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   التعليمية     و     البيداغوجية     الدعائم     و     : الوسائل     مقياس

: تمهيد
تحدـيـد عليـنـا يـتـوجب التعليمية و البيداغوجية الدعائم و الوسائط و الوسائل إلى التطرق قبل

:  هي و أل القياس لهذا القاعدية المفاهيم بعض
التعليمـيـة، الخـطـة ، التعليمـيـة النـشـاطات التعليـمـي، التصميم الفعال، التعليم التعلم، التعليم، التربية،
) . ( الفعال التعليم تخطيط التعليمية، التصال وسائل

 : الصطليحي     و     اللغوي     التربية     مفهوم- 
 :للتربية     اللغوي     المفهوم. - 1

:  ةثلةثة لغوية أصول التربية لكلمة وجدنا العربية اللغة معاجم لىإ رجعنا إذا
الول     الصـل  :



من تأمتميتتمم مومما :  تعالى قوله نزل المعنى هذا وفي ونما، زاد بمعنى يربو ربا مرتبوا مرمبا مم مي ملمت ف
مل ممموا مس مأ مل الننا مرتبوا ف منل معمنمد مي من تأومتميتتمم مومما ا من مزمكاةة مم مريتدو مجمه تت منل مو مك ا من تهم مفتأوملمئ مضنعتفو تم ( سورةال
) الروم

الثاني     الصـل  :
العرابي) : (ابن قول وعليه وترعرع نشأ ومعناه يخفي خفي وزن على يربي ربي

 تربيت وبها منزلي بمكة        فإنني عني سائل يك فمن
:  الثالث     الصـل  ־

المعنى هذا ومن ورعاه، وقام وساسة أمره وتولى أصلحه بمعنى يمد مد بوزن يرب رب
العرب. لسان منظور) في (ابن أورده ةثابت) كما بن (يحسان قول

 القصر بمسايحة الخروج يوم      لنا بـرزت إذا أيحسن  ولنت
البحر يحـائر بنتـرب ممـا      صـافية بيضـاء درة   مـن

ترببه مما أي البحر يحائر تربب معنى أن وبين الصدف، في يربيها التي الدرة : يعني وقال
تعريفات اللغوية الصول هذه من البايحثين بعض اشتق وقد البحر، في اءمال مجتمع رباه أي

للتربية.
في التأويل) الرب وأسرار التنزيل (أنوار تفسيره  هـ) في685 (البيضاوي) (ت المام قال

للمبالغة. تعالى به وصف ةثم فشيئا شيئا كماله إلى الشيء تبليغ وهي التربية بمعنى الصل
إنشاء وهو التربية الصل في  هـ) الرب502 (ت الصفهاني الراغب مفردات كتاب وفي

التمام. يحد إلى فحال يحال الشيء
هذبه، الولد وربى ينمو وجعله الولد غذى أي ربي فعل من مأخوذة التربية كلمة أن وقيل

ونما. زاد أي يربو ربا الكلمة فأصل
يقال تربية، ل تربيبا المصدر يجعل أن من بد فل "رب" الثلةثي أصلها جعل من وهناك

.أدرك يحتى رباه الولد ورب رادها، النعمة ورب فوقهم، وكان ساسهم بمعنى يربيهم القوم رب
هـــذا يـسـمون الـعـرب فلـسـفة وـكـان والتنمـيـة، والقـيـادة، السياـسـة، تفـيـد الـعـرب عـنـد والتربـيـة

.وولده" أهله الرجل "سياسة رسالة في مثل سينا ابن عند معروف هو الفن"سياسة" كما
:  للتربية     الصطليحي     المفهوم. - 2.1

قليل : فلن فيقال العامة، الحياة في الناس بين التداول الشائعة الكلمات من التربية كلمة إن
يحسنة. تربية أولده ربى وفلن تربية، ذا فلن أو التربية،

على يقصرها فهو الصحيح، التربية مفهوم إدراك يعني ل الشائع لستعمال هذا ولكن
فقط. الخلقي الجانب

واسع. مفهوم التربية إن
الطفل" يتعودها يحتى وشرائطها بوظائفها والخذ الشريعة :"أدب مسكويه) هي (ابن - فعند

التي المهمة أو الصناعة إلى توجيهه ةثم الصبي ميول مسايرة : "هي سينا) هي (ابن - وعند
وميوله" تتفق

.فشيئا" شيئا كماله إلى الناشئ : "إبل غ هي تفسيره (البيضاوي) في - وعند
مستمر إنشاء النسان إنشاء هي السلم مفهوم في : "التربية الجندي) هي (أنور - وعند

عقلية متوازنة كاملة تربية فهي الرأسي الفقي المتداد على وهذا الوفاة، يحتى الولدة من
باليمان" ونفسية بالرياضة وجسمانية بالمعرفة

البشرية الفطرة مع التعامل في المثل "السلوب بأنها محمود الحليم عبد د. علي - وعرفها
خاصة، ووسائل خاص منهج وفق بالقدوة، مباشر وغير بالكلمة مباشرا توجيها
اليحسن". نحو النسان في تغيير ليحداث

:  للتربية     آخر     مفهوم
ممارستها منه المتوقع السلوك اكتساب على الفرد مساعدة إلى تهدف التي العملية تلك هي

ومع نفسه مع المثمر اليجابي التكيف تحقيق على قادرا يصبح بحيث المختلفة الحياتية المواقف في
والفائدة. بالسعادة مجتمعه وعلى عليه يعود تكيفا والطبيعية والثقافية الجتماعية بيئته



: القـول يمكن للتربية المفهوم هذا خلل ومن
يحياته. باستمرار وتستمر النسان، ببداية تبدأ - التربية
اللعب وجماعات السرة من ابتداء المجتمع، مؤسسات جميع خلل من تتم - التربية

العام. المجتمع مؤسسات بجميع وانتهاء المدرسة و والرفاق
يحياته. مرايحل مختلف في وايحد آن في ومعلما متعلما التربية عملية في الفرد - يكون

.التغيير دائمة وهي وديناميكيتها بتطورها التربية عملية - تتصف

:  للتربية التقليدي أ- المفهوم 
للجـيـال تـطـبيع أو ةثقافـيـة تنـشـئة عملـيـة أنها على يحددها للتربية النتشار الواسع المفهوم إن

مختـلـف ـفـي التـعـاريف ـمـن ـكـبيرا ـعـددا المعـنـى ـهـذا ـفـي نقدم أن ويمكننا الكبار، طرف من الشابة
الـحـديث، العـصـر في مسيطرة مازالت والتي النظرة، هذه يحسب التربية أن والمجتمعات، العصور

مختـلـف الجـيـال اكتـسـاب من الشابة الجيال لتنكين المخصصة المكانيات و الوسائل مجموع هي
ـهـي التربـيـة وظيـفـة . إن فيه يعيشون الذي المجتمع في والندماج التكيف من تمكنهم التي القدرات
 تعبير يحسب يحياة نموذج و عادات على النشء وظيفة

) . ( دوركايم يقول كما منهجي تطبيع ) أو روسل ( برتراند
عمليـة مـن أكـثر أنـهـا عـلـى إليـهـا فينـظـر التقليـدي المفـهـوم يحسب للتربية الخر التعريف أما
إلـيـه ـتـؤدي أن يـجـب ـمـا يحول الفكار بعض افتراض مناقشتهم في وآخرون بيتر يدرج إذ التطبيع،
فـهـذا إليـهـا، التوـصـل يـجـب اـلـتي النتاـئـج يـحـول قيـمـة أيحكاما يتضمن التجاه هذا أن بمعنى التربية،
معيارـيـا، تعريـفـا يعـتـبر التعرـيـف فهذا إليها، التوصل يجب التي النتائج يحول تعريفا يعتبر التعريف
.  سلفا محددة معينة ذهنيات التطوير إلى تؤدي أن يجب التي العمليات تعني إطاره في والتربية
يتـحـرر أن علـيـه مـفـروض العـصـري والمجتمع متعددة للتربية التقليدي المفهوم يحدوديات إن

ـدما وأنه خاصة الجديدة، التحديات مقتضيات مسايرة أجل من السابقة التعاريف قيود من ـن عـن نتمـع
) ل نقلـهـا ـفـي المرـغـوب (الـعـدة (هـــ)، المتغـيـر بأن ندرك فراكينا، يحددها كما التربية مصفوفة في

. بشأنها اتفاق إلى الوصول يمكن
:  من التربية مصفوفة تتكون و

. التربية عملية على : المشرفون س-
. التربية لعملية : الخاضعون ص-
. نقلها في المرغوب : العدة هـ-
. : المناهج و-

فان والسياسي...الخ، والقتصادي والتكنولوجي العلمي الميدان في السريعة للتغيرات ونتيجة
موـجـودة غـيـر مجتمـعـات ـمـع للتكـيـف الـفـراد إعداد إلى تهدف أن المفروض من التربية مؤسسات

استـشـراف أـسـاس عـلـى يـحـدد أن (هـــ) يـجـب محـتـوى ـفـان وبالـتـالي الـحـالي، للمجتمع وليس يحاليا
مؤسـسـات تمـكـن المعطـيـات ـهـذه مـثـل لن الماـضـي، وليس الولى بالدرجة المستقبل خصوصيات

. اليوم عالم مع ليس و الغد عالم مع متكيفا راشدا يصبح أن اليوم طفل مساعدة من التربية
:  للتربية الحديث المفهوم – ب

ولـكـن الـصـغار وأدلـجـة تلقـيـن عملـيـة إـلـى الوـصـول تعـنـي ل الـحـديث المفهوم في التربية إن
فـي بمفـرده والحكـم التفكير على قادرا ومستقل، يحرا إنسانا يصبح أن المجتمع في فرد كل مساعدة
متطلبــات مع التكيف على قادرا يكون وبالتالي التكنولوجيا....، العلوم، التاريخ، الجتماع، الفنون،
. وتطور ولى قد يكون الذي طفولته العصر وليس لرشده، الموافق العصر



الـحـديث المجتـمـع أن إـلـى وـيـل يشير الدائمة، التربية مفهوم فلسفة مع يتماشى المعنى هذا إن
اجتماعـيـة، اقتـصـادية، علمـيـة، عواـمـل ـعـدة ضغط تحت وذلك الدائمة التربية باعتماد عليه محكوم

تحدـيـد ويمـكـن المجتمـعـات، وديناميكـيـة القتـصـادي والنـمـو التاريخ بسرعة متصلة وكلها سياسية،
الزـمـن ـمـع تربـيـة لنـهـا وذـلـك الزـمـن، لـضـغوط الخضوع عدم في الرادة أنها على الدائمة التربية
. العصر هذا ميزة المستمر التجديد مع المستمر التكيف من الفرد تمكن

السريع بالتقدم معروفا أصبح ما إلى أدى التكنولوجية والتطبيقات المعرفة في السريع فالتقدم
للمعرفة.

من للتمكن الفراد عند المناسبة والمنهجية الفكرية الستراتيجيات تنمية تستلزم الظاهرة هذه إن
آن في تتطلب الحياة مدى التعلم على القدرة التحصيل. وأن في والستمرارية المعرفة تراكم
) . الذاتية التحصيل. ( التربية وكيفية التحصيل وايحد

المـسـتمر التجدـيـد ـفـي جهة من يشمل أصبح والتكوين التربية على القتصادي الطلب أن كما
يكوـنـون أـفـراد تـكـوين ـفـي أـخـرى جـهـة وـمـن المـسـتويات، مختـلـف في المؤهلين العاملين لمعارف
ـبير التوسيع وأن المشاكل، من متعددة لصناف المناسبة الحلول وإيجاد البحث على قادرين ـفـي الـك

الجماعـيـة المسـؤولية مـعـاني تنمـيـة يـسـتدعي المـيـادين مختـلـف فـي والحريـة بالديمقراطية المطالبة
. الفردية الحرية عن يدل ل الرأي عن التعبير وعدم سلبية لن الفراد، عند الفعالة والمشاركة

وتبرز جهة، من الدائمة التربية أهمية تؤكد الحديث المجتمع خصوصيات يحول الدلئل هذه إن
إلى يعود فالحق طرف لي ايحتكارا تكون ل أن يجب التربية وظيفة أن التربية، فلسفة مغزى

تحقيق إلى تؤهله التي الذاتية التربية من التمكن وإلى الرتفاع في التربية لعملية الخاضعين
. متجدد عالم في الجتماعي النفسي، توازنه

:  التربيـة     أهميـة- 
التربية وطريقة المال، وتحقيق الرجال، وبناء المجتمع، لتغيير الفذة الوسيلة هي التربية إن

الناس، من القليل إل ومشاقها طولها على يصبر ول المشاق كثيرة المرايحل، طويلة المشقة، بعيدة
.عنها غنى ول لها بديل ل ولكن

:  يأتي فيما المجتمع بناء في التربية دور ويتمثل
الخير. روح تسوده - مجتمع
النسانية. الخوة روح تسوده - مجتمع
والويحدة. القوة تسوده - مجتمع
للنظام. الخضوع روح تسوده - مجتمع

الجتماعية. الدوار تعلم على الفراد - مساعدة
واستمراره. المجتمع بقاء على - المحافظة

واهتماماتهم. اتجاهاتهم وويحدة وتماسكهم الفراد - اتصال
الفراد. لدى التجاهات - تكوين

:  يلي فيما الحضارة بناء في التربية دور ويتمثل
الخير. وبث النهيار من - يحفظها

خيرة. غاية نحو التقدم عجلة - دفع
وتطويره. الثقافي التراث - نقل

:  التربية     أهداف- 
: الهـدف     معـنى



وراء من تحقيقه يريد معين، هدف إلى ويقصد يفكر الراشد الواعي النسان أن الغالب في
يحصل ةثم علمية، مرتبة ينال ةثم المتحان في لينجح الدراسي العام طول يجد الذي كالطالب سلوكه

منه. يعيش مالي راتب أو معين، اجتماعي مركز على
أن أو عنه، قاصرة أو للهدف، مطابقة تكون أن إما الطالب، عليها يتحصل التي والنتيجة

الغايات. هي الدوافع وليست أهداف هي النتائج فليست منه، جزءا تحقق
أو الهدف يحققت سواء الكائن إليها وتوصل السلوك، عن انبثقت التي المحصلة هي والنتيجة

تحققه. لم
أجل من سلوكه وينظم عينيه، نصب ويضعها النسان يتصورها التي الغاية هو والهدف

الباعثة القوى يغذي أو السلوك على يبعث الذي النفسي أو العضوي المحرض هو والدافع تحقيقها،
عليه.

وجهد، وقت وبأقل وعزم بقوة والسير بارتياح الندفاع وهي قصوى أهمية الهدف ولتعيين
أمة. إعداد منها يراد لنه للتربية وخاصة عمل لكل ضروري فهو ولذلك

دنيوية يحياة من النسان يمكن ما كل الجمال وجه على وهي وايحد، بمعنى والغاية والهدف
سبحانه. ال ترضي أخروية ويحياة صالحة، راشدة

 ـهـو1917 أكتوبر ةثورة قبل روسيا في فمثل المجتمعات، باختلف التربية أهداف وتختلف
كله. الشعب خدمة وأصبح التربية هدف  تغير1917 وبعد والقياصرة، المالكة السرة خدمة

إـلـى ـهـاجرت اـلـتي المجموـعـات جمـيـع رهـصـ ـهـو التربـيـة ـهـدف كان الشمالية أمريكا وفي
ـالمفهوم ديمقراطـيـة تربـيـة الـفـرد وتربـيـة المريـكـي، المجتـمـع تـشـكل وايـحـدة بوتـقـة ـفـي أمريـكـا ـب

المريكي.
وـصـهر عنهـا واـلـدفاع بلده، تطـوير علـى يعمـل صـالح مـواطن تكـوين ـهـو الجزائر وفي

للمة. الرويحية القيم إطار في شخصيته
:  تقريبا كلها المجتمعات فيها تشترك للتربية عامة أهداف وهناك

البتكاري. التفكير قدرة - تنمية
المنتج. الذكي المواطن - إعداد
الديموقراطي. السلوك - تنمية
سليمة. ووجدانية وعقلية جسمية تنشئة الفرد - تنشئة

ـفـي التربيـة أهـداف فـإن والتعليـم التربـيـة : أـصـول كتـابه ـفـي ترـكـي رابح الدكتور ويحسب
:  في تتمثل الجزائر

التعليمي. المستوى - تحسين
التعليم. ديموقراطية - تحقيق
العلمي. التجاه - غرس
الجزأرة. - تحقيـق

مثل للتربية جديدة مهام تظهر أن ينبغي الهائل التكنولوجي التطور ظل في أنه مبينا يعلق ةثم
الروتينـيـة الـلـة أعـمـال عـلـى النـسـان بتدريب انشغالهما من بدل البتكاري للتفكير العنان : إطلق

كالحساب.
ـهـذا وـتـوجيه النـسـان، لخدـمـة العلـمـي للتقدم الموجهة الجتماعية القيم غرس أيضا وينبغي

ـكـل ـفـي المنطـقـي والتفكـيـر العلمي البحث روح وإشاعة لها الخضوع ل اللة على للسيطرة الخير
الطلب وتزوـيـد اـلـدين، عـلـوم ـفـي ـعـدا ما الغيبيات من المناهج جميع وتخليص التعليمية، المرايحل

ـوجيه الدراـسـة، مجالت من مجال بكل المتصلة الموضوعية والحقائق البحوث بنتائج باستمرار وـت
ـة الـطـارات وتـعـد المعاـصـرة والمـشـاكل الفـكـار إـلـى المتعلمـيـن ـكـل ـفـي العـبـء تحـمـل المختلـف
المجالت.

   التربوية     الساليب- 2



أو " أساليب تسمى معنوية ووسائل " ، " وسائط تسمى بشرية أو مادية وأساليب وسائل للتربية    
والمسجد...الخ والمدرسة والسرة المربي، الوسائط وسائل"،ومن

مـن غيرهـا أو بيدغوجيـة أهـداف من إليه الوصول نريد ما لتحقيق الويحيدة أداتنا هي فالوسائل   
واختيارها. بحثها في والتدقيق  بها الكاملة العناية ينبغي لذلك الهداف
وـمـن ، محـيـط إلى محيط جيل،ومن إلى جيل عصر،ومن إلى عصر من تتغير الوسائل أن ويليحظ
أي تـخـدم ل وـقـد أـهـداف ـعـدة تـخـدم أن يمـكـن الوايـحـدة الوـسـيلة أن يليـحـظ آـخـر،كـمـا إـلـى موـقـف

والحساـسـية الفنـيـة اـلـروح الـنـاس نفوس في تربي أن يمكن فهي ، الوسائل مثلإيحدى هدف،فالقصة
الـعـبر أـخـذ إـلـى وتوجههم ، الفاق وفي النفس، في التفكير فيهم تربي أن يمكن للجمال.كما المرهفة

والنحلل. التفاهة الناس في تشيع تسلية،أو مجرد تكون أن الحوادث. ويمكن من
إـلـى بالـضـرورة ـيـؤدي ذـلـك اـسـتعمالها،ـكـل ويحـسـن بها، واللمام التربوية بالوسائل الهتمام إن  

المجتمع.    له سطرها أو لنفسه المربي سطرها التي التربية أهداف تحقيق

:  وأهميته     السلوب     معنى. - 1.2
بشــتى القول في التفنن طريق فهو الفن، كذلك وهو والمذهب، والوجه الطريقة هو السلوب

الغير. إلى به يتقرب ما فهو الوسيلة واقتناعه.أما السامع إفهام إلى الوصول أجل من الوجوه
علـى مـؤةثرة ملموسـة مادـيـة تـكـون مـا فغالـبـا الوسـيلة أـمـا كلـمـي، معنوي شيء فالسلوب

المدعو.
وهـو بالعمـل، القيـام  معينـة كيفيـة هـو أو السـتعمال كيفيـة أو الصياغة كيفية هو كذلك وللسلوب

بالعمل. للقيام دائمة كيفية فإنها الطريقة بعكس دائمة، غير كيفية
للقـيـام مبدـعـة عقلـيـة إـلـى ويحتاج يتغير وقد بالعمل، للقيام استعماله عند يخفق قد والسلوب

به.
أو المـشـكلة ـمـن يتهـيـب ـمـن فهناك مختلفة بأساليب يحلونها لنهم المشاكل يحل في يتفاوتون والناس

الحــل عليه استعصى إذا السلوب يغير فهو المشاكل يحل عقلية يملك من أما يحلها، عن عجزه يعلن
للزمن. يتركها أو الساليب ويعاود

اـسـتعملت إذا تنـتـج أن يمـكـن ل الـسـاليب جمـيـع فإن وإل بالوسائل مفكر بالساليب والمفكر
مجدية. غير بوسائل يحربية خطة كرسم الساليب هذه استعمال على تقوى ل وسائل

بها. الهدف وتحقيق نجايحها يضمن يحتى تجربتها يتم الساليببو التفكير إلى وبالضافة
اـلـدعوة، تنـشـر فـبـه التـقـان ـكـل يتقـنـه أن ـيـدعو من كل فعلى رخيصا، شيئا ليس والسلوب

.المقصودة الغاية تبلغ تنفيذه وبنجاح المة تقاد استخدامه وبحسن الطريقة، وتوضح
قد التشابه وهذا إليها، الدعوة غير لفكرة الدعاية فأسلوب العمل، نوع يقرر السلوب أن كما

هي. كما الحقائق شرح على والثاني وبهرجتها الفكرة تزيين على يعتمد يضلل. فالول
والوـسـيلة، الـسـلوب بـيـن يـفـرق والتطبيق) أن النظرية بين  (المناهج.كتابه قاني) فيل(ال يحاول كما

التعليمي. الموقف في توفيرها المعلم يستطيع التي المكانيات من جزء فالوسيلة
تحقيـق علـى تلميـذه لمسـاعدة المعلـم يتبعهـا الـتي الجـراءات ) هـيMethod( والطريقة

ـلـه تيـسـر للمعلم مساعدة أداة مشكلة. والوسيلة إةثارة لمشروع، تخطيط أسئلة، مناقشات  كـ الهداف
: الشكل بهذا تتم التدريس فعملية ما، طريقة استخدام

(ب) طريـقـة والمعـلـم معـيـن، بأـسـلوب (أ) طريـقـة المعلم يستخدم ) فقدStyle( السلوب أما
مخالف. بأسلوب

عملية 
التدريس

الطريقة

الوسيلة
+  الظروف



الحديـثـة، الوروبـيـة النهـضـة تدريس في المناقشة طريقة : يستخدمان مثل تنمعلما انمفعند
الـثـاني الـسـئلة. أـمـا ـيـوجه ذلك ومن النهضة، تلك لمظاهر والرسوم الصور على يعتمد الول لكن

…المتحف وزيارة الوةثائق فيستعمل
وتخلـي النفـوس، فـي الـديني الوازع لضعف مهم جد التربية أساليب موضوع في البحث إن
الصحيحة. للتربية المحيط تشجيع وعدم دورها، عن التربوية المؤسسات
ـضـياع ـمـن البـشـرية تعانيه ما لعلج فعالة إسلمية تربوية وسائل عن البحث من إذن بد فل

إـلـى عـصـر ـمـن تتغـيـر الـقـل عـلـى الوـسـائل بـعـض إن سيما ول العصر، هذا متطلبات مع وتتلءم
ـهـدفا تـخـدم أول ـكـثيرة اهأـهـداف تـخـدم أن يمـكـن الوايـحـدة الوسيلة إن ةثم جيل، إلى جيل ومن عصر،

الطلق. على
فيهـم تربـي أن وبمكـن للجمـال، المرهفـة والحسـابية الفنيـة الروح الناس في تربى أن يمكن

والبـعـد الـهـدى إـلـى والتطلع الحوادث، من العبرة تدبر إلى وتوجههم الفاق، وفي النفس في التفكر
وهـكـذا والنحلل، التفاـهـة الناس في تشبع أن "تسلية" ويمكن مجرد تكون أن ويمكن الضلل، عن

الطريق. يبين ول منهج، على بذاته يحكم ل الوسائل من كثيرل
أـهـداف، ـمـن ـبـه ـنـؤمن ـمـا لتحقـيـق الويحيدة أداتنا فهي الوسائل، إهمال هذا معنى ليس ولكن

الـصـالح الـهـدف تـضـيع الفاسدة الوسيلة إذ واختيارها بحثها في والتدقيق بها، الكاملة العناية وينبغي
الطريق. عن وتحيد

يمكـن ل تفترقـان، ل التربية، مناهج في كامل ارتباطا ترتبطان والهداف فالوسائل ةثم ومن
الهداف. عن بمعزل الوسائل تقويم

 : بالحوار     لتربية  ا أسلوب -
ويحدة بشرط والجواب لواالسؤ طريق عن أكثر، أو تنطرفا الحديث يتناول أن ومعناه   

أيحدهما يقنع ل وقد نتيجة، إلى يصلن وقد معين، أمر يحول فيتجادلن الهدف، أو الموضوع
موقفا. لنفسه ويكون العبرة يأخذ السامع ولكن الخر،

: التالية للسباب باهتمام الموضوع يتبع الذي والقارئ السامع نفس في بالغ أةثر وللحوار
أيحد وانتصار الجديد وانتظار ورد أخذ وإنما ، ملل فل الموضوع، عرض في الحيوية-

الطراف.
 المثل نحو وتوجيهها والنفعالت العواطف تحريك-
الفكر. تعميق-
عليهم أةثره وتبين عنه، وتدافع الناس من مجموعة تتبناه واقعي بشكل الموضوع عرض-

القراء. أو السامعين عند طيبا أةثرا يترك أن شأنه من وهذا
مريحلتين: على ويقوم سقراط، هو الحوار استخدم من أول وتاريخيا-
تأتي للجهل، مدعيا فلسفية مسائل يحول الناس مع ويتحدث يجول سقراط : وهنا التهكم-

إلى ينتهي يحتى وهكذا خطؤه لصايحبه يبين يحتى محدةثه مع يتحاور ةثم عرضا، المسألة
يبين أن وبعد الفكار توليد مريحلة تأتي ةثم جدال، ول شك تحتمل ل ةثابتة ويحقيقة نتيجة

بواسطتها تنكشف أخرى أسئلة إلقاء في يأخذ الحقيقة، كشف عن عجزه مقدار لصايحبه
النهائية. الحقيقة

: مرايحل بثلث يمر هنا فالمحاور
الخصم جهل إظهار بها يراد مريحلة وهي الصحة، من له أساس ل الذي اليقين مريحلة.1

السليم. والذوق المنطق إلى يحتكم أن غير من عليه يلقى لما وقبوله العلم وادعائه وغروره
ذلك يواجه ولكن ويغضب يحتار يحتى خذ عنها والجابة السئلة تتولى وهنا الشك، مريحلة.2

المريحلة تبدأ ةثم العلم، لطلب ويتحمس جاهل بأنه يتيقن يحتى المناقشة ويواصل بالصبر
الخرى.



إلى والوصول والمثلة الموضوع في جديد من البحث مريحلة وهي الشك، بعد اليقين مريحلة.3
الساذج. التصديق أساس على ل العقلي الدراك

في الحرية له تاركا للتلميذ المدرس فيها يتنزل ةقشائ يحوارات الطريقة هذه وفي
يشبهها، وما الشياء درس في بنجاح وتستعمل والكبار الصغار تناسب وهي رأيه، إبداء

نظر: وصدق مهارة إلى تنفيذها في وتحتاج
: هي التربوية وقيمته الخرى الساليب ةثنايا في يظهر وقد عصري أسلوب والحوار
المتعلم. ذاتية ظهور.1
اليجابية. مشاركته.2

الحقائق. إلى الوصول في نفسه على اعتماده .3            

والمناقشة     بالمحاضرة     التربية      أسلوب-
عملية في خاصة بصفة للكبار وإرشاد توجيه أساليب والمناظرة والمناقشة المحاضرة تشكل

والتعليم. التعلم
والتعلم. الفهم يتم كي العقل وإعمال والمشاركة والنشاط اليجابية المتعلم من تقتضي والمناقشة
يقوم التعليمي أساتذتهم. والموقف مع يختلفون وقد آرائهم عن التعبير في المطلقة الحرية وللطلب

: صور ةثلةثة له التصال وهذا الولى، بالدرجة اللغوي التصال على
المتعلمين. إلى يتحدث المعلم-1
المعلم. إلى يتحدةثون المتعلمون-2
المناقشة. هي وهذه بينهم والستماع الحديث تبادل-3

: نوعان والمناقشة

:  الحـرة     المناقشةأ- 
تأتي التي والمناقشة والمبتكرة الجديدة الفكار على الحصول إلى تهدف التي وهي

والكبار. الصغار مع الدراسة يحجرات داخل وتستخدم ما، قضية في الذهني القذف نتيجة
بأنها وتمتاز المشكلت، لحل المبتكرة والطرق التعليمات إلى الوصول في فعال النوع وهذا

موضوع يحول والمقتريحات الفكار من الكثير عنها ينتج التي للعقل، الحرة الحركة طريقة
الحدود، أو اليحتمال بعيد الخيالي منها يكون وقد جدا، العلمي منها يكون وقد ما، مشكلة أو

المناقشة على للسيطرة أيحد من تدخل دون الفكار من كثير على الحصول هو هنا فالهدف
قرار. إلى الوصول دون نهايتها إلى
: الموجهة     المناقشةب- 

المتعلمين، طريق عن أيضا والمعلومات الفكار إلى الوصول إلى تهدف وهي
يجعل قد المدرس وهنا قرار، إلى فيه الوصول أجل من معين، موضوع على ترتكز ولكنها

صغيرة، جماعات إلى الدارسين تيقسم وقد الموضوع، يحول النقاش في تشترك كلها الجماعة
الوقت وبعض الموضوع، جوانب من محددا جانبا أو خاصة، مشكلة مجموعة كل ويعطي

قرار. إلى فيه يصلوا كي
بدائل يرى يحتى يتمهل أن عليه فإن قرارات أو قرار إلى بالفعل وصل قد المدرس كان وإذا

المتعلمون. إليها وصل التي لقراراته
مع الدارسين من جماعة عن عبارة وهذه مستديرة، مائدة يحول المناقشة تدور وقد

إةثراء هي هنا الجماعة قائد ومسؤولية ما، موضوع يحول بينهم فيما الفكار يتبادلون قائدهم
وإزالة المناقشة، تعمق التي التساؤلت وإدارة الموضوع، هذا يحول وتحريكها المناقشة

والنتائج المناقشة، في دار ما وتلخيص لخر، آن من عليها يطرآن قد اللذين والملل السأم
مع خاصة بصفة مناسب المناقشة من النوع وهذا النهاية، في الجماعة إليها توصلت التي

الكبار. الدارسين



من مجموعة عن عبارة وهي المستمعين، من مل على المناقشة وهناك
تخصصه، جانب كل من والتقويم والتفسير بالتحليل ما موضوعا يتناولون المتخصصين

الفرصة يتركون الجوانب مختلف من الموضوع عرض من المناقشة جماعة تنتهي أن وبعد
السؤال. يريد لمن

جيدة، بطريقة مسبقا إعدادا ويتطلب وتنظيما، ضبطا أكثر يعتبر المناقشة من النوع وهذا
والصغار. الكبار من العدد الكبيرة الجماعات يناسب النوع وهذا

:  المناقشة     طريقة     مزايا
: التالية للسباب التدريس في المناقشة تفضيل إلى تميل التربوية البحوث من كثير

خلل من التعلم، على وقدرته التعليمية العملية في ودوره وتفرده، المتعلم بإيجابية تسليم.1
والتفاعل. المشاركة على تعتمد اتصال عملية هي التعليمية فالعملية والمشاركة، المناقشة

المتبادل. اليحترام على قائمة بتلميذه المدرس علقة كون تقتضي.2
طريقة من المعرفي الجانب في والمستويات والتجاهات القيم تنمية في جدوى أكثر هي.3

المحاضرة.
وتكسب الحوار، وإدارة والكلم كالستماع التصال مهارات اكتساب على أكثر تساعد.4

للفراد الفرصة تتيح كما الراء، وايحترام النظام على وتعوده النقاش وآداب أساليب الدارس
وصقلها. الستعدادات هذه لتنمية القيادية الستعدادات ذوي من

يشعر بذلك وهو تشغله، ومشاكل تهمه موضوعات في يتحدث كي الفرصة للمتعلم تتيح.5
التعليمية. النشطة مع وتفاعله عليه إقباله فيزداد يحياته في وأهميته التعلم بقيمة

على المترتبة للنتائج واستخلصهم معها، والتعامل لمشكلتهم تحليلهم في بقوة الطلب تمكن.6
ما عليهم يملي ول يستبد ل المناقشة قائد والمعلم قراراتهم، اتخاذ على وتساعدهم مناقشاتهم

تركه. أو قوله ينبغي
المناقشة لموضوع تقبلهم عدم أو وتقبلهم الدارسين انتباه لمدى إدراكا أكثر المعلم تجعل.7

أخرى. بكيفية معه التعامل أو عنه، العدول أو تعديله على فيعمل
عملية توقفت المناقشة في السلطة استخدم  المباشر التأةثير إلى اتجه أو المتعلم يحديث طال وإذا

عملية نجاح على ذلك ساعد والمدرس للدارس المرجعي الطار اتفق والتفاعل. وكلما التصال
التعليمية.  الخبرات وإةثراء التفاعل على وساعد والدارس المدرس بين المتبادلة والثقة التصال

البصرية السمعية الوسائل



إليـهـا توـصـل تقنـيـة واختراعات واكتشاف أجهزة مجموع هي البصرية السمعية الوسائل إن
البـدائي النسـان ظهـور مـع ظهـرت وإنمـا المستحدث بالمر الوسائل ظهورهذه يكن ولم النسان،

والحرـكـات والـشـارات الصـوات يتعلـم فـبـدأ طوـيـل، زـمـن بعـد إل أهميتهـا يـدرك يكـن لـم الـذي
مـسـبقا، عليـهـا التـفـاق يـقـع علـمـات يـسـتعمل الـقـدم مـنـذ النـسـان فـكـان يريده عما للتعبير الجسمية
كانت وإن الوسائل وهذه الفرح أو بالخطر للشعار الدف وصوت الهضاب، قمم على النار كإشعال

أـشـد وـسـائل فـهـي الجتماعـيـة، يحـيـاته ـمـن طويلة فترة إل يستعملها لم النسان لن اكتشافات تعتبر
الفطرية.  المحلية وبقدرتها والبصر السمع بحاسة ارتباطا

وظهـرت مـا نوعـا الحيـاة تطـورت للتصـال، الوسـائل هذه يستعمل النسان كان ما وغالبا
التـطـورات ـهـذه تـقـف وـلـم والنقش، والتماةثيل كالةثار أخرى وسائل واكتشفت الفرعونية، الحضارة

عمليـة فـي الكـبير الـدور لهـا كان التي اللغة مثل أخرى طرق اكتشاف إلى زادت بل الحد، هذا إلى
وعلـمـوا العالـيـة، الولـيـة مدارـسـهم فتحوا عندما العرب المجال هذا في أبدع وقد والتعليم، التصال

عـلـى مبنـيـة علمـيـة بأـسـاليب العـلـوم ـمـن وغيرـهـا والفـلـك والرياـضـيات والفلـسـفة والـشـريعة اـلـدين
والعدـسـات، البصـريات رواد أول وهـو الحـسـن، الهيـثـم اـبـن مقدمتهم في ونجد والتجربة، المشاهدة

بالمـشـاهدة لـهـم ليوـضـح قـصـبة فيـهـا يـغـرس و ـسـاقية نهاـيـة ـفـي ـمـاء برـكـة إلى بطلبه يخرج كان
الماء.. في الضوء انكسار نظرية الواقعية

غيرـهـم، او الـعـرب عـنـد ـسـواء التـصـال، مـيـدان في البحوث و الدراسات من العديد وتلتها
الكنيـسـة رـجـال عند التعليم انحصار المظلمة العصور فترة تعيش كانت عندما أوروبا في نجد يحيث
وصــقلية إسبانيا في العرب بفضل الوروبية النهضة جاءت ةثم للطلب المادة يحافظون كانوا الذين

–1592( كونـمـوس ـهـو بـصـور موـضـحا كتاـبـا كـتـب ـمـن أول وكان الولى، بالدرجة والمشرق  
للطلب الخاصة الوسائل توفر أن طالب يحيث المصورات علم المعروف كتابه أول ) وكان1670
لتقرـيـب الـشـياء أـشـكال فلترـسـم الملـمـوس يتيسر لم وإن ذلك أمكن كلما بالملموس المجرد ليقارنوا
مداركهم. من أسمائها
 

:  التربوي المجال في البصرية السمعية الوسائل  
لعتبارـهـا ـكـل قـبـل ترـبـوي دور فـهـو البصرية السمعية الوسائل تلعبه الذي الول الدور إن

التعليمية. الوسائل من هامة وسيلة
الثكييثر هييي الصييورة لن ، للييدروس الجيييد الفهييم عملييية في فعال تأثيرا للصورة أن حيث

من وتربوية تثقيفية علمية أو تربوية برامج بث يمكننا الوسائل هذه خلل فمن الكل،م، من تعبيرا
ـلـم إن العكسي بالدور الوسائل هذه تقوم أن يمكن كما المقدمة والمواضيع والبرامج الحصص خلل

خاصـة والفيـديو، والسـينما التلفزـيـون تـأةثير ـمـدى ـمـن الـيـوم نليحظـه ـمـا خلل وـمـن جيـدا تستغل
ـا متنوـعـة برامج من يقدمه لما ونظرا اليوم، العالم غزى الذي البرابول لجهاز الجديد الختراع منـه
للـتـأةثير راـجـع وهذا إيجابية النتائج لكانت نافعة برامج لوضع دقيقة بطرق جيدا خططنا فلو السلبية،

الحياة.   ميادين مختلف في المتنوعة مواضيعها خلل من الوسائل هذه تتركه الذي البالغ
الرادـيـو أجـهـزة بمـسـاعدة والجوـيـة البحرـيـة المليـحـة بتـسـهيل الـصـناعية القمار هذه وتقوم

الستكشافات. مجال في دورا تلعب التي البصرية السمعية الوسائل من وغيرها والكاميرا والتلفزة
:  البصرية السمعية الوسائل - أهمية

اـلـدفع أدى مـمـا البـشـرية المجتمـعـات تطوير في كبيرا دورا البصرية السمعية الوسائل تلعب
 .النسان خدمة في لجعلها وتطويرها بها للهتمام المتقدمة بالدول



اـلـتي الـصـلت وتنوـيـع المجتمعات هذه داخل النسان سلوك تغيير في كبيرا دورا تلعب كما
والـتـأةثير النتـبـاه وـجـذب المعلوـمـات مـضـاعفة وـكـذلك الـعـالم، أنـحـاء مختلف من الفراد بين تربط

المعلومـات إيصـال بواسـطتها نسـتطيع كمـا السـواء، يحـد علـى والمجتمعـات الفـراد فـي المباشـر
 .العريضة الجماهير إلى والخبار

إدخييال إلييى تسييعى أنهييا إذ البيييداغوجيا فييي ثكييبيرة أهمية البصرية السمعية لوسائل ولهذه
الكلمة على يعتمد ثكان الذي التقليدي التعليم عليه ثكان ما عكس على التعليم في والصوت الصورة

ـطـرق وخـلـق تدريـسـهم، طريـقـة لتحـسـين الوـسـائل بـهـذه المربـيـن اـسـتعان يحيث الشفوية، أو المقالة
والـصـورة الخلـفـي الـعـارض وأيضا التعليم في التلفزيون استعمال ذلك على مثال التعليم، في جديدة

...الخ.
الحـصـص اـسـتعمال عـنـد ـبـأنه ليحـظـوا التعلـيـم ـفـي البـصـرية الـسـمعية الوـسـائل إدخال ومع

باتـجـاه يـكـون الـشـحنة تـلـك وتفرـيـغ ـشـحنة، ـلـديه منـهـم وايـحـد ـكـل نإف التلميذ أو للطفال الموجهة
الستاذ. أو المربي باتجاه تكون الشحنة تلك فان التقليدي التعليم عكس على يتلقاه الذي البرنامج

مـنـاظر مشاهدة يستطيع ل فالتلميذ التعليم، في الصورة أهمية عن مثال إعطاء نستطيع ومنه
ـر ذلك معالم تحمل التي الصورة بواسطة لكن القسم، بداخل يحقيقتها على أشياء أو ـيء أو المنـظ الـش

ـلـذلك، مخصـصـة أجـهـزة ـفـي وتعرض المربي أو أستاذ طرف من تجلب الخيرة (الموضوع) هذه
فيـضـان) ـفـي زـلـزال، (برـكـان، صورة على مثال بوضوح، مشاهدتها من تلميذ كل يتمكن وبالتالي

إذا خاـصـة البيداغوجـيـة الفعالـيـة زـيـادة إـلـى تـهـدف تثقيـفـي تربوي دور لها الصورة فان الحالة هذه
..استيعابه يزيد و الطالب إلى بسرعة لتصل الصورة تثبيت في دور له الذي الصوت لها أضيف

والتذكر التعلم نسبة في نتائج إلى فتوصلوا الميدان هذا في بحوةثا أجروا المريكيين أن كما
: التالي كالنحو

نتعلــــم
نتذكـــر

 نتذوقه  مما%10  بالذوق1%
 نسمعه  مما%20 بالمس1.5%
 نراه  مما%30  بالشم3.5%
 نسمع و نرى  مما%50  بالسمع11%
 نقول  مما%80  بالبصر83%

شيء نفعل نحن و نقول  مما90%
     

: البصرية السمعية الوسائل أنواع - بعض
:  - الشرائح

أو المعـتـم الـلـون وـمـن اـلـورق ـمـن يـكـون قد خاص إطار في تبث التي الشفافة الصور وهي
...الخ. الصفيح

ـدو الصــورة خلل من يمر الذي الضوء باستعمال الشاشة على النوع هذا عرض ويمكن فتـب
هي:  مقاييس ةثلةثة لها المكونة بعناصرها

  سم5 × 5
  سم10 × 8
  سم8 × 8



عـنـد التـصـوير أو ـجـاهزة، تـكـون ـقـد أنـهـا كما وسوداء، بيضاء أو ملونة الشرائح تكون وقد
ـع تتناول وهي تعليمية لمواقف ومناسبة خاصة الدروس إعداد قصد أو الزيارات، أو الريحلت جمـي

فـي أخـرى بعـد شـريحة مسلسـلة وضـعها يراعـى السـتعمال وعنـد تقريبـا النسانية الحياة ميادين
الجهاز.

:  الخلفي - العارض
إعطائه يعدم أنه إذ البصري، اللتقاء أدوات بين ما وهو خاص استعمال له الخلفي العارض

يحيوية. أكثر جعله و الدروس لشرح الستاذ تدخل يلزم هنا للصوت،
أمرين: إلى البيداغوجيا في الساتذة طرف من الجهاز هذا استعمال عدم في المر يعود

. البيداغوجية بمزاياه الجهل-
الخلفي.  العارض استعمال عملية عند الشفافات لصنع البسيطة للطرق الجهل-

:  - المزايا
: الستعمال - بسيطة
واـضـحة غـيـر الـصـورة ـكـانت ـفـان وـصـيانته، لتـشـغيله العـلـم من الكثير إلى يحتاج ل أنه إذ

ـذلك خاصة يحلقة إدارة إلى عمدنا اللوان بعض الصورة على غلبت وإن بسهولة اليضاح يوضع ـب
الجـهـاز يـشـتغل لم فان المرآة، يحولنا فيه تكون أن نريدها الذي المكان في ليست الصورة كانت وإن

انـعـدام أو القاطـعـة إتلف أو المصهر أو المصباح يحرق ذلك نعد أن يمكن إذ بسيطة العطل فأسباب
.  الكهربائي التيار

: الطلبة و الستاذ بين الحوار مثير- 
ـة، موجها دوما يكون أن درسه إلقاء عند الستاذ تمكين الجهاز لهذا الكبرى الخاصية ـه للطلـب ويمكـن

بالكتابـة الطـالب تـشـتغل أن يـجـب ل مجديـة العملـيـة هذه تكون ولكي عادي، بشكل محاورتهم بذلك
طالب. لكل الدرس من نسخة تقديم الستاذ على يجب ولذلك الحوار، عند الدرس
:  الخرى تلوى الوايحدة الفكار بإدخال - يسمح

المركبة. الشفافة و الستار باستعمال وذلك
:  بينهم الحوار يثير و الطلبة طرف من ببساطة - يستعمل
الطالب قلق العمل بتجنب يسمح طرفهم، من الشفافة على للطلبة المعطى العمل بتحضير إن

الطالب قدرات عن صحيحة فكرة بأيحد للستاذ يمح جهة من فهو زملءه، مزاج بفعل السبورة أمام
بسرعة.  الطلبة بين الحوار يخلق أخرى جهة ومن
:      السوداء     للسبورة     بالنسبة     واضحة     مزايا     - له

يتطـلـب اـلـدارس ـكـان إذا بالطباـشـير المتـسـخة الـيـدي تـفـادي يـسـمح ـفـإنه قيل ما على زيادة
عـنـد إليـهـا العودة بالتالي فيمكن الرسومات على بالحفاظ كذلك يسمح للغبار، يحساسة بأجهزة تطبيقا
الطلبة). فهم (عدم الحاجة

استدراكها:   طريقة و ب/ النقائص

النقـائــص
استدراكهــا طريقـة

 درس بكل خاص يحافظ صنع يجب الشفافات ترتيب في الفوضى



 استعمالها عند الحافظ خارج تترك ل برفق استعمالها يحساسة الشفافة
يمكن ل الخلفي العارض شفافات

جيد بشكل الصور عرض من
 العادية الشفافات مثل

ـشـفافات ـنـوع يوـجـد بالتـصـوير خاصة شفافات استعمال
المستنسخ.   للتصوير استعمالها يمكن الخلفي العرض

:  التلفـــزة 
ـوجي، جون يد  على1926   في«  التلفزيون» البصرية السمعية الوسيلة هذه ظهور كان ـل

والمكاتب. البيوت مليين التلفزيون غزى  سنة30 وبعد لندن، في
بـعـد ـعـن يعـنـي و الول ـفـالمقطع لتيني، والخر يوناني مقطعين من تتألف تلفزيون وكلمة

ـاني والمقـطـع ...اـلـخ، التلغراف مثل: التلفون البعيدة المواصلت من أخرى أشكال في ويستخدم الـث
الرؤية. وتعني فيزيو

النـسـان توـصـل التي الختراعات وأعظم العصر مستحدةثات أهم من التلفزيون جهاز يعتبر
جمعاء للبشرية أتاح الذي الختراع العلمية. هذا المعجزات قرن بحق يعد الذي القرن، هذا في إليها
. الختراع هذا وبفضل الجهاز هذا طريق عن فيه ما بكل العالم يحياة تعيش أن

دور ـمـن ـبـه يـقـوم لـمـا الـخـرى التعليمية الوسائل ضمن هامة وسيلة التلفزيون أيضا ويعتبر
وترفيهيـة وأدبيـة ةثقافيـة برامـج مـن يقـدمه ولمـا المجتمـع أفـراد مـن كـبير عـدد إفـادة فـي تعليمـي

الملوـنـة الـصـور ليـنـا ينـقـل أن يـسـتطيع المـلـون التلفزـيـون أن ـهـذا ـمـن والهم وإرشادية، وتوجيهية
الجـهـاز ـهـذا إـلـى تـضـاف أـخـرى مـيـزة وتـلـك الطبيعية، بألوانه آخر مشهد أي أو الطبيعي والمشهد

ـصـورة مـجـرد إـلـى منـهـا والـصـل الواـقـع إلى تكون ما أقرب بالصورة الخبر نقل على يعمل الذي
متحركة.
:  فيديو - الكاميرا
العائلية المتحركة الصورة بالتقاط  سمحت Super 8 ةثم  ملم8 السينما  ،1970 عام في

وتطرـهـا، ـمـواهبهم باـسـتثمار الـهـواة أـمـام عائـقـا شكل الذي المر الثمن، باهظة كانت تكلفتها ولكن
الفـيـديو وولدة لظـهـور الطرـيـق بتمهـيـد ، المانتوـسـكوب باستعمال التلفزيونية البرامج تسجيل سمح
الـقـرص ـهـو كـمـا أو للـصـورة، بالنـسـبة التحمـيـض ـهـو كـمـا للسينما بالنسبة أصبح الذي الجهاز هذا

الـمـرات ـمـن اللنهاـيـة يـقـارب ـمـا إلى التسجيل وإعادة بالتسجيل لنا يسمح فالفيديو للمسجل، بالنسبة
.  للفيديو السريع للتطور السبب هو وهذا الشريط، نفس على

ـد ـتقرار عرـفـت أن بـع ـرن4/3 دام اـس ـك  الـق ـينماتوغراف وذـل ـذي بالـس ـترعه اـل ـوة اـخ الـخ
lumière، ـكـانت منه، تخرج لن أنها يبدو والذي جديد عصر في المتحركة الصورة تقنية دخلت  

E.V.R اـخـتراع ـعـن أعـلـن يحـيـن الـسـبعينات الـسـنوات أواـئـل ـمـن البداـيـة  Electronic  vidéo
Recordباختراعه  وقام Goldmark، ـعـام مـلـون تلفزـيـون جهاز أول اخترع الذي الخير هذا  

E.V.R الميكروسيلون،  وقرص1940 يـتـأةثر ل ـكـان الذي و يحساس فيلم يستعمل كان ، 1948 
وCBS مـثـل الـخـتراع هذا الشركات معظم تبنت ولقد اللكتروني، بالحزم بل الضوئية بالفوتونات

MOTOROLA،  السوق في يحقيقيا رواجا يلقى لم لنه عنه تخلت ما سرعان ولكن .
،DECCA شركة الوقت، هذا في ،TELEFUNKEN و   ـبـاختراع قامـتـا اللمانيتان  

ـمـن  دقـائق8 يـحـوي أن ويمكـنـه ميـكـانيكي تجهـيـز باـسـتعمال يـقـرأ ـمـرن ـقـرص ـعـن عـبـارة وـهـو
 ،TBE vidéo disc اسمه كان و تذكر نتائج دون لكن  و1974 عام النتاج هذا وسوق التسجيل،



،Cannes مدينة  في1973 عام في ،Philips شركت قامت   و تعقـيـدا الجهزة لكثر بعرض  
45 لمدة مسجل قرص على بالحصول يسمح والذي  ،VLP Vidéo Long Playing باسم كان

ـفـاخترع أوجـهـا، المانيتوـسـكوب معركة بلغت الستينات، أواخر وفي اليوم يحد إلى يسوق لم و دقيقة
يPhilips ـشـركة  ـشـرعت1972 ـعـام وـفـي فيديو،  شريطEIAJشركت بالتحديد و اليابانيون  ف

V C R vidéo  سمي والذي الخاص نظامها إنتاج  Cassette  Record، 1974 ـعـام وفي  
المـر دـقـة، أـكـثر فيـديو الشـرطة مـن جدـيـد نوع بظهور وذلك للمانيتوسكوب جديدة معركة بدأت
: قـسـمين ـعـن عـبـارة ـكـان ـسـبقه اـلـذي مـثـل لكنه و نطاق أوسع على السوق في بانتشار سمح الذي

+ مانتوسكوب.  كاميرا
Beta وـهـو وايـحـدة قطـعـة كاميـسـكوب أول ظـهـر  أـيـن1975 ـسـنة يـحـتى النتظار وتوجب

formatلـ  SONYأو  Beta  Maxقـبـل ـمـن النتاج هذا  وسوق JVCن نـظـام ظـهـر بـعـدها  وم
VHS vidéo home system. 

Vidéo جهاز ويعتبر  Movie  Sony، الفـيـديو عالم في يحدةثت التي الكبيرة الخطوة هو  
غيرSONY ـقـامت الجهاز هذا والكاميسكوب وتقلـيـص اـلـوزن لتخفـيـف وذـلـك الـجـزاء ـكـل  بتص

بالعرض سمح ما وهذا ، C.C.D charge برقيقات المفلورة الشاشة بتعويض قامت كذلك الحجم،
(اـلـدوارة) ـبـرؤوس المتحرـكـة القارـئـة اـلـرؤوس اـسـتبدلت (المنـظـار) وـكـذلك مـسـطحة شاشة على

ـرؤوس ( الدوارة المتحركة القارئة الرؤوس استبدلت (المنظار) وكذلك مسطحة ةثابتة إلكترونية ) ـب
. ةثابتة إلكترونية

:  الكاميرا - مميزات
ورغـم البـصـري، الـسـمعي مـيـدان فـي عظيـم اختراع الكاميرا أن لنا يتضح سابقا ذكرنا مما

مشتركة.  ومميزات صفات أنواعها بمختلف فلها واليحجام والشكال النواع في والتعدد التنوع
:  اتصال وسيلة - الكاميرا

قـنـوات ـمـن قـنـاة دور تلـعـب فـهـي الـكـاميرا، ـفـي ـبـروزا والـكـثر الول الهدف هو التصال
الـمـر والبـصـر) وـهـو (الـسـمع تقلـيـديتين قنـاتين على تحتوي فهي خاص طابع ذات ولكن التصال

إـلـى تحتـوي ل ربـمـا والـتي المعروفـة الوسائل من غيرها من تعبيرا وأبلغ تأةثيرا أكثر يجعلها الذي
منها. وايحدة على

أفلم تصــوير خلل من الجمهور مع يتصل أن يمكنه والهاوي والمصور المخرج فان ومنه
. اتصال بعملية هنا يقوم وهو ويطريحها ما لموضوع نظره ووجهة أفكاره فيها تتبلور

:  تعليم وسيلة الكاميرا
بينـهـا وـمـن الـكـاميرا ـمـن تجنيـهـا أن يمكن التي والفوائد الهمية المتطورة الدول أدركت لقد

أـسـباب لـعـدت وذـلـك المـجـال ـهـذا ـفـي باـسـتعمالها فـبـادرت التعليم، ميدان في استعمالها على القدرة
 أبرزها
:  للمعلومات الهائل - الكم

ـفـي لكتـبـت دونت لو معلومات على يحتوي أن يمكنه الوايحد الفيلم أو الفيديو شريط أن يحيث
المعلوـمـات جـمـع ـفـي المبذوـلـة للجـهـود ويـحـتى ولـلـوقت للمكان اختزال فهي ومنه الكتب من العديد

. وطريحها ويحفظها
: المسلي - السلوب
أكــثر المسلية للمور استجابة أكثر أنهم والشباب والمراهقين الطفال عن معروف هو فكما

بتلقين يسمح الكاميرا باستعمال الدروس اللقاء فان ومنه الكلسيكية)، (الدراسة الرسمية المور من



المـلـل عـلـى يقـضـي ـمـا وـهـذا المتعلمـيـن، انتـبـاه يجـلـب ـجـذاب مـسـلي، قالب في اللزمة المعلومات
الطلب. على سلبي أةثر له يكون ما غالبا الذي الروتيني
:  الذات عن - التعبير

يكــون ومنه إنتاجهم خلل من أفكاره وعن ذاته عن التعبير من مستعمل كل تمكن أنها يحيث
قدما. الحياة في التقدم على يساعده ما وهذا وجوده، اةثبت قد

:  - تعريف
: أساسين جزأين يحوي كاميرا جهاز هي فيديو الكاميرا

تعريـفـه أردنـا وإن فهـو ـضـوئية، وأـشـعة عدسـات ـهـو ما بكل يعني الذي وهو ضوئي جزء-
ويـقـوم تـصـويره، الـمـراد الـهـدف نـحـو ـمـوجه يـكـون اـلـذي أـنـه يحيث للكاميرا اللتقاط جهاز

اللكتروني. الجزء إلى ونقلها الجسم على المنعكسة الضوئية الشعة بالتقاط
كـهـر إـشـارات إـلـى وتحويلـهـا الـضـوئية الشارات باستقبال يقم الذي وهو اللكتروني، جزء-

ـهـذه ـفـي المـسـجل دور يلـعـب اـلـذي الممغـنـط الشريط على تسقط الخيرة هذه ومغناطيسية،
السينمائية. الكاميرا في للضوء الحساس الفيلم عن عوضا الكاميرا

ثmo المريكـيـة المتحدة الوليات في كان جهاز أو الوسيلة لهذه ظهور وأول تـسـجيل أول ـتـم  يحي
وكــان طوليا، تسجل وكانت ، سم/ةثا40.5 بسرعة و سم5.4 بعرض الشريط على ذلك وكان فيديو

رأس ـكـل مـسـجلة  رؤوس4 التـسـجيل ـفـي واـسـتعمال الهواء، عن بمعزل ملفوفا المستعمل الشريط
عام في ذلك وكان الصور، الشريط عن خارجي شريط في سجل والصوت صورة،  خط16 يشغل

.movie sony  هو فيديو كاميرا جهاز وأول  ،1972
:  فيديو الكاميرا أجزاء

البـعـض بعـضـها تكـمـل أساسية  أجزاء4 إلى والشكل النوع كان مهما عموما الكاميرا تتجزأ
: وهي ملحقات، إلى بحاجة وتكون

:  - العدسية
مقـعـرة عدـسـات ـمـن مـكـون الـلـة، مقدـمـة ـفـي دائـمـا موجودة اللة، من البصري الجزء هو

عـلـى بالحـصـول يـسـمح اـلـذي ـخـاتم عـلـى أيـضـا وتحتوي الصورة، ووضوح تكبير دورها ومجوفة
تقرـيـب ـفـي أساـسـيا يعـتـبر اـلـذي ـبـزوم مجـهـزة الكاميرات وكل الحاجة، يحسب المراد الضوء كمية

.  وراء و أمام الكاميرا تحريك إلى اللجوء دون الصورة وإبعاد
:  - المنظار

خل ـمـن يمـكـن صغيرة شاشة على يحمل أو يحتوي الذي اللكتروني المشهد منظار ويسمى
العدـسـة ـتـراه ـمـا ـيـبين النـظـام ـهـذه اـلـوقت نـفـس ـفـي مباـشـرة الكاميرا تلتقطها التي الصور مشاهدة

يمكـن بحـيـث المنـظـار ـضـبط يمـكـن فيـديو، شـريط علـى وتـسـجل المرئـي الشـيء صورة وتنعكس
فوق مثبت المنظار ويكون الصغيرة، الكاميرات في واليسرى، اليمنى العينان بواسطة فيه المشاهدة
. الكاميرا

- العلبة: 
وتحتوي للكاميرا اليمنى الجهة من تكون عادة فيديو، الكاسيت شريط يحمل الذي الجزء هي

الـخـراج زر بواـسـطة الكهرـبـائي بالتـيـار موـصـولة الـكـاميرا تـكـون عـنـدا فتـحـه يمـكـن ـبـاب عـلـى
Eject، يحاـمـل ـمـن اـلـداخل من العلبة هذه وتتكون الشريط سيران بمراقبة لنا تسمح شفافة ونافذة  
ـهـي اـلـرؤوس هذه ، قارئة  رؤوس3 أمام الصحيح بموضعه الشريط يستقر بواسطته الذي الشريط
. المحو رؤوس وكذلك ،  التسجيل رؤوس

: - الميكروفون



متصـل الميكروفـون هـذا ويكـون للكـاميرا العلويـة الجهـة فـي  عـادة يقـع الذي الجزء وهو
بداـيـة ـمـع مباـشـرة الـصـوات بالتقاط الميكروفون لنا ويسمح خارجي، ميكروفون ويسمى بالكاميرا

الفيديو. شريط على آخر صوت لمزج عادة الخارجي الميكروفون ويستعمل التصوير،
: الفيديو عمل - مبدأ

كهربائـيـة إـشـارات إـلـى تـحـول ملتقطة صورة كل أن فيديو التجهيز كل في الساسية القاعدة
وتـحـول الـشـارات ـهـذه تلتـقـط يحـيـث راديو موجات عبر أو معدنية أسلك عبر ترسل بدورها التي
.والنور). الظل في (تغيرات بذلك خاصة شاشات (صور) على مرئية إشارات إلى

النـقـاط ـمـن ـضـخم ـعـدم إـلـى الخـيـرة ـهـذه تجزئ كهربائية، إشارة إلى الصورة تحويل عند
خـطـوط إـلـى تـحـول النقاط هذه الرمادي، باللون مرورا الناصع البيض إلى القاتم السود من تتغير
والولـيـات الياـبـان ـفـي  ـخـط525 و أوروـبـا ـفـي  ـخـط625 الشاشة مستوى عن قليل منحنى أفقية

المتحدة.
صورة كل ظهور يتجاوز أن يجب ل تتحرك، الصورة بأن أو للحركة انطباعا نعطي ولكي

الومـضـة ـهـذه خلل الواـقـع وـفـي دوالـيـك، وهـكـذا الـخـرى الـصـورة تليـهـا ةـثـم الثانـيـة،  ـمـن1/25
المفلـورة (مرتيـن) للشاشـة مسـح عمليـة تمـت أنها يعني الشاشة على للصورة ظهور كل الوجيزة،

التـمـوج يحقل فان ومنه وةثابتة كاملة صورة تنتج جمعها يحين الخيرة هذه متناوبة، سلسلة وفق وهذا
الصورة. تموج من أكبر مرتين يكون نظام لكل

C.C.D نظام يستعمل الحديثة الكاميرات في كهربائية إشارة إلى الملتقطة الصورة وتحويل
الـضـوء يلتـقـط      الهــــدف الملتقطـــة الـضـوء كمـيـة يحـسـب تتغـيـر الرقاـقـة لـهـذه الكهربائية الناقلية

الـضـوء الـتـوتر ـفـي التغـيـر ـمـن المتوـلـد التـيـار  وتغيرC.C.D على يسلطه و الجسم على المنعكس
Vidéo Movie جهاز في كان النظام لهذا ظهور وأول الكهرومغناطيسية، الصور من نوعا يخلق

Sony. 
اسـتعمال إلـى البصـرية السـمعية الوسـائل ومسـتخدمي التلفزيونية المحطات من العديد تلجأ

يحـتـاج ل فيـهـا التصوير وكون أخرى، ومحاسن تنفيذها وسرعة استعمالها وسهولة لفعاليتها الفيديو
ـيـوفر مـمـا الخـطـوات ـهـذا الفـيـديو تقنية تخطت فقط لذلك ، التحميض استعمال مخبرية عمليات إلى

(مؤسـسـة لـشـباب ـسـيايحية ريحـلـة تصوير مثل " فبامكاننا الوقت " ربح التقنية هذه لمستعملي الوقت
ـة تـصـوير نستطيع – تلفزيون كاميرا/فيديو الفيديو وسائل بتوفر ةثم النهار طيلة  معينة شبانية الريحـل

النـشـرة ـفـي مساءا تظهر ةثم الشارع في شغب و فوضى تصوير أو المنشط، رفقة للشباب المصورة
المباشر.  على يحتى بالمكان و الخبارية

التركيب وعملية مميزاته بنفس يحتفظ الخام فالشريط التركيب، هو عنه نتحدث شيء وةثاني
الخاطئة المشاهد يحذف يمكننا فانه التصوير خلل أخطاء ارتكبنا إذا أننا أي آخر، شريط في تتم في

النهـائي، الشـريط فـي ووضـعها الممتـازة أو المناسـبة ، المشـاهد واختيـار التركيب عملية بواسطة
(نسبيا) . الخطاء من خالية مشاهد أو تصوير على نحصل واللصيق القص عملية وباستعمال

لـصـغر يحجمهـا وصـغر المحكـم لتركيبها قليل وعددها خفيفة فهي الفيديو بأجهزة التنقل سهولة ةثالثا
الجـهـزة وتركـيـب التـصـوير ـهـاوي أو البارع المصور وباستطاعة السينما، أجهزة عكس مكوناتها
سطح مسايحة يحجمها يتعدى ل صغيرة جد كاميرات بظهور سمح التكنولوجيا وتطور تامة، بسهولة

العترافية.  الكبيرة للكاميرات مماةثلة صور التقاط يمكنها الكف
المحاـضـرات تـسـجيل ـمـؤخرا تم يحيث والتربية التعليم مجال اقتحم تم قد الفيديو مجال أن نجد كذلك

التربوية. والفلم والدروس
:  الفيديو ضعف نقاط و - محاسن



:  - المحاسن
. التنفيذ سرعة-
. المخبرية العمليات إلى اللجوء عدم-
. التركيب في السهولة و المرونة-
. بسهولة الخطاء تصحيح-
. التصوير إعادة و الصور يحذف-
. للسينما بالنسبة المنخفضة المالية التكلفة-
. الصيانة قطع توفر و العطل لصلح التقنيين توفر-

:  الضعف - نقاط
مغـنـاطيس يـحـرارة، (رطوـبـة، خاصة عناية يتلق لم إذا السريع للتلف يتعرض الفيديو شريط-

.( ...
للدول نعمة فهي الوقت نفس في ونقمة نعمة الفيديو لجهزة التكنولوجي التطور في السرعة-

وقليـلـة الجمـيـع متنـاول ـفـي الجـهـزة لن التطـور ـهـذا ـتـواكب أن باستطاعتها التي المتقدمة
اختراعـات هنـاك سـنة فكل سريع، جد التطور لن الثالث العالم لدول بالنسبة ونقمة التكلفة،
جد بتكلفة التكنولوجيا هذه استيراد المتخلفة الدول يكلف التطور وهذا تقنية وإضافات جديدة

ضخمة.
الكهرومغناطيـسـية الـصـور ـمـن بـكـثير (الـسـينما) أفـضـل الفـضـية للـصـور بالنـسـبة النوعـيـة-

بالنـسـبة ـكـبيرة الـعـرض شاشة كانت كلما فالصورة ، والصفاء اليضاح نايحية (الفيديو) من
.  الفضية الصورة في والعكس واضحة غير الصورة (الفيديو) كانت للكهرومغناطيسية

:  -الكمبيـوتــر
لـكـن ـبـه، يعمـلـون اـلـذين الختصاـصـيين ـمـن القليل إل أسراره يعرف ل لغز الكمبيوتر كان

أكثر الكمبيوتر استعمال يعد ولم المفاهيم أبدل الكمبيوتر تصنيع في التقنية يحققته الذي المذهل التقدم
وـسـواها اللكترونـيـة واللـعـاب الجـيـب ويحاسبات اللكترونية الساعات إن التلفاز، جهاز من تعقيدا

نســتخدمه والذي والمتدني المصغر فالكمبيوتر السواق في اللكترونية الثورة انتشار من جزء هي
النسان. لحياة وملزما قريبا الكمبيوتر جعل المدارس، في و المنزلية العمال في

:  المغلقة الدائرة - تلفزيون
ـبـأجهزة ـسـلكيا التلفزـيـوني، التـصـوير آلت اتـصـالت ـفـي يتمـثـل المغلـقـة اـلـدائرة تلفزـيـون

القائمون ويحددها يختارها التي المناسبة الوقات في التعليمية البرامج بث بقصد مباشرة الستقبال،
والتعليم. التربية رجال من التعليمية العملية على

:  المغلقة الدائرة تلفزيون استخدام مجالت-   
ـمـن ـكـبيرة مجموعة من مختلفة تعليمية برامج إنتاج في المغلقة الدائرة تلفزيون يستعمل قد-1

البراـمـج ـهـذه باـسـتعمال التلفزيونـيـة الجهزة وتقوم الوايحدة، المدينة مستوى على المدارس
شاشتها. على

الكلـيـات ـفـي والعلـمـي والفـنـي الـعـام والتخـصـيص الـعـالي، التعلـيـم مـسـتوى عـلـى يـسـتخدم-2
وـقـت ـفـي والمحاـضـرات اـلـدروس متابـعـة ـفـي الدارسين الطلبة لكل يتيح لنه والجامعات،

ـة بالنسبة التعليقات إلى والستماع الجرايحية العلمية كالمشاهدة مجموعات وفي وايحد، لطلـب
... الخ. الطبية العلوم



الـفـروع جمـيـع ـفـي والرـشـادات العلمـيـة التوـضـيحات ـفـي المغلقة الدائرة تلفزيون يستخدم-3
... الخ. والكيمياء كالفيزياء العلمية

لن اـلـدروس، ـفـي اـسـتخدامها وـشـروط المغلـقـة اـلـدائرة تلفزيون وظيفة شديد باختصار هذا
الجـمـع ـمـن ـبـه يمتاز التي المختلفة التعليمية المواقف وفي التعليم عملية على فقط يقتصر استخدامه

قيـمـة ـلـه التلفزيون من النوع هذا فان كله ولذلك يحدوةثها وقت اليحداث ونقل والصوت الصورة بين
وتثقيف.  تعليم كوسيلة هامة تعليمية

اللـغـة تعلـيـم ـفـي ـسـيما ول الجنبـيـة اللـغـات تعلـيـم ـفـي يصلح المغلقة الدائرة تلفزيون أن كما
يـشـاهدها أن ـمـن المتعلم تمكن والتي المعبرة الصور استعمال عند وذلك بها، الناطقين لغير العربية
المعـنـى عـلـى ـبـدوره لـيـدل الـصـورة هذه صوت يتبع ةثم يحسي كشيء مدلولها فهم يحاول و ويتأملها
لديه تكون أن إلى مريحلة بعد ومريحلة أخرى بعد مرة التكرار بعملية المتعلم فيقوم المنطوق اللفظي
. السمع طريق عن الصحيح اللغوي المفهوم

ـعر النسان تجعل التي مختلفة بحركات ويتتبعها ويشاهدها الدرس ويحدات يدرك أنه كما يـش
اـسـتيعاب عـلـى المتعـلـم تـسـاعد اـلـتي العناـصـر ـهـي تلك ، الخارجي للواقع والقريب الطبيعي بالجو

وبالتـالي والتـعـود والتخـيـل والتـصـور والدراك المهـارات يكتسـب أن ـمـن وتمكنه المفاهيم مختلف
منوـعـة ـقـدرات اكتساب إلى بالضافة أساسها، في التعلم عملية الهدف هو ذلك و عامة بصفة التعلم

دللتها. لها عبارات في الكلمات واستعمال الجمل وبناء اللغوية والتراكيب اللغة لتعلم بالنسبة
:    البيداغوجي     التربوي     الدور   

والمـسـتقبل المرايـحـل العناـصـر نـفـس لـهـا عملـيـة منهـمـا كل ـفـان العلم ـمـع التعلـيـم بتـشـابه
وـسـائل ـمـن كوـسـيلة اـسـتغلله يحسـن التعلـيـم بـأن الـكـثيرون ـيـؤمن لهذا و الصدى ورجع والوسيط
:  التالي النحو على فيديو الكاميرا تشارك و المرجوة ةثماره ويؤتي أهدافه يحقق يحتى العلم
:  تحسيسية تعليمية - وسيلة

ـمـن تملكه بما وذلك المطرويحة والموضوعات النظري الشرح الطالب ذهن إلى تقرب وهي
يجـلـب ـبـديع وتسلـسـل ممـتـع ـعـرض إـلـى الجاـفـة العلمـيـة الموضوعات يحيل مما البصري الدخال
منـهـا النـفـور ـمـن ـبـدل الجامـعـة أو بالمدرـسـة اقتراـبـا أكثر ويجعلهم والتحصيل الدروس إلى الطلبة

أشـياء بيـن والجمـع الدراسـية الموضـوعات أعقـد ـعـرض فـي عالـيـة مرونة من المتحركة للصور
عدـسـات باـسـتخدام البـشـرية ـقـدرته ـفـوق بـصـرية ـقـدرات الطالب وإعطاء الزمن واختزال متباعدة
... الخ.  الماكرو

- النترنت:
فبظهـور الخيـرة العقـود ـفـي وخاـصـة ـجـدا وـسـريع مـذهل بـشـكل التكنولوجـيـا تطورت لقد
بـعـد وخاصة السابقة الفترات طوال تحقيقها تستطع لم وسمات بخصائص تتميز أصبحت النترنيت

يحاجياتهم لتحقيق عليها والعتماد استقطابها في المجتمع أبناء طرف من إقبال الشبكة هذه لقت أن
ومطالبهم.

فـهـي الـحـديث المجتـمـع إـلـى التقلـيـدي المجتـمـع ـمـن تحول نقطة النترنيت اعتبر من وهناك
اـلـدول كـل ـسـعت لـهـذا العلمـيـة....اـلـخ، القتـصـادية، الثقافيـة، المستويات: الجتماعية، جميع تمس

مــن عليه تحتوي لما نظرا والتنمية التطور بغية فيها والتحكم الحديثة التكنولوجية الداة هذه لقتناء
.  والمجالت التخصصات جميع في والصوت بالنص معلومات
:  النترنيت - تعريف

:  هما مزدوجتين كلمتين من التاليتين الدراستين يحسب  ،Internet انترنيت كلمة اشتقت
1 -International networkالعالمية الشبكة  : بمعنى .



2 -Interconnections net workالشبكات ترابط  : شبكة  .
كل إليها يسعى التي الهداف  البايحثين اهتمام بسبب وتعددت النترنيت تعريفات اختفت لقد

منهم.   وايحد
مفكـكـة مجموـعـة الـنـترنيت المعلوـمـات ومراكز الحاسب مجال في والعالمين الخبراء يقول

ـهـذا يهـتـم ول ملـفـات ـفـي التشارك أو العالم يحول الماكن آلف في الموجودة الحاسبات مليين من
هذه.  التشارك عملية تحكم أن تمكن بروتوكولت وجود على المستخدم الكمبيوتر من النوع

ببغـضـها مرتبـطـة الحواـسـيب من مجموعة أنها على النترنيت يصنف أو يعرف من وهناك
تـقـوم باعتبارـهـا العالمـيـة الـشـبكات شبكة بأنها وتعرف اتصال وشبكات عالمية شبكة لتكون البعض

الـعـالم أنـحـاء لكل المعلومات خدمات وتوفر العالم، عبر المعلومات وشبكات الحواسيب آلف بربط
فائقة.   بسرعة
يـكـون أي الـنـاس بين التصال يتم الخيرة هذه في لن للنترنيت شامل ما نوعا التعريف أن - نجد
ـط التصــالت شبكة أيضا وهي ..الخ، وللتسلية وللتجارة للتعلم مجال أنها كما بينهم فيما تفاعل ترـب
والتقنـيـة، المهنـيـة الـخـبرات لتبادل والجماعات الفراد بين التصالت إجراء في وتساعد كله العالم

بعد.   عن التعلم تفيد كما
. النترنيت عملية قيام في الكمبيوتر جهاز أهمية إلى مور مارتن أشار لقد

الـشـبكات ـمـن العدـيـد بـيـن التـعـاوني اـلـترابط بفـعـل تـكـونت واـسـعة ـشـبكة الـنـترنيت أن كما
.  الكمبيوتر أجهزة من مختلفة أنواعا تضم الشبكات وهذه الشبكي، التصال أو الكمبيوترية
"طرـيـق منـهـا ـنـذكر تـسـميات ـعـدة الـنـترنيت عرـفـت فـقـد ومحـتـواه خصائـصـها يحـسـب أما
الفتراضي". "الفضاء الشبكات"، "شبكة للمعلومات"، الدولية "الشبكة السريع"، المعلومات

:  النترنيت تطور و - نشأة
تتعلق التي تلك خاصة الميادين مختلف في الخيرة السنوات في عديدة تغيرات العالم عرف

الولـى المرتـبـة يحتل جعلته ما الهمية من له اللي الحاسب أصبح درجة إلى اللي العلم بمجال
العـالم اجتـايحت الـتي التغـيـرات هـذه وتمثـلـت والمدينـة منـهـا العـسـكرية الـصـناعات من العديد على

وربطـهـا الجـهـزة زـيـادة قدرات في تبلورت تطورات في العشرين القرن من الثمانينات في خاصة
والتـقـارير بالملـفـات الـخـدمات مختـلـف تـبـادل الجهزة فيها تستطيع شبكة لتشكل البعض بعضها مع

النترنيت. تطور في الخيرة هذه والتصال العلم لوسائل وكان والبرامج
: أربـنـت، الول اـسـمها ارتـبـط يحيـث عسـكري طابع ذا الرسمي النترنيت مولد أن والشائع

arpanet ( advenced research project agency )المشاريع يحول البحاث وكالة  (شبكة
التـصـال اسـتمرار لضـمان الحرب في استعمال عن تبحث التي المريكية الدفاع المتقدمة) بوزارة

أزـمـة ظـهـرت  عندما1962 سنة خاصة التصال شبكة عناصر أيحد تعطل أو تدمير يحالة في يحتى
المتـحـدة الولـيـات بـيـن نووـيـة مواجـهـات وقوع ايحتمال من المخاوف برزت يحيث بكوبا الصواريخ
وهـو والتـطـوير البحـاث معهـد ،RAND بـاران" مـن "ـبـول فكلف السوفيتي وللتحاد المريكية

أمام تصمد مركزية، ل عسكرية اتصال شبكة بإنشاء المريكي، الجو لسلح تابعة يحكومية مؤسسة
. المريكية المتحدة الوليات في العسكرية المواقع تستهدف قد التي النووية الهجمات

لتحوـيـل ـشـبكة وـهـي الـسـنة، نـفـس ـفـي النترنيت نواة إلى التوصل من بارن بول تمكن وقد
تتـضـمن معنوـنـة رسـائل أو مكتوـبـة بيانـات ـشـكل فـي البيانـات تحلـيـل عـلـى تعتمد ونقلها، الرسائل
الـنـترنيت ـشـبكة الـخـر. وأنـشـئت الـطـرف في جهاز من إرسال ةثم إليها، المرسل والجهة المصدر

وـجـد عـنـدما الخـيـرة ـهـذه وتوـسـعت أربـنـت، ـبـال عـنـدها وـسـميت المريكـيـة، الحكومة طرف من



الولى شبكتين إلى انقسامها إلى أدى مما المعلومات لتبادل جدا هامة وسيلة النظام هذا أن البايحثون
Milnet"ميلـنـت"  اـسـم والثانـيـة والبـحـاث، المديـنـة لعمال "أربنت" وخصصت اسم عليها أطلق

العسكرية.  للغراض واستخدمت
ـرت ـار لمجموعــة شــبكة ظـه ـي1979 عــام الخـب ـي متخصصــة  وـه ـة الرســائل ـف العاـم

... والمؤسـسـات جماـعـات و أفراد طرف من الشبكة إلى المرسلة المقالت و الجماعية والمناقشات
،BITNET( مـثـل البـحـاث ومجموـعـات بهيئات خاصة شبكة  ظهرت1980 سنة وفي الخ. ،  (

NATIONALـ)ـ NSFNET( للعـلـوم القومـيـة المؤسـسـة  ـشـبكة1986 ـسـنة أيـضـا ظـهـرت كما
SCIENCE FOUDATION NET WORK، المنـشـآت رـبـط إـلـى تـهـدف تجارـيـة، وـهـي

بالقمـار مسـتعين التصـال علـوم إليـه وصـلت مـا بأيحـدث أيصـالها تـم وقـد والحكوميـة التعليميـة
السريع) . (الطريق اسم عليه وأطلق للنترنيت الفقري العمود أصبحت يحتى الصناعية

 والذي1989 ) سنةWORLD, WIDE, WEB( للمعلومات العالمي النسيج ظهر بعدها
تضــم التي الكمبيوتر الصفحات مليين يشمل يحيث وشعبية، تطورا النترنيت خدمات أكثر من يعد
مـا ارتبـط السـنة نفـس وـفـي     الخبـار....الـخ والعلوم والفنون،  والتجارة كالداب، مجالت عدة

المتمثـلـة قواـعـدها إيـحـدى ـعـن المريكية الحكومة تنازل بعد للنترنيت مستعمل  مليين10 يقارب
البحث.  ومراكز الجامعات سوى النترنيت مع يرتبط أل في

مثل الشبكة في البحث أنظمة إنشاء أيضا و للنترنيت تجارية مؤسسات  أنشأت1991 سنة
WAIS،للعلــوم القوميـة المؤسسة بشبكة الجهات هذه ربط تم  الوايز       )NSFNET. (

اـلـوقت ـمـرور وـمـع والعلم، العمال رجال بين ما التصال تحقق النترنيت أصبحت وبهذا
بـهـذا و منـهـا ـجـزءا لتـصـبح الـنـترنيت إلى تنظم المحلية الدولية والتجارية الخاصة الشبكات أخذت

 .الشبكات شبكة الخيرة هذه أصبحت
:  يلي فيما نذكر عراقيل و مشاكل عدة تطورها وواجه

.  النترنيت لشبكة الجدد الدخلء إرهاق-
للعلن. تجاري سوق إلى تحويلها في التجارية الشركات رغبة-
. النترنيت شبكة على السيطرة في الحكومة رغبة-
.  العالم في البايحية ملتقى لجعلها البايحيين تدخل-
. تصادمها و التقاليد و العادات اختلف و الثقافات تنافس-
. مستخدميها على النجليزية اللغة فرض-
. اللغات المختلفة الدول المعلومات بنوك من الستفادة صعوبة-
بـمـا والتمـتـع الجـهـزة وشراء التصالت تكلفة تحمل على يقدرون الذين الغنياء شبكة إنها-

. الحديثة التكنولوجيا هذه تقدمه
داـئـرة وـهـي كلـيـبر ـشـريحة مـثـل الـنـترنيت الـشـبكة عـلـى الحكومية التدخلت بعض ظهور-

وهــذا اللكتروني، والبريد الهاتفية المكالمات شفرة وفك للتشفير، ترميز نظام بها إلكترونية
واسع.  عالمي نطاق على والحكومات الفراد على تجسس نظام بقيام يهدد

جديدة فهي الجزائر في أما  ،1995 سنة بريطانيا في للنترنيت مقهى أول ظهور ويرجع
القـوانين بـعـض وـمـن وليتهـا مختلـف عـبر كـبيرا انتشـارا عرفـت لكنـهـا الخـرى، بالدول مقارنة

: يلي ما نذكر الماكن لهذا الداخلية
التربوي. و الداري بعدها في المؤسسة ايحترام يجب-
المحدد. الوقت ايحترام يجب-
. الخرين علي التشويش وعدم العمل أةثناء بالهدوء التزام-



المنظمـات كصـفحات قانونيـا أو الجنسـية كـالمواقع أخلقيـا الممنوعـة المواقـع تصـفح عدم-
. الرهابية

برامج. من الجهاز لمحتويات التعرض دون فقط النترنيت باستغلل اللتزام-
. الفيروسات لنقل تفاديا الشخصي القرص فحص طلب يجب-
. مسبقا النترنيت مستحقات دفع يجب-

:      النترنيت     - خدمات
الـشـغل وـفـي العلم التـجـارة، التعلـيـم، الطب، مجال في الخدمات من العديد النترنيت تقدم

الـشـركات وتنـشـر بالمـجـان المعلوـمـات ـمـن العدـيـد المؤسـسـات تـعـرض يحـيـث والتـسـلية، واـلـترفيه
مؤسساتها. يحول المعلومات من هامة كمية البحث ومراكز والجامعات
للفـراد يمكـن يحيـث والمعـارف المعلومـات تـوفير علـى فائقـة قـدرات لها فالنترنيت لذلك
و العلمـيـة ـخـدماتها ـمـن والـسـتفادة بـهـا الرتـبـاط ـمـن والثانوـيـات والـمـدارس والمعاهد والجامعات

متـايحف توجـد يحيـث الفتراضـي الواقـع طريـق عـن اللكـتروني الـترفيه لهـم تـوفر كمـا التعليمية
اللعاب. من العديد و التخيلية والسيايحة افتراضية

ـة التصال وسائل تقدمها التي الخدمات نفس تقدم النترنيت أن نقول أن نستطيع إذن التقليدـي
وكـثيف وسـريع متطـور ـجـد شـكل في تقدمها لكن وترفيه وتسلية وتعليم وتربية واتصال إعلم من

اللكترونية. والتقنيات التطبيقات من العديد طريق عن ويتم

داخلـه العمـل يجعـل ممـا شـيقة بطريقـة المعلومـات يعرض لنه الويب خلل المليحة - سهولة
. رائعا أمرا

. مشتركة و مباشرة خطوط بوجود الدخول نقاط وضع - سهولة
. النترنيت في الخرى الخدمات و البرامج على العمل - تسهيل
المستخدمين.   الجهزة أو البرامج المستوى على سواء مجاني نظام هو و دائما - متاح

انه:  منها نذكر للويب وعيوب مشاكل عدة نجد عيوب أيضا له محاسن شيء لكل كما
مـسـايحات إـلـى يحـتـاج فـهـو ولذلك الصوتية والتسجيلت والفلم الصور من الكثير يتضمن-

يحاسـبك مـن نسـخة علـى الحصـول محاولـة فـي كـبيرا وقتـا يأخـذ كمـا جدا، كبيرة تخزينية
عالية.  تكلفة أي نقود إلى النهاية في يتحول هذا وكل الشخصي

الجـهـاز ـضـعف إـلـى بالضافة التصالت الضخمة التجارية العمل بيئات في اختياره يتم لم-
. الخادم

البـحـث مـجـالت ـفـي دائـمـا عليـهـا العتـمـاد يمـكـن ل و موةثـقـة غـيـر يـقـدمها التي المعلومات-
. للمستخدم الكامل المان يوفر ل يجعله مما ذلك شابه ما أو الكاديمي أو العلمي

 FTP  :      الملفات     - نقل
ـمـن هائـلـة ةـثـروات تـضـم اـلـتي والبرامج الملفات مليين نشر ودورها النترنيت مواقع عبر
:  بـ ويقصد والتشاركية المجانية والبرامج واللعاب والتقارير المعلومات

FTP ، File  transfer  protocol ، ـخـدمات أهم من خدمة ويعتبر الملفات نقل بروتوكول أو
لحـسـابك الـصـلب الـقـرص إـلـى النترنيت من موقع أي من ملف أي بنقل لك يسمح يحيث النترنيت
النمـاط مـن عـدد إلـى الملفـات نقـل الـبروتوكول يسير الملفات، نقل العملية هذه وتسمى الشخصي



نوعه عن النظر بغض يحساب أي من الملفات بنقل تسمح والتي التعريف السابقة والرسائل القياسية
وهي: فيها التدقيق يجب التي المور من العديد هناك و

. منها الملفات لنقل مفتويحة مناطق الشبكة على الماكن كل - ليست
. الشبكة إلى المجانية البرامج من النسخ لتوزيع مخصصة أجهزة - هناك

الـسـماء مليـيـن و الفرعـيـة الدـلـة ـمـن الـلـوف ومـئـات الـشـبكة إـلـى العناوين آلف هناك - أن
. نقلها ويمكن الشبكة على تتواجد التي للبرامج

عـلـى الحـصـول أو برامجها لتجنب الليل أواخر في وتكون الملفات لنقل مفضلة أوقات - وهناك
منها. النقل يتم التي جهة من إذن
. الملفات لنقل إذن هناك يكون أن ويجب

لقـطـات أو ـصـور ، ملـفـات تكون قد أو مكتوبة مادة على تحتوي أي نصية الملفات تكون قد-
بهــا يتصل النترنيت شبكة أن تعرف أن  يكفيFTP أهمية لتوضيح برامج يحتى أو صوتية

وفرSERVER ـخـادم  كـمـبيوتر2000 نـحـو ويFTP خدـمـة  لت الكـمـبيوتر أجـهـزة  وتحت
 مثل الملفات من المليين على العملقة

. النترنيت شبكة مع التعامل كيفية لشرح مراجع و تعليمية برامج-
الخرى. الحياة مجالت في أو الكمبيوتر في ماسواء مواضيع لشرح وأجوبة أسئلة-
. علمية دراسات و أبحاث و قانونية وةثائق-
. رسوم و صور ، ملفات-
أنواعها.  باختلف الكمبيوتر لجهزة برامج-

 :USNET     الخبار     - مجموعات
،DOKE جامـعـة ـمـن طالـبـان ـطـرف  ـمـن1979 عام مرة لول اليوزنيت خدمة ظهرت  

ـعـبر بينهـمـا الرـسـائل يـبـادل عـلـى ساعدتهما يحاسبين، على الخبار برمجيات بتخصيص قاما يحيث
،USERS NET WORKS لكلـمـة اختصار وهي الشبكة، فهـي المسـتخدمين، ـشـبكة وتعـنـي  
يحاـسـبات ـعـبر الـعـالم، أنحاء كل في الموزعة و الكبير الحجم ذات الخبار من مجموعة عن عبارة
من نسخة على الحصول فيها مستخدم لكل يمكن يحيث  ،Servers New الخبار بخدمات تسمى

عدـيـدة مواـقـع أن ـمـن الرـغـم عـلـى الـنـترنيت ـمـن جزءا ليست وهي الحديثة، والرسائل المعلومات
الـنـترنيت ـشـبكة عـلـى يوـجـد و الـيـوزنيت، بخدـمـة الخاـصـة الخبار مجموعات بتوزيع تقوم عليها

يحـيـث وايـحـدا بـنـائين تنظيمـيـا هيكل تتـبـع المجموعات هذه كل أن إل الخبار مجموعات من اللف
الملفات أهم ومن الرئيسية الهامة القسام من قليل عدد على بناءا المجموعات هذه وتنظيم تقسيم يتم

: نذكر النقاشة
 .COMP بالكمبيوتر متعلقة - موضوعات
 .REC الهوايات و الرياضية - موضوعات

 .SOC الجتماعية - الموضوعات
 .NEWS يحاليا المتداولة - الخبار

 .MISC المتنوع - الموضوعات
 .ALT البديلة الخبار - مجموعات

 :IRC     الخرين     مع     المباشر     - الحوار
IRCلعبارة اختصار  هي INTERNET REBAY،  النترنيت عبر تكلفة بل الحوار أو

مـقـاهي إـلـى الوـصـول نـسـتطيع التطبيـقـات ـهـذه خلل ـمـن ، فنلـنـدا  ـفـي1988 عام ظهر ما أول و



مـسـتخدمين اللحـظـة) ـمـع نـفـس (ـفـي أو الـحـي الـحـوار تـبـادل ـمـن يمكننا يحيث ومنتدياتها النترنيت
IRC:  نـقـول أن نـسـتطيع . إذن أيضا الصورة و بالصوت وربما بالصوت وأيحيانا بالكلمة، آخرين

قـنـوات عـلـى البـعـض بعـضـهم ـمـع الـحـوار ـمـن الـفـراد يمـكـن المستخدمين متعدد يحواري نظام هو
فـــردي يـحـوار شـكل ـفـي الموـضـوعات مناقشـة لتـتـم  التخيليـــة والماكـن الغرف من العديد تحتوي
القـنـاة مـحـل الـفـراد ـمـن لـعـدد مـحـدد ـعـدد يوـجـد ل أنه العلم من مجموعات شكل في أو     خـاص

بل تامة بحرية يتميز كله  فالموضوعIRC لخدمة التابعة القنوت من لعدد محدد عدد أو المستخدمة
،IRC لزائر عوائق أو موانع أي المحادةـثـات فيه تتم الذي مكان وهو الغرفة أو بالقناة والمقصود  

أـشـبه والقـنـاة أـفـراد هيـئـة عـلـى أو مجموـعـات ـفـي ـسـواء الفراد من محدود غير عدد بين والحوار
كـمـا ـخـاص يـحـديث إتـمـام في رغبة عند فيها الدخول الفراد بإمكان الغرف من العديد يحوي بمبنى

وتتـم بعضـا بعضـهم ليـرى الفـراد مـن محـدود غيـر لعـدد القنـوات نفـس زيـارة الممكـن مـن انـه
ـد المر ولكن الرضية الكرة على مكانهم عن النظر بغض الحوارات وتدور المحادةثات ـى يعتـم عـل

. القناة هذه الفرد فيه يزور الذي الوقت
 TELNET بعد عن التشغيل - خدمة

بواـسـطة البعـيـدة بالحاـسـبات التـصـال خدـمـة استخداما، وأكثرها النترنيت خدمات أقدم من
TELNET، لتـشـغيل وذـلـك بالـشـبكة، المتـصـل الشخـصـي يحاـسـبك خلل ـمـن يـتـم إليها والولوج  

كتب.  أو مقالت قراءة أو بيانات
كأنه عليه والعمل بعيد يحاسب جهاز على الدخول أي بعد، عن  التصالTELNET وتعني

ـد يحاسب جهازك على للوصول المستخدمة الوسيلة هي التلنت وخدمة يدك متناول في أصبح قد بعـي
البعيد الجهاز هذا في يدخل الذي للشخص محاسبي نظام وجود ويشترط عليه والعمل النترنيت في

تعـمـل وأن بعـيـد يحاـسـب نـظـام عـلـى موجودا تكون أن الشخصي جهازك بواسطة يمكنك أنه بمعنى
إليه. الدخول تريد الذي للنظام الخاصة ، المرور وكلمة الشخصي رقمك إدخال يتطلب وهذا عليه،

ـسـواء الحياتـيـة المـجـالت ـشـتى ـفـي عديدة المعلومات على النترنيت شبكة ليحتواء ونظرا
أـسـباب أـكـثر ـمـن وـهـي المعلوماتـيـة ـصـفة اكتسبت فقد ...الخ، الترفيهية التجارية والثقافية، العلمية
ـيجد فحتما هويته أو تخصصه أو الفرد مهنة كانت فأيا والهيئات، الفراد طرف من عليها القبال ـس

. تناسبه التي المعلومات قناة
الـنـاس بـيـن التـصـال وكثاـفـة ـسـهولة نتيجة الترابط من نوعا تخلق وأصبحت أضحت ولهذا

والتخصصات. والعمار الجناس ومختلف
:  النترنيت استخدام - مجالت

معـظـم لن المـجـالت مختـلـف ـفـي المتـجـدد المعلوـمـات ـمـن نـهـر الـنـترنيت : تـعـد العلمي -المجال
أصبحت يحتى مستمرة بصفة ودراساتها أبحاةثها نتائج بنشر تقوم العلمية والجامعات العلمية الهيئات

. المجال هذا يمس ويحديث جديد كل تضم عالمية، مكتبة أكبر النترنيت
الـسـاتذة المـثـال ـسـبيل على منها نذكر المهن من العديد العلمي المجال في النترنيت وتخدم

أيحـدث علـى للتعـرف مختلفة دول من آخرين بأساتذة التصال من الستاذ يتمكن فبفضلها والطباء
اـلـذي الختـصـاص أو الـمـادة مـجـال ـفـي الصدارات وأيحدث التدريس طرق في العلمية التجاهات

بتبـادل تقـوم المشـترك، الهتمـام ذات جامعات تكوين في النترنيت تساعدهم كما بتدريسه يقومون
بالـشـتراك لـهـم تـسـمح كما النترنيت عبر تعليمية وأفلم برامج على والحصول بينها فيما الرسائل

الـمـؤتمرات فـي الشـتراك مـن الطـبـاء تمـكـن كما التخصص مجال في اللكترونية المؤتمرات في



و الطبـيـة الفكرـيـة والنتاـئـج الطبـيـة النظرـيـات أيـحـدث على وتعرفهم المجال تخص التي اللكترونية
.  والراء الفكار تبادل خلل من الجهزة التطوير على تساعدهم
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