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 : المستخلص

بويّة على أنّها عبارة عن الوسائط الترل التعليميّة في التدريس التربوي تعرف الوسائ   

التي يلجأ المعلم إلى استعمالها، من أجل العمل على توصيل الحقائق والمعلومات 

واألفكار إلى الشخص المتعلم وتقريبها منه خالل البيئة التعليمية، وعند العمل على انتقاء 

الوسيلة التعليمية يجب أن تكون الوسيلة التعليمية مالئمة لموضوع الدرس ومتوافقة مع 

المرحلة العمرية للشخص المتعلم، وعن طريق الوسيلة التعليمية المناسبة يتم تحقيق 

األهداف المحددة لكل نشاط تعليمي، وتعرف الوسائل التعليمية عبارة عن وسائط تربوية 

 عملية التعلمفي  جراء إحداث تطوريلجأ المعلم إليها إل

 لجغرافيااهمية استخدم الوسائل التعليمية في تدريس مادة أوفي هذا البحث يدرس الباحث 

ث مباحث ،المبح ةهميتها في توصيل المعلومات لدى الطالب مقسماً البحث إلى ثالثأو

هميته ، والمبحث الثاني أسس التدريس الفعال في الجغرافيا، أريس الجغرافيا وداألول ت

فيه العوامل التي تؤثر في اختيار الوسائل التعليمية ختاماً تناولت ما المبحث الثالث أ

 النتائج والتوصيات .

 –لم المع –الجغرافيا  -تدريس –: الوسيلة التعليمية في البحث  المتداولةالكلمات 

 الطالب 

Abstract  

The teaching method is kn0wn in educational teaching as being 

the educational means that the teacher resorts to in order to work 

on communicating fasts information and ideas to the educated 

person and bring them closer to him during the educational 

environment and when working on selecting the educational 

method it must be the educational method appropriate to the topic 

of the lesson and compatible with the age of the learner and by   

means the goals are achieved . 
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In this research the researcher studies the importance of using 

educational  methods in teaching geography and its importance in 

communicating information the students have divided the research 

into three sections –the first is  the  teaching of  method and its 

importance and the second topic is the foundations of effective in 

geography as for the third topic it deals with the factors the 

selection of educational means concluding the findings and 

recommendations . 

Cyclical words in the research - instructional method  -teaching 

- geography- teacher- students. 

 مقدمة :

دريس مادة الجغرافيا مجاال خصباً في تنمية المفاهيم والمهارات لدى المدرسين تيعد    

والتطور الكبير في تدريس الجغرافيا يستلزم تحقيق نوعي أمام  د سواء ،حوالطلبة على 

خدام التي تفرض استالمستجدات التربوية المتناغمة في حركتها التطويرية الفعالة 

 هذهلساتذة البحث من خالل ممارستهم النشطة والفعالة ألاستراتيجيات حديثة ،وعلى ا

 م .لبة واالرتقاء بمستوى تفكيرهفي نمو التفكير لدى الط هاالستراتيجيات لما تقدم

المتعلم  ىلن المدرسة الحديثة قد ركزت على عناية التعلم والتي تعتمد بشكل أساسي عإ

قوم لى العقل والذي يإمن مؤشرات تنقلها  هكأدوات التعلم تتصل بما حول حواسة،بجميع 

 (1بتحليلها وتصنيفها على شكل معارف وخبرات يستوعبها ويدركها )

فهوم تقنيات التعلم يجعل الكثير من المدرسين يربطون استخدام وسائل التعلم فتطور م

شاهدة نسان تعلم عن طريق المأن اإلبالتقدم وتطور وسائل االتصال الحديثة ، وفي الواقع 

ا من استخدام الوسائل التعليمية المختلفة تقدم خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب أ، و

مه ، ولقد اصبح استخدام الوسائل التعليمية المختلفة ضرورة يحقق أهدافه وتثير اهتما

أكيد ن الدور للوسائل التعليمية يعيد التإ،  أةحتمية لضمان تعمق عملية التعلم وجعلها مجز

ليها المؤسسات التربوية والتعليمية حول إعلى نتائج الدراسات العلمية التي توصلت 

 لمتعلم وزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب.أهمية استخدام الوسائل في توسيع خبرات ا

 مشكلة الدراسة :

ة في تعلم تكشف هذه الدراسة عن جانب مهم من جوانب استعمال الوسائل التعليمي

  :الجغرافيا وتتمثل في

 ؟هل الوسائل التعليمية الحديثة متوفرة في جميع المدارس  1
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إلى أي مدى تساعد مثل هذه الوسائل في زيادة وتنمية المهارات والمعارف  -2

 ؟والمعلومات عند الطالب 

وهل  ؟عامل الوقت عند استعمال الوسائل التعليمية لمادة الجغرافيا  ىهل يراع -3

 ؟يجيدون مثل استخدام هذه الوسائل  ونالمعلم

 أهمية الدراسة :

ن استخدام الوسائل التعليمية الخاصة بتدريس الجغرافيا تثير أهمية الدراسة في أتكمن    

ن اعتبار أاهتمام الطالب بما يدرسونه وتزيد لديهم الفهم والميل إلى الدراسة على 

اماً إذا استخدمت استخدالوسيلة التعليمية الجيدة المناسبة للدروس ولمستوى الطالب 

نها من شأ الجغرافياإن إشارة اهتمام الطالب بمادة  لى بلوغ الهدف ،إتؤدي  نهاإفسليماً 

 أن تجعل انتباه الطالب مستمراً وتجدد ميلهم إلى الدراسة في شوق وحماس .

ثبتت أقد بقى أثراً ، فأكثر فائدة وأكما أن الوسيلة المستعملة بالجغرافيا تجعل التعليم 

 ه إذا استخدمت الوسائلن الطالب يتقنون التعليم ويسرعون فيأالدراسات الميدانية 

ن الوسائل التعليمية الحديثة تساعد على تنمية قوة أالتوضيحية استخداماً سليماً ، كما 

قدراتهم على الدقة واالنتباه والمقارنة  تنميةالمالحظة عند الطالب ، كما تساعدهم على 

 نها تثير خيالهم ورغبتهم في االطالع وتكسبهم خبرات جديدة .أو

 سة :أهداف الدرا

 التعرف على : إلىتهدف الدراسة 

 ن تكون الوسيلة المستعملة في تدريس مادة الجغرافيا سليمة وخالية من العيوب أ 1

مدى توفر الوسائل التعليمية الخاصة بتدريس مادة الجغرافيا ودورها في زيادة  -2

 المعلومات لدى الطالب 

 مراعاة الفروق الفردية عند استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة الجغرافيا  – 3

البد من الربط بين محتويات الوسيلة مع موضوع الدرس وكذلك على المعلم تجربة – 4

 الوسيلة والتعرف على محتوياتها قبل عرضها على الطالب في الحصة.

 فرضيات الدراسة :

 تي :آلا فرضيات الدراسة في نتكم

توفر الوسائل في مجال تدريس الجغرافيا يؤدي إلى زيادة جودة التدريس وتزويد  1

 الطالب بخبرات تدوم لفترات طويلة .
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كرات ال –توفر التقنيات الحديثة في تدريس مادة الجغرافيا ) السبورة الذكية  – 2

تودي  الملصقات (من شأنها أن –جهاز العرض –الخرائط –المجسمات  –األرضية 

 هداف التربوية والعلمية في مناهج الجغرافيا.ألوظائف ا

طالب تنمي قدرات ال وهم الرحالت العلمية المحددة في تدريس الجغرافيا غالباُ ما تس – 3

 اسية .ببعده عن القاعات الدرجواً من االرتياح  مالعقلية و الذهنية والنفسية وتصبغ عليه

 منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي الذي يدرس الظاهرة في صورتها 

 الحاضرة ، بقصد تشخيص وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها المختلفة .

 المصطلحات والمفاهيم :

الوسائل التعليمية  : هي التي تعطي فوائد تربوية وتحظى بأهمية بالغة لدى المعلمين  1

تعليم شباع حاجته للإلتربويين لما لها من أهمية في استثارة اهتمام الطالب ووالمخططين ا

. 

نما هي مزيج من الرموز أو الظالل إالخرائط : الخرائط ليست صورة من الصور و – 2

 لوان تساعد الذهن على تخيل الواقع .ألأو ا

ي ا األرض فهمة ، حيث تعرض لنمالكرة األرضية : هي إحدى الوسائل التعليمية ال - 3

قرب للواقع و توضع عليها خطوط الطول ودوائر أحجم البأس به وهو في طبيعة الحال 

 العرض .

الرحالت العلمية : الرحلة العلمية هي كل رحلة منظمة ذات غرض تعليمي معد  – 4

 مكمالً مع المنهج الدراسي .   اً ستاذ يقوم به مع طالبه باعتباره جزءألمسبق من قبل ا

 :تدريس الجغرافيا  ـــألول المبحث ا

 :أهمية تدريس الجغرافيا -والً أ

ن دراسة وتدريس الجغرافيا يرتبط بالمواضيع الجغرافية الواسعة التي تشملها البيئة إ

استعمال طرق تدريس متنوعة ، إن المواضيع  ينواعها وتستدعأالطبيعية بجميع 

فمثالً  خرى ،أالئم مواضيع جغرافية تاستعمال طرائق معينة قد ال  يالجغرافية تستدع

في تدريس المدن والهجرة أو الزحف العمراني أو  هتدريس المناخ والطقس هو غير

 السكان .

 ن الغاية من تدريس الجغرافيا هو تزويد الطلبة بالمعلومات والمعارف الجغرافية ، وماإ

ليه من خالل الرحالت الميدانية العلمية الجغرافية ، والوسائل التعليمية من نماذج إتهدف 

 رضية ، هذا يتطلب أمختلفة خرائط ، كرات 
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هداف تدريس الجغرافيا وكذلك تنمية أاستراتيجيات وطرق تدريس مناسبة لتحقيق 

لى واالستدالل عقدرات الطلبة على المالحظة واالستكشاف وتحليل الظواهر الجغرافية 

حدوثها وتشجيع الطلبة على البحث وجمع المعلومات الجغرافية من خالل الزيارات 

 .(2والرحالت الجغرافية الميدانية ومعالجة المشاكل التي تواجه المجتمعات المختلفة )

ومن هنا يبرز دور المدرس في تدريس الجغرافيا حيث يتوقف تأدية دوره على وضوح 

تاحة الفرصة لطلبته للتدريب غلى المالحظة والمشاهدة إدرته على وق ههداف لديألا

وتعلم توقيع البيانات الجغرافية في موقعها الصحيح والدقيق على الخرائط الجغرافية 

فضالً عن القدرة على التحليل والمقارنة والتصنيف والربط بين الظواهر  بأنواعها

ا وتدريسها امر مهم لمعرفة المشاكل الجغرافية المتنوعة ، إن فهم مواضيع الجغرافي

 وتأثير البيوتمطار الحامضية ألن مشكلة الهجرة واأذ إوالوطنية والدولية ،المحلية 

وسط ألالزجاجية وتدهور مراكز المدن والهجرة واالحتباس الحراري ومشاكل الشرق ا

إطار حداث ثورات الربيع العربي  جميع هذه المشاكل تحدث ضمن أ، وافريقيا ، و

 جغرافي وتساعد الجغرافي على شرح هذه المشكالت وتدريسها ، ومن هنا يتضح أهمية

قات براز الخصائص والعالإتدريس الجغرافيا في وصف الظواهر الطبيعية والبشرية و

 .(3االجتماعية واالقتصادية والسياسية ) الجوانبالمتبادلة بينها في مختلف 

 ريس ودراسة الجغرافيا بمايلي  :همية تدأوبناء على ذلك يمكن بيان 

همية الربط بين هذه القارات في عملية التبادل أته المختلفة واالتعرف على العالم وقار 1

 االقتصادي  .

 نواع المناخ والعوامل المؤثرة فيه أالتعرف على  -2

ماكن الكوارث الطبيعية المتوقع حدوثها مثل البراكين والزالزل أالتعرف على  – 3

 نية تفادي اخطارها وامكا

 التعرف على اماكن وجود الثروات الطبيعية وإمكانية استغاللها  – 4

دراسة حالة الطقس اليومية، واالستفادة منها في المالحة البحرية والجوية وكذلك  – 5

  ماكن  .ألتحديد ا

 : أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة في الجغرافيا -ثانياً 

م وقد التعلي ةدوات والمواد التي يستخدمها المعلم لتحسين عمليألاالجهزة وا يقصد به 

لوسائل ا–يضاح الوسائل السمعية إلوسائل اسماء منها أبعدة  التعليميةسميت الوسائل 

علمي ) ال التقدمخيراً سميت بوسائل أو -التعلم الوسائل المساعدة لعملية –البصرية 

جهزة المستخدمة في ألدوات واألع الطرق واالتكنولوجيا ( أي بمعناها الشامل تضم جمي

 هداف تعليمية جيدة .أرض تحقيق غالنظام التدريسي ب
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يل تصبح وسائل تؤدي إلى توص اً وبما أن الوسائل التعليمية إذا استخدمت استخداماً جيد

 خر،آمحتوى الدروس بكل يسر وسهولة ،وكذلك توصيل فكرة أو خبرة من شخص إلى 

ها شكالأالعلوم التي يتطلب مدرسها استخدام الوسائل التعليمية ووالجغرافيا أحد 

من معلوماتها من البيئة  كبرألء ازمن العلوم التي تأخذ الجتعتبر  ألنها ،المتنوعة

 .(4المحيطة)

 ي :تآلهم الوسائل االيضاحية المستعملة في تدريس مادة الجغرافيا تتمثل في اأو

 :الخرائط  -وال ًأ

هم الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الجغرافيا والخريطة أتعتبر الخريطة من     

د الذهن عتسالوان ألليست صورة من الصور وإنما هي مزيج من الرموز أو الظالل وا

الخطوط المستطيلة ، والنقط ،  طائالمستخدمة في الخر على تخيل الواقع ومن الرموز

، والدوائر والمستطيالت والمربعات ، وللخرائط أهمية والخطوط المستقيمة و المتعرجة 

كبيرة في تدريس المواد االجتماعية فهي وسيلة جيدة من وسائل توقع المعلومات وجمعها 

لوانها ، مثالً الظواهر الطبيعية أبدراستها برموزها و امام الطالب ليقوموأفي مكان واحد 

 بدراسة هذه العالقات مع بعضها  ان يقوموأوالبشرية فيستطيع الطالب بكل سهولة 

 .(5البعض )

ومعظم المعلمين يفضلون استخدام الخرائط ويرجع ذلك لتوفرها ، وسهولة استعمالها 

 ووضوح رموزها في حالة االستدالل على أي ظاهرة طبيعية أو بشرية .

وتقسم الخرائط تبعاً للتكوين الفني إلى خرائط مرسومة وخرائط مستوية وخرائط مجسمة 

رائط سياسية خ –خرائط بشرية  –تي : خرائط طبيعية آلوالخرائط وتقسيماتها تتمثل في ا

 خرائط اقتصادية.–خرائط مناخية  –

يس الرسم الى كبيرة وصغيرة ، يلى خرائط عرض حسب مقاإحسب الشكل وتقسم 

 طلس .ألن توقع عليها البيانات وخرائط اأخرائط صماء يمكن و

أما بالنسبة للمعايير الالزمة في استخدام الخرائط من قبل المدرس يجب استخدام خريطة 

مناسبة لنوع الدرس ،والمرحلة التعليمية التي تستخدم فيها عند اختيار الخريطة 

جهاد إا بوضوح للكل دون حجمها ووضعها حيث يسهل رؤيتهمراعاة و واستخدامها 

سعى ي التيبصري ويجب أن تتمشى الخرائط عند اختيارها مع الخبرات التعليمية 

الحصول عليها، ويجب االبتعاد عن الخرائط التي يكثر فيها البيانات  إلى الطالب

والمعلومات المزدوجة بالتفاصيل أو الرموز الجغرافية المعقدة ، مع مراعاة الدقة العلمية 

 رض المعلومات .في ع
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 :الكرات األرضية  -ثانيا

يصنع عادة من المعدن أو الكرة األرضية : هي نموذج لألرض أو هي جسم كروي 

خرائط اليابسة ))قارات العالم ((  سطحهالورق الخفيف أو البالستيك وترسم على 

مادة الجغرافيا وكان له ي والجزء المائي لألرض وقد يستخدم هذا النموذج من مدرس

نتائج ممتازة في توضيح مفاهيم خطوط الطول ودوائر العرض ، وحساب الزمن 

ربعة ، وتعاقب الليل والنهار أل،وشرح دوران األرض ، وتعاقب ظاهرة الفصول ا

 وكذلك مساحة الكرة األرضية والمساحة التي تغطيها المياه.

هذا النوع ويوجد نوع مصنوع من الكرة األرضية ذات تفاصيل غير دقيقة المعالم و

 .(6بياناته غير صحيحة وليس له أي فائدة في العملية التدريسية )

 :الرحالت العلمية  -ثالثاً 

تستخدم الرحالت العلمية في تدريس الجغرافيا في جميع مراحل التعليم ولها فائدة علمية 

ستخدمت استخداما سليماَ وحسن القيام بالرحلة العلمية يرسخ ا إذاوتربوية كبيرة 

المعلومة في ذهن الطالب لفترة طويلة من الزمن وتتيح الرحالت للطالب فرص إدراك 

الصلة بين مما يدرسون في داخل القاعات الدراسية وما يجري في خارج المدرسة 

ح قائق والمعلومات وتتيللح أً لديهم وتكون مصدرهمية وقيمة أفيصبح لما يدرسون له 

سس أالرحلة العلمية فرص االتصال مباشرة بالظواهر الطبيعية و االجتماعية وتكون من 

( وتساعد الرحلة العلمية علي الربط بين مادة الجغرافيا 7)مهمةو ةتكوين مفاهيم سليم

حساس ومشاهدة الحقائق متصلة مع بعضها إلبالطبيعة وتتيح الرحلة العلمية فرص ا

   .المدرسي لالملض وتدخل في نفوس الطالب الراحة النفسية بعيداً عن البع

 :الملصقات  -رابعاً 

ية كون الرؤتو معدنية تلصق أو تعلق في مكان أ و خشبيةأورقية  ةالملصق هو : لوح

وكتابات قليلة خاصة وذلك لتوضيح فكرة أو عليه واضحة فيه مع وضع رسومات 

لجغرافية وذلك لتوضيح كثير من المعلومات اموضوع معين يخص موضوع الدرس 

شكال التوضيحية غير المتوفرة في المدرسة ألالخرائط وائة عن طريق لصق وتهي

واالستفادة منها في توصيل المعلومات الواردة في المنهج بطريقة توضيحية أكثر وإن 

فادة منه تثير اهتمامهم ويحرك فيهم الحافز لالسينتباه الطالب واالملصق الجيد يجذب 

 سريعة . هرة الطالب إليظولو كانت ن

 :الرسوم البيانية -خامساً 

ة شكال مختلفة أو خطوط منحنيأهيئة  ىما علإحصاءات الحيوية إلالرسم البياني يترجم ا

في الغالب أو رسوم مختلفة لإلشارة التي يمثلها الرسم أو الرموز المختلفة ويهدف الرسم 
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 ةلشكل واضح يدركه المتعلم بسهوى البيانات عل ةبين مجموعالبياني إلي إظهار العالقة 

 على شكل رسومات . 

وال ينصح باستخدام هذه الرموز مع التالميذ الصغار كوسيلة تعليمية وهناك العديد من 

 أهمها :الرسوم البيانية ومن نواع أ

ستخدم جميعها وت–الصور البيانية –الدوائر البيانية  –عمدة البيانية ألا –الخطوط البيانية 

 شياء المختلفة .في توضيح العالمات العددية أو األ

 مكن المشاهد من فهم البيانات المعقدة بسرعة وبدقة يأو المتغيرات بحيث 

 :المجسمات والعينات والنماذج المستخدمة في تدريس مادة الجغرافيا -سادسا  

المدرس و  ىأهمية الخبرة في عمليه التعلم غير أنه يتعذر أحياناً عل ىلقد تم التأكيد عل 

ام استخد ىستاذ إلألطبيعة دراسة مباشرة لذلك يلجأ االطالب دراسة بعض جوانب ال

النماذج والعينات والمجسمات التي ال يتم الحصول عليها خالل فترة الدراسة مثالً دراسة 

خوذه  كأوراق  جزاء ماأاء حية كالنباتات أو ألشيان تكون أنواعها ويمكن أالصخور و

شجار مثالً وقد تكون العينات ألجزاء أو منتجات البترول ومشتقاته ويهدف استخدام ألا

في ظروفها الطبيعية ، كما شياء يتعذر دراستها أالعينات لكي يتعرف الطالب على 

تساعد على تصغير ، فالنماذج في هذه الحاالت ةقعيايهدف إلى جعل الدراسة أكثر و

خرى على أجسام الكبيرة أمام الطالب لتيسر لهم دراستها كما تساعدهم من جهة ألا

جسام الصغيرة في صورة مكبرة تبرز العالقات بين أجزاء النماذج بصورة دراسة األ

ن يشجع الطالب على القيام بأنفسهم أكثر وخصوصاً عند استعمالها كأدوات تعليمية وأ

ن الكتساب كثير م ةذلك فرصثناء زيارتهم للطبيعة ففي أمات للحصول على معلو

 المهارات العلمية والعقلية .

 :أسس التدريس الفعال في الجغرافيا ــ المبحث الثاني 

ن أال إساليب والطرق المتبعة التي يستعملها المعلم في تدريس مادة الجغرافيا تتعدد األ

توصيل المعلومة بشكل سليم ومن بين هذه  ىعاتها تؤدي إلاالبد من مر اً سسأهناك 

 سس : ألا

 :المقرر الدراسي  ــوالً أ

لمدرس على نجاح العملية التدريسية هي دراسة المقرر المحدد ول خطوة تساعد اأن أ

ويتطلب من المعلم التوسع في  لطالب واالطالع على محتويات ومفردات المقرر ،ل

قراءة المقرر والتعمق في المعلومات والتعرف على الظواهر الجغرافية المختلفة ، مما 

ضع هداف ويأليساعد المعلم على توجيه طلبته توجيهاً سليماً وهذا يجعل المدرس يحدد ا

 لتدريس المقرر الدراسي . ةخط
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 :تحديد اهداف التدريس  -ثانياً 

على تدريسه للمادة الدراسية للطلبة ، فاألهداف داف الدرس يساعد المعلم أن تحديد أه

ن تكون سليمة وواضحة وموجهة لسير الدراسة ، بما فيها من تشاط للطلبة والمعلم أيجب 

، وينبغي على المعلم عند تحديد االهداف أن يراعي طبيعة الموضوع الجغرافي الذي 

ع من وسائل توضيحية ونشاط متبادل ومراجعة يدرسه للطلبة وما يتطلبه هذا الموضو

 (.8خر ،بحيث يجعلها تتماشى مع ظروف المجتمع والبيئة )هداف بين الحين واآلاأل

 :االعداد الجيد للدرس  -ثالثاً 

يساعد المعلم على توزيع مفردات الدرس على كل فقراته  اً عداد الدرس اعداداً جيدإأن 

جغرافي على حساب موضوع اخر ويتطلب اعداد هدار الوقت في تركز موضوع أوعدم 

 عداد وفق الخطوط العريضة التالية : الدرس مراعاة أن يسير اإل

 كتابة عنوان الدرس بخط واضح على السبورة  - 1

ج ن كان خارإريس تحديد عنوان الدرس في ما يتعلق بالحصة الدراسية ومكان التد -2

التي سيقوم بها الطلبة  النشاطاتنوع ن مكان التدريس يؤثر على قاعة الدراسة أل

 وتفاصيلها ومدى تأثره بالمكان .

يراً سهداف الخاصة التي حددها المدرس والتي سيسير الدرس في ضوئها كتابة األ – 3

 هداف .يساعد في تحقيق األ

اهتمام وتشويق الطلبة من خالل ربط الدرس  و تحديد مدخل الدرس من حيث آثاره -4

الكرة  –يضاح ))كالخارطة و استعمال الوسائل التربوية ، مثل وسائل اإلبخبرة المعلم أ

 .(9األرضية (()

 : ساليب واالستراتيجيات التدريسيةالطرائق و األ -رابعاً 

ن التدريس الجيد في الجغرافيا ليس مجرد توصيل المعرفة والمعلومات إلى الطلبة إ

بصورة طبيعية إلى نوع مرغوب فيه نما يتم عن طريق خلق مواقف تدريسية تؤدي إو

والطرائق المتنوعة الحديثة التي تؤكد على ستراتيجيات من الفعاليات واالساليب واال

ثارة انتباه الطلبة ، فالمدرس الجيد هو الذي يستطيع التأثير بشخصيته وتحفيزه عن إ

اشر اء المبيحالعمل والنشاط من خالل التدريس واقتراح الفعاليات الجديدة والنقد واإل

 لدى طلبته .

 :التدريس الجيد يحرر الطلبة  -خامساً 

 نن هدف التدريس الجيد هو تنمية روح االستقالل في التفكير والتحصيل بحيث يتمكنوإ

عادات جيدة ن التدريس الجيد يحرر الفكر عن طريق أل؛ الحلول لها  امن أن يجدو
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تقان المهارات واكتسابها وتعزيز المعلومات والحقائق والمفاهيم إ للتفكير والعمل و

 .( 11في التدريس )والقدرات التي يتطلبها العمل المنتج 

 :استعمال التقنيات التربوية  - سادساً 

ن استعمال التقنية التربوية في تدريس الجغرافيا من قبل المدرس استعماالً سليماً تصبح إ

توضيح الفكر أو المعنى في الموضوع الجغرافي الذي يدرسه ويرتبط ى لإوسيلة تؤدي 

ونه اثارة اهتمام الطلبة بما يدرس ىذ تعمل علإوالتوضيح ، باستعمال التقنية في الشرح 

 د علىالمباشرة وتساع خبرةنها تحل محل الأفضالً عن  أثراً بقى أوتجعل التعليم مثيراً و

 –ت التي يستعملها المعلم في تدريس الجغرافيا الدرس ، ومن بين أهم التقنيا تلخيص

والرسوم البيانية فالم التعليمية رضية المجسمات واألالخرائط ونماذج الكرة األ

 التوضيحية والشرائح والملصقات والصورة .

 : العوامل التي تؤثر في اختيار الوسائل التعليميةــ لمبحث الثالث ا

النظري  الشرحى بالمدرسة بمجرد توضيح ما يصعب علإن الوسائل التعليمية ارتبطت 

 ه أو تحسين األنماط الحيوية من السلوك أوئتوضيحه ، ولم تربطه بالطالب وتحسين أدا

ورياً ضر اً تحقيقه ألهداف سلوكية محددة . إن االهتمام بالوسائل التعليمية يعتبر أمر

أساسيات ووسائل التعليمية قواعد اختيار ال ىوعلية سيتم التركيز في هذا المبحث عل

 استعمال هذه الوسائل .

 قواعد اختيار الوسائل التعليمية : -أوالً 

إن نتائج البحوث تؤيد  استخدام الوسائل التعليمية على شتى المستويات الدراسية التي 

ائج اً في الذاكرة لمدة طويلة واالنسجام مع نتخأثبتت تعليمياً أفضل في وقت أقصر ورسو

 تي :البحوث ، فال بد للمعلم أن يختار اآلتلك 

اختيار الوسائل وفق أسلوب النظم : أي أن تخضع الوسائل التعليمية  ىالتأكد عل -1

الختيار وإنتاج المواد التعليمية وتشغل األجهزة التعليمية واستخدامها ضمن نظام تعليمي 

لتدريس يمكن لوات متكامل وهذا يعني أن الوسائل التعليمية لم يعد ينظر لها كأد

استخدامها في بعض األوقات واالستغناء عنها في أوقات أخرى فالنظرة الحديثة للوسائل 

 أساس تصميم جميع جوانب عملية التعليم والتعلم .  ىالتعليمية تقوم عل

 قواعد قبل استخدام الوسيلة :  –2

 .  المناسبةتحديد الوسيلة -

 التأكد من إمكانية الحصول عليها . -

 تجهيز متطلبات تشغيل الوسيلة .-
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 قواعد عند استخدام الوسيلة : -3

 التمهيد الستخدام الوسيلة .-

 .استخدام الوسيلة في الوقت المناسب  -

 عرض الوسيلة في المكان المناسب . -

 عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثير . -

 عدم اإلطالة في عرض الوسيلة تجنباً للمل . -

 للوسيلة خالل عرضها . من رؤية الفصل كامالً  التأكد -

 إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام الوسيلة . -

 عدم إبقاء الوسيلة أمام الطالب بعد استخدامها تجنباً النصرافهم عن متابعة المعلم . -

 تي :قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسيلة تحدد باآل -4

تعرف على فعاليتها أو عدم فعاليتها في تحقيق الهدف منها ومدى : للتقويم الوسيلة 

 .أخرىتفاعل الطالب بعد استخدامها أو عدم استخدامها مرة 

عطال واستبدال ما قد يتلف منها وإعادة أصالح ما قد يحدث لها من إ :الوسيلة صيانة 

 تنظيمها وتلصيقها لكي تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى .

أي تخزينها في مكان مناسب يحافظ عليها أي حين طلبها أو استخدامها :حفظ الوسيلة 

 في مرات قادمة .

 الوسائل التعليمية : استخدامأساسيات  -ثانياً 

عند استخدام الوسيلة التعليمية البد من مرعاه بعض األساليب التي تتجلى في استعمالها 

 :التالي نجازها على النحو إوالتي يمكن 

بة لمعلم المستخدم هو المعنى بتجروا واختيارها قبل عرضها أمام التالميذ تجربة الوسيلة

الوسيلة قبل االستخدام وهذا يساعد على اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدامات وتحديد 

 الوقت المناسب لعرضها وكذلك المكان المطلوب .

 األساليب المستخدمة في تهيئة أذهان الطالب:

دارسين على متابعة الوسيلة ، تحديد مشكلة معينة سئلة إلى التوجيه مجموعة من األ

لم   المهمةمحتوى الوسيلة مع البنية أي النقاط  تلخيص –تساعد الوسيلة على حلها 

تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة ويشمل ذلك جميع   – لخيصيتعرض لها الت

ر األجهزة فإذا لم ينجح الظروف الطبيعية للمكان من اإلضاءة إلى التهوية وتوفي

ائج النتنه من الصعب الحصول على للوسائل في تهيئة الجو المناسب فإالمستخدم 

 المرغوب فيها.
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من المهم أن يستخدم المدرس الوسيلة في الخطة  استخدام الوسيلة في الموعد المناسب :-

السيكولوجية المواتية أي عندما يتهيأ التالميذ لتقبلها بحيث تالئم باقي خطوات الدرس 

وبذلك يكون استخدام الوسيلة وظيفياً لمجرد اللهو وهنا يغلب أن تكون معدة عندما يأتي 

ات التي تصاحب بعض تحديد المدرس من استخدام الكتيب وزدورها في الدرس يج

تذكر أن خطوات االستعمال الوسائل استخدامها . ذلك المدرس من استخدام الكتيبات 

تيار الفيلم لنقد وهي اخهي االستعداد تم التقديم والعرض فالتطبيق االختيار والمناقشة فا

ثم إعداد الفيلم ثم التدريس بحد عرض الفيلم ثم التطبيقات العملية تم المراجعة ثم 

 .  الختيارات هذه الخطوات الجاهزة قد تفيد المدرس ا

تماسك الخبرات جدير بالمدرس أن يقوم التالميذ بتوجيه منه باكتشاف العالقة بين -

م إلى مدركات أوسع وفه اعناصر الدرس وخبرته المختلفة التي يمرون بها لكي يصلو

بها  نالخبرات التي يمروفرص التعبير عن ن استخدام الوسيلة يتيح لهم إمن مدرسهم ، 

أي عمل يقوم به المدرس فإن ذلك يساعدهم  لية ؤووكذلك يجب أن يتحمل الطالب مس

لى فكار الطالب وعأعلى إدراك وفهم الدرس والمصطلحات الجديدة تعوق كثيراً تسلسل 

 يفهمون هذه المصطلحات طالبهن أوالً بأول ويتثبت المعلم أيذلل هذه العقبة أن المدرس 

 مفردات اللغوية الجديدة .وال

 االستنتاجات والتوصيات :

 همها :أتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي 

 :االستنتاجات  -والً أ

تساعد الوسائل التعليمية في تدريس مادة الجغرافيا على سرعة التعلم والتذكر عند  - 1

 يسمعوذلك عن طريق ما يشاهد بالعين أ وما الطالب 

 باألذن . 

 قوة المالحظة عند الطالب . هتساعد الوسائل التعليمية على تنمي -2

إن الوسائل التعليمة ، تثير اهتمام الطالب لما يدرسونه وتنمي فيهم ميالً للدراسة  -3

 والبحث .

 سليماً استخدمت استخداماً  اإن استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة الجغرافيا إذ -4

 بقى أثراً.أكثر فائدة وأتعليم أسرع و يجعل ال

يؤدي استخدام الوسائل التعليمية إلى مشاركة الطالب اإليجابية في اكتساب الخبرة  -5

 وتنمية القدرة على الدقة واالنتباه والنقد والمقارنة والتفكير العلمي .
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 :التوصيات  -ثانياً 

تشجيع المدرسين على استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة الجغرافيا ، مع  1

 ضرورة إتقان لهذه الوسيلة .

ضرورة إقامة دورات تدريبية للمعلمين على كيفية استخدام الوسائل التعليمية في  -2

جهزة العرض والحاسوب والتلفاز أتدريس مادة الجغرافيا خصوصاً ما يتعلق باستخدام 

 التربوي .

المدارس وذلك لغرض شراء الوسائل الحديثة بمختلف ات توفير مبالغ مالية إلدار -3

 أنواعها ، وصيانة الموجود لديهم .

عند عرض الوسيلة البد  للمعلم من  مراعاة الوقت في استخدامه لهذه الوسيلة  ؛ ألن  -4

 لل والتشتت  الوقت القليل ال يفي بالغرض أحياناً والوقت القصير يسبب الم
 

 : هوامشال

عبداللطيف فؤاد ابراهيم ،التجريب في التعليم ،صحيفة التربية ، السنة السادسة عشر ، العدد الثاني  -1

 42 ص1971،القاهرة 

وصالح خليفة الالمي ،طرائق تدريس المواد االجتماعية )مفاهيم  محمد حميد المسعودي ، -2

 عمان االردن.2114-1 -وتطبيقات (دار الصفاء للنشر والتوزيع ط

محمد حميد المسعودي ، تدريس المفاهيم والخرائط في الجغرافيا ، دار الصفاء ،للنشر والتوزيع -3

 2113-1 -واالعالن ط

ظاهر عبدالرزاق ، اسلوب النظم من التعليم والتعلم ، دار النهضة العربية ،  جابر عبد الحميد ، -4

 . 61ص  1987الدوحة قطر ، 

ابو الفتوح رضوان ، استخدام وسائل االيضاح السمعية والبصرية في تدريس المواد االجتماعية  – 5

 . 215، ص  1986اهرة ، ، جامعه الدول العربية ، االدارة الثقافية ، المؤتمر العربي الثالث ، الق

-18ص 1986عبد اللطيف فؤاد ابراهيم ، تدريس الجغرافيا ، مكتبة االنجلو المصرية القاهرة ،  -6

21 

با غزاوي ،االساليب الفنية في تقنيات إنتاج الرسوم التعليمية و استخدماتها ، دار الفكر محمد دب -7

 . 259ص  1987المعاصر، بيروت 

محمد حميد المسعودي ، استراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة في الجغرافيا  سعيد جاسم االسدي ، -8

 . 45 -43دار صفاء للنشر والتوزيع ص  2115،  1، ط 

 1عبداللطيف نضال مرهم ، طرق تدريس الجغرافيا ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ط  -9 

 .، عمان االردن 

 المسعودي ، مرجع سابق  -11
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