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الخامسالفصل
خاتمة ال

صةالخال.أ

نا أصبحت ركعبد العزيز الشرهانبن مجال م الوسائل التعليمية عند مفهو -

هلا الدور الكبري يف حتقيق أهدافها فهي تعرف من مهما يف العملية التعليمية و 

ا عنصر مهم يف العملية التعليمية. ومن هذه وجهة نظر املؤلف على أ

: الوسيلة وهياملفاهيم أساس له لتقسيم الوسائل التعليمية يف عملية التعليم 

السمعية البصرية. الوسيلةالبصرية و الوسيلة السمعية و 

منها كانتستماع اليتالوسائل السمعية وسائل مستخدمة لتحقيق مهارة اال-

ةلغات الواجبمن مهارات الاالستماعمهارة، ستمع مواد التعليميةياملتعلم 

ميكن عرض املثريات السمعية على املتعلمني حيث هوو.ملتعلملنيلها على ا

تعتمد على حاسة السمع يف عملية التعليم والتعلم واكتساب اخلربات  

كعنصر أساسى.

علىعند مجال بن عبد العزيز الشرهان وسيلة التعليم يعتمد الوسيلة البصرية -

عليمتعملية الة ىف يهي وسيلة فعالحاسة البصر 
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ا جمموعة من وسيلة السمع والبصر أن تكون الوسائل السمعية و - البصرية أ

ا يواحد نظر جمال التعليمية يف وقت واحد، يسمع و يستطيع املتعلم أن ة.

القيهيوتواظف حواسه يف عملية التعليم إلستقبال معلومات التعليم اليت 

البد فيها صوت وصورة. هاخصائص.و املعلم

يف تقسيم الوسائل على أية القرانيةعبد العزيز الشرهانبنمجالتفسري-

انية من حيث ن واحليات اإلنسآيات القر آمه أو حبثه بدغام مفهو بإالتعليمية

مجال بن عبد العزيز هاجعلفكانت أية القرآن حواس الناس املوجودة، 

تعليمية بقياس الكلمة املوجودة فيها يف التالية: الوسائل الالشرهان 

، الكلمة اليت تدل على الوسيلة التعليمية "غرابا" 31سورة املائدة: .1

املعلم و وسيلة.وهذا الغراب "جنس طريمعنه كما قلت يف السابقة "

هنا ربنا اهللا بوسيلة الغراب. 

وهناك مكتوب كلمة تدل الوسائل التعليمية145سورة األعراف:.2

كل صفيحة عريضة خشبا كانت أو عظما أو غريمها وما "األلواح:

وكلمة االلواح يف مصطلحة التعليم سبورة يكتب فيه من خشب 

ال التعليم.  وهي وسيلة للمعلم يف إلقاء ا
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املكتوب كلمة "املائدة" تدل على الوسائل 114سورة املائدة: .3

التعليمية للمعلم مكان واملائدة كوسيلة وهي مكان للطعام التعليمية 

ال التعليم عند إلقائها. ا

يف احلديث الشريف "صلوا كما رأيتموين أصلى" والكلمة اليت تدل .4

على الوسائل التعليمية "كما ريتموين أصلى" والوسيلة التعليمية هنا 

، ومادة التعليم عّلم أصحابه باملمارسةالنيب صلى اهللا عليه وسلم

مصدر التعليم أيضا.الصالة"، وهو "كيفية 

بنمجالتعليمية عند تطويرات جديدة تكنولوجيا تعليم أن تكون وسائل -

امها أن تكون عملية ستخداهدف األخري من على عبد العزيز الشرهان

وسيلة كتكنولوجيا  ع فنت) بE-learning(م تعليم اإللكرتينالتعليم مفهو 

ا تطويرات جديدة وال هناك التعليمية. حول تكنولوجيا التعليم بينهم أل

ال تتكون من األجهزة وأن التكنولوجيا التعليم يف  تصميم اإلنسان على ا

احلقيقة وسائل تعليمية. 

ستوي اجلامعة واملدرسة خاصة لعلوم الرتبوي اليت طبع هذا الكتاب مل-

تتكلمها عن الوسائل التعليمية وتطويات جديدة، وهذا الكتاب كتاب 



119

تأليف الكتاب لتسريح نظرية واهلدف من ريات عن الوسائل التعليمية، النظا

وسيلة التعليم من جهة األمهيتها يف عملية التعليمية لتحقيق أهداف التعليم. 

خالصة جهود الكتاب اليت كتبه الشرهان كتاب عن وسائل تعليمية جمموعة -

من قضيتها يف البحث والدراسة والتدريس عدة سنوات تأكد للمؤلف

خالهلا أمهية تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليم يف التدريس ودورها الفعال 

يف حتقيق أهداف التعليم العامة واخلاصة
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المقترحات .ب

: ن الكاتب تقدم املقرتحات التاليةفكاةاملفاهيم السابقوعلى أساس األفكار و 

إللقاء مواد التعلمالتعليم و صر مهمة يف عملية اعنأن الوسائل التعليمية .1

التعليمية.

جات التعليم من حيث حلةليجتعلها وسكان ظهور التكنولوجيا التعليم املتنوعة و .2

.مهارة اللغويةاحلواس اإلنسانية و التعليمية بأساس 

تؤدي إىل و تقدمي املادةهل يف يسالعربيةاللغةمدرسفكان التكنولوجيا التعليمب.3

مهارة اللغوية.

إذا ة ق، ولكن يف احلقيتعليميةالل ائوسالتكنولوجيا أحد من الفمن املعروف أن .4

ا، سواء كانت إىل مدارس يف أندونسيا مل تستعدنظرنا بقيام الدرس املستخدم 

األجهزة.أو من عدم وجود استطاعة املدرسعدممن جهة 


