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 مقدمة 

أنهههه لمههها كانهههت تكنولوجيههها التعلهههيم تعهههد أحهههد الركهههائم المهمهههة فهههي تطهههوير التعلهههيم  لمواجههههة الت يهههرات والتحهههوالت المتسهههارعة      
ي تحقيهق تطهوير التعلهيم كمها تهأنرت عناصهر الموقهف التعليمهي والمتنامية فهان االسهتعانة بهها فهي تربيهة األجيهال القادمهة قهد يسههم فه

بهذه المستحدنات فت ير دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى مسهل لعملية التعليم ؛ فهو يصمم بيئة التعلم ويشخص مستويات طالبه 
ف المطلوبههة .كمهها ت يههر دور ويصههف لهههم مهها يناسههبهم مههن المههواد التعليميههة ويتههابع تقههدمهم ويرشههدهم ويههوجههم حتههى تتحقههق األهههدا

المتعلم نتيجة ظهور المستحدنات التكنولوجية فلم يعد متلقيا سلبيا بل أصبح نشهطا ايجابيها وأصهبح الهتعلم متمركهما حهول المهتعلم ال 
 حول المعلم..  

نب ههي علههى المعلمههين أن فبههالر م مههن أن التكنولوجيهها تلعههر دورا  رئيسههيا فههي عمليههة االتصههال التههي تحههدي فههي التعلههيم إال أنههه ي     
يظلوا مواظبين على تركيمهم على نتاج العملية التعليمية وليهس علههى  تكنولوجيا االتصال وتقنيهات توصهيل المحاضهرات ل الحقيقهة 
 أن أهم العوامل المؤنرة في تفعيل دور التعليم هو التركيم على احتياجات المتعلمين ومتطلبات محتوى المنهج وكذلك التركيم على
التجديد المفروض على المعلم قبل اختياره لنظام التوصيل المالئم ل وبالتالي سوف يتسبر هذا المنهج المنظم في إنتاج مميج مهن 

 لأو شرائط الفيديو المسجلة و يرها.الحاسوروالمبرمجة على  الوسائط التي يخدم كل منها  رض معين ل ومنها المادة المطبوعةل
 

 وتطوره لتعليميالتصميم ا علم نشأة-1
انتهاء  بنماذج  القرنل" ببداية John Dewey العشرين من خالل أعمال "جون ديوي نشأ التصميم التعليمي وتطور في القرن

 .التسعيناتالوسائط المتعددة والتعليم القائم على الشبكات في فترة  تناول تصميم برامجتالتصميم التعليمي التي 
وأعمال "  John Dewey لمية للتفكير القائم على حل المشكالت التي قدمها "جون ديوي من خالل الطريقة العفقد بدأ 

على أساس ل وأن يبني التعلم وتقاس نتائجه لتحديد المسبق لألهداف التعليمية" الذي طالر بضرورة ا Thorndikeندايك ر و ن
ة المجال المعرفي التي اهتمت بتصميم البيئة ل وقد شهدت عملية تطور التصميم التعليمي في النالنينات وضع نظرياألهداف
 التعليمية.

وقد أدى ذلك إلى ظهور وظائف  العسكريلالتصميم التعليمي بتطبيق مدخل النظم في التدرير  أما في الخمسينات فقد تطور
 .هساهم في تطوير  جديدة منل محلل ومصمم نظم ومبرمج مما

( طبق 1954" الذي وضع نموذج تجريبي للتعلم عام) Skinnerنر ى يد "سكالتعليمي كمجال علمي عل وكانت بداية التصميم 
 " فقد ربط نظرية النظم والتصميمJames Finnأما "جيمس فن  نظاميةلفي التصميم التعليمي بطريقة  فيه علم النفس السلوكي
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البداية الحقيقية للتصميم التعليمي  نأ( 2113ويشير)خميس.وسماها حينئذ بالعملية التعليمية. التعليمي بتكنولوجيا التعليم 
 م (. 1945 – 1939) النانيةظهرت مع تطبيق نظرية النظم العامة للعالم ) بيرتالنفي ( خالل أحداي الحرر العالمية 

   Instructional Design Conceptلتصميم التعليمي مفهوم ا-2

ريخ ظهور مفهوم التعليم وقد ارتبط تاريخ تكنولوجيا التعليم بتاالتصميم التعليمي ارتباطا  ونيقا  مع مجال تكنولوجيا يرتبط    
وتصميم التعليم يتعلق ل كما أن العمليات الرئيسة لتكنولوجيا التعليم هي ذاتها عمليات التصميم التعليمي ...التصميم التعليمي

كيفية إعداد البرامج التعليمية والمناهج المتعلقة ب( Prescriptive)واإلجراءات العملية (Descriptive) بوصف المبادئ النظرية
الدراسية والمشاريع التربوية والدروس التعليمية والعملية التعليمية كافة بشكل يكفل تحقيق األهداف التعليمية التعلمية المرسومة 

رائط قبل البدء شكال وخأومن هنا فهو علم يتعلق بطرق تخطيط عناصر العملية التعليمية وتحليلها وتنظيمها وتصويرها في 
 .بتنفيذها وسواء كانت هذه المبادئ وصفية أم إجرائية عمليه

يطلق على عمليات الوصف والتحليل التي تتم لدراسة متطلبات كما Instructional design التصميم التعليميويطلق على 
ه بما يتفق والخصائص اإلدراكية يمه وتقو التعليم وتطويره وتنفيذ عملية منطقية تتناول اإلجراءات الالممة لتنظيم التعلم. وهو

  .للمتعلم
ل لالنطالق منها كقاعدة نظرية لتطوير  instructional technology " تكنولوجيا التعليم " ومصممو التعليم يستعينون به

 التعليم .

ّهل تفعيل العملية التعليمية وتعود أهمية حقل تصميم التعليم إلى أنه يشكل اإلطار النظري النموذجي الذي لو اتبع فإنه سيس 
 المختلفة.بمهامها 

  تعريف التصميم التعليمي-3

تحليل التعليم  بهه:إجراء منظم يشمل مجموعة من النشاطات والمهارات المرتبطة  :بأنهالتصميم التعليمي َعرف ي
دارته.   وتصميمه وتطويره وتنفيذه وتقويمه وا 

والكفاءة يط المنظومات التعليمية لتعمل بأعلى درجة من الفاعلية تخط إلى: عملية منهجية تهدف كما يعرف بأنه
وعادة مهها يستَعان إلنجام هذه العملية بنماذج إرشادية يطلق عليها  الطالرلالتعليم وحدوي التعليم لدى  لتسهيل

  التعليم.نماذج تصميم 
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والعلوم  لوالمعرفية(السلوكية  وم)العلالتعليمي في أنه جسر يصل بين العلوم النظرية  وتكمن أهمية التصميم
فيه التقنية وباتت الفجوة  سادتل وفي هذا العصر الذي ولوجيا والتقنية في عملية التعلم(استخدام التكن)التطبيقية 

 تتسع بين النظريات التربوية والتعليمية تأتي الحاجة للعناية بتصميم التعليم لتحويل التعليم من اإلطار النظري 
لية في تطبيق ما إلى الشكل التطبيقي التي يتلمس فيه المتعلمون من أنفسهم الفاع فقطلالتذكر والحفظ القائم على 

 .تعلموه في حياتهم
 
 التعليميالتصميم  علم أهمية-4

 تكمن أهمية التصميم التعليمي في أنه:

يد األهداف التربوية العامة واألهداف تحد التعليملمن الخطوات األولى في تصميم  التعليمية:االنتباه نحو األهداف  يوجه -
هذه الخطوة من شانها أن تساعد المصمم في تميم األهداف القيمة من األهداف  تعليمهالالسلوكية الخاصة للمادة المراد 

 النظرية. الجانبية وتمييم األهداف التطبيقية من األهداف

إن القيام بعملية التصميم )التخطيط والدراسة المسبقة( للبرامج  يمية:التعلفي تعليم المادة  نجاح المعلميميد من احتمالية فرص  -
وبالتههالي محاولههة العمههل علههى تالفيههها قبههل  التعليميههةلالتعليميههة مههن شههانها أن تتنبههأ بالمشههكالت التههي قههد تنشهها عههن تطبيههق البههرامج 

يجنر المستخدم لهذه الصورة صهرف النفقهات  ومن شأنه أيضا أن للبرامجلفالتصميم عملية دراسة ونقد وتعديل وتطوير  وقوعهال
 عشوائي.الباهظة والوقت والجهد اللذين قد يبذالن في تطبيق البرامج التعليمية بشكل 

بمهها أن التصهههميم عبههارة عهههن عمليهههة دراسههة ونقهههد وتعههديل وت يهههر لهههذا فههان الطهههرق التعليميهههة  والجههههد:يعمههل علهههى تههوفير الوقهههت  -
في أنناء التصميم قبل الشروع المباشر بتطبيقهها فالتصهميم والتخطهيط المسهبق عبهارة عهن اتخهاذ  الضعيفة أو الفاشلة يمكن حذفها

 القرارات المناسبة المتعلقة باستعمال الطرق التعليمية الفعالة التي قد تؤدي إلى تحقيق األهداف المر ور فيها 
ن فهي تصهميم البهرامج التعليميهة وتطبيقهها ويقلهل مهن يعمل على تسهيل االتصاالت والتفاعل والتناسهق بهين األعضهاء المشهتركي -

 المنافسات  ير الشريفة بينهم.
فتصهميم التعلهيم مهن شهانه  العشهوائيةلنشا بين المعلمين من جهراء التخهبط فهي إتبهاع الطهرق التعليميهة ييقلل من التوتر الذي قد  -

شكال تر   الصف.شدهم إلى كيفية سير العمل داخل  رفة أن يقلل من حدة هذا التوتر بما يمود به المعلمين من صور وا 
ونجههد أن هههدف تصههميم التعلههيم هههو صههيا ة األهههداف العامههة والسههلوكية وتحديههد االسههتراتجيات وتطههوير المههواد التعليميههة التههي  -

 األهداف.يؤدي التفاعل معها إلى تحقيق 
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 تصميم التعليمأهداف -5

 يهدف التصميم التعليمي إلى:

  .ين المبادئ النظرية وتطبيقها في الموقف التعليميتجسير العالقة ب-

 بالعمل.استعمال النظريات التعليمية في تحسين الممارسات التربوية من خالل التعليم -
  .االعتماد على الجهد الذاتي للمتعلم في عملية التعليم-
 منلى.استخدام الوسائل والمواد واألجهمة التعليمية المختلفة بطريقة -
 األهداف.في تحقيق  واإلسهامعلى توفير الوقت والجهد من خالل استبعاد البدائل الضعيفة العمل -
 المادة.تحقق أقصى درجة ممكنة من التفاعل مع بطريقة إدماج المتعلم في عملية التعليم -

 ومهاراته:التصميم التعليمي  عمليات-6

 ا:أهمه عدة من مراحل التصميم التعليمي ومهاراته تتألف عمليات

التصميم التعليمي ويسبق عملية : وهو نقطة البداية في عمليات Instructional Analysisالتعليمي  التحليل-6-1
 أهمها:التصميم والبد من االنتهاء من قبل البدء في التصميم وتشتمل عملية التحليل التعليمي مجموعة من المهارات 

 (  Needs Assessmentاالحتياجات قديرت)أسبار تحديد المشكلة أو تحليلها والوقوف على *
 ل ذلك يتم تحديد األهداف العامة.تحديد وتحليل المحتوى والمهمات التعليمية ومن خال*
تحديد مستوى  –العقلية والنفعالية  الخصائص-السابقةسلوكهم المدخلي وخبراتهم  )تحديدتحليل خصائص المتعلمين منل *

 ...ألخ ( أسالير تعليمهم المعرفية –الدافعية 
 التعليمية.تحليل الموارد والقيود الخاصة بمصادر التعلم والبيئة *

 
: ويهدف إلى وضع الشروط والمواصفات التخطيطية الخاصة بمصادر   Instructional Design التعليمي التصميم-6-2

 أهمها:التعلم وعمليات التعليم . وتشمل مجموعة من المهارات 
 سلوكية.في صورة إجرائية تصميم األهداف وصيا تها *
 تصميم مقاييس األداء )أدوات القياس( محكية المرجع )مرتبطة باألهداف في ال الر(.*
 .وتنظيمهتصميم المحتوى *
 .الخ(تحديد نمط التعليم وأساليبه ...*
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المرسومة وهو عملية تحويل المواصفات المكتوبة أو  :  Instructional Developmentالتعليمي  التطوير-6-3
 إلى مصادر تعلم وعمليات تعلم ملموسة جاهمة للتنفيذ واالستخدام ويشمل التطوير التعليمي عملتين : 

 صالحيتها(والتأكد من  )التجريرالتقويم التكويني لمصادر التعلم و  –اإلنتاج 
للمحتوي المراد فإن عملية التطوير التعليمي تهُدف إلى إنتاج وتقويم مصادر التعلم المناسبة  وبإيجام: 

 مادية.تعلمه وما يرتبط بها من متطلبات 
   Instructional Implementation or utilizationالتنفيذ )االستخدام( التعليمي -6-4

ويعتمد هذه العملية على توظيف مصادر التعلم وعمليات التعليم ونظم تفاعل المتعلمين معها في مواقف 
 األولى.عليمية محددة وهي عملية فنية بالدرجة االتصال التعليمي لتحقيق أهداف ت

فإن عملية التنفيذ التعليمي تهُدف إلى توظيف فعلي لمصادر التعلم واستراتجيات التعليم في  وبإيجام:
 سياقها المحدد ومن خالل مهارات وفنيات عرض مناسبة للمحتوى المراد تعلمه . 

: وتتركم هذه العملية حول الحكم على مدى كفاءة عملية   Instructional Evaluationالتعليمي  التقويم-6-5
 التعليم والتعلم ويشمل تقويم :

  التعلم.مصادر 
  التعليم.عمليات 
  التعلم.التقويم النهائي لمصادر 

 فإن عملية التقويم التعليمي تهُدف إلى تقرير مدى فاعلية التعليم وكفاءته في إحداي التعلم.   وبإيجام:
 منل:ويشمل هذه العملية عمليات أخري فرعية  يم:التعل إدارة-6-6

 .التخطيط  
 .التنظيم 
 .التنسيق 
  والتحكم.المراقبة 
  التعليم.إدارة الجودة الشاملة في مجال 
 إلى ضبط ومراقبة عمليات التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ  تهدف فإن عملية إدارة التعليم إيجام:وب

 ومكونات.ة التعلم من عمليات والتقويم وكل ما يتواجد داخل بيئ
 :اآلتي متتابع وفقبشكل  مهارات التصميم صتلخوبشكل عام 

 
 حاجات المتعلمين   تحليل        
 المتعلمين          خصائص تحليل  
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 وتنظيمها الدراسية المادة محتوى تحليل  

 االهداف التربوية العام تحديد 
 االستراتيجيات التعليمية             تحديد 
   الوسائل المناسبة              اختيار 
 -االختبارات المرجعية   تصميم 
 التقويم التشخيصي والضمني تنفيذ     
 -التقويم الختامي  تنفيذ   

  وأهدافها:نماذج التصميم التعليمي -7

 . Instructional  Design  Modelمفهوم نموذج التصميم التعليمي -7-1
ل تقويمه(-)إنتاجهمجرد لوصف اإلجراءات والعمليات الخاصة بتصميم التعليم وتطويره  تصور عقلي بأنه:ُيعرف النموذج 

هيئة رسم خطي أو تمنيل بصري مصحور بشرح  علىوذلك في صورة مبسطة  وتمنيلهالوالعالقات التفاعلية المتبادلة بينها 
فسيرها وتعديل واكتشاف عالقات ومعلومات لفظي يمودنا بإطار عمل توجيهي لهذه العمليات والعالقات وفهمها وتنظيمها وت

 بنتائجها.جديدة فيه والتنبؤ 
   نالنة أنواع من هذه النماذج وهي :  توجد وفيما يتعلق بأنواع نماذج التصميم والتطوير التعليمي

  نماذج لتطوير التعليم الصفيClassroom Models . 
  نماذج تطوير المنتجات Product Development Models . 
 ماذج لتصميم النظم وتطويرها  نSystems Oriented models . 

 :إلى( نماذج التصميم والتطوير التعليمي 2113خميس  )محمدويصنف 
  نماذج توجيهيةPrescriptive Models . 
  نماذج وصفيةDescriptive  Models . 
  نماذج إجرائيةProcedural  Models . 
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وصف \تحيد

 المحتوى

 وصف / تحديد 

 األهداف

قياس 

السلوك 

 المدخلي

تحديد إستراتيجية 

 التدريس

 تنظيم المجموعات

 زيعهتحديد الوقت وتو

 .تحديد المكان

 اختبار مصادر التعلم

تقويم األداء 

 النهائي 

تحليل بيانات 

 التغذية المرتدة

 ( نموذج " جيرآلش وايلي للتصميم التعليمي /التدريس31شكل ) 

   :لنماذج التصميم العامة األهداف-7-2
 :م إلىعند تطبيقها في مجال التعلي تهدف نماذج التصميم التعليمي

  منظوميه.أسس  علىاالرتقاء بمستوى العملية التعليمية من خالل المشكالت التعليمية  
 التوجيه والوصف والتحكم والتنبؤ تحسين إدارة التصميم والتطوير التعليمي من خالل وظائف. 
 ل الت ذية المرتدة وعمليات المراجعة والتنقيحتقاء بعمليات التقويم من خالر اال.  
  التعليمي.اختبار نظريات التعليم والتعلم التي يقوم عليها التصميم 

  ومنها:وتمخر األدبيات التربوية بالعديد من نماذج تصميم التعليم التقليدي الواقعي 
 .( ,Dick _ 1977  Kemp, 1996 :منمنل نماذج كل  األجنبيلنماذج على المستوى  -

لنموذج المشيقح 1999ميتون  -1998) علي عبد المنعم  من:ر( نماذج علي المستوى العربي نماذج كل 
 ( . 2113خميس  -م 1995الجمار  - 1998

 تصميم التعليمي الواقعي النظامي " التقليدي ". الأمثلة لنماذج -7-3

  Classroom Instructional Design Models الصفي: )التدريس(أمنلة لنماذج تصميم التعليم  أوال:
 ونعرض منها :

ح للعديد من المعلمين من :و هو من النماذج البسيطة التي تصل  Gerlach & Ely 1980نموذج جيرالش وايلي 
مرحلة مركبة وهي األولى التي تشمل ) تحديد األهداف  ا( مراحل منه9ويتكون من ) الحدينة في التعليمرة بذوي الخ

م تحديد واختيار المحتوى الذي يساعد في تحقيقها ( والشكل التالي يوضح عناصر نموذج " جيرآلش وصيا تها ن
 وايلي " ومراحله.
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طور وتخير 

مصادر 

 التعلم

 نقح التعليم

 التعليمي نقح التحليل

ين حلل خصائص المتعلم

 والسياقات

قدر الحاجات 

لتحديد 

 األهداف

صمم ونفذ 

التقويم 

 التكويني 

طور 

استراتيجية 

 التعليمية

طور 

االختبارات 

محكية 

 المرجع

اكتب 

األهداف 

 األدائية 

صمم ونفذ 

التقويم 

 الختامي 

 (:)مصادر التعلم كاملة تقويم( المنظومات –إنتاج)لتطوير التصميم التعليمي  أمثلة لنماذج-7-4

 للتصميم التعليمي على أساس أسلوركاري ": يقوم نموذج دك و   Dick & Carey 1996نموذج " ديك وكاري  -
وتحليل المهام لتحديد  لالذي يتضمن تحديد المشكلة وتقييم الحاجات وتحليلها لتحديد نقطة البدء في بناء البرنامج لمنظوماتال

مع إجراء  لعلمال ايات واأل راض العامة بدقة مراعيا  الخصائص المختلفة للمتعلمين والسلوك المدخلي والمتطلبات القبلية للت
" )المطور(   1996تحليل للسلوك التعليمي في كل خطوة من خطوات البرنامج ويوضح الشكل التالي نموذج " ديك وكاري 

مصادر التعلم واألسالير التعليمية للتنمية مهارات المعلمين الجدد في التصميم  ويعتبر البعض نموذج ديك كاري نموذج جيد
 من المراحل التالية : كما بالشكل : للمعدا  " Dick & Carey"ويتكون نموذج " ديك وكاري  . Modules النسقيةكالوحدات 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 " نموذج ديك وكاري الُمعدل "



11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التغذية 

 الراجعة

 

 

 

 

عمليات 

المراجعة 

 والُتَعديل

 

 مين.تحديد خصائص المتعل -
 تحديد الحاجات التعليمية للموضوع والغرض العام. -
 والمواد المتاحة. ردراسة واقع المصاد -

 

 وترتيب تتابعها. ABCDصياغة األهداف سلوكيا  -
 تحديد عناصر المحتوى التعليمي. -
 محكي المرجع. –بناء اختبار  -
اختيار خبرات التعلم وطريقة تجميع التالميذ،  -

 وأساليب التدريس لكل هدف 
 اختيار الوسائط والمواد التعليمية. -
تصميم الرسالة التعليمية على الوسائط المطلوب  -

 إنتاجها.  
 تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلم. -
 وضع استراتيجية تنفيذ التعلم. -

  

 لحصول على الوسائط وإعداد التسهيالت:ا   -      

 اقتناء من المتوفر.   -      

 .يل من المتوفرتعد    -      

 .إنتاج جديد      -      
 تجريب مصغر لعمل التقويم البنائي. -

 تجريب موسع لعمل التقويم النهائي / التجميعي. -

 

مرحلة 

 التحليل

 

 

 

 

 

مرحلة 

 التصميم

 

مرحلة 

 اإلنتاج

مرحلة 

 التقويم

 الدمج والنسخ والتوزيع. -

 والتقويم المستمر.المتابعة  -

مرحلة 

 االستخدام

 نموذج عبد اللطيف بن صفي الجزار:-

حيي يمكن تطبيقه على مستوى درس واحد أو على مستوى وحدة  ليتكون هذا النموذج من خمسة مراحل
 لطلر المعرفة السابقة بمقررات تكنولوجيا التعليم والوسائط التعليميةوقد أظهرت مواصفات النموذج أنه يت لدراسية

كما أشار مؤلف النموذج إلى   لوذلك الن النموذج يتمشى مع منهجية المنظومات وخطوات التفكير العلمي
ليمي نالي عشرة خطوة تدور حول الواقع التع وهي مؤلفة مناإلجراءات التعليمية التي تراعى عند تطبيق النموذج 

واستراتيجيات التعليم والتدريس  لواألهداف والمقاييس واالختبارات التي تستعمل للحكم على تحقق األهداف
كما تتضمن هيكل البناء األولى وعمليات  لومصادر التعلم ودور كل من المتعلمين والعناصر البشرية األخرى

الت ذية الراجعة التي تساعد في عمليات الترابط الُتَعديل عليه نتيجة التجرير االستطالعي وعمليات التقويم و 
نتاج برمجيات الوسائط المتعددة  والتعديل في كل خطوات السير في بناء المنظومة كما هو في  التفاعليةلتصميم وا 

 الشكل اآلتي
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 فيهلية التصميم التعليمي وتؤثر األسس النظرية والمدارس التربوية التي تحكم عم-8

جراءاته إلي أربعة مدارس صنيف األسيمكن ت نعرضها بإيجام فيها  رئيسةلس النظرية التي تؤنر في طبيعة التصميم التعليمي وا 
  يلي:

  المدرسة السلوكية األولى:مدرسة ال
 اإلدراكية.المدرسة المعرفية  النانية:المدرسة 

 .البنائيةالمدرسة  النالنة:المدرسة 

 .المتعددةات مدرسة الذكاء الرابعة:المدرسة 
 :ويوضح الشكل اآلتي طبيعة العمل وفق كل مدرسة
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المدرسة 

 اإلدراكية

المدرسة 

 البنائية 

المدرسة 

 لسلوكية ا

ل يوضح طبيعة ومستوى العالقة بين شك

المدارس التربوية الثالثة : السلوكية 

 واإلدراكية والبنائية .

  الحظ العالقة الضعيفة بين مالمح

 البنائية والسلوكية.

  الحظ العالقة القوية بين مالمح  

 البنائية وإلدراكية المعرفية.     

 
 
 

 

 

 

 

 البنائية اإلدراكية السلوكية أوجه المقارنة م
       تقسيم المحتوى الدراسي إلى أجماء ص يره 1

2 
تحديد وصيا ة دقيقة لألهداف في صورة سلوكية 

 قابلة للمالحظة والقياس
      

       سهولة تحديد المخرجات 3
       رة في قياس المخرجاتصعوبة كبي 4

5 
التركيم على العمليات العقلية الداخلية في دماغ 

 المتعلم
      

       تحديد نقطة البدء في التعليم باختبارات قبلية 6
       التبعية لفكر المصمم التعليمي وأسلوبه الخاص 7
       التقويم الكمي 8
       التقويم الواقعي األصيل 9
       مهمللبيئة التعليمية دور  11
       استخدام التعميم والت ذية المرتدة 11
       التعليم الفردي والتعاوني 12

 دور التكنولوجيا ومنتوجاتها 13
أدوات لتسهيل 

 التعليم
 )التعلم منها(

أدوات لبناء 
التعلم ذا 
 المعني

 )التعلم معها(

أدوات لبناء 
التعلم ذا 
 المعني
 معها()التعلم 
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 التعليمي:عتقادات الخاطئة نحو التصميم المفاهيم واال-9
 والجهد:التصميم التعليمي مضيعة للوقت  األول:االعتقاد الخاطئ -

ولكن المردود االيجابي لها يعادل  إلتمامهالربما تحتاج عملية التصميم التعليمي بعضا  من الوقت والجهد  التعليق:
 عناصرها.تعلم وضبط منظومة العملية التعليمية بكافة أداء المعلم والم في:هذا الوقت والجهد والذي يتمنل 

بداعاته:يد من حرية المعلم التصميم التعليمي ُيق الناني:طئ االعتقاد الخا-  وا 
عندما يمارس المعلم عمليات التصميم التعليمي ومهاراته اإلجرائية فإنها من المتوقع أن تسهم في تحرره  التعليق:

دارة العملية  مهام:نها مباشرة للطالر وت ير دوره إلى من قيود نقل المعلومات وتلقي التوجيه واإلرشاد التعليمي وا 
 تامة.التعليمية بحرية 

: يحتاج التصميم التعليمي إلى عمليات معقدة وصعبة الممارسة والتنفيذ داخل الفصل ياالعتقاد الخاطئ النال-
 المدرسي:
لتعليمي ومهاراته يحتاج إلى نوع خاص من التدرير والممارسة أن التعامل مع عمليات التصميم ا كال ش التعليق:

حتى تتحول إلى عادات يمارسها المعلم وتصبح جمءا  من تكوينه المهني وعندها لن يست ني عنها أبدا  ألنه 
  المنشود.سيستشعر دورها العظيم في تسهيل إجراءات التعليم والمساهمة في حدوي التعلم 

 العام.يرتبط التصميم التعليمي بمجال الهندسة وعالقته تبدو ضعيفة بالتعليم  ع:الراباالعتقاد الخاطئ -
ولكن   Engineeringكعملية مشتق من مجال الهندسة   Designingبالفعل يبدو أن مفهوم التصميم  التعليق:

مية محددة تشبه ُتعالج تعلي منظوميهالهدف هنا هو النظر لعملية التصميم التعليمي على أنها مخططات تعليمية 
 في تكوينها مخططات الرسم الهندسي .

يُصلح التصميم التعليمي عند التخطيط بعيد المدى للمقررات والمناهج الدراسية  الخامس:االعتقاد الخاطئ 
 اليومية:س و المتكاملة وال يصلح لتخطيط الدر 

للتخطيط بعيد المدى منل نموذج )كمر( أن المتتبع لنماذج التصميم التعليمي سيجد أن هناك نماذج تفيد  التعليق:
وهناك نماذج تصلح عند تخطيط  الكاملةلوهي النماذج التي تصلح عند التعامل مع المناهج والمقررات الدراسية 

 الدروس اليومية أو الوحدات النفسية نموذج ) جيرالش ويلي لنموذج ديك وكاري ( .
 التعليمي:ون عند التعامل مع مهارات التصميم ومن الممارسات العامة األخرى التي يهملها المعلم

 للطالر.يل /تحديد خصائص المتعلمين واالكتفاء فقط بالتركيم علي المعلومات ونظم نقلها إهمال تحل-
  .ابلة للقياس والمالحظة والتحقيقصيا ة األهداف التعليمية بصورة عشوائية  امضة و ير ق -
 الموضوع.متكاملة بين عناصر  منظوميهقويم مرجعي المحك كرؤية عدم الربط بين األهداف والمحتوى والت-
 صيا ة األهداف لتعالج مجال واحد  البا  ما يكون المجال المعرفي ) تمويد بالمعلومات (.-
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أو  تقويم( المنظومات-عدم اختبار نموذج مناسر للتصميم التعليمي يتم في ضوءه تصميم تطوير )إنتاج-
 .مصادر التعلم المتنوعة 

عدم االلتمام بموجهات ومضامين أحد األسس والنظريات والتربوية والتي تشمل أربعة مدارس تربوية رئيسة هي -
 المركر(الذكاء -البنائية-اإلدراكية–المدارس )السلوكية 

 

 جماعي تطبيقينشاط مهاري 

نم تنفيذها في ضوء  لتعليمية ككللوالعملية اتهتم بتصميم المواقف التعليمية  من المؤكد أن تكنولوجيا التعليم     
في مجال التعليم واالتصال البشري مستخدمة في ذلك الموارد البشرية نتائج البحوي  منأهداف محددة ونابعة 

  و ير البشرية إلكسار التعليم مميدا  من الفاعلية..........

حول تصميم الل ما درست من خبالتعاون مع أفراد مجموعتك التدريبية وفي ضوء فهمك لمضمون الوحدة و 
لتصميم موقف ونموذج بعمل شكل تخطيطي  أد الموضوعات في مجال تخصصك وابدأح اختارالموقف التعليمي 

الملحق المرفق للخطوات اإلجرائية لتصميم المواقف االستفادة من بتعليمي يصلح لتقديم هذا الموضوع وذلك 
  ناسبة. تخطيطك بالخبرات التعليمية الم التعليميةل مدعمة
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 ثرائيةاألنشطة اإل -11

 .  Behaviorismالمدرسة األولى : المدرسة السلوكية -11-1
وهي التي تعتمد علي النموذج السلوكي المباشر في التصميم والذي يرى أن " التعلم هو ت ير في السلوك نتيجة 

المنبه( واالستجابة الناتجة عن الفعل أما  -المرور بخبرة أو تدرير معين ل حيي يتم االعتماد على الفعل )المنير 
 يعرف بعالقة

   "R              S     "Stimulus              Responses " 
" ال يمكن رؤية  Mind is a black boxويمكن تشبيه نظر المدرسة السلوكية لعقل المتعلم كالصندوق األسود " 

حرجاته دون الكشف عن طبيعة العمليات العقلية التي تحدي ما ما بداخله ولكن يمكن التعرف علي مدخالته وم
 االستجابة.بين ظهور المنير وحدوي 

جراءات التوجه السلوكي في تصميم مصادر التعلم )الصالح وآخرون    (:2113سمل خمي2116أهم مالمح وا 
  والتدرير.إجراء اختبارات قبلية لتحديد نقطة البدء في موقف التعليم 
 السلوكية.ج القابلة للمالحظة والقياس من خالل تحديد دقيق لألهداف التعليمية تأكيد النوات 
  تعليمية.تحديد محتوى التعليمي محدد البنية في ضوء األهداف التي تم صيا تها في صورة نواتج 
  التعليم.التأكيد على أهمية البيئة ودورها في عملية 
  أنه أسلور خطيLinear   جراءات تعليمية و تدريبية متتابعة.في  البيته يتبع نشاطات  وا 
  يركم علي التكرار والحفظ والتعلم الهش الُمجمأFragile & Fragmented Learning  . 
   إمكانية تطويع التعليم وجعله أكنر قابلية وتحكيمControllable  حيي يتم عادة تحديد خط البدء

Baseline  و مرحلة السلوك النهائيEnd Result   قدرة المتعلم على األداء ) األداء هو عبارة لذي يمنل
 عن وحدة قياس التعلم السلوكي ( .

  االستجابة.إهمال دور العمليات الذهنية الداخلية التي يمارسها المتعلمون خالل مدة ظهور المنير وحدوي 
  التعلم.للمعلم دور كبير في تصميم خبرات 
 نته من خالل المعممات المحسوسة والت ذية الراجعة استخدام التعميم الذي يقوي التعلم ويعمل على صيا

 والنهائية.المستمرة 
استخدام التلميحات والممارسة التأكيد الروابط القائمة بين المنيرات واالستجابات لتعمل على تسريع التعلم وحدوي 

  المعقد.التعلم الذي يتدرج من البسيط إلى 



17 
 

 
 

 ) Sمعلم يشرح )مثير 
 المتعلم

 عقلية كالصندوق األسود

تعليم هش سريع  تعزيز تغذية مرتدة

 النسيان
المستجابة 

R 

 ( شرح مبسط لمعالم االتجاه السلوكي عند البدء في تصميم مصادر العلم وتنفيذ عمليات31شكل )

 التعليم 

 لوجيا كأداة مساعدة للتعليمونستنتج : من ذلك أن هذه المدرسة تنظر للتكنو

 لى معرفة النتائج مما يعمم تلك االستجابة المعممة ويقويها إتباع المتعلم بعض أنماط السلوك التي تؤدي إ
 ظهورها.ويميد من احتمال 

 
 

 

  

 

 

 

  كي في التصميم التعليميلقد ساعد على استمرارية النموذج السلو: 

" التي تركم على تمويد المتعلمين بكم هائل من المعلومات التدريسى استراتيجيات التعليم "االعتماد عل –
المحدودة نم اختبارهم فيها من خالل نظم وأدوات تقويم تعتمد علي نقافة الذاكرة ) شحن وتفريغ  والمهارات

 معلومات عبر اختبارات الورقة والقلم (.
تعود المعلمون والمصممون على هذا األنموذج المألوف لديهم إضافة إلى عدم تمكنهم من مهارات تطبيق  –

 رس :اإلدراكية والبنائية و الذكاءات المتعددة.نماذج التعلم الحدينة المنتمية للمدا

 

 

 

 

 

ونستنتج من ذلك أن التكنولوجيا ومصادر التعلم تستخدم كأدوات مساعدة 

لتسهيل عمليات : تنظيم المعلومات ومعالجتها واستدعائها من الذاكرة 

 البشرية
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 :  Cognitivismالمدرسة المعرفية اإلدراكية  الثانية:المدرسة -11-2

 المدرسة:نالحظ أن هذه 

  تركم علي محاولة فهم الكيفية التي يتعلم بها المتعلمون ويعالجون بها/المعلومات من خالل نمذجه
 Information  Modelموذج تجهيم المعلومات ومعالجتها التعليم علي التعلم علي أساس ن

Processing   والذي يهدف إلي تقليل العرء اإلدراكي المعرفي علي المتعلمين ومساعدتهم علي ترميم
Encoding   ما تعلموه ) تحويل المعلومات إلي وحدات قابلة للتذكر ومساعدتهم علي تشكيل بنية
 .( معرفية منظمة

 
 بر لطبيعة وحجم القدرات والمعليات الذهنية الداخلية التي يقوم بها المتعلم أنناء عملية تعطي ومنا  أك

) وهي المدة مابين ظهور المنير وحدي االستجابة ( باعتباره فردا  نشطا  ومنظما  للمعلومات وُمَرِمما  التعلم.
جديدة . انطالقا من القاعدة  لها ومدمجا  إياها في بنيته المعرفية بهدف استدعائها وتوظيفها في موافق

المعرفية التي تري إن " فهم وتحديد القدرات العقلية للمتعلم سوف يمكن المصمم من تكليفهم بمهمات 
 القدرات.مناسبة لهذه 

  تركم علي استخدام الت ذية المرتدة المرتبطة بمعرفة نتائج المتعلم ألدائه وتنظيماته التي تجري علي
 .   Transformationsل دعم الروابط الذهنية وبناء نظم التحويالت أبنيته المعرفية من أج

  للمتعلم.تعطي أهمية كبرى للخبرات السابقة 
  لكي يحدي التعليم ذو المعنيMeaningful Learning  بد من إعادة تنظيم البنية المعرفية  ال

 فينتج معرفة معدلة . للمتعلم ويتم ذلك من خالل التكامل والدمج بين المعرفة القديمة والجديدة
  تعتمد على تقديم المادة التعليمية بشكل متتابع ومتسلسل ومنظوميSystematic  ومنظم

Organized   وتعتبر عملية تنظيم خبرات الموقف التعليمي وتقسيم الخبرات التعليمية إلى أقسام ص يرة
 .المعنىإلحداي التعلم الفعال ذو  وفقا  ألهداف تعليمية محددة ُيشكل األساس

  .االهتمام بسرعة التعليم والتعميم ومعرفة نتائج التعلم وتصحيح أخطا التعلم وأوال  بأول 
  المدرسة.التعلم باالكتشاف وخرائط المفاهيم من ابرم األسالير والتعليمية المنتمية لهذه 
  التعلم.مصادر ليعمل المعلم كموجه ومرشد ومنسق واحد 
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  التعاوني.يشجع المعلم طالبه على التعلم 
 رف السابقة مع المعرفة الجديدة .ايشجع المعلم طالبه على المشاركة االيجابية وتحفيمهم لربط المع 

ولذلك فيمكن القول أن هذه المدرسة ونماذجها قد ساهمت بشكل كبير في كيفية بناء وتصميم برامج 
المعلومات واستدعائها من  ومصادر التعلم وفق خصائص المتعلمين وخاصة ما يتعلق منها بكيفية تخمين

 .(2116لالدماغ البشرية )عادل سرايا
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .  Constructivismالمدرسة البنائية  الثالثة:المدرسة -11-3

يرى أتباع هذه المدرسة أن المتعلم يبني معرفته بنفسه في خبراته الخاصة ويحدي التعليم عندما يقدم المتعلم ببناء 
بناء تعلم قوي ذا معنى  يؤدي إلىنشط ومنظم ذاتيا  كما أن ممارسة المتعلم لحل المشكالت المعرفة من خالل تعلم 

 علي.وبإيجام فإن هذه المدرسة تؤكد 

  المعلم.بناء المعرفة يتم بوساطة المتعلم بدال  من نقل المعرفة بوسط 
  ضرورة االهتمام بالنمو المعرفي اإلدراكيCognitive Development  وتكييف الخبرات التعليمية  للفرد

 طبقا  لذلك ل وهذا ما يشار إليه بالبنائية الفردية 

تعلم فعال ذا  المتعلم مصادر تعليم )مثيرات(

 معني

تشكيل بنية 

 معرفة منظمة

 لمعالم االتجاه المعرفي اإلدراكي عند البدء في تصميم مصادر التعلم وتنفيذ عمليات التصميم التعليمي شكل )( شرح مبسط 
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Individual Constructivism  ( 1980- 1896ويعود الفضل في ظهورها للعالم جان بياجييه  ) Jean 
Piaget. 

  لشراكة الفكرية التعليم التعاوني وا أهمية:النمو العقلي يتأنر كنيرا  بالتفاعل االجتماعي ومن هنا تأتيShared 
Cognition   والشراكة في الذكاءShared Intelligence   والتعددية في وجهات النظر بين المتعلمين أنناء

 Constructivism  Socialعملية اتعلم مع إهمال التعلم التنافسي ل وهذا ما يشار إليه بالبنائية االجتماعية 
 L.S. Vygotsky.   1896- 1934جو تسكي والتي يعود الفضل في ظهورها للعالم في 
   التفكير التأمليReflection Thinking   تاحة الفرصة للمتعلم بالتحكم في تعلمه والتفكير حول التفكير وا 

وتوجيه لهذا التعلم مع تعقيبه علي ما تعلم ل أي ) يدرك المتعلم معرفة كيف يعرف ل وكيف يفكر ل وكيف 
 البنائية.كل ذلك يحتل مكانة مهمة في المدرسة  معينة(ذا وكيف حل مشكلة يتعلم . ومقدرته على شرح لما

  المحتوى الذي يقدم معرفة مجردة من  )أيفالسياقات الضعيفة  معنىلالتعلم يحدي في سياقات واقعية ذات
تذكر  حول:حيي يصبح التعلم متمركم  وهشةلسوف ُينتج معرفة هميلة  فيها(سياقاتها وظروفها التي تحدي 

 معها.المعلومات المجردة التي ال معنى لها وليس أدوات مفيدة لفهم العلم والبيئة المحيطة والتفاعل 
 ل وبمعنى أخر أدوات لبناء التعلم وليست أدوات للتعلممنتوجاتها تمنل أدوات ابعملياتها و  التكنولوجيا أو التقنية

وهذا يتطلر تحوال   ;كما المدرسة السلوكية ( المتعلم وليس التعلم وليس التعلم منها )   Withيتعلم معها 
 جوهريا  في دور التكنولوجيا التقليدي في المدارس .

  المتعلم مطالر بممارسة مهارات االستقصاءInquiry   لحل مشكالت حقيقية في البيئة وممارسة مهارات
 التعلم الذاتي ومهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين .

 
 
 

 

 
 
  

 مصدر تعلم

برنامج وسائط متعددة مصمم 

 في صور مشكالت

 

 المتعلم

 تعلم سياقي ذات معني

بناه المتعلم بنفسه يمكن 

االستفادة منه في مواقف 

 جديدة +حافز ودافعية قوية
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  نماذج تطبيقية إضافية لتصميم التعليم-11

نتاجها نموذجا  الذي يقدم   المنعمعلى محمد عبد  -11-1  للتصميم برامج الوسائط المتعددة التفاعلية وا 
ويتكون هذا النموذج من ست مراحل يوضحها  يعرض فيها وصفا  تفصيليا  لمجموعة من المراحل التي يشملها

 التالي: الشكل

 

 

    
   
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 تحديد مجال االهتمام.

 .ةالمتعددة التفاعليجدوى توظيف الوسائط 

 اختيار المحتوى المناسب.

 تقسيم المحتوى إلى موديوالت تحديد متطلبات التوظيف.

 صياغة األهداف التعليمية.

 . لل محتوى كل موديوتحلي

 .اختيار الوسائط التعليمية.

 وصف بيئة التعلم.
 تحديد أنماط التفاعل.

 تحديد حجم التفاعل وأساليبه.

 وضع خريطة المفاهيم.

 وضع خريطة اإلبحار.

 تصميم واجهات التفاعل.

 .إعداد القصة المصورة والسيناريو األولى

 

 تجميع مصادر التعلم.

 وسائط  إنتاج ما هو مطلوب من

 إعداد السيناريو األساسي.

 اختيار النظام والبرامج المساعدة.

 إنتاج البرامج األولى. 
 اختبار ألفا, اختبار بيتا, إجراء الُتَعديالت.

نشر البرنامج, االستخدام على نطاق واسع, جمع 

 معلومات التطوير المستمر
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مرحلة الدراسة 

 والتحليل

 

مرحلة التصميم 

 التعليمي 

 

 

مرحلة تصميم 

 التفاعل

 

 

 مرحلة اإلنتاج

مرحلة التجريب 

 

 

 

 

 

 

 

مرحلة االستخدام 

 والتطوير 
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 11-2-نموذج عبد اللطيف الجزار المطور للتصميم التعليمي 

 نموذج عبد اللطيف الجزار المطور للتصميم التعليمي

ل والتصميم Analysisيتكون نموذج عبد اللطيف الجمار من خمس مراحل أساسية تتضمن: الدراسة والتحليل 
Design ل واإلنتاج واإلنشاءProduction ل التقويمEvaluation ل ومرحلة االستخدامUse. 

يمكن تطبيق هذا النموذج على مستوى درس واحدل أو على مستوى وحدة دراسيةل أو على مادة دراسية أو مقرر 
ة.كاملل ويتطلر تطبيق هذا النموذج المعرفة المسبقة بتكنولوجيا التعليمل والوسائط التعليمي  

ليميل واألهداف وهناك بعض اإلجراءات التعليمية التي يجر أن تراعى عند تطبيق هذا النموذجل منل الواقع التع
تعليم والتدريسل لتعليميةل والمقاييس واالختبارات التي تستخدم للحكم على تحقق األهدافل واستراتيجيات الا

البناء األوليل  ومصادر التعلُّمل ودور كل من المتعلمين والعناصر البشرية األخرى. ويتناول النموذج كذلك هيكل
ل خطوات السير في في عمليات الترابط والتعديل في ك وعمليات التعديل والتقويمل والت ذية الرجعية التي تساعد

 بناء المنظومة التعليمية.

 تخطيط النموذج:

 Analysis أوال: مرحلة الدراسة والتحليل:

خصائص المتعلمين  تحديد-1  

صف الدراسيل األساسية للمتعلمين كالمرحلة العمريةل وعدد المتعلمينل ونوعهمل وال الخصائص البدايةيتم في 
ادة التي سيتم تدريسها.والم  

 التصنيف العقلي المعرفي: 

يتم ذكر فئة المتعلمين وخصائصها وفقا لمراحل النمو العقلي عند بياجيهل وكذلك مرحلة النمو النفسي واالجتماعي 
 التي ينتمي لها المتعلمين وفقا لتقسيم أريكسونل وذكر خصائص هذه الفئة.  

 وفيما يلي سردا وتلخيصا لهذه المراحل وخصائصها: 
 
 

http://www.id4arab.com/2013/09/blog-post_8483.html
http://flatech.montadamoslim.com/t34-topic
http://flatech.montadamoslim.com/t34-topic
http://www.id4arab.com/2013/06/blog-post_17.html
http://www.id4arab.com/2013/06/blog-post_17.html
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
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النمو العقلي عند بياجيه:مرحل   

افترض بياجيه في نظريته أن النمو العقلي يسير في تسلسل نابت يمر به األفرادل وهذا الت ير متدرج مرحلي أي 
عال يمك داد للمرحلة ن الوصول إلى مرحلة قبل المرحلة التي تسبقهال وكل مرحلة هي نتاج للمرحلة السابقة وا 

التالية. وحدد أعمارا ممنية دقيقة وليست نابتة لكل مرحلة عقلية. فاألساس عند بياجيه ليس التقسيمات الممنية بل 
 تدرج العمليات العقلية ومرحليتها.

النمو الحسي الحركي )من بداية الميالد حتى عمر سنتين(: مرحلة-1  
ي حواس ممنلة فوال ليدرك الطفل في بدايته ما يحيط به من أشياء عن طريق األفعال المنعكسة التي يولد بها -

ية األساسية عن والتذوقل واللمسل وعن طريق التفاعل مع هذه االشياء حركيا. وتنمو قدراته المعرف لوالشم لالنظر
 طريق الخبرة والتجربةل والحس والحركة.

ن كان خارج الرؤيال و  - يستمر ذلك يتعلم الطفل فكرة دوام األشياء أي االعتقاد باستمرار وجود الشيء حتى وا 
ة العام األول. حتى نهاي  

تنمو لدى الطفل القدرة على التوصل إلى استعماالت جديدة ألشياء قديمة ليحل مشكلة ما. -  
بدأ عملية اكتسار يتطور في نهاية المرحلة يتطور الوعي بالذات باعتباره شيء مستقل عن البيئة المحيطة وت -

د على استعدادات ورانية وحركات شهر يتحول من كائن عضوي يعتم 24-18الل ةل وفي مدة قصيرة من 
  انعكاسية إلى شخص يستخدم التفكير الرممي.

سنوات(: 7إلى  2)ما قبل العمليات  مرحلة-2  
.الرموموالتعامل بالل ة بشكل كبير  منها: استخدامتتكون في هذه المرحلة بعض مظاهر النمو العقلي  -  
التصنيف )كاللون والنوع(.من خصائص هذه المرحلة تكون المفاهيم أهمها مفهوم  -  

3-يتمركم الطفل في هذه المرحلة حول ذاتهل فيصف بياجيه تفكير الطفل في هذه المرحلة بأنه متمركم حول 
وال يستطيع  نظر األخرىالاألطفال يرون العالم من خالل تجاربهم ويجدون صعوبة في فهم وجهات ف ذاته الذات

فالطفل دائم التركيم في نفسه.  توقع كيف تبدو األشياء بالنسبة لألخر.   
سنة(: 12 -7مرحلة العمليات المحسوسة "المادية" )-3  
ألطفال القيام ببعض و المهارات المعرفيةل حيي يستطيع اتمنل هذه المرحلة مرحلة التعليم االبتدائيل وفيها تنم -

 األعمال العقلية كالجمع والطرح ذهنيا. 
تمداد لدى األطفال القدرة على التصنيف. -  
يتطور لدى األطفال مفهوم نبات األشياء.  -  
تنمو قدرة الطفل على الترتير المتسلسل لألشياء على أساس بعد واحد فقط. -  

http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
http://www.unesco.org/new/ar/education/about-us/who-we-are/history/assistant-directors-general/jean-piaget/
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المصطلحات النسبية الدالة منل )أطولل وأقصر(.يفهم كنير من  -  
سنة(: 21 – 12العمليات الصورية أو الشكلية ) مرحلة-4  
المراهق يفكر في ف لتمنل هذه المرحلة مرحلة المراهقةل فتمداد قدرة األفراد في هذه المرحلة على التفكير المجرد -

ة.األشياء الموجودة في ذهنه وعقله بعيد عن األشياء المادي  
ونة في التفكير يستطيع المراهق استخدام عدد متنوع من العمليات المعرفيه في حل المشكالتل ويكون أكنر مر  -

يجاد البدائل لحل مشكلة ما. لواالستدالل وتمداد القدرة على توليد األفكار وا   

 مرحل النمو النفسي واالجتماعي عند أريكسون:

قسم أريكسون مراحل النمو إلى نمان مراحل على أساس النمو النفسي االجتماعيل وقد أسس أريكسون تقسيمه 
واجه تلك على افتراض وجود أممات نمو حرجة تظهر في مراحل النمو المختلفة. وهو يرى أن الفرد عليه أن ي

ذا أخفق في مواجهة أممة تظ هر آنارها في األممات في مراحلها ويت لر عليها لكي ينتقل إلى المراحل التالية وا 
 المراحل التالية:

شهر(: 18 – 1لثقة مقابل عدم الثقة )با اإلحساس-1  
- يعتبر أريكسون أن االحساس بالنقة بالنفس والبيئة أول مكونات الشخصية السويةل وتظهر في السنة األولى 

ت التواكل الكلي على اآلخرين.ألنها سنوا  
لك ونق بنفسه يتمنل اإلحساس بالنقة في سهولة حصول الطفل على ال ذاءل النومل الراحةل اللذة. فإذا تحقق ذ -

دي في حال عدم وباآلخرينل وذلك يتحقق من خالل أسالير التربية السليمة والجو العائلي المتماسك. والعكس يح
ينعكس على فقدان النقة بالنفس واآلخرين. توفير البيئة لألساسيات مما   

سنوات(: 3 –شهر 18) والشكباالستقالل مقابل الشعور بالخجل  االحساس-2  
االستقاللية )من بعد أن يتمكن الطفل من مرع بذور النقة بالنفس في المرحلة األولى يبدأ بتأكيد اإلحساس ب -

ن(. خالل القيام ببعض المهام بنفسه دون مساعدة اآلخري  
ي تجمع بين الحمم يلعر الجو األسري والكبار دورا في تنمية االستقاللية بإتباع أسالير التنشئة األسرية الت -

الستبدادية وأسالير والتسامح وتجنيبه مشاعر الخجل والشك في قيمته كشخص وجدوى أفعاله. بينما تولد األجواء ا
  الحماية المائدة مشاعر الشك والتبعية.

سنوات(: 6 -3بالمبادأة مقابل االحساس بالذنب ) اساالحس-3  
عهم واالقتناع يسعى الطفل فيهذه المرحلة الكتشاف العالم المحيط به واألشخاص المحيطين به واالرتباط م -

 بامتالكه قدرة تمكنه من التأنير في األشياء والحوادي. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
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إنه يشعر ن تحقيق مطالر وحاجات المرحلة فيقحم نفسه ونشاطاته في المجال الخارجي. فاذا اعيق الفرد ع -
.بالذنر ويصبح انسان خائف متردد  ير قادر على التعبير عن استقالله )سلوك المبادأة(  

سنة(: 12 – 6بالكفاية مقابل الشعور بالدونية ) اإلحساس-4  
تجا قادرا على دا منتنمو في هذه المرحلة مهارات الطفل الالممة للمشاركة في النشاطات المختلفة ليصبح فر  -

 التحصيل واالنجام.
كفاية. ولو حقق الطفل نجاحات أكنر من االخفاقات والفشل في المدرسة أو المنمل سينمو لديه شعور بال إذا -

  تعذر ذلك ينمو لديه احساس الدونية والنقص.
سنة(: 18 -12)بالهوية مقابل اإلحساس باضطراب الدور  اإلحساس-5  
ستمرار من أنا؟ من حيي يبحي المراهق وباستمرار عن ذاته وهويتهل ويتساءل با لة مع المراهقةتبدأ تلك المرحل -

 أكون؟ ما دوري في المجتمع؟ 
أهدافه ويتمكن من  هويته وأهدافه يتمكن من توجيه امكاناته وقواه الذاتية لتحقيق تحديد منإذا تمكن المراهق  -

ذلك  ا يسمى  موض الدور ويعجم عن التكيف. ويعبر عنحل مشكالته. وفي حال لم يتحقق ذلك يحدي م
 االخفاق باضطرابات وسلوكيات كالعصيان والتمرد والشك.

سنة(: 35 -18باأللفة مقابل اإلحساس بالعزلة ) اإلحساس-6  
ع هوية اآلخرين.إذا تم يتعرف الفرد على هوية مستقلة في هذه المرحلة ودور واضح بنجاح فإنه يدمج هويته م -  
الصداقة المتينة. يبدأ اإلحساس بالود واأللفة مع اآلخرين ومشاركتهم حياتهم ويتمكن من تحقيق المواج الناجح و  -

ذا أخفق في تحقيق مطالر المرحلة يكون الفرد أقرر للعملة والفشل االجتماعي.  وا 
التقاعد(: –سنة  35باإلنتاجية مقابل االستغراق في الذات ) اإلحساس-7  
داع واالبتكار.يكون الفرد قادر على العطاء واإلنتاج والخلق سواء كان ذلك بالمواج أو األبوة أو االبيفترض أن  -  
يولد االخفاق في تنمية اإلنتاجيه االن ماس بالذات ويطلر من اآلخرين التساهل معه. -   
الحياة(: نهاية-التقاعدبتكامل الذات مقابل االحساس باليأس )سنوات  االحساس-8  
ي نجاح الفرد حقق احساس الفرد بتكامل الذات بعد نجاحه في المراحل السابقة. حيي تكمن جذور المرحلة فيت -

وقبول دوره في الحياة. في تحقيق النقة بنفسه واالستقاللية واالنتاج الخالقل والقدرة على تحمل المسؤولية والمعامة  
ط عند الفشل جده عندما يشعر الفرد باليأس والقنو ل والعكس يباإلنجاماتينمو مفهوم نابت عن الذات وفخر  -

 باجتيام األممات.
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 تحديد الحاجات التعليمية والغرض العام:

ل وما يتطلر إكسابه يتم في هذه الخطوة تحديد النقص في الجوانر المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين -
 لهم في هذه الجوانر.

ات التعليمية أو المهارات المطلور إكسابها للمتعلمين.يتم كذلك تحديد قائمة بالحاج -  

 المصادر والموارد المتاحة:

دامها لخدمة العملية يتم في هذه الخطوة سرد اإلمكانات والتجهيمات التعليمية المتوفرة والمتاحة والتي يمكن استخ
 التعليمية.

 وعادة ما يتوفر في المؤسسات التعليمية التجهيمات التالية:
مل حاسورل وما يتضمنه من:مع -  
أجهمة حاسر -  

أجهمة عرض داتا شو أو  - LCD 
مكبرات صوتل ومايكروفونات. -  
شبكة حاسبات -  
وصلة إنترنت -  
برمجيات خاصة  -  

من خالل الجدول اآلتي:ويتم سرد هذه اإلمكانات والتجهيمات   
 الجهاز المستخدم إمكانية التوفر النوع المصدر
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لة التصميم: ثانًيا: مرح  Design 

 :صياغة األهداف التعليمية

داف التعليمية يتم ذكر الهدف العام للدرس أو الموضوع الذي سيتم تدريسه باستخدام النموذجل نم يتم ذكر األه
 للموضوعات.

 
 األهداف التعليمية الهدف العام الموضوع

  الهدف العام للوحدة األولى الوحدة األولى
ولالدرس األ         ولاألهداف التعليمية للدرس األ    
الدرس الناني        انياألهداف التعليمية للدرس الن    
الدرس النالي        الياألهداف التعليمية للدرس الن    

 

 تحديد عناصر المحتوى التعليمي

يمية المرجوةل ليتم تحليل أهداف المحتوى التعليميل ويتم تحديد عناصر المحتوى التي تحقق األهداف التع -
 ووقت تدريس كل موضوعل ويتم ذلك وفقا للنموذج التالي:

عناصر  الهدف التعليمي الموضوع
 المحتوى

 وقت التدريس

الهدف العام للوحدة  الوحدة األولى
 األولى

  

        
 الدرس األول

األهداف التعليمية  -
 للدرس األول

العنصر  -
 األول

العنصر  -
 الناني

العنصر  -
 النالي

دقيقة 45  
دقيقة 45  
دقيقة 45  

دقيقة 45العنصر  -األهداف التعليمية  -   
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عناصر  الهدف التعليمي الموضوع
 المحتوى

 وقت التدريس

 الرابع للدرس الناني
العنصر  -

 الخامس

دقيقة 45  

األهداف التعليمية  - 
 للدرس النالي

العنصر  -
 السادس

دقيقة 45  

 

 بناء االختبار محكي المرجع:

يقه على دى تحقق األهداف التعليميةل لتطبيتم في هذه المرحلة بناء االختبار محكي المرجع لقياس م -
 المتعلمين.

.لتحديد عدد الفقرات الخاصة بكل موضوع وبكل هدف تعليمي تالمواصفايفضل استخدام جدول    
 

 اختيار خبرات التعلُّم للتعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط:

ل ويتم ذلك وفقا لى أهداف كل موضوع تعليمييتم في هذه الخطوة تحديد مصادر التعلم ووسائطه المتعددة بناء ع
 للنموذج التالي:

 االختيار النهائي بدائل عناصر الوسائط المتعددة الهدف
1الهدف  أوراق المطبوعات التعليمية بأنواعهال و  - 

 النشاطل والمراجعل والدوريات.
 

2الهدف  األفالم التسجيالت السمعية والفيديو و  - 
بتة سوم نار  –الحلقية وتشمل: )صوت 

فيديو(. –صور متحركة  –  

 

3الهدف  المجسمات والعينات -    
4الهدف  اتالمص رات الفيلميةل والشفافي -    
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 اختيار عناصر الوسائط والمواد التعليمية:

النصوص. -  
الصورل المخططات. -  
مقاطع الفيديو. -  
الموسيقىل األصواتل والمؤنرات الصوتية. -  
ات فالشالرسوم المتحركةل ملف -  
البرمجيات التفاعليةل برمجيات عناصر المحاكاة. -  
االختبارات والتدريبات المبرمجة. -  

 تصميم الرسالة على عناصر الوسائط المتعددة:

التفاعلل إضافة إلى طريقة والخبرات التعليمية والتفاعل الذي يتم لتنفيذها ونوع الخبرة و  التعليميةليتم سرد األهداف 
الي: نل وأسلور واستراتيجية التدريس المتبعة لتدريس كل هدفل كما بالنموذج التتجميع المتعلمي  

رقم 
 الهدف

 الخبرات التعليمية
 تفاعل

 طريقة تجميع الطالر وأسلور التدريس

 مع المعلم
 مباشرة

 برمجية أو
 موقع وير

 بديلة

 مع المحتوى
 مجردة

 تجميع فردي
 أنشطة تفاعل

 فردي

مجموعات 
 ص يرة

ي لتعليم تفاع
 وتعاوني

ةمجموعات كبير   
عرض ونقل 

 معلومات

1 
ة المحاضر 

أو 
 الحصة

محتوى 
المحاضرة 
أو الحصة 

ة بالبرمجي
 أو الموقع

توميع 
المحتوى 
المطبوع 

للمحاضرة 
أو الحصة 

على 
 المتعلمين

 
البرمجية 

 التعليميةل أو
يميالموقع التعل  

 

 
 منتدى الموقع

 التعليمي
 
 

 
المحاضرات أو 
ميةالحصة التعلي  

 

2 
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3 
      

4 
      

5       
 

 تصميم األحداث التعليمية وعناصر عملية التعلُّم:

دارته وتحقيق األهداف المنشودةل  تشمل هذه الخطوة إجراءات التعلُّم والتدريس التي تسهم في أحداي التعلُّم وا 
توظيف مصادر التعلُّمل وهذه العناصر وفق ا لنموذج الجمار تكون من: و   
                                           االستحواذ على انتباه المتعلِّم. -1
تعريف المتعلِّم بأهداف التعلُّم -2  
     استدعاء التعلُّم السابق. -3
عرض  -4

                                                                                            المنيرات.
                                                                                            توجيه التعلُّم. -5
                                                                         تحرير وتنشيط استجابة المتعلِّم. -6
تقديم الت ذية الراجعة. -7  
والتشخيص والعالج.  قياس األداء -8  
    مساعدة المتعلِّم على االحتفاظ وانتقال التعلُّم. -9

 تصميم أساليب اإلبحار وواجهة التفاعل مع البرنامج:

لتعليميةلواختيار علم مع البرمجية ايراعى في هذه الخطوة اتباع أسالير اإلبحار واالنسيار المناسبة لتفاعل المت
 الواجهة المناسبة لذلكلوكذلك اختيار أشكال التفاعل مع البرمجية والتي تتمنل في:

. الض ط على رمم أو مساحة أو عنصر على شاشة الحاسر.1  
. اختيار عنصر أو أمر من قائمة منسدلة يتم عن طريقها التفريع واالختيار.2  
البيانات  متصلة بالكمبيوتر منل الكاميرال والسماعاتل والمايكروفونل وجهام عرض . استخدام أجهمة مساعدة3

LCD. 
. التفاعل البصري مع ملفات فلشل أو لقطات الفيديول أو الصور والمخططات.4  

http://www.id4arab.com/2013/05/blog-post.html
http://www.id4arab.com/2013/05/blog-post.html
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 تصميم سيناريو الموقع التعليمي بمساعدة الكمبيوتر:

تشتمل هذه الخطوة على تصميم سيناريو لمكونات البرمجية التعليمية متعددة الوسائطل والذي من خالله يتم وضع 
ناتها من عناصر خريطة إجرائية تشمل على خطوات تنفيذ البرمجية التعليميةل متمنلة في أشكال الشاشاتل ومكو 

تفاعلية(.يول الرسوم التخطيطيةل الرسوم المتحركةل العناصر الالوسائط المتعددة )الصوتل الصورةل الفيد  

 تصميم استراتيجية التعليم، والتفاعل مع البرنامج:

مية المحددة تعتبر استراتيجية التعلم خطة عامة ومخصصةل تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التعلي
 والمرتبة في تسلسل مناسر لتحقيق أهداف تعليمية معينة. 

ية التعلم الفردي تكون هي وفقا لطبيعة البرمجيات التعليمية التي يتم تش يلها على أنظمة الكمبيوترل فإن استراتيج
 األنسر عند تحقيق المتطلبات الالممة لتحقيق األهداف.

ليمية الجدول التالي يصف هذه األنشطة واألدوار الخاصة بالمعلم والمتعلم ودور الوسائل والوسائط التع
مستخدمة.ال  
 

 

 

 
يةالوسائل التعليم  ما يقوم به المعلم ما يقوم به المتعلِّم 

 الهدف التعليمي:
ةاستنارة دافعي  
   الطالر للتعلم

 

اتتعريف الطالب  
بأهداف الدرس     

 

طلر استجابة 
    للهدف

ة الت ذية الراجع     

http://www.id4arab.com/2012/04/blog-post.html
http://www.id4arab.com/2012/04/blog-post.html
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 Production ثالثًا: مرحلة اإلنتاج واإلنشاء 

أو إنتاج الوسائط المتعددة:اقتناء أو تعديل   

بالنموذج التالي: واألجهمة( والتسهيالتل كما -المواد  –يتم في هذه المرحلة اختيار الوسائط التعليمية )المحتوى   
 

 

 

 

 

 

 التسهيالت األجهمة المواد المحتوى
رمحتوى المقر   

 صور ملونة
جهام كمبيوتر -  
 برمجيات إنتاج الرسوم -

 والصور
 إنتاج جديد

محتوىنصوص ال  
جهام كمبيوتر -  
برمجيات معالجة  -

 النصوص
 إنتاج جديد

 أسئلة مطبوعة
جهام كمبيوتر -  
برمجيات معالجة  -

 النصوص
 إنتاج جديد

ميةالبرمجية التعلي  
جهام كمبيوتر -  
 برمجيات إنتاج البرامج -

 التعليمية
 إنتاج جديد



33 
 

 
 

 رقمنة عناصر الوسائط المتعددة وتخزينها:

- تستخدم البرامج المختلفة إلنتاج الوسائط المتعددةل حيي تستخدم برامج معالجة النصوص منل برنامج 
Microsoft Word وم لتجميع نصوص الدروس ومحتوياتها وتنسيقها. ويستخدم برنامج معالجة الرس 

لتصميم الواجهة الرسومية للبرمجية. كما يستخدم برنامج    Adobe Photoshopوالصور Adobe Flash في  
CMS Toolتصميم الرسوم المتحركة. كمايستخدم برنامج إدارة المحتوى اإللكتروني  منل برنامج  

WebTexpress أو   Lectora إلخراج البرمجية في شكلها النهائي.   
 

 Evaluation  رابعا: مرحلة التقويم

ئي:التقويم البنا  

بدء في الدراسة من يتم من خالل اختبار قبلي واختبار بعديل حيي يطبق االختبار القبلي على المتعلمين قبل ال
مجية التعليمية.خالل البرمجية التعليميةل ويتم تطبيق االختبار البعدي بعد االنتهاء من الدراسة بواسطة البر   

   تحقق األهداف الموضوعة.التأكد من و  تحصيلهاتسجل بعد ذلك النتائج التي تم 

 التقويم النهائي:

ت التي تنتج بعد االنتهاء من عمل التعديالت التي يوصى بها المحكمونل أو الخبراءل أو ممالء العملل والتعديال
 عن التجرير االستطالعي تصبح البرمجية جاهمة للتجرير على مجموع كبيرة من المتعلمين.

 

 خامسا: مرحلة االستخدام

ام الميداني:االستخد  

سخة منها على يتم في هذه الخطوة تطبيق البرمجية في الفصل الدراسي أو في معمل الحاسرل أو يتم توميع ن
 المتعلمين ليتم التعلم من خاللها.

 
 

http://www.id4arab.com/2013/05/blog-post_30.html
http://www.id4arab.com/2013/05/blog-post_30.html
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 المتابعة المستمرة: 

له.يرصد المعلم أو الباحي ردود أفعال المتعلمين والمتخصصين حول البرمجيةل ويعدل ما يجر تعدي  
يم الذاتيالتقو   

 ؟التعليمي التصميم نشأةارسم مخطط تفصيلي لمراحل -1
 ؟التعليمي التصميم مفهوموضح -2
 ؟التعليمي التصميم فعر -3
 ؟التعليمي التصميم علم هميةاشرح أ-4
 ؟التعليم تصميم أهدافوضح -5
 ؟التصميم التعليمي الستة الرئيسة مهارات وعمليات دحد-6
 ؟م التعليمي ومجال استخداماتهابعض عناصر نماذج التصمي حلل-7
 ؟التعليمي التصميم عملية تحكم التي التربوية والمدارس النظرية األسسلخص أهم -8
 ؟المفاهيم واالعتقادات الخاطئة عند ممارسة التصميم التعليمي ومهاراته حدد-9

 . تخصصكأحد نماذج تصميم التعليم لتصميم أحد الموضوعات في مجال  طبق-11
 

 الخالصة
 

ُتعني تكنولوجيا التعليم في ضوء نظرية النظم بتصميم مجال التعليم والتعلم من خالل هندسة المعرفة والمناهج لتخطيط ذلك 
والمصمم حول مبدأ منظم ومتسق ومرن على أساس من الدراسة العلمية التي تستند إلى  األطرافلالنسيج المتشابك المتالحم 

 بيق األسالير التقنية الحدينة وليس المسايرة الجامدة للمنهج التعليمي.استخدام التكنولوجيا التعليمية لتط

وطبقا  لنظريات التعلم التي تستند عليها االستراتيجيات التعليمية/ التدريسية في تيسير تطبيقها مختلف التكنولوجيات لتحقيق   
ذا تعددت النماذج التي تناولت تصميم البرامج التعليمية األ راض وال ايات التعليمية التي تمنل الهيكل األساسي لخرائط التعلم. ول

 أو لمستويات إتقان تعلمها. المستهدفةلأو لطبيعة األهداف ونواتج التعلم  والعمقلتبعا  لمستوياتها من حيي الشمول 

ما بينها من  العمليات وتبرمأطر أو مخططات عامة توضح هذه  ىو ني عن البيان أن عمليات التصميم التعليمي تحتاج إل
 لكي يسهل فهمها وتفسيرها. عالقاتل
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