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 التخطيط إلنتاج الوسائل السمعية والبصرية

يعد التخطيط املنظم اخلطوة األوىل على طريق جناح أى عمل، وعندما نريد إنتاج وسيلة مسعية بصرية علينا أن نصمم الرسالة الىت 
ات الىت تتبع عندما خنطط إلنتاج ستحملها تلك الوسيلة حبيث يكون هلا التأثري األكثر فاعلية عند املستقبلني )الفئة املستهدفة( فما اخلطو 

 وسيلة مسعية بصرية؟ وما العوامل الىت تؤخذ بعني االعتبار؟

علىى الىر م مىن أن كىل وسىيلة تتطلىإ عنىد إنتارهىا مهىارات وإرىراإات خا ىة، إال أرتىا  يعىاا توىت  ا بعىم اخلطىوات والعوامىل الىىت 
 ل واخلطوات العامة، اتركني األمور اخلا ة بكل وسيلة حلني معاجلتها.تؤخذ بعني االعتبار، وسنقتصر حديثنا هنا على هذه العوام

 تحديد الرسالة: -1

إن أول خطوة تتبع عند إنتاج الوسيلة هى حتديد الرسالة الىت ستنقلها. والرسالة عبارة عن فكرة أو موكلة توارهنا ا موقف ما، وأهم 
 لناس إليها، ومن األمثلة على ذلك:عامل حيدد الفكرة أو املوكلة هو حارة فئة معينة من ا

 حارة الناس ملعرفة ما يضر وما ينفع من احلورات ا البيئة الىت يعيوون فيها. -
 مكافحة الذابب. -
 تنقية املياه. -
 أمهية الزراعة ا حياة اإلنسان. -
 تكيف الكائنات مع ظروف البيئة الطبيعية. -
 معرفة خصائص املواد. -

 الفئة المستهدفة: -2

الىىدقيق للموعىىوذ الىىذى تىىدور حولىى  الرسىىالة، ف ننىىا رتىىاج إىل أن نقىىرر مىىن الوىىخص أو األ ىىخا  الىىذين سىىتور  إلىىيهم  بعىىد التحديىىد
الرسىىالة؟ أو بكلمىىات أخىىرى لتحديىىد الفئىىة املسىىتهدفة. علينىىا أن نعىىرف أكثىىر مىىا عكىىن عىىن هىىؤالإ األ ىىخا  أعمىىارهم، وخىى ا م، وخلفيىىا م 

هذه املعرفة ستؤثر حتماا ا طريقة تصميم الرسالة، فعلى سبيل املثىال إذا تناولنىا موعىوذ احلوىرات كرسىالة ومستوى ثقافتهم، واهتماما م، ألن 
 ف ن علينا أن نعرف:

 كالب الصف الرابع االبتدائى. -
 عقلية.سنوات، وهذه املرحلة من حياة الطفل هلا خصائصها املميزة، من حيث اهتماما م ومنو قدرا م ال 10-9مستوى السن ما بني  -
 مهارات الطالب اللغوية ا القراإة والكتابة واالستيعاب. -
 مهارا م ا قراإة الرموز اجملردة والصور. -
 معرفتهم السابقة عن املوعوذ. -

 تحديد األهداف: -3

غيري الذى نتوقع أن بعد حتديد املوعوذ والفئة املستهدفة، علينا أن نقرر ما التأثري الذى ستحدث  الرسالة ا الفئة املستهدفة؟ وما الت
حيدث ا سلوكهم؟ أى علينا أن ردد ما إذا ستتعلم هذه الفئة املستهدفة عن املوعوذ وأى روانإ من ، وأبى عمق ستعاجل، حيث يقوم 

 بصيا ة اهلدف أو األهداف احملددة سلوكياا حبيث عكن مالحظتها وتقوعها؟

عرفة ما يضر وما ينفع من احلورات ا البيئة احمللية: ف ننا نسأل ماذا نسأل لو عدان للمثال السابق وهى حارة طالب الصف الرابع مل
داف ما ماذا نريدهم أن يعرفوا؟ من املعروف أن هنا  ثالثة أنواذ من األهداف، هى املعرفية، والنفسحركية، واالنفعالية، ومن األمثلة على األه

 يلى:
 .أن يعرف الطالب أمساإ احلورات ا البيئة احمللية -
 أن يصفوا أقسام رسم احلرة. -
 أن عيزوا بني احلورات الضارة والنافعة. -



  
 أن يرمسوا أ كال بعم احلورات. -
 أن يصيدوا بعم احلورات أبدوات بسيطة. -
 أن يعرفوا كيف تتكاثر احلورات. -
 أن يقتلوا احلرات الضارة إذا وردوها. -
 أن يبتعدوا عن ملس احلورات الضارة أبيديهم. -

 :تحديد الوسيلة -4

ا هىىذه اخلطىىوة، علينىىا أن نقىىرر أنسىىإ وسىىيلة مسعيىىة بصىىرية سىىتنتص، هىىل هىىى مسعيىىة أم بصىىرية؟ وإن كانىى   ىىورة،  سىىم أم رسىىم بيىىا  أم 
 خارطة أم أى رسم ختطيط؟ وإن كان   ورة، هل هى اثبتة أم متحركة، انطقة أم  امتة؟ فعلى سبيل املثال:

بيئىة احملليىة. اقىتح  موعىة مىن  ىور تلىك احلوىرات مىع  موعىة مىن الطاقىات كتىإ علىى  اهلدف من معرفة الطالب ألمساإ احلوىرات ا ال -
 كل واحدة اسم إحدى احلورات.

 وللهدف التاىل "يصف الطالب أقسام رسم احلورة" رمساا ختطيطياا جلسم حورة كاجلراد يبني بوعوح أقسامها. -

 جمع المادة العلمية: -5

 ملصادر املختلفة جلمع املادة العلمية، وعكن حصرها ا ثالث  موعات:واخلطوة العملية اآلن هى البحث ا ا
 الكتإ واملواد املطبوعة. -
 األ خا . -
 البيئة. -

قد رتاج للرروذ إىل كتإ أو  الت أو مصادر أ لية من أمهات الكتإ القدعة أو رتىاج للررىوذ إىل بعىم املختصىني أو اخلى اإ كمعلىم 
أو أحىد املىوظفني ا وزارة الزراعىة أو أحىد املختى ات أو املهندسىني الىزراعيني، أو رتىاج للررىوذ للبيئىة الطبيعيىة أو املىادة أو خبريهىا، أو الفىالح 

 البورية ملعرفة بعم املعلومات كر د سلو  بعم احلورات وأماكن تكاثرها أو طول املدة الزمنية لفقس البيم.

 المخطط التمهيدى )األولى( -6

 وعع خمطط متهيدى ملضمون الرسالة وترتيبهىا بوىكل متسلسىل علىى بطاقىات تتناسىإ مىع أسىلوب عرعىها علىى واآلن أ بح ا مقدوران
 الفئة املستهدفة، نكتإ على كل بطاقة أو نرسم  كالا مبسطاا ليع  عن رانإ أو فكرة كل مضمون.

بطاقات تتناسإ مع أسلوب عرعها على  واآلن أ بح ا مقدوران وعع خمطط متهيدى ملضمون الرسالة وترتيبها بوكل متسلسل على
الفئة املستهدفة، نكتإ على كل بطاقة أو نرسم  كالا مبسطاا ليع  عن رانإ أو فكرة من مضمون الرسالة،ومن املفيد أن نعرعها على 

 املختصني لنست د مبالحظا م.

 إعداد قصة مصورة: -7

قصة مصورة وهى املرحلة الىت تترم فيها األفكار إىل رموز بصرية أو  بعد االنتهاإ من املخطط التمهيدى، نقوم بتطويره إىل  كل
أ وات، فنسأل ماذا أريد للمتعلم أن يرى؟ وماذا أريده أن يسمع عند عرض الوسيلة علي ؟ لو أخذان مثالا  ورة حورة، هل يكفى أن نقول 

كل أوراق النبااتت؟ ومن أية زاوية سنصورها؟ من اجلانإ ذلك؟ علينا أن ردد أية حورة وا أى وعع سنصورها، وهى تضع البيم؟ وهى أت
أم من األمام أو على األعلى؟ ا أى طور من أطوار حيا ا .. اخل؟ وما الكالم الذى سيسمع  املتعلم عند مواهدة الصورة؟ هل هو تسال 

 م لتعوض عن اجلوانإ الىت مل تنجح الصورة ا نقلها؟إلاثرة التفكري أو توري ؟ أم كلمات مفتاحية لتلف  انتباه املواهد وتور  اهتمام ؟ أل



  
 مثال على قسم من القصة املصورة:

 

تتميىىىىىز هىىىىىذه احلوىىىىىرة بصىىىىىفة توىىىىىت  فيهىىىىىا مىىىىىع 
العصىىىفور؟ مىىىا هىىىى؟ وهىىىل هنىىىا  حوىىىرات أخىىىرى 
حتمىىل نفىىس الصىىفة، حصىىر الئحىىة أبكىى  عىىدد مىىن 

 أمساإ تلك احلورات؟

 

 
 ما اسم هذه احلورة؟

 

 إعداد قصة قصرية
 مخطوط اإلنتاج -8

واآلن، رن علىى اسىتعداد لتطىوير القصىة املصىورة إىل خمطوطىة اإلنتىاج، الىىت تتضىمن تعليمىات واعىحة جلميىع املوىتكني ا عمليىة اإلنتىاج 
رف أو النهائيىىة مىىن املصىىور والرسىىام واخلطىىاو، وفىىث الصىىوت واملمثلىىني واحلىىوار الىىذى يىىدور بيىىنهم واملىىؤثرات الصىىوتية واملوسىىيقى وأ ىىحاب احلىى

 اخل، ليس ابلضرورة أن يوت   يع هؤالإ ا إنتاج الوسيلة، فاال تا  يكون حسإ متطلبات كل وسيلة. …املهن

 مرحلة التنفيذ -9

واخلطوة التالية هى تنفيذ ما راإ ا خمطوطة اإلنتاج أى اإلنتاج الفعلىى للوسىيلة، حسىإ اخلطىة املرسىومة، مىن تصىوير أو رسىم أو كتابىة أو 
 تى أو عمل  سم أو منوذج.تسجيل  و 

 إنتاج الدليل: -10

 بعد اإلنتاج، نقوم إبعداد دليل أو مر د لالستخدام يتضمن املعلومات التالية:
حملىىة عىىن املوعىىوذ، واجلوانىىإ الىىىت تعاجلهىىا منىى ، واألهىىداف الىىىت تسىىاعد علىىى خىىدمتها، والفئىىة املسىىتهدفة، واتريىى  اإلنتىىاج، وإر ىىادات 

احيىىىة، ومصىىىطلحات حتتىىىاج إىل توعىىىيح، ونوىىىاطات مقتحىىىة للمعلىىىم واملىىىتعلم، ونوىىىاطات للمتابعىىىة، واملصىىىادر ذات لالسىىىتخدام، وكلمىىىات مفت
 العالقة، وأية معلومات أخرى يوعر املخرج أن املستخدم سيحتاج إليها.

 تجربة الوسيلة: -11

 اعتمادها واستخدامها. واخلطوة األخرية؛ هى جتربة على عينة من املتعلمني من أرل تقومي مدى فاعليتها قبل



  
أمور نقترح االلتفات إليها عند التخطيط إلنتاج وسيلة  -12 سمعية بصرية:

إن أية وسيلة مسعية بصرية، هى نتاج عمىل  ىاعى يوىت  فيى  خبىري املىادة، وخبىري تكنولوريىا التوا ىل، وفىث اإلنتىاج، هلىذا ورىإ التعىاون  -
الة الىىت حتملهىا علىى أكمىل ورى ، مىن الوسىائل مىاال حيتىاج إىل  يىع هىذه اخلى ات واملهىارات، بني أعضاإ فريق اإلنتاج لتأتى الوسيلة ابلرسى

فعلى سبيل املثال، إذا أراد معلم العلوم أين عد لوحة توعيحية ليبني أعضاإ رهاز دوران الدم وعالقتها ببعضها ببعم يسىتطيع هىو نفسى  
ال يتطلىإ إنتارهىا مهىارات فنيىة متخصصىة، هلىذا علينىا أن رىدد عنىد التخطىيط ل نتىاج أن يقوم ابألدوار الثالثة،وكثرية تلك الوسائل الىىت 

 نوذ املهارات املطلوبة: حداد، جنار، مصور، رسام، خطاو، كهرابئى.
واألدوات وأرىرة تعد امليزانيىة مىن اجلوانىإ اهلامىة ا عمليىة اإلنتىاج، هلىذا علينىا أن رىدد التكلفىة املاديىة إلنتىاج الوسىيلة كىثمن املىواد اخلىام  -

 اليد العاملة إذا كان هلا حارة.
 حتديد اتري  ل نتاج. -
مىىن املفيىىد رىىداا إ ىىرا  املىىتعلم ا ختطىىيط وتنفيىىذ إنتىىاج الوسىىيلة ابعتبىىار اسىىتخدام  هلىىا هىىو الغايىىة النهائيىىة مىىن إنتارهىىا،إن وعىىى الطىىالب  -

لوسىائل، فعلىى سىبيل املثىال، عكىن االعتمىاد علىى بعضىهم ا  ىع وقدرا م ومهارا م حتدد حجم ونوذ املسامهة ا ختطىيط وتىدقيق إنتىاج ا
املادة العلمية وعلى مهارة البعم ا الرسم أو كتابة اخلط والتصوير أو تسجيل املقابالت أو عمىل النمىاذج، ويىتم ذلىك كلى  حتى  إ ىراف 

 املعلم وتوريه .



  

                                                                                   
 شئون العاملين المركزية

 فرع سوهاج       

 شهادة خربة

 البيانات الشخصية: -

                   أ.د./ أمحد رابر أمحد السيد. االســـــــــــــــــــم:
.               مسىىىىىىلم ـة:الديانـــــــ             سىىىىىوهاج. –طهطىىىىىا  جهـــــة الميــــــ د:               م.21/9/1959 تـــــاريي المـــــي د: 

ــة:          مصىىىر . الجنســــــــــــــية: ــد:           متىىىزوج.  الحالـــة االجتماعيـ ــن التجنيـ               أدى اخلدمىىىة العسىىىكرية. الموقـــن مـ
 أسىىىتاذ. الدرجــــة الحاليـــــة:      م.1/10/1984 تاريي است م العمل:    م.30/5/1983 تاريي دخول الخدمة:

 أمام مسجد األنصار. –ان ية عمر بن اخلطاب  – ارذ أمحد  وقي األنصار   –طىهطىا  نـوان السـكن:ع

 املؤهالت العلمية وتاريخ احلصول عليها: -

 م.1982ليسانس اآلداب والتبية  عبة التاري  بتقدير عام ريد رداا من كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو  مايو  -1
بيىىة ختصىىص املنىىاهص وطىىرق التىىدريس بتقىىدير عىىام ريىىد مىىن كليىىة التبيىىة بسىىوهاج رامعىىة أسىىيوو سىىبتم  دبلىىوم خىىا  ت الت  -2

 م.1985

مارستري ت التبية ختصص املناهص وطرق تىدريس املىواد االرتماعيىة بتقىدير عىام متىاز مىن كليىة التبيىة بسىوهاج رامعىة أسىيوو  -3
 م.1987

 م.1989ناهص وطرق تدريس املواد االرتماعية كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو دكتوراه الفلسفة ت التبية ختصص امل -4
 اخلربات: -

 م.1/10/1984معيىد بقسم املناهص وطرق التدريس كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو اعتبىاراا من  -1
 م.20/7/1987اا من مىدرس مساعد بقسم املناهص وطرق التدريس كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو اعتبىار  -2

 م.7/1/1990مىدرس بقسم املناهص وطرق التدريس كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو اعتبىاراا من  -3
 م.26/3/1995أسىتاذ مساعد بقسم املناهص وطرق التدريس كلية التبية بسوهاج رامعة أسيوو اعتبىاراا مىن  -4

 م.2/11/2002ية بسوهاج رامعة رنوب الواد  اعتبىاراا مىن أسىتاذ بقسىم املناهص وطرق التدريس كلية التب -5

م ومىازال سىيادت  6/3/2004وكىيل الكلية للدراسات العليىا والبحوث كلية التبية بسوهاج رامعة رنوب الواد  اعتبىاراا مىىن  -6
 ابلعمل حىت اترخي .

 باألسوتاذ الودكتور/ أحمود جوابر أحمود السويد  ىةأبن البيىاانت املوعىحة بعاليى  واخلا تشهد جامعة جنوب الوادي/فرع سووهاج
مستخررة من واقع ملف خدمتى  واحملفىوط طىرف اإلدارة، وقىد أعطيى  لى  هىذه الوىهادة بنىاإ علىى طلبى  وذلىك بعىد سىداد الرسىوم 

 م لتقدعها إىل من يهم  األمر.1/2006املقررة ابلقسيمة رقم )             ( بتاري   /

 وهذه شهادة منا بذلك.
أمين الملفات                                                    مدير شئون العاملين                                                             

 الجامعة المساعد
 


