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 Educational  Technologyـ / ـ مفھوم التقنیات التربویة  ١

لناس ھي ربط كلمة التقنیات بالمبتكرات لمفاھیم الشائعة لدى الكثیر من امن ا          
والكمبی�وتر وانھ�ا ولی�دة الث�ورة الص�ناعیة الت�ي تع�م حی�اة         الحدیثة اآللیة واإللكترونی�ة  

بش��ریة وحل��ول اآلل��ة مح��ل االنس��ان ف��ي كثی��ر م��ن المواق��ف ، ام��ا التربی��ة والتعل��یم     ال
فیختلف ھذا الدور فاالنسان ھو الذي صنع وسخر اآللة وكلھا طوع یدیھ یسخرھا ف�ي  

  ـ: تحقیق اھداف مرسومة ، وقد قدمت للتقنیات التربویة تعریفات كثیرة منھا 
تطویر مجموعة من االسالیب المنظمة (( ا أ ـ عرف روبرت كانیة تقنیات التعلیم بأنھ 

  )) .مصحوبة بمعارف علمیة لتصمیم وتقویم وادارة المدرسة 
تسخیر المص�ادر المختلف�ة م�ن بش�ریة وغیرھ�ا لتحس�ین       ((  ایضاً  بأنھا  ـ وعرفتب  

  )) .نوعیة الخبرات التعلیمیة وحل مشكالت التعلیم 
االنس�ان واآلالت  : ة عناص�ر ھ�ي   كلمة مركبة تش�مل ع�د  (( ج ـ كما عرفت على انھا  

والتجھی���زات المختلف���ة واالفك���ار واآلراء واس���الیب العم���ل وط���رق االدارة لتحلی���ل     
المشكالت وابتكار وتنفیذ وتقویم الحلول لتلك المشكالت ت�دخل ض�من جوان�ب التعل�یم     

  )) .االنساني 
كلمتین ھما  كلمة اغریقیة قدیمة مشتقة من)  Technoioga(إن كلمة تقنیة             

 )Techne  ( ة و��ارة فنی��ى مھ��بمعن )Iogos  ( ا��یم   ومعناھ��ي تنظ��ي تعن��ة فھ��دراس
یة بحیث تصبح وظیفتھا اكثر وض�وحاً  وبحی�ث یمك�ن االس�تفادة منھ�ا ف�ي       المھارة الفن

  .مواقف جدیدة قد التتضمن العناصر االساسیة التي اشتقت منھا ھذه المھارة 
التعلیمیة التعتمد على فھم الكلمات والرموز واالرقام  والتقنیات في المواقف           

بل ھ�ي ادوات لل�تعلم ، وانھ�ا لیس�ت غای�ات او خب�رات لل�تعلم ب�ل ھ�ي وس�ائل لت�وفیر            
اوسع الخبرات وتتضمن كل االدوات والطرائق التي تستخدم كل الح�واس او بعض�ھا   

كفای�ة وق�درة عل�ى    وانھا وسائل لغایات تتضمن تحسین العملیة التربویة وجعلھا اكث�ر  
  . اعطاء النتائج المرغوب فیھا 

ھي عبارة عن تنظیم متكامل یضم الى ان التقنیات ) ھوبان  تشارلز( وقداشار          
        ـ االنسان ـ اآللة ـ االفكار ةآلراء ـ اسالیب العمل ـ: العناصر 

  .االدارة  
  
  ـ/ ـ تطور التقنیات التربویة  ٢

ان اول م��اتعلم ع�ن طری��ق الص��دفة ، ث��م انتقل�ت معارف��ھ ال��ى بقی��ة   تعل�م االنس��           
البشر عن طریق التقلید والمحاكاة ، وبعد ازدیاد خبرات االنسان ونم�و مھارت�ھ انتق�ل    
في تعلمھ الى التجربة ، ورافقت التجارب ابتكارات أدت الى كشف امور كثی�رة ادت  

  .في النھایة الى تطور ونمو المعرفة والعلم 
كان��ت الوس��ائل م��ن ادوات االنس��ان ف��ي نق��ل معارف��ھ ال��ى اآلخ��رین من��ذ الق��دم            

ك���النقوش والمنحوت���ات والرس���وم والص���ور الت���ي حفرھ���ا االنس���ان الب���دائي ، واھ���ل   
الحض��ارات القدیم��ة الس��ومریة واآلش��وریة والبابلی��ة والكنعانی��ة والفینقی��ة واآلرامی��ة     



ھ�ي ف�ي    ،ل�ى واجھ�ات المعاب�د والص�خور    والفرعونیة والصینیة والھندیة والیونانیة ع
یة ومعبرة قامت بتسجیل تاریخ تلك االمم ، وانھا وسائل حسیة تظھ�ر  نالواقع وسائل ف

موز واتقن التعامل بھا ، عظمة مخلفیھا وتظھر ان االنسان عبر عن افكاره بصورة ر
وك��ذلك الكتاب��ة الھیروغلوفی��ة الت��ي تش��كل بمجموعھ��ا وس��ائل ذل��ك وانھ��ا تتك��ون م��ن    

  .مجموعات من الصور لبیان مدلوالتھا 
م الوس��ائل تبع��اً  لمق��دار حاج��ة المدرس��ة الیھ��ا ، فف��ي عھ��د         وتط��ور اس��تخدا          

م  ی��ذكر ان المعل��م ف��ي تعل��یم الكتاب��ة یحف��ر بس��كین     . ق )  ٢٢٧ـ      ٣٧٤( افالط��ون 
ما حف�ره م�ن خط�وات أي    الخشب ویطلب من المبتدئین تتبع  الحروف على الواح من

دام النم��اذج ، وف��ي الق��رن األول الم��یالدي طال��ب كونتلی��ان ان ی��تعلم االطف��ال     باس��تخ
  ...اشكال الحروف واسماءھا عن طریق نماذج من العظام 

) م  ٩٣٢ـ   ٨٥٤ال�رازي   ( وقد لعب العرب دوراً  مھماً  في ذلك ، فقد اعتمد         
ء تجارب�ھ  ا ف�ي اج�را  دم االجھزة التي ابتكرھ� عرفة واستخمالتجربة في الوصول الى ال

وشرح تركیبھا وطرق اس�تعمالھا ووض�ع اس�اس الم�نھج العلم�ي ف�ي البح�ث واج�راء         
ووض�ع اول مرج�ع ف�ي التش�ریع وك�ان اول م�ن       ) س�ر االس�رار   ( التجارب في كتابھ 

  )) ... من ال یحضره الطبیب (( بحث موضوع االسعافات االولیة في كتابھ 
الطریق��ة العلمی��ة ف��ي اثب��ات  ) م  ١٠٣٩ـ     ٩٦٥الحس��ن ب��ن الھی��ثم ( واس��تعمل         

اھدة اس واالس�تقراء والمش�  ل�م البص�ریات والت�ي تعتم�د عل�ى القی�      افكاره ونظریاتھ وع
رب�ة م�ن افض�ل الوس�ائل ق�درة عل�ى توحی�د االفك�ار بش�كل          والتجربة والتمثی�ل ، والتج 

ً  حسي ، وكان یستفید من الظواھر ف�ي توض�یح افك�اره وك�ان یش�رح لطالب�ھ مس�تعینا       
بالرس���وم والمخطط���ات واس���تخدام المرای���ا لتوض���یح االنعك���اس الض���وئي واس���تخدام  

  .المثلثة لتوضیح المسائل الریاضیة المساطر والزاویة القائمة واالشكال 
ط��ة الع��الم المش��ھورة الت��ي یرص��احب خ) م  ١١٦٦ـ     ١٠٩٩االدریس��ي ( ام��ا         

ن الخ�رائط الت�ي احتواھ�ا كتاب��ھ    كان�ت فتح�اً  ف�ي عل�م الجغرافی��ة اض�افة ال�ى العدی�د م��       
وبھذا فتح المج�ال ام�ام اس�تعمال الرس�م المص�ور ك�اداة دع�م        )) المشتاق (( المشھور 

  .وتوضیح للمعارف المجردة 
ونادى ابن خل�دون بض�رورة االعتم�اد عل�ى االمثل�ة الحس�یة ف�ي عملی�ة التعل�یم                  

  .برات واعتبرھا من افضل الوسائل لتسھیل االدراك واكتساب الخ
حظات�ھ ع�ن مختل�ف ان�واع     طار كتاباً  في النبات اوضح فی�ھ مال یووضع ابن الب        

كان مدعما وعقار من العقاقیر الحیوانیة والنباتیة )  ١٤٠٠( اكثر من  النبات ووصف
  .ً بالرسوم 

للطب عدداً  م�ن الوس�ائل لتوض�یح اعض�اء جس�م      واستخدم ابن سینا في تدریسھ        
یفی��ة عم��ل الح��واس واس��تخدام عی��ون الحیوان��ات لتوض��یح اج��زاء ع��ین       االنس��ان وك

االنس��ان وكیفی��ة حص��ول االبص��ار فیھ��ا ، واس��تفاد ایض��اً  ف��ي توض��یح اعض��اء جس��م   
االنسان بما یماثلھا ف�ي بط�ون الحیوان�ات ، واس�تعان بالص�ور والمخطط�ات الت�ي ق�ام         

  .برسمھا ألعضاء جسم االنسان 



وك��ان  ف��ي مختب��ره الكثی��ر م��ن المركب��ات الكیمیائی��ة   بن حی��ان دم ج��ابرواس��تخ        
یستعمل الدوارق الزجاجیة لحفظ المواد الحامضیة ، واستخدم جھازاً  نحاس�یاً لتقطی�ر   

  .الماء وتكثیف االبخرة 
واآلالت الفلكی�ة  الدقیق�ة  الخ�رائط الفلكی�ة   )  ١٠٤٨ـ   ٩٧٣البیروني ( واستخدم         

، وكان لھ مرص�داً  ف�ي بغ�داد عل�ى ش�كل ب�رج        لحساب مسار الكواكب وحركة القمر
  .بطابقین 

وقد اخذ علماء التربیة في الغرب ھذه العلوم والمعارف وأول�وه اھتمام�اً  كبی�را           
  .ًوطوروه واضافوا علیھ حتى وصلوا الى ما وصلوا الیھ اآلن 

ف�ي  االش�كال والص�ور    اس�تخدام  بأھمی�ة ) م  ١٥٤٦ـ   ١٤٦٦ایرازمس ( دى اون       
یض�اح ف�ي التعل�یم وبخاص�ة تعل�یم االطف�ال اللغ�ة        الالتعلیم واكد على استعمال وسائل ا

المعلم��ین للح��روف االبجدی��ة م��ن الحل��وى لت��رغیبھم وتش��ویقھم    واش��ار ال��ى ص��ناعة  
  .لتعلمھا 

ف��ي كتابات��ھ عل�ى االس��تفادة م��ن الزی��ارات  ) م  ١٥٩٢ـ     ١٥٣٣م��ونتین (وح�ث         
  .المیدانیة في التعلم 

باس��تخدام االش��یاء الحقیقی��ة ف��ي البیئ��ة   ) ١٦٧٠ـ�� ١٥٣٣وس ن��یكوم(وق��د ن��ادى        
                فواالستعانة بالصورفي التعلیم وقد افاد بعض الكتاب انھ اول من الَّ

كتاباً  م�دعماً  بالص�ور والرس�وم ف�ي التربی�ة ویعتب�ره ال�بعض األب الحقیق�ي لوس�ائل          
د على العدید من المبادئ المھمة ، منھا اھمیة حواس التقنیات والتعلیم المعاصر ، واك

االنسان ودورھ�ا ف�ي عملی�ة التعل�یم وض�رورة اس�تخدام االش�یاء وب�دیالتھا م�ن ص�ور           
ھ��زة ب��المواد وعین�ات كم��واد لتثبی��ت عملی��ة االدراك ، ودع��ى المدرس��ة ألن تك��ون مج 

الع�الم ف�ي   (  كتاب�ھ ) كومین�وس  (التوضیحیة واشھر ماوصلنا عن الحقیقیة والواقعیة و
ر الوس�ائل ف�ي التعل�بم وال�تعلم ،     ، الذي یع�د م�ن أوائ�ل الكت�ب الت�ي اب�رزت دو      )صور

ھذا اول مقرر دراسي قام عل�ى اس�تخدام الوس�ائل التعلیمی�ة     بینما یعد كتاب كومینوس 
بكتاب�ھ الی�دوي   ) بیت�ر كانیس�یوس   ( ولكن سبقھ قب�ل مائ�ة س�نة تقریب�اً  مرب�ي آخ�ر ھ�و       

  ... لألفعال 
باتب��اع الخب��رة المباش��رة ف��ي التعل��یم واك��د  ) م  ١٧٧٨ـ�� ١٧١٢روس��و (ون��ادى         

  .اھمیة المشاھدة لآلشیاء الحسیة التي تعطي الحریة للتالمیذ اثناء التعلم 
فق�د رك�زوا جمیع�اً  عل�ى اس�تخدام البیئ�ة        ) فروی�ل وھرب�ارت وج�ون دوي    (اما        

عملی�ة التربوی�ة بوج�ھ ع�ام كم�ا اك�د       یمك�ن ان تقدم�ھ م�ن خب�رات حی�ة تع�ین ال       بكل م�ا 
  . معظمھم على ضرورة االستعانة بالوسائل الرمزیة كالصور واالشكال 

ل ل��م ت��دخل ع��الم التربی��ة بص��فتھا التقنی��ة الحدیث��ة  وی��رى ال��بعض ان ھ��ذه الوس��ائ       
الح�الي اذ ب�دأ ع�دد مح�دود م�ن       ول م�ن الق�رن  ألواستخدامھا المقصود االفي النصف ا

ق�دین الث�اني والثال�ث م�ن ھ�ذا الق�رن باس�تخدام        عات الغربیة خ�الل الع امدارس والجالم
انواع الوس�ائل الس�معیة والبص�ریة كالص�ور والش�رائح واالف�الم وم�ع ھ�ذه ل�م یتبل�ور           
االعتراف بأھمیتھا في التربیة وضرورة استخدامھا في التعلیم اال منذ الحرب العالمیة 

    .في مناھج المؤسسات التربویة المختلفة  الثانیة ، حیث اصبحت تمثل جزًء اساسیاً 
  



    ـ/ ـ مسمیات التقنیات التربویة  ٣
لفظی�ة للوس�ائل المس�تخدمة ف�ي التعل�یم ، وق�د       لاختلف المربون في تسمیاتھم ا           

دورھ��ا ف��ي العملی��ة   : طبیعتھ��ا ، والث��اني  : نب��ع ھ��ذا االخ��تالف م��ن مب��دأین ، اآلول     
  ـ: یات التعلیمیة ، ومن ھذه التسم

    ـ: ـ المعینات التربویة ١
عدة ك�الً  م�ن المعل�م والتلمی�ذ     تنبع ھذه التسمیة من الدور الذي تلعبھ في مس�ا            

في بدایة ظھور المدرسة بشكلھا التقلیدي انصب . احداث عملیتي التعلیم والتعلم  على
ربوی�ة ف�ي ی�د المعل�م     االھتمام في التربیة على عملیة التعل�یم ووض�ع مفت�اح العملی�ة الت    

فعزي الیھ ك�ل مایحص�لھ التلمی�ذ ول�ولم یحص�لھ ، وق�د اعتب�رت مص�ادر التعل�یم الت�ي           
انتجت حین ذاك وتركزت في الكتاب المدرسي ثم الصور والرسوم داخل�ھ او منف�ردة   
عنھ مج�رد معین�ات للمعل�م ف�ي عملی�ة التعل�یم ، وس�میت الص�ور والرس�وم بالمعین�ات           

م الذي یستعان بھا فیھ ب�التعلم البص�ري ال�ذي اتس�ع ف�ي الق�رن       البصریة ، وسمي التعل
  .السادس عشر فشمل المجسمات والرحالت التعلیمیة 

لق�د ك��ان للتق��دم التكنل�وجي ال��ذي ص��احب الث��ورة الص�ناعیة ف��ي الق��رن التاس��ع             
عشر في تھیئة العدید م�ن المخترع�ات الت�ي وف�رت مص�ادر اخ�رى ك�آالت التص�ویر         

 ي والسینمائي واجھزة عرض الشرائح واالفالم الثابتة والمتحركة واجھزةالفوتوغراف
 فق�د ً س�معیا والتسجیل ، ولما كانت ھذه المصادر ت�وفر س�بل اس�تقبال المعرف�ة بص�ریا ً     

  .سمیت بالمعینات السمعیة والبصریة ، وسمي التعلم بھا التعلم السمعي البصري 
  ـ: ـ الوسائل التعلیمیة او التربویة ٢

وتشیر ھذه التسمیة الى كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في إنتاج العملیة         
التربوی���ة س���واء كان���ت بس���یطة كالس���بورة والرس���وم التوض���یحیة او بیئی���ة حقیقی���ة       

  .كالمعارض واآلثار والخبراء او األفالم 
  ـ : ـ وسائل اإلضاح  ٣

توض�یح م�ایقوم ب�ھ    ال�ذي تؤدی�ھ ف�ي    تسمیة بشكل رئیسي من ال�دور  تنبع ھذه ال         
لمفاھیمھ�ا المختلف�ة ، وق�د ش�اع ف�ي نھای�ة        ھالمدرس من شرح للمادة الدراسیة وتقریب� 

السبعینات من ھذا القرن مصطلح التقنیات التربویة الى درجة غلب على تفكی�ر كثی�ر   
ن��ھ اطل��ق عل��ى وس��ائل ال��تعلم البص��ریة   غلین ف��ي مج��ال التربی��ة والتعل��یم أل م��ن المش��ت

لمتق��دم الن��اتج ع��ن تطبی��ق المب��ادئ ، ف��ي مج��ال التص��نیع لس�معیة الحدیث��ة التص��نیع ا وا
العملي الرفیع المستوى مثل الكمبیوتر ـ االذاعة ـ التلفزیون ـ اجھزة العرض العل�وي    

  .ـ اشرطة التسجیل ، وغیر ذلك 
  
  ـ/ ـ مراحل تطویر التقنیات التربویة  ٤

ربویة بدأ ینمو من�ذ الق�رن الس�ابع عش�ر وتع�د الفت�رة       ان االھتمام بالتقنیات الت           
ر ھذا المیدان حیث اكتشف الورق والحب�ر  یبدایة تكوین وتطو ١٩٣٠الى  ١٦٥٠من 

ة واالجھزة الس�معیة  ر التوضیحیة في المؤسسات التربویواستخدمت الخرائط والصو
كز متخصصة یجاد مراالت ومن ھنا أخذ االھتمام ینمو إلوالبصریة واالفالم والتسجی

  .تھا للمؤسسات التربویة على اختالف مراحلھا التؤدي خدم



إن ادخال التقنیات من خالل اس�تخدام ش�تى األجھ�زة العلمی�ة والتنظیم�ات ال�ى                
المجال التربوي یعد شاھد ھام ونقلة نوعیة لھذا المیدان الذي ك�ان ب�أمس الحاج�ة ال�ى     

ة ما كان یعانیھ م�ن مش�كالت زی�ادة اع�داد     صیغ تربویة جدیدة واسالیب حدیثة لمعالج
  .الطلبة وزیادة المعرفة االنسانیة وغیر ذلك 

وق��د تباین��ت االھتمام��ات والتركی��ز عل��ى جان��ب اواكث��ر منھ��ا ل��ذلك می��ز اح��د               
  ـ : الباحثین مراحل تطورھا كاآلتي 

  ـ: المرحلة األولى 
م وفیھ�ا   ١٤٥٠/ ل�ى ماقب�ل ع�ام    د لسنوات طویلة في تاریخ التربی�ة ترج�ع ا  تمت        

استخدمت الخرائط والمصورات والرم�وز والم�واد المكتوب�ة والنم�اذج الت�ي التحت�اج       
  .الى آالت میكانیكیة وكھربائیة إلستخدامھا 

  ـ: المرحلة الثانیة 
  .الكتب  ب المطبوعة واستخدام آالت استنساخوتمیزت باستخدام الكت        

   
  ـ: المرحلة الثالثة 

وتبدأ من القرن التاسع عشر وما تزال مستمرة حتى الوقت الحاضر ، وتمیزت         
باس���تخدام اآلالت ف���ي عملی���ة االتص���ال ك���أجھزة ع���رض االف���الم بنوعیھ���ا الص���ائت  

  .والصامت واشرطة التسجیل والتلفزیون والرادیو 
  ـ: المرحلة الرابعة 

تعلیم المبرمج ومختبرات اللغ�ة  وتمیزت بإلتصال بین االنسان واآللة كما في ال        
والتعل��یم بالحاس��ب األلكترون��ي وابت��دأت ھ��ذه المرحل��ة ف��ي النص��ف الث��اني م��ن الق��رن  

ص�ة ف�ي   الحالي ، ویب�دو واض�حاً  ت�أثیر المرحل�ة األخی�رة ف�ي األنظم�ة التعلیمی�ة وخا        
  . المجتمعات النامیة التي تتطلع الى تحدیث انظمتھا التعلیمیة 

  ـ/ التربویة في تعزیز التعلیم والتدریب  ـ اھمیة التقنیات ٥ 
التعلیمي موقف ادراكي وتغیی�ر االدراك لھ�ذا الموق�ف والح�االت      ان الموقف          

اذا كان الموقف التعلیمي التعلیمیة الیستطیع التلمیذ ان یتفاعل معھا على نحوٍ  جید ، و
ھ��ذا الی��تم  ، انتالمذت��ھفاع��ل االیج��ابي بین��ھ وب��ین اس��تطاع المعل��م ان یحق��ق التمنظم��اً 

باستخدام االلفاظ فقط بل یتم عندما یقدم المعلم مثیرات تناسب مستوى التالمذة العقل�ي  
وواقعی�ة م�ن الرم�وز المج�ردة واأللف�اظ اللغوی�ة       ، وتكون ھ�ذه المثی�رات اكث�ر حس�یة     

ولك�ي تلع�ب   ، ج�از وتحص�یل افض�ل    فھي تس�اعد عل�ى تحقی�ق اتص�ال جی�د وان     ولذلك 
    ـ:عناصر ثالث ھي في عملیة التعلم البد من مراعاةبارزًا دوراً ربویة ات التتقنیال
ـ واس�طة االتص�ال      ٣ـ مس�توى المتعلم�ین ـ        ٢ـ الھ�دف م�ن موض�وع ال�درس ـ          ١

المناسبة ، ویؤكد التربویون على ان التعلم یحدث عند توفر الخبرة الواقعیة والحقیقیة 
تص��وراً  واض��حاً  وحقیقی��اً  ع��ن    ن لموض��وع ال��تعلم لك��ي یس��تطیع الم��تعلم ان یك��وّ     

الموض��وع ال��ذي یدرس��ھ وال��ى ابع��د ح��ّد ممك��ن ، واذا ل��م تت��وفر ھ��ذه الخب��رة ف��انھم         
ینصحون باستخدام خبرة بدیلة لموضوع التعلم تتمثل بصورة ثابتة او متحركة في فلم 

  .اومقطع او عینة وغیر ذلك 



قل��ل م��ن رف للتالمی��ذ وتھیم والمع��اس��اعد ف��ي تقری��ب المف��اوفض��ال ع��ن ذل��ك ت         
راكھا اكثر ان المحاضرة وھي تسھیل الفھم الشاللفظیة والرتابة والجمود اللذین یعتری

من حاسة من حواس التالمیذ وتثیر عنصر التش�ویق لل�درس وتنم�ي ح�ب االس�تطالع      
  . والرغبة في التعلم وبالتالي تقوي العالقة بین المعلم وتالمیذه 

ت وھ�ي ف�ي كفایتھ�ا ف�ي تحس�ین عملی�ة التعل�یم وال�تعلم وتظھ�ر          ان اھمیة التقنیا        
اھمیتھا في الخبرة وق�درة المعل�م ف�ي عملھ�ا وعرض�ھا وتتض�ح اھمیتھ�ا ف�ي تبس�یطھا          

عل�ى غ�رس   وق�درتھا  للموضوع المراد تعلیمھ وفي مقدار اختص�ارھا للوق�ت والجھ�د    
  ....االفكار والمعلومات بطریقة افضل 

  ـ : یة التقنیات التربویة في النواحي اآلتیة ویمكن تلخیص اھم         
  .ـ تشویق التالمیذ واثارة انتباھھم وزیادة فھمھم لما یصعب شرحھ او تصوره   ١
ـ تس�اعد عل�ى الت�ذكر وس�رعة ال�تعلم وتثبیت�ھ وتمك�ین التالمی�ذ م�ن رب�ط الخب��رات              ٢

    الجدیدة بالخبرات القدیمة فضال عن مخاطبتھا ألكثر من حاسة ، 
  .حاسة فان ناتج التعلم یكون اكبر  اكثر من تاستخدم وكلما     
ـ سرعة نقل المعلومات وتوفیر الوقت مما یمكن ان تعرضھ على التالمیذ في وقت  ٣

    وقتاً  طویالً وتتغلب على حدود الزمان قصیر قد یستغرق 
  .والمكان والحجم      

الموضوع الذي تعالج�ھ وحص�ر   ـ تشجع على التفكیر السلیم حیث تركز االنتباه في   ٤
  .التفكیر وعدم تشتیت االنتباه 

وعمیقاً اذ ان اذھان التالمیذ سة تساعد في جعل التعلیم واسعاً ـ تھیئ خبرات محسو  ٥
التس�اعد   لبعیدة عن المستوى الحسي وخبرات�ھ یصعب علیھا ادراك المعاني المجردة ا

  .على ایضاح النقاط الغامضة مالم تربط بامور محسوسة 
  .من التالمیذ داخل الصفوف او خارجھا ـ تساعد على تعلیم اعداد كبیرة  ٦
ـ تعمل على تالفي ال�نقص ف�ي المالك�ات التعلیمی�ة وتالف�ي ض�عف الكفای�ة المھنی�ة           ٧

  .لدى بعض المعلمین والتدریسیین 
یمكن عن طریق استخدام التقنیات  عرفة االنسانیة اذمدة الھائلة في الاـ مواجھة الزی ٨

  .بانواعھا المتعددة تدریس الكثیر من المعلومات بفاعلیة اكثر 
ـ ترسي التعل�یم عل�ى اس�اس علم�ي ویتح�رر المعل�م م�ن االعم�ال الرتیب�ة الروتینی�ة             ٩

  .وتوثق العالقة بین المعلم والتالمیذ وتزید اواصر المودة بینھم 
وظفین والعم�ال  ـ یمكن استخدامھا بشكل ناجح في تدریب الھیئ�ات التعلیمی�ة والم�     ١٠

  .وھم في موقع عملھم اثناء الخدمة والفنیین 
ان دورالتقنیات التعلمیة في عملیة التعلم والتعلیم ھو یقلل الجھد ویختص�رالوقت،       

  .ویمكن ان تعلم بمفردھا كالسینما والتلفزیون ولوحات العرض
 


