعديل سمؾؾ األ را .
 ثا يًا: أهسية التقشيات التربهية في مهاج ة مذكالت التغيير السياصر:

 االنفجاش الدعاني.  -0
 سرعة تزايد السعر ة.  -2
 التظؾش التقشي ووسائل اإلع ـ.  -8
 تظؾش  مدفة التعميؼ وتغيير  وش السدش .  -4

او ك يػػػر  لمسؤسدػػػاو التربؾيػػػة بذػػػعل خػػػاو ولمفكػػػر يف السذػػػع و سػػػابقة الػػػذكر أوجػػػدو تحػػػده
 التربؾي بذعل عاـ يشحغي مؾاجيتيا بسا هتتي: 

ال هسعؽ أف تغل السؤسداو التربؾية بسشػتى عػؽ وسػائل اإلعػ ـ ، بػل هجػب أف تتخػذ بيػذه  -أ
التقشيػػػػاو  ػػػػي التػػػػدشيس مثػػػػل اسػػػػتخداـ التمفزيػػػػؾف التعميسػػػػي والتدػػػػجي و الرػػػػؾتية واأل ػػػػ ـ 

 واألقساش الرشاعية واإلنترنت. التعميسية 
أف تؾجػػػػد السؤسدػػػػاو التربؾيػػػػة مجػػػػاالو لمتعػػػػاوف بيشيػػػػا وبػػػػيؽ مػػػػا تقدمػػػػو ىػػػػذه التقشيػػػػاو   - 

اإلع مية  ي يطاش نغػاـ هدػسح ليػا أف تدػيؼ  ػي تحقيػق قدػؼ مػؽ األىػداؼ التعميسيػة التػي 
 تتفق و يمعانياتيا 

ية حػؾؿ ىػذه التقشيػاو، و شاسػة ه اشىػا أف تديؼ السؤسداو التربؾية  ي يجراأل الححؾث العمس - 
 التربؾية والشفدية ، لغر  تحديؽ وتظؾير طرؽ االستفا   مشيا. 

تييرة الظمحة  ي مراحل التعميؼ السختمفة بالخ راو التي تؤىميؼ عمػى التسييػز بػيؽ مػا تقدمػو   - 
 ىذه السؤسداو واختياش أ زميا. 
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 االترال التيميسي: -
 ماهية االترال: -

يرى عمساأل االجتساع أف اإلنداف مػدني بظحعػو ، وال هدػتظيع النػيش بسعػزؿ عػؽ اآلخػريؽ ، يه 
 ال بد لو مؽ االتراؿ والتعاوف معيؼ الستسراش الحيا  وتظؾشىا . 

وقػػػد عػػػرؼ كػػػل مػػػؽ )بيرسػػػؾف( و)سػػػتيشر( االترػػػاؿ بتنػػػو : )عسميػػػة نقػػػل السعمؾمػػػاو والرالحػػػاو 
يام أو باسػػػػػتعساؿ الرمػػػػػؾ  والكمسػػػػػاو والرػػػػػؾش ، والسذػػػػػاعر والسعر ػػػػػة والتجػػػػػاش  ، يمػػػػػا شػػػػػفؾ 

واإلحرػػػائياو بقرػػػد اإلقشػػػاع أو التػػػت ير  ػػػي الدػػػمؾؾ وأف عسميػػػة الشقػػػل  ػػػي حػػػد هاتيػػػا ىػػػي 
 االتراؿ( 

أمػػا تعريفػػو  ػػي االىػػظ ح التربػػؾي  يػػؾ عسميػػة هقػػؾـ السػػدش   ييػػا بتحدػػيف السيػػاشاو والخ ػػراو 
و عمػػػى هلػػػػ ، وتجعػػػل الظمحػػػة مذػػػاشكيؽ لظم تػػػو مدػػػتخدمام كػػػل التقشيػػػاو الستاحػػػة التػػػي تعيشػػػ

 يهجابييؽ فيسا يدوش حؾليؼ  ي بر ة الر  . 
يه يف عسميػػة االترػػػاؿ الشاجحػػػة ال تدػػػير  ػػػي اتجػػػاه واحػػػد مػػػؽ السػػػدش  يلػػػى الظالػػػب، بػػػل ىػػػي 
عسمية  ائرية بيؽ السدش  والظالب ، وتتت ر بالسجاؿ الػذي تؾجػد فيػو ، والعشاىػر السؾجػؾ   

مرػػػدش هخػػػر( تحػػػدث  اخػػػل مجػػػاؿ أوسػػػع  –مدػػػتق ل  -)مرػػػدش  ػػػي هلػػػػ السجػػػاؿ الػػػدائري 
وأشػػسل ، هزػػؼ كػػل الغػػروؼ واإلمعانيػػاو التػػي تحػػيف بعسميػػة االترػػاؿ وتػػؤ ر  ييػػا ويذػػاش 

( وىػي Situationأو مجػاؿ)  (Learning Environmentيلييػا أحيانػام بال يرػة التعميسيػة )
 عسمية  يشاميعية تتت ر بالتفاعل السدتسر بيؽ عشاىرىا . 

 
 

        
 (70الحيمة،) 
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 أهسية االترال: -
 تتمخص أىسية االتراؿ التعميسي  ي الشقاط اآلتية: 

هسعػػؽ ل ترػػاؿ  ػػتح السجػػاؿ ل حتكػػاؾ الحذػػري، و ػػتح الفرىػػة لمتفكيػػر واالطػػ ع والحػػؾاش  -0
وتحا ؿ السعمؾماو  ي شتى السجاالو والسيا يؽ ، وأنو ال يحعد اإلنداف عؽ الذػعؾش بالعزلػة 
وحتػػػى عشػػػد السرػػػابيؽ بعاىػػػاو نظ يػػػة وسػػػسنية مثػػػل الرػػػؼ ، يه هدػػػتخدمؾف لغػػػة اإلشػػػاش  

مػػؽ يطػػاش عػػزلتيؼ ، ويدػػتخدمؾف تقشيػػاو اترػػاؿ أخػػرى تيدػػر ليػػػؼ  الخاىػػة بيػػؼ لتخػػرجيؼ
 التفاىؼ مع اآلخريؽ . 

يتيح االتراؿ الفرىة لتعرؼ هشاأل اآلخريؽ وأ كاشىؼ عؽ طريق الحركػة التػي هحػد يا عمػى  -2
شعل حؾاش ونقاش بيؽ طر يؽ مؽ الشا  أو مجسؾعة مع أخػرى ، وأف االترػاؿ هفدػح لكػل 

الحػػؾاش والشقػػاش ، مسػػا هدػػاعده عمػػى تكػػؾيؽ شخرػػيتو السدػػتقمة   ػػر  السجػػاؿ لمسذػػاشكة  ػػي
 والشاضجة  ي السجتسع . 

هداعد االتراؿ األ را  والسجتسعاو عمى نقل الثقا او والعا او والتقاليد والمغاو مؽ و لػى  -8
 السجتسعاو األخرى.

حػػدو يا ، هدػػتعسل لمتعػػرؼ عمػػى األحػػداث الجاشيػػة  ػػي العػػالؼ لحغػػة وقؾعيػػا أو  ػػؾشام بعػػد  -4
 التمفػػا  ىػػؾ نا ػػذ  عمػػى العػػالؼ تسعػػؽ السذػػاىديؽ مػػؽ متابعػػة مجريػػاو األحػػداث  ػػي أنحػػاأل 
العالؼ كا ة ، يه أىحح العالؼ أشحو بقرية يلكترونية ، أو  بيت يلكتروني يترل  فيو اإلنداف 

 بالعالؼ مؽ  وف أف هغا ش مشزلو أو قريتو. 
يريػػػة الستعػػد   التػػت ير بؾىػػفيا تقشيػػة يعػػػ ف هدػػتخدـ االترػػاؿ مػػؽ خػػ ؿ التقشيػػاو الجساى -2

 ناجحة . 
تؤ ي تقشياو االتراؿ السختمفة  وشام ميسام  ي عسمية اإلنساأل ، يه هعد اإلنساأل حركػة تغييػر           -6

 وتظؾيره لمسجتسع  ي حقل معيؽ هرب  ي قشؾاو التشسية الذاممة . 
 وشام بػػػػاش ام  ػػػي تظػػػػؾير األنغسػػػػة تػػػؤ ي تقشيػػػػاو االترػػػاؿ الستقدمػػػػة  ػػػي العرػػػػر الحاضػػػر  -7

التربؾيػػػة ، ال سػػػيسا  ػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد ، وتحقيػػػق مػػػا هدػػػسى الجامعػػػة السفتؾحػػػة . 
 .(74-78)الحيمة، 
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 عشاصر عسمية االترال: -
يػػتؼ  ػػي عسميػػة االترػػاؿ نقػػل السعر ػػة بتنؾاعيػػا مػػؽ شػػخص يلػػى هخػػر،  يػػي عسميػػة تتخػػذ 

السدػػتق ل ،  ػػؼ يرتػػد  انيػػة يلػػى السرػػدش عمػػى شػػعل مدػػاشام ي ػػدأ مػػؽ السرػػدش )السرسػػل( يلػػى 
السرسػػل عمػػى معر ػػة مػػا تحقػػق مػػؽ أىػػداؼ، فيغيػػر شسػػالتو ومحتؾاىػػا  تغذهػػة شاجعػػة ، تدػػاعد

 وقشا  االتراؿ، بسا هحقق التفاىؼ.
وعسمية االتراؿ ال تدير  ي اتجاه واحد بل  ي اتجاىيؽ ، وعسمية التعميؼ  ييا اترػاؿ بػيؽ 

هعؾف السدش   ييا مردشام لمسعمؾماو ، والظمحة مدتق ميؽ ليا ، وىشاؾ السدش  وطم تو ، يه 
 وسيف )قشا  اتراؿ( بيشيسا تقـؾ بشقل السعمؾماو. 

 أواًل السرست: -
ىػػػؾ السرػػػدش الػػػذي ت ػػػدأ مشػػػو عسميػػػة االترػػػاؿ،  قػػػد هعػػػؾف السرسػػػل يندػػػانا أو هلػػػة أو مػػػا   

إلهاعػػػة  السرسػػػل ىػػػؾ الػػػذي مظ ؾعػػػة ، أو مشذػػػؾش  أو ىيرػػػة أو مشغسػػػة مثػػػل الرػػػحا ة  أو ا
هرؾغ الرسالة  ي كمساو أو حركاو أو يشاشاو أو ىؾش ، لكػي يشقميػا يلػى اآلخػريؽ ، وقػد 
هعؾف السردش السدش ، أو الستحدث أو السذهع أو السدش  الذي يؾ  نقل ما لدهػة مػؽ أ كػاش 

خ ليػػا أو مفػػاهيؼ أو مػػيؼ أو معمؾمػػاو أو خ ػػراو أي هقػػـؾ بتحؾيميػػا يلػػى شسػػالة هحػػاوؿ مػػؽ 
التت ير  ي اآلخريؽ وحتػى يػتسعؽ السرسػل مػؽ يهرػاؿ شسػالتو عمػى الؾجػو األمثػل يشحغػي أف 

 تتؾ ر فيو عد  شروط مشيا : 
 أف هعؾف مقتشعام  ومؤمشام بالرسالة التي يشؾي يهراليا يلى السدتق ل أو الظالب .  -0
 ، واتجاىاو .  أف هعؾف متسعشام ، وممسا بسحتؾي الرسالة مؽ معمؾماو ، ومياشاو -2
 أف هعؾف متيقشام ، وممسام بظرؽ االتراؿ السختمفة .  -8
أف هعػػؾف عمػػى عمػػػؼ بخرػػائص السدػػتق ميؽ لمرسػػػالة وىػػفاتيؼ مػػؽ حيػػػ  خمفيػػتيؼ العمسيػػػة  -4

 واالجتساعية.
أف هعؾف متسعشام مؽ كيفية استخداـ األجيز  والتقشياو السختمفة وتذغمييا التي قد هدتخدميا  -2

  ي حرتو . 
 أف هحدؽ اختياش الؾقت والسعاف الس ئسيؽ لتؾىيل شسالتو .  -6
 أف هذجع السدش  طم تو عمى التفاعل مع التغذهة الراجعة.  -7
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أف هستمػػػ ميػػاشاو اترػػاؿ معيشػػة مثػػل الكتابػػة والػػتعمؼ ،  سػػؽ السيػػاشاو األساسػػية لمسػػدش   -8
الشػػػػاجح التحػػػػدث برػػػػؾو مدػػػػسؾع ، والكتابػػػػة بخػػػػف واضػػػػح ومقػػػػروأل ، والقػػػػدش  عمػػػػى الػػػػربف 

 والذسؾؿ . 
أف تكػػؾف اتجاىاتػػو نحػػؾ نفدػػو ، وشسػػالتو ، والسدػػتق ل يهجابيػػة ، ألف هلػػػ يزيػػد مػػؽ  ػػرو  -9

 اؿ.نجاح االتر
 

 ثا يًا: السدتقبت: -
ىؾ الجية أو الذخص الذي تؾجو يليو الرسالة ، ويقـؾ بفػ شمؾ ىا ليرػل يلػى محتؾياتيػا ، 
يه ترػػػل الرسػػػالة يلػػػى السدػػػتق ل برػػػؾش  شمزيػػػة،  ي ػػػدأ بترجستيػػػا ليفيسػػػا  ألف السدػػػتق ل ىػػػؾ 

أف يػتؼ اليدؼ مؽ عسمية االترػاؿ وبعػدـ تػؾا ر طر ػي اإلشسػاؿ )مرسػل، مدػتق ل( ال هسعػؽ 
 اتراؿ  ألف االتراؿ ال يتؼ بؾجؾ  طرؼ واحد  قف.

ويجػػب أال هقػػا  نجػػاح عسميػػة االترػػػاؿ بسػػا هقدمػػو السرسػػل، ولكػػػؽ بسػػا هقػػـؾ بػػو السدػػػتق ل 
سمؾكيام،  الدمؾؾ ىؾ السغير والدليل عمى نجاح الرسػالة وتحقيػق اليػدؼ، ويشحغػي أف يػدشؾ 

ؼ السعمؾمػاو، ولكشػو هقػا  بسػا هقػؾـ بػو السدش  أف نجاح الدش  ال هقا  بسقدشتو عمى تقػده
 الظالب فيدتدؿ بو عمى بمؾغ اليدؼ.

 وىشاؾ مجسؾعة مؽ السعايير والذروط الؾاجب تؾا رىا  ي السدتق ل مشيا:
 الراحة الجدسية والشفدية. -0
 شعؾش السدتق ل بتىسية الرسالة وما تحسمو مؽ خ راو، أو معمؾماو أو أ كاش. -2
 تق ل اتجاىاو يهجابية نحؾ نفدو، ونحؾ السرسل.أف تتؾ ر لدى السد -8
 السعاف والجؾ السشاسحاف مثل التيؾية الجيد  واإلضاأل ... الخ. -4

وبرػػؾش  عامػػة هعتسػػد نجػػاح الرسػػالة شػػريظة أف هعػػؾف السدػػتق ل يهجابيػػام، و ػػاع م  ػػي أ شػػاأل نقػػل 
 الرسالة.

 ثالثًا: الرسالة: -
لسدتق ل سػؾاألم أكانػت خ ػراو، أو معػاشؼ، أو ميػاشاو، ينيا ترجسة لأل كاش السرا  يهراليا يلى ا

أو حقػػائق، أو مػػيؼ وعػػا او أو اتجاىػػاو بذػػعل لفغػػي، أو معتػػؾ ، أو مرسػػؾـ، أو حركػػاو، 
أو تع يراو، أو يشاشاو تتشاسب ومزسؾف الرسالة وىد يا،  ػالفرح قػد يشقػل برػؾش  ابتدػامة، 
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د، ولمرسػػالة    ػػة عشاىػػر والغزػػب قػػد يشقػػل برػػؾش  تغيػػر عمػػى الحؾاجػػب الع ػػؾ  الذػػدي
ىي: الرمؾ ، السزسؾف، األسمؾ ، وتكتدب الرسالة الرفية االسػتق لية بعػد أف تخػر  مػؽ 

 مردشىا )السرسل( يلى متمقييا )السدتق ل(.
 وعشد ىيابة الرسالة ال بد مؽ مراعا  اآلتي:

لة انتحاىػو أف تراعي حاجاو السدػتق ل وعرو ػو وخمفيتػو العمسيػة بحيػ  يثيػر مؾضػؾع الرسػا -0
 ويذؾقو.

أف تتزسؽ ىيابة الرسالة مثيراو تداعد  ي جذ  االنتحاه مثل طرح أسرمة أو طمب شأي  -2
 السدتقل  ي مدتلة ما.

 اختياش السعاف السشاسب هزسؽ است حاالم ناجحام. -8
 اختياش الؾقت السشاسب هزسؽ است حاالم أ زل لمرسالة عشد السدتق ل. -4
 ة بذعل هديل عمى السدتق ل  يسيا.مراعا  ىيابة الرسال -2
 مراعا  ىيابة الرسالة، ومدتؾى السدتق ل العمسي، والشفدي، والعقمي. -6

 را يًا: قشاة االترال )الهسيمة(: -
التػػي يػػتؼ بيػػا نقػػل الرسػػالة مػػؽ السرسػػل يلػػى ( SOFT WARE) ىػػي الؾسػػيمة أو السػػا  

والخ ػػػراو، وال ػػػيؼ، والسذػػػاعر مػػػؽ السدػػػتق ل،  سػػػؽ خ ليػػػا يػػػتؼ نقػػػل السعػػػاشؼ، والسيػػػاشاو، 
السرسل يلى السدتق ل،  قد تكؾف الرسالة لفغيػة، أو يشػاشاو، أو حركػاو، أو ىػؾش وتسا يػل 

 وأ  ـ.
يف قشا  االتراؿ )الؾسيمة( أساسية  ػي أي عسميػة اترػاؿ،  يػي التػي تحسػل الرسػالة لترػل 

يفيسػػا بعػػد أف هفدػػرىا، يلػػى السدػػتق ل عػػؽ طريػػق حؾاسػػو، فيقػػـؾ السدػػتق ل بتحميػػل شمؾ ىػػا ل
وتعد المغة أقدـ تقشية ل تراؿ، وأكثرىا شيؾعام، وقشػؾاو االترػاؿ، يمػا أف تكػؾف  ر هػة مثػل 
الزيػػاشاو الذخرػػية، أو جساعيػػة مثػػل السػػؤتسراو، واالجتساعػػاو، والػػرح و، أو جساىيريػػة 

 مثل الرح ، والتمفا .
مشيؼ يػتعمؼ بذػعل أ زػل عػؽ طريػق وىشاؾ ع قة وطيد  بيؽ التقشية، وقدشاو الظمحة،  قدؼ 

الخ ر  السرئية، وقدػؼ مػشيؼ عػؽ طريػق السساشسػة الفعميػة السحاشػر ، وتختمػ  قشػؾاو االترػاؿ 
 )التقشياو( حدب األىداؼ السرجؾ تح يقيا )معاشؼ، ومياشاو، واتجاىاو، وميؼ(.
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 أهم قشهات االترال التيميسي السدتخدمة:
مثػػػل الكتػػػب بتنؾاعيػػػا وتخررػػػاتيا السختمفػػػة، والرػػػح ، والسجػػػ و،  التقشياااات السكتهباااة: -أ

 والشذراو، والكتيحاو، والؾ ائق اإل اشية، والتاشيخية... الخ.
مثػػل الكػػ ـ والحػػدي  السحاشػػر بػػيؽ السرسػػل والسدػػتق ل، مثػػل  التقشيااات الذاا هية السباشاارة: -ب

الحدي  السحاشػر بػيؽ شػخص  السحاضر  التي يمقييا السدش  ويزسشيا شسالتو التدشيدية، أو
 وهخر بخرؾو  كر  أو وجية نغر يريد السرسل يشساليا يلى السدتق ل.

 وتذتسل برؾش  شئيدة عمى السذهاع، والتمفا ، والفيديؾ. التقشيات الدسعية البررية: -ج 
وتذتسل ىذه التقشيػاو عمػى السحظػاو الظرفيػة لمحؾاسػيب، والفػاكس،  التقشيات اإللكترو ية: -د

 ريد اإللكتروني، وبشؾؾ االتراؿ الستمفز ، )الفيديؾ  سػ( األقراو السرنة واإلنترنت.وال 
وتشحػػع أىسيػػة قشػػا  االترػػاؿ بؾىػػفيا عشرػػرام أساسػػيام  ألف ىػػذه العسميػػة ال تػػتؼ  ػػي اليابيػػا، 
بؾىفيا القؾ  الفاعمة  ي ينجاح عسمية االتراؿ أو  ذميا،  قػد هدػتظيع معػد برنػامج تمفػا ي 

الة عمسية أو يششا هة عمى مدػتؾى عػاؿ مػؽ الفاعميػة والتػت ير، ويفذػل السخػر  مؽ يعدا  شس
  ي يبرا  محتؾياتيا  ترحح الرسالة بير هاو جدوى.

 خامدًا: التغدية الراجية: -
لكي تشجح عسمية االتراؿ، وتحقق أىدا يا ال بد لمسرسػل أف يتعػرؼ عمػى مػدى تػت ر السدػتق ل 

و، واتجاىػػػاو مػػػؽ خػػػ ؿ السشاقذػػػة وعػػػر  الػػػرأي، بسحتػػػؾى الرسػػػالة مػػػؽ معمؾمػػػاو، وخ ػػػرا
 ويقتزي األمر معر ة ش  الفعل عشد السدتق ل، سمحام أو يهجابام.

 التغذهػػػة الراجعػػػة، ىػػػي اسػػػتجابة الظالػػػب لألسػػػرمة واالستفدػػػاشاو التػػػي هظرحيػػػا السػػػدش ، وىػػػي 
ل الػذي عسمية تجعل االتراؿ يتؼ بيؽ السرسل والسدػتق ل وبػالععس، وأنيػا ت ػيؽ مػدى التفاعػ

يػػػتؼ بػػػيؽ السػػػدش ، والظالػػػب عػػػؽ طريػػػق تقشيػػػاو تربؾيػػػة متشؾعػػػة تحسػػػل شسػػػالة هاو أىػػػداؼ 
محد  ، وتكؾف التغذهة الراجعة مؽ السدتق ل يلى السرسل عا  ،  تفيده  ي ترحيح األخظاأل 
 ي الرسالة، و ي تحدػيؽ عسميػاو ترميزىػا، وتشغيسيػا ونقميػا، أو  ػي مدػاعد  السدػتق ل  ػي 

يا، وقد تكؾف مؽ السرسل يلى السدتق ل، وهلػ عشدما هدتجيب السدش ، ويػر  تحميميا، و يس
 عمى أسرمة طم تو، واستفداشاتيؼ،  التغذهة الراجعة تكؾف باتجاىيؽ بيؽ السرسل والسدتق ل.
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 سادسًا: التذهيش والزهضاء: -
ائيػة ونقرد بو أي اضظرا  أو تذؾيش هحدث أ شاأل نقل الرسػالة، وقػد تكػؾف ىشػاؾ عؾامػل  يزي

تػػؤ ر  ػػي نقػػل الرسػػالة )مثػػل الحػػراش  وال ػػرو   وشػػد  اإلضػػاأل ، وتذبػػذ  اإلضػػاأل ، والتيؾيػػة، 
وكػػػػؾف السقاعػػػػد مريحػػػػة أو بيػػػػر مريحػػػػة(، وعػػػػا  م مػػػػا هقػػػػع التذػػػػؾيش عمػػػػى قشػػػػا  االترػػػػاؿ، 
 التذؾيش قد هعؾف ميعانيعيام، أو  الليام، هحدث  اخل الفر  نفدػو، مثػل أف هدػتعسل السرسػل 

 هفيسو السدتق ل فيعؾف ىذا ضجيجام  الليام.مرظمحام ال 
يف عسميػػة االترػػاؿ التعميسيػػة عسميػػة  ائريػػة، ولػػذا  إنيػػا تيػػتؼ بالتغذهػػة الراجعػػة التػػي ترػػل يلػػى 
السػدش  مػػؽ الظمحػػة، ليعػرؼ مػػدى تحقػػق أىػداؼ الػػدش  ويسعػػؽ لمسػدش  الشػػاجح أف هحرػػل 

 يػػراو الؾجػػو، ونػػؾع األسػػرمة عمػػى التغذهػػة الراجعػػة  ػػي ىػػؾش  أنسػػاط سػػمؾكية متشؾعػػة مشيػػا تع
التي هدتليا الظمحة وحركاتيؼ  ي الر  وبير هلػ، وح ذا لؾ حرػل السػدش  عمػى التغذهػة 
الراجعػػػة برػػػؾش  مشغسػػػة عمػػػى ىيرػػػة تقػػػؾيؼ مدػػػتسر مشػػػتغؼ، وأف السػػػدش  الشػػػاجح هتخػػػذ  ػػػي 

 االعتحاش جسيع العشاىر السؾجؾ    ي ىذا السجاؿ التي 
التعمػػيؼ،  زػػ م عػػؽ هلػػػ  إنيػػا تقػػؾـ بتييرػػة السجػػاؿ لمحرػػؾؿ مػػؽ شػػتنيا أف تػػؤ ر عمػػى عسميػػة 

، عمى أك ر عائد تعميسػي، ولػذلػ هذػاش الػى السػدش  عمػى أنػو مرػسؼ لسجػاؿ أو بيرػة الػتعمؼ
 يؾ هعسد يلى تييرػة السعػاف وتػؾ ير التقشيػاو التربؾيػة وتخظػيف أسػمؾ  العسػل حتػى هحرػل 

 الظالب عمى الخ ر  التعميسية السظمؾبة.
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 ترشي ات التقشيات التربهية: -
 ترشيف )بريتس والشج وادجارديت(: -

ىشػاؾ ترػػشيفاو مختمفػػة أقترحيػا عمسػػاأل التربيػػة لترػشي  التقشيػػاو التربؾيػػة وسػشتحدث عػػؽ ىػػذه 
 الترشيفاو حدب  شجة بداطتيا ووضؾحيا.

بشػػػي ىػػػذا الترػػػشي  عمػػػى أسػػػا  الحاسػػػة التػػػي ندػػػتخدميا  ػػػي : Bretzتراااشيف باااريتس  -
  )الػػػػتعمؼ( مػػػػؽ التقشيػػػػة التربؾيػػػػة، كػػػػذلػ تعػػػػر  ىػػػػذا الترػػػػشي  يلػػػػى الخرػػػػائص االسػػػػتفا 

 الغاىرية ليذه التقشية، والذعل اآلتي يؾضح ترشي  بريتس لمتقشياو التربؾية.

 اسم التقشية الترتيب
 طبييت ااااااااااااااااا

 كتا ة حركة صهرة صهت
     التقشيات الدسعبررية 1
 × × × × التم زيهن التيميسي - 
 × × × × أفالم ال يديه - 
 × × × × أفالم الديشسا الشاطقة - 
     التقشيات الدسعبررية الثابتة 2

أفالم الرهر الثابتة الستزامشة مع  - 
 ×  × × الرهت

 ×  × × الذرالح الستزامشة مع الرهت - 
 ×  × × الذ افيات الستزامشة مع الرهت - 
     الستحركةالتقشيات البررية  3
 × × ×  مم، األفالم الحمقية الرامتة 8أفالم  - 
     التقشيات البررية الثابتة 4

 
 -السرهرات -الرهر ال هتهغرافية -

 ×  ×  الخرالط

 ×  ×  الذ افيات -الذرالح - 
     التقشيات الدسعية 5
    × التدجيالت الرهتية -الراديه - 

ومػػؽ  شاسػػة بػػريتس يتزػػح أنػػو تػػؼ تقدػػيؼ ، لمتقشيػػاو التربؾيػػة والذػػعل ي ػػيؽ ترػػشي  بػػريتس
التقشيػػاو التربؾيػػة يلػػى خسػػس  رػػاو تتػػدش  مػػؽ األكثػػر ي شاكػػام لمحػػؾا  يلػػى األقػػل ي شاكػػام، يه 
كانت الفرة األولػى ىػي التقشيػاو الدسنحرػرية الستحركػة الشاطقػة، أي تقشيػاو تػدشؾ بؾاسػظة 

قشيػاو نفػس الحػؾا . لكشيػا بيػر متحركػة، مسػا حاسة الحرر وحاسػة الدػسع ، ويمػي هلػػ لمت
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هجعميا أقل تت يرام عشد الظالػب، وتػتتي بعػد هلػػ تقشيػاو تػدشؾ بؾسػاطة حاسػة الحرػر  قػف ، 
أي لػػيس معيػػا ىػػؾو ومػػؽ أمثمػػة هلػػػ الذػػرائح والسرػػؾشاو والذػػفافياو التػػي تدػػتخدـ  ػػي 

 جيا  العر  العمؾي أو ما هدسى بالد ؾش  الزؾئية.
الجػدوؿ التقشيػاو التربؾيػة التػي تعتسػد  ػي ي شاكيػا عمػى حاسػة الدػسع  قػف، مثػل ويقع  ي نياهة 

اإلهاعة والتدجي و الرؾتية، وتعد مثل ىػذه التقشيػاو أقػل التقشيػاو التربؾيػة تػت يرام وتػذكرام ، 
 وقد س ق أف أشرنا يلى هلػ عشد الحدي  عؽ  شجة مداىسة كل حاسة  ي عسمياو التعمؼ.

 (:Edlingترشيف ادليشغ ) -
اقتػػرح ا ليشػػن ترػػشي  التقشيػػاو التربؾيػػة عمػػى أسػػا   شجػػة ي اشتيػػا وتحفيزىػػا لمظالػػب، يه كمسػػا 
 ا و  شجػػة التحفيػػز  لمظالػػب، كمسػػا أ ى هلػػػ يلػػى تفاعػػل الظالػػب مػػع ىػػذه التقشيػػة، ومػػؽ  ػػؼ 

بػػتف الرسػػـؾ التخظيظيػػة، والتدػػجي و  خمػػق تعمػػؼ  اعػػل مػػؽ الرػػعب ندػػيانو. ويعتقػػد ا ليشػػن
الرؾتية ىي أقل التقشياو التربؾية تحفيزام لمظمحة بيشسا تقع تقشياو ال يرػة السحميػة مػؽ نسػاه  
وعيشػاو وعسػػل محدػػؾ  محاشػػر  ػػي قسػػة  شجػة اإل ػػاش  والػػتعمؼ الجيػػد، أمػػا الرػػؾش الستحركػػة 

 ذا الترشي .مؽ تمفزيؾنية وسيشسائية  يي تمي هلػ .والذعل اآلتي يؾضح ى
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 Edjar Dale):-)ترشي  ا جاش يل  -

هعد ىذا الترشي  مؽ أ زل الترشيفاو التي وضػعت حتػى اآلف  ألنػو وضػع عمػى أسػا  
سػػمؾكي يتعمػػق بظ يعػػة العسميػػاو العقميػػة التػػي تمػػـز الكتدػػا  الخ ػػر  مػػؽ التقشيػػة السدػػتخدمة، 
ومػػؽ  َػػَؼ  يػػؾ ي ػػدأ بػػالخ راو السحدؾسػػة السحاشػػر  التػػي تؾجػػد  ػػي بيرػػة الظالػػب، والتػػي تكػػؾف 

سام وأكثر تذكرام، ويشتيي بالخ راو السجر  ، والتي تحتا  يلى عسميػاو عقميػة معقػد  أسيل تعم
إل شاكيػػػا، ومػػػؽ  ػػػؼ  ػػػ  ترػػػمح يال لمظمحػػػة الحػػػالغيؽ القػػػا شيؽ عمػػػى التخيػػػل والترػػػؾش وشسػػػؼ 

 الرؾش العقمية السجر  . 
جػػة وقػػد اقتػػرح ترػػشي  التقشيػػاو التربؾيػػة عمػػى أسػػا   شجػػة حاسػػية ىػػذه التقشيػػاو، أي الدش 

الحدػػػية التػػػي نكتدػػػب بيػػػا الخ ػػػر ،  كمسػػػا  ا و حدػػػية التقشيػػػة واقترابيػػػا مػػػؽ الؾاقػػػع الح يقػػػي 
لمخ ػػر ، كمسػػا ابتعػػدو ىػػذه التقشيػػة لدشجػػة تسثيميػػا عػػؽ الؾاقػػع، كمسػػا أىػػححت أكثػػر تجريػػدام، 

 وتحتا  مشا يلى جيد أك ر لشتعمؼ مشيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رمهز مجردة
 رمهز مرهرة

 ثابتةصور 

 تسجيالت صوتية

 صور متحركة

 تلفزيون -سينما

 المعارض

 الرحالت
 تجارب عملية

 التمثيل وتممص الشخصيات

 خبرات بديلة نماذج/ مجسمات/ عينات

 عمل محسوس مباشر
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ومػؽ هسعػؽ  (CONE of Experience)أطمػق  يػل عمػى ترػشيفو اسػؼ مخػروط الخ ػر  
الشغػػػر  ػػػي ىػػػذا اليػػػـر هجػػػد أف قاعػػػد  اليػػػـر عريزػػػة وقػػػد شػػػغميا الػػػتعمؼ بالعسػػػل السحدػػػؾ  
السحاشػػػر اليػػػا ؼ، أي بالتقشيػػػاو الح ي يػػػة، والتػػػي تدػػػتظيع تزويػػػد الظالػػػب بخ ػػػراو واقنيػػػة 
محاشػر ،  وبنحػاش  أخػرى هقػؾـ الظالػب نفدػو باكتدػا  ىػذه الخ ػر  شبسػا مػؽ  وف أف هقػؾؿ لػػو 

أو هقمػػد أحػػد، ويدػػتخدـ الظالػػب  ػػي هلػػػ كػػل حؾاسػػو وأعزػػاأله أو الحػػؾا  التػػي عشيػػا أحػػد، 
هسعؽ لو استخداميا  ي ىذا السؾق ،  يؾ قد هذػرؾ برػره أو سػسعو، ويدػتعسل يدهػو ويفكػر 
بعقمو، وقد هذرؾ أنفو  ي شؼ شائحة الذيأل مؾضؾع الخ ر ، وقد يتذوؽ ىػذا الذػيأل ... الػخ 

أنؾاع الخ راو وأكثرىا  هسؾمة، ومػؽ أمثمػة ىػذه الخ ػراو،  وىعذا نجد أف ىذا الشؾع ىؾ أبدف
اكتذػػػاؼ الظفػػػل وألوؿ مػػػر  خ ػػػر  الشػػػاش وخؾاىػػػيا،  يػػػتعمؼ أف الشػػػاش تمفػػػح بحراشتيػػػا الجدػػػؼ، 
وتمدع الجمد أو تكؾيو، ويرى لؾف الشاش والدخاف الستراعد مشيػا، وقػد هدػسع ىػؾو احتػراؽ 

الخ ػر  خ ػر  العسػل السحدػؾ  بيػر السحاشػر، األخذا   ييا ... الخ. يمي الشؾع الدابق مػؽ 
ومػػػؽ أمثمػػػة هلػػػػ الػػػتعمؼ عػػػؽ طريػػػق اسػػػتخداـ الشسػػػاه  والسجدػػػساو والعيشػػػاو، يف مثػػػل ىػػػذه 
التقشيػػاو تسثػػل الؾاقػػع )لػػيس الؾاقػػع نفدػػو( بدشجػػة ك يػػر  وبالتػػالي  يػػي تػػزو  الظالػػب بخ ػػراو 

 شحو واقنية. 
ل تسثيػػل الؾقػػائع التاشيخيػػة بالسدػػرحياو بعػػد هلػػػ هػػتتي الػػتعمؼ بتسثيػػل الخ ػػر  الح ي يػػة مثػػ

والتسثيميػػاو واسػػتخداـ الػػدمى واأللعػػا  التربؾيػػة يتحػػع هلػػػ الػػتعمؼ بالسذػػاىداو الؾاقنيػػة مثػػل 
 ػػػػػػؼ الػػػػػػتعمؼ ( Demonstration)يجػػػػػػراأل التجػػػػػػاش  العسميػػػػػػة وعسػػػػػػل العػػػػػػرو  اإلهزػػػػػػاحية 

تػاح ، بػالظحع  ػإف  ػؼ مذػاىد  السعػاش  والس (Fieldtrips) بػالرح و والزيػاشاو السيدانيػة
ىذه األنؾاع مؽ التعمؼ تكؾف أقل واقنية وسيؾلو مؽ األنؾاع األولػى )الخ ػراو السحاشػر ( وأقػل 

 تذكرام مشيا .
بعد هلػ تػتتي الرػؾش الستحركػة مػؽ ىػؾش تمفزيؾنيػة وسػيشسائية ، يه يػتؼ الػتعمؼ  ييػا مػؽ 

دـ بير حاسػتي الدػسع السذاىد  والس حغة السجر   بير السحدؾسة،    ندتظيع أف ندتخ
 والحرر  ي ىذه الحالة  قف.

و ػػػي الجػػػزأل العمػػػؾي مػػػؽ ىػػػـر ا جاش يػػػل، هػػػتتي الػػػتعمؼ أو اكتدػػػا  الخ ػػػراو مػػػؽ مذػػػاىد  
الرؾش الثابتة ومؽ أمثمة ىذه الرؾش : السرؾشاو التعميسية بتنؾاعيا ، والخرائف والذفافياو 

 مثل شرائف  (Audio)الرؾتية  .... الخ ويزؼ ىذا الجزأل التدجي و( Slides)والذرائح 
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(Tape Records)  واألسػػظؾاناو الفؾتؾبرافيػػة ال يػػػ ه ، (Pick up ) وط يعػػي أف
 اكتدا  الخ راو عؽ طريق ىذه التقشياو أقل  اعميو وسيؾلة مؽ ي شاكيا بالتقشياو الدابقة.

ؽ أمثمػة عشد قسة اليـر السخروطي تسثل أىػعب حػاالو الػتعمؼ أو حػاالو اكتدػا  الخ ػر  ، ومػ
هلػػػػػ الرسػػػػـؾ أو الرمػػػػؾ  السرػػػػؾش  مثػػػػل شمػػػػؾ  يشػػػػاشاو السػػػػروش، يه ال هعػػػػرؼ ىػػػػذه الرمػػػػؾ  
االىظ حية يال الدائقؾف ، يمػي  هلػػ الػتعمؼ بػالرمؾ  السجػر   مثػل الرمػؾ  السدػتخدمة  ػي 

 الرياضياو وىي أىعب أنؾاع التعمؼ وأقميا  شجة تذكر وأكثرىا تجريدام.
  لذكت يبين أن الحهاس تيست مترمةا طرق اكتداب الخبرات )مخروط الخبرة(

 
 
 
 
 
 
 
- : 

 
ويسعؽ استغ ؿ تقشية يف مرا ش التقشياو التربؾية لسختم  السؾضؾعاو كثير  ومتعد  ، 

ما ألكثػر مػؽ مؾضػؾع وىػذا االسػتعساؿ أو االسػتغ ؿ هحتػا  يلػى لحاقػة وحزػؾش بدييػة مػؽ 
فائد  التقشياو التربؾية  ي  شوسػو، خدمػة لػدوشه الػذي هقػـؾ بػو تجػاه طم تػو ب السدش ، و هساف

أف يؾعفيػا ووطشو، ومػا عميػو يال أف يمتفػت حؾلػو ليجػد عػد ام ك يػرام مػؽ التقشيػاو التػي هسعػؽ 
 لتحديف  شسو وجعمو أكثر محدؾسية. 

والسػػػدش  الشابػػػو ال يشدػػػى أف يتػػػدبر أمػػػره فيدػػػت دؿ تقشيػػػة أخػػػرى أو أ ا  بغيرىػػػا ويدػػػتغل 
خ ػػراو طم تػػو الدػػابقة  ػػي بشػػاأل الخ ػػراو الجديػػد  معتسػػدام عمػػى حاسػػة اإل ػػاش  كحاسػػة أخػػرى، 

هسعػػؽ أف هقػػدـ بمؾحػػة أخػػرى،  ويجػػب عميػػو أف يتشحػػو عمػػى أنسػػا هقػػدـ بمؾحػػة تعميسيػػة يػػتسؼ مػػا
وأنسػػػا هقػػػدـ بجيػػػا  هخػػػر لذػػػرح مؾضػػػؾع مػػػا، مثػػػل تدػػػجيل السػػػدش  عمػػػى جيػػػا  التدػػػجيل 

 التيمم  اليست السحدهس
 اليست السحدهس  -1

 السباشر ال اد 

 اليست السحدهس غير  -2
 السباشر ال اد 

التسثيت وتقسص  -3
 الذخريات

 التيمم  التحميت اليقمي
 الرمهز السرهرة -1
 الرمهز السجردة -2

الاااااااااااااااااتيمم  السالحظاااااااااااااااااة 
 السحدهسة

 السذاهدة الهاقعية. -1
 الرحالت. -2
 السيارض -3
ماااااااا ييااااااارض  ااااااا ج زة  -4

 التقشيات الدسعبررية
ماااااااا ييااااااارض  ااااااا ج زة  -5

 التقشيات الدسعية

ماااااااا ييااااااارض  ااااااا ج زة  -6
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لسجسؾعة مػؽ الذػرائح تعػر  لمظمحػة بؾسػاطة جيػا  العػر  العمػؾي خيػر  ليػل عمػى هلػػ، 
  سا هقدـ بؾساطة جيا  هعز  ما هقدـ بجيا  هخر.
دشسػة  اخػل حػدو  الػؾطؽ بشيػة بالتقشيػاو وىذا هعشي أف ما هحيف بالسدش  والظالػب والس

التربؾية التي هسعؽ أف هدتغميا السدش  لتؾضيح  شوسو، والسدش  الذي هدتظيع أف هدتغل 
ال يرػػػػة ىػػػػؾ السػػػػدش  السدػػػػتؾعب لسؾجؾ اتيػػػػا ومعظياتيػػػػا ولمسػػػػشيج الدشاسػػػػي بجسيػػػػع جؾانحػػػػو 

 ػؼ بظم تػو، ومػا  وتخرراتو قا شام عمى شبف عشاىػر السػشيج بحعزػيا، والبػد أف ي ػدأ بشفدػو
 هعر ؾف مسا هحيف بيؼ  ي حياتيؼ اليؾمية ومؾجؾ او بيؾتيؼ لتحديد مؾجؾ او ال يرة.

ولػػػذا هسعػػػؽ أف نجػػػزأل مرػػػا ش التقشيػػػاو التربؾيػػػة  ػػػي ال يرػػػة يلػػػى أجػػػزاأل مػػػؽ األقػػػر  يلػػػى 
 -األقر  وىي  ي ما هتتي:

 
 مرادر التقشيات التربهية

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 البيئة الخارجية البيئة المحلية

 الشارع البيت

 والسوق

المدرسة 
وغرفة 
 الصف

الزيارات 
الميدانية 
 )الرحالت(

المدينة 
والمرية 
 والريف

الدولة التي  المتاحف المعارض
ينتمي إليها 

 الطالب

 الوطن

 العربي

 العالم

معرض 
 الصف

معرض 
 المدرسة

المعرض 
 الدائم
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