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مفھوم التصميم
التعليمي

ھو عملية دراسة وتفكير وتحليل فيما ينبغي أن يكون عليه المنتج
التعليمي

مفھوم التصميم التعليمي

ھو عملية بناء المنتج
التعليمي

مفھوم التصميم التعليمي
كعملي ة :ھ و عملي ة تحدي د المواص فات التعليمي ة الكامل ة ألح داث
التعليم ومصادره ،ك نظم كامل ة للتعل يم ،ع ن طري ق تطبي ق م دخل
منھجى منظم قائم على حل المشكالت ،وفى ضوء نظريات التعليم
وال تعلم ،بھ دف تحقي ق تعل يم ك فء وفع ال .وتش مل مخرج ات
عملي ة التص ميم تحلي ل وتحدي د الحاج ات والمھم ات واألھ داف
التعليمي ة ،وخص ائص المتعلم ين ،والمحت وى التعليم ى
واس تراتيجيات تنظيم ه ،واالختب ارات ،واس تراتيجية التعل يم
العامة ،ومواصفات مصادر التعلم .
كمجال دراسى :ھ و ذل ك البن اء المعرف ى العلم ى ال ذى يُعن ى بالبح ث
والنظري ة ح ول المواص فات واألح داث التفص يلية للتعل يم
ومص ادره ،وابتكارھ ا ،وبنائھ ا ،وتقويمھ ا ،والمحافظ ة عليھ ا،
بشكل يساعد على تحقيق عملية التعليم ونواتجه المطلوبة.

مفھوم التطوير التعليمي
ھ و العملي ة الواس عة والش املة الت ى تتض من اإلج راءات
التنفيذية لتحويل المواصفات واألحداث التعليمية إل ى مص ادر
تعل م و /أو خط ط دروس ،كمنظوم ات تعليمي ة كامل ة
ومتكامل ة ،وإجازتھ ا ،بھ دف زي ادة كف اءة التعل يم وفعاليت ه،
ع ن طري ق تطبي ق م دخل منھج ى م نظم ق ائم عل ى ح ل
المشكالت ،يتض من عملي ات :التحلي ل ،والتص ميم ،والتق ويم،
واالستخدام ،والتحسين ،واإلدارة.

الفرق بين التصميم والتطوير التعليمي
) (1التصميم والتطوير عمليتان متكاملتان ومتفاعلتان ،وال غنى إلحداھما عن األخرى.
) (2كالھما يطبق مدخل النظم ،ويتبع خطوات منھجية محددة ،بما فيھا عمليات التقويم البنائى والرجع.
) (3التصميم ذو طبيعة تخطيطية ،إذ يعنى بوضع مواصفات التعليم على ورق ،ومخرجاته ھي مخططات
كروكية للمواصفات .بينما التطوير ذو طبيعة تنفيذية ،إذ يعنى بتحويل المواصفات إلى منتوجات كاملة
صالحة لالستخدام ،ومن ثم فمخرجاته ھي نظم تعليمية ملموسة وكاملة.
) (4يتطلب التصميم معلومات ومعارف تربوية ونفسية وتطبيقية .أما التطوير فيحتاج إلى معامل وورش عمل
لإلنتاج.
) (5التصميم قد ال يحتاج إلى نواحى مالية وإدارية ،أما التطوير فالبد له من نمط مالى وإدارى وتوجيھي
للمشروع.
) (6التصميم التعليمى ھو االسم الذى يطلق على ھذا المجال الفرعي من تكنولوجيا التعليم ،بالرغم من أنه
جزء من التطوير ،ألن التصميم ھو المجال الدراسي والبناء المعرفى الذى يمثل حلقة الوصل بين النظرية
والتطبيق ،وھو الذى يدرس المشكالت ويتوصل إلى الحلول .أما التطوير فيختص باإلجراءات التنفيذية
لإلنتاج والتقويم.

نشأة التصميم والتطوير التعليمى
وتطورھما
أوالً :نشأة التصميم التعليمى وتطوره حتى نھاية أربعينيات القرن العشرين:
) (1الكتابات المبكرة عن المنظومات :يوحنا كومنيوس ،في كتابه "فن التعليم
الكبير" سنة  ،1633طالب بتحليل العملية التعليمية وتطويرھا حسب المنھج
العلمي والنظر إليھا كنظام .الثورة الصناعية سنة  1750واختراع اآلالت،
وظھور مفھوم النظام في الصناعة.
) (2البداية العلمية المبكرة خالل العقد األول من القرن العشرين :جون ديوى ،سنة
 ،1910 ،1901ثورندايك ،سنة .1913 ،1902
) (3نضج أفكار التصميم التعليمي خالل العقد الثاني من القرن العشرين :وتتمثل في
حركة األھداف التعليمية ،والتعليم الفردي )روبرت ميجر( ،وإتقان التعلم.
) (4حقبة المجال المعرفي واألھداف السلوكية والتقويم البنائي ،في التصميم
التعليمي ،خالل ثالثينيات القرن العشرين )رالف تيلر(.
) (5حقبة الوسائل التعليمية والبحث والتطوير & Research
 Developmentخالل األربعينيات )الحرب العالمية الثانية(

نشأة التصميم والتطوير التعليمى وتطورھما
ثانيا ً :تأسيس التصميم التعليمي وبلورة أصوله خالل خمسينيات القرن العشرين:
) (1الجيش سنة  :1953حيث ترجع جذور مفھوم النظم إلى نظريات ھندسة النظم التي
طورت أثناء الحرب .وظھور مفھوم التصميم التعليمي خالل تطبيق مدخل النظم في
التدريب العسكري أثناء الحرب الثانية .ويعد جيمس فن  James D. Finnھو أبو
التصميم التعليمي وتكنولوجيا التعليم الحديثة  ،فھو أول رائد إھتم بتطبيق مدخل النظم
في الجيش أثناء الحرب الثانية.
) (2نظريات التعلم السلوكية "سكينر" سنة :1954
) (3تطور حركة التعليم السمعى بصرى خالل الخمسينيات :فى الجيش والمؤسسات
التعليمية ،وتطبيق نظريات اإلتصال في التعليم (Joseph J. Weber, Charles
F. Hoban, Dean McClusky, Edgar Dale, Leslie J. Briggs,
)Robert Gagne, Robert Glaser
ثالثا ً :حقبة ازدھار التصميم التعليمي وتطوير النظم التعليمية خالل ستينيات القرن العشرين.
رابعا ً :التصميم التعليمي مجال علمي ومھنة خالل السبعينيات.
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نظريات التصميم التعليمى ومداخله
) (1السلوكية ،وتدور موضوعاتھاحول المثير واالستجابة ،وتؤكد على ضرورة
التحديد المسبق والدقيق لألھداف والمحتوى التعليمى ،وتجزئته إلى عناصره
الفرعية ،ثم تنظيم ھذه العناصر فى تتابع مناسب ،حسب استراتيجية تعليمية
محددة.
) (2المعرفية المجالية ،وتدور موضوعاتھا حول اإلدارك ،وتؤكد على أن التعلم ھو
استبصار الكل وإدراك العالقات بين عناصره ،وھذه تفيد فى تصميم الرسالة
التعليمية.
) (3المعرفية البنائية ،وتدور موضوعاتھا حول عمليات البناء العقلى للمعلومات،
حيث يقوم المتعلم ببناء تعلمه الخاص من خالل بحثه عن المعلومات في وجھات
النظر المتعددة ،عن طريق استقبال المثيرات الخارجية وتمثلھا ومواءمتھا في
بنيتة المعرفية ،لتكوين بنى وعمليات معرفية جديــدة.
) (4المعرفيــة االجتماعيـة ،وتدور موضوعاتھا حول البناء السياقي للمعلومات في
مواقف اجتماعية حقيقية .وتؤكد على أن التعلم يبنى من خالل تفاعل الفرد مع
الجماعة في إدراك األحداث الموقفية ومعالجتھا ،حسب مستجدات الموقف.

المبادئ العامة التى تقوم عليھا النظريات السلوكية
 -1وصف السلوك أو األداء الذى يقوم به المتعلم ،وتحديده ،وتحليله ،وتجزئته إلى عناصره
الفرعية.
 -2اإلھتمام بتقديم كل المعلومات والمثيرات التعليمية فى المحتوى التعليمي محدد البنية
مسبقًا والتي يحصلھا المتعلم لتحقيق ھذا السلوك المرغوب ،وتجزئتھا إلى وحدات أو
موضوعات منفصلة.
 -3صياغة مثيرات المحتوى بطريقة متدرجة ،من السھل إلى الصعب ،ومن البسيط إلى
المعقد.
 -4تقديم التعزيز المناسب لتدعيم السلوك المطلوب.
 -5اإلھتمام بعمليات تكرار السلوك ،لتقوية الربط بين المثيرات واالستجابات.
 -6اإلھتمام فقط بتأثير الخبرات الماضية في التعلم ،دون الحاضرة.
 -7اإلھتمام بالدافعية وإشباع الحاجة للحصول على الرضا وتحقيق التعلم المطلوب.
 -8والتعلم ھو تغير فى السلوك نتيجة للمعلومات التي يحصل عليھا الفرد.
 -9يتم تقويم التعلم على أساس أداء السلوك المحدد

في ضوء تحديد ھذه المبادئ ،يمكن تحديد األنشطة واإلجراءات التصميمية لھذا المدخل في:
 -1تحديد المحتوى أو المھمات التعليمية ،وتقسيمھا وتحليلھ ا إل ى سلس لة متتابع ة م ن المھم ات
النھائية والمھمات الفرعية الممكنة ،ولكل مھمة أھدافھا ومتطلباتھا السابقة لتعلمھا.
 -2تحديد الخبرات السابقة للمتعلمين ،وسلوكھم المدخلي ،وربط تعلمھم بدوافعھم ،ألن السلوك لن
يحدث إال تحت تأثير دوافع قوية.
 -3وصف السلوك المطلوب تعلم ه ،وتحدي د خص ائص األداء الجي د لھ ذا الس لوك ،والش روط الت ي
يحدث في ظلھا األداء ،ومحكات األداء الجيد.
 -4تق ديم ك ل عناص ر المحت وى المطل وب تحص يلھا لتحقي ق ھ ذا الس لوك ،وتقس يمھا إل ى وح دات
وموضوعات فرعية.
 -5تنظيم عناصر المحتوى بطريقة محددة وواضحة ،وصياغتھا بطريق ة متدرج ة م ن الس ھل إل ى
الصعب ،ومن البسيط إلى المعقد ،لمساعدة المتعلم على إدراكھا واكتسابھا.
 -6تقديم كل التعليمات والتوجھات واإلجراءات التى يتبعھا المتعلم الكتساب ھذه المعلومات.
 -7إعط اء الفرص ة للم تعلم للت درب عل ى الس لوك المطل وب ،وممارس ته وتك راره ،لحفظ ه وبق اء
أثره ،من خالل تقديم أنشطة وتدريبات مناسبة.
 -8تزويد المتعلم بالتعزيز والرجع المناس بين ،لمس اعدته وتوجيھ ه نح و تحس ين األداء ،وإص دار
االستجابات السلوكية المطلوبة.
 -9تقويم التعلم في ضوء المحكات المحددة باألھداف ،للتأكد من تحقيقھا.

التوجھات البنائية لتصميم التعليمي
•
•
•
•

•
•
•

عدم تحديد المحتوى بشكل تفصيلي مسبقًا.
تقديم المعلومات واستخدامھا بشكل وظيفي يرتبط بالحياة الواقعية.
استخدام مدخل العالم أو الخبير ،وجعل المتعلم يفكر كما يفكر العالم أو
الخبير.
تركز البنائية على عملية بناء المعلومات بطريقة منعكسة ،فال نقدم كل
المعلومات للمتعلم مقد ًما ،وإنما تنعكس عليه من خالل بحثه واستنتاجاته،
لتكوين البنى المعرفة.
اعتبار كل متعلم حالة فريدة ،وله طرائقه الفريدة في التعلم.
اإلھتمام بتصميم البيئة التعليمية بشكل يساعد على بناء المعرفة ،من
خالل بحث المتعلم فى وجھات النظر المتعدة حول الموضوع.
عدم تحديد تتابع عرض المحتوى بشكل صارم مقد ًما ،ألن ذلك يمنع
عملية البناء.

نماذج التصميم والتطوير التعليمي
النموذج  Modelھو تصور عقلي مجرد لوصف أش ياء أو أح داث
أو مواقف أو عمليات واقعي ة ،وتمثيلھ ا ،إم ا كم ا ھ ي أو كم ا
ينبغي أن تكون ،وذلك بصورة مبسطة ،بصرية أو لفظي ة ،ق د
تأخ ذ ش كل معادل ة أو ص ورة مادي ة أو رس م خط ي .يزودن ا
بإطار عم ل ت وجيھي لألح داث واإلج راءات أو العملي ات الت ي
نبح ث عنھ ا ،وفھمھ ا ،وتنظيمھ ا ،وتفس يرھا ،واكتش اف
عالقات ومعلومات جديدة ف ي العملي ة ،والتنب ؤ بم ا يح دث إذا
غيرنا مكوناتھا أو عدلنا فيھا.

خصائص نموذج التصميم التعليمي الجيد
) (1التمثيل الصادق للواقع (2) ،البساطة في تمثيل الواقع،
) (4الشرح،
) (3النظامية،
) (6الشمول،
) (5اإلتساق الداخلي،
) (8التجريد،
) (7التعميم،
) (10التحديد الواضح،
) (9االقتصاد،
) (12القابلية للتطبيق.
) (11النفعية،

وظائف نماذج التصميم التعليمي
التوجيه :رسم الخطط وتحديد أفضل األنشطة والطرائق التي توجه العمل نحو تحقيق
األھداف المحددة.
الوصف :وصف العمليات واإلجراءات والتفاعالت في عمليات التصميم والتطوير
التعليمي ،بما يضمن عدم نسيان أي مكون أو عملية.
التحليل :فالنماذج تساعد على إجراء عمليات التحليل الخاصة بالعمليات والعالقات.
الشرح والتوضيح :حيث تساعد النماذج على شرح العمليات والعالقات وتوضيحھا.
اإلدارة والتوجيه :حيث تقدم إطا ًرا توجيھيًا لتنظيم الجھود بين العاملين في المشروع
والتنسيق بينھم
الضبط والتحكم :فالنموذج يجعل التصميم يسلك طريقًا مرسو ًما من خالل الضبط والتحكم
في العمليات والتفاعالت ،وباستخدام إجراءات التقويم البنائى المستمرة.
التنبؤ :يساعد على التنبؤ بالتعلم الفعال ،في حالة التطبيق الجيد لألنشطة واإلجراءات
المتضمنة فيه.

أنواع النماذج
 -1النماذج التوجيھية :Prescriptive Models
وتھدف إلى تحديد ما يجب عمله من إجراءات توجيھية
مثلى ،للتوصل إلى منتجات تعليمية محددة في ظل
شروط تعليمية معينة .ومن ثم فھذه النماذج موجھة
باألھداف والشروط.

 -2النماذج الوصفية :Descriptive Models
وھي تصف منتجات تعليمية حقيقية ،في حالة توفر شروط
تعليمية محددة ،وباستخدام أساليب وإجراءات تعليمية
معينة.

 -3النماذج اإلجرائية :Procedural Models
ھى توجيھية الطابع ،إذ تشتمل على سلسلة متفاعلة من
العمليات واإلجراءات المعقدة ،لشرح أداء مھمة عملية
معينـة .وتبنى ھذه النماذج على أساس مفاھيم النظم.
لذلك يمكن تسميتھا بنماذج العلميات ،وتشمل كل نماذج
التصميم التعليمي.

اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺳﺎﻟﻴﺐ وإﺟﺮاءات
ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺳﺎﻟﻴﺐ
وإﺟﺮاءات ﺗﻌﻠﻴﻢ

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ )اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ(

أشكال الرسوم الخطية لنماذج التصميم والتطوير التعليمي

الشكل الخطى

الشكل الدائرى أو البيضاوى

الشكل المتقاطع

الشكل المربع
الشكل المستطيل

بعض نماذج التصميم والتطوير التعليمي الشرعية
) (1نموذج معھد التطوير التعليمى،1971 ،

) (2نموذج كوفمان،1975 ،

) (3نموذج ديريك رونترى،1976 ،

) (4نموذج رونالد أندرسون،1976 ،

) (5نموذج كمب،1980 ،77 ،

) (6نموذج كمب الشامل،1985 ،

) (7نموذج ديك وكيرى،1978 ،

) (8نموذج ديك وكيرى،1996 ،

) (9نموذج جانية وبريجز،1979 ،

) (10نموذج جيرالش وإيلى،1980 ،

) (11نموذج ھاينك ومولندا وراسل (12) ،1982 ،نموذج الجزار،2014 ،1995 ،
) (12نموذج محمد عطية خميس.2007 ،2001 ،

المرحلة األولى :التحليل:

نموذج محمد
عطيةخميس

 -2اختيار الحلول ونوعية البرامج

 -1تحليل المشكالت وتقدير الحاجات.
المناسبة.
 -3تحليل المھمات و/أو المحتوى التعليمي -4 .تحليل خصائص المتعلمين
وسلوكھم المدخلي.
 -6تحليل الموارد والقيود.
 -5تحليل التكلفة والعائد.

المرحلة الثانية :التصميم:

 -2تصميم أدوات القياس محكية

 -1تصميم األھداف التعليمية.
المرجع.
 -4تصميم استراتيجيات التعليم
 -3تصميم المحتوى.
والتعلم.
 -6تصميم المساعدة والتوجيه.
 -4تصميم استراتيجيات التفاعلية والتحكم.
 -8اختيار الوسائط المتعددة.
 -7تصميم إستراتيجية التعليم العامة.
 -10تصميم خرائط المسارات.
 -9تحديد مواصفات الوسائط ومعاييرھا.
 -11تصميم لوحات األحداث وواجھات التفاعل -12 .تصميم السيناريوھات.

المرحلة الثالثة :التطوير:

‐ 1التخطيط والتحضير لإلنتاج.
وإنتاج الجديد.
 -4تجميع الوسائط وإخراج النسخة األولية
 -3تكويد البرنامج.
للبرنامج
 -5التقويم البنائي للنسخة األولية -6 .تعديل النسخة األولية واإلخراج
النھائي للبرنامج
 -7سجيل حقوق الملكية ،وطبع النسخة النھائية للبرنامج على اسطوانة.
والموادالنھائي
التقويم
الرابعة:
المرحلة
المساعدة:المطلوبة.
االستخدام
إعداد دليل
‐8
 -2الحصول على الوسائط الرقمية،

 -2تحضير البرنامج وملحقاته

‐ 1تحديد التصميم التجريبي المناسب.
وأدوات القياس.
 -3التعليمات والتطبيق القبلي لألدوات -4 .تجريب البرنامج في مواقف
تعليمية حقيقة.
 -6رصد النتائج ومعالجتھا إحصائيًا.
 -5التطبيق البعدي لألدوات.
 -7تحليل النتائج ومناقشتھا وتفسيرھا.

المرحلة األولى :مرحلة التحليل
التعليمي:
أوالً :تحليل المشكلة وتقدير الحاج ات :المش كلة أو الحاج ة ھ ي وج ود فج وة أو انح راف ب ين مس توى
األداء الح الي ومس توى األداء المطل وب .والمخرج ـات ھ ي قائم ة بالغاي ات التعليمي ة أو األھ داف
العامة النھائية.
ثانيً ا :تحلي ل المھم ات التعليمي ة :تحلي ل الغاي ات أو األھ داف العام ة إل ى مكوناتھ ا الرئيس ة والفرعي ة
)النھائي ة والمم ّكن ة( .والمھم ات التعليمي ة ليس ت ھ ي األھ داف ،ولكنھ ا أش به بالعن اوين الرئيس ة
والفرعية ف ي الموض وع) :أ( التحلي ل الخط ى التق دمي م ن أس فل إل ى أعل ى ،ويس تخدم ف ي تحلي ل
المھارات والعمليات واإلجراءات) ،ب( التحليل الھرم ي القھق رى م ن أعل ى إل ى أس فل ،ويس تخدم
في تحليل المھمات المعرفية) ،ج( التحليل الشبكي) ،د( المدخل التوليفي الھجين .ث م رس م خريط ة
التحليل ،وتحديد المتطلبات السابقة للتعليم عليھا.
ثالثً ا :تحلي ل خص ائص المتعلم ين وس لوكھم الم دخلي (1) :تحلي ل الخص ائص العام ة للنم و حس ب
المراحل العمرية (2) ،تحليل وتحدي د الخص ائص والق درات الخاص ة (3) ،قي اس مس توى الس لوك
المدخلي ،وتحديده على خريطة التحليل )مساو للمتطلبات أو أعلى أو أسفل منھا(
رابعا ً :تحليل الموارد والقيود في البيئة التعليمية.
خامسا ً :اتخاذ القرار النھائي.

خريطة تحليل المھمات
التعليمية

خط مستوى السلوك المدخلي
)ج(

خط المتطلبات
السابقة
السلوك المدخلي
خط مستوى
)أ(
خط مستوى السلوك المدخلي
) ب(
خط مستوى السلوك
المدخلي)د(

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم
التعليمي:

أوالً :تص ميم األھ داف الس لوكية (1) :ترجم ة خريط ة المھم ات التعليمي ة
إلى أھداف سلوكية ،بصياغة جيدة ،حسب نموذج " ،"ABCDحيث= A :
الم تعلم = B ،الس لوك = C ،الش روط = D ،درج ة األداء أو المحك ات.
وليس من الضروري أن تشتمل ك ل األھ داف عل ى ك ل ھ ذه المكون ات.
) (2تحلي ل األھ داف إل ى نھائي ة وممكن ة ،حس ب خريط ة التحلي ل(3) .
تص نيف األھ داف حس ب بل وم أو جاني ه (4) .إع داد ج دول مواص فات
تذكر .فھم تطبيق تحليل تركيب تقويم
المھمة أو
م
الھدفأو جانيه
حسب بلوم
األھداف
1

التعليمي
---------

--

--

--

--

--

--

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم التعليمي.
ثانيا ً :تصميم أدوات القياس محكية المرجع :الت ي ت رتبط مباش رة بمحك ات األداء المح ددة
ف ي الھ دف (1) :تحدي د ن وع األداة أو األدوات المطلوب ة ،وھ دفھا ،ووظيفتھ ا (2) ،تحدي د
محك ات األداء لك ل ھ دف (3) ،تحدي د ظ روف تطبي ق األداة أو االختب ار (4) ،تحدي د ع دد
األسئلة المناسب لكل ھدف ،ونوعھا.
م

الھــدف

السلوك

نوع
السلوك

مستوى
األداء

الشروط

عدد
األسئلة

نوع
األسئلة

1

------

--

---

----

----

----

----

م

الھدف

السؤال أو األسئلة

1

-- - -- - - - - - - - - - - - -

-------------

) (5صياغة األسئلة صياغة دقيقة وواضحة ،مع مراعاة التوازن والتنسيق بين أنواع األسئلة
جموع)(7
مواصفاتتقويماالختبار،
تطبيق( إعداد
والدرجة6) ،
والزمن،
الســؤالالعدد،
المختلفة من حيث
تحليلجدولتركيب
فھم
تذكر
م
والثبات.-
-------الصدق - - - - - -
حساب - - - -
1
المجمــوع

--

--

--

--

--

--

--

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم التعليمي.

ثالثا ً :تصميم المحتوى:
 -1تحديد العناصر الرئيسة للمحتوى ،في ضوء خريطتي التحليل واألھداف.
 -2تحدي د الم دخل التعليم ي المناس ب :التلقين ي المتمرك ز ح ول المعل م ،البن ائي
المتمركز حول المتعلم ،مدخل الوصول الحر  ،المدخل التقدمي الھجين.
 -3تحدي د الص يغة المناس بة لتت ابع ع رض المحت وى - :التسلس ل الخط ي - ،التنظ يم
الھرم ي - ،التنظ يم التق دمي الحلزون ي - ،التنظ يم الش بكي ) خ رائط المف اھيم(- ،
التنظيم الھجين.
 -4تحديد حجم الخطوات :قصيرة )كم أقل من المعلومات( ،واسعة )كم أكبر(.
 -5تقس يم الموض وع إل ى وح دات رئيس ة ) مودي والت( ،وك ل مودي ول إل ى عناص ر،
وك ل عنص ر إل ى أفك ار ،وك ل فك رة إل ى خط وات مح ددة تتض من :المقدم ة،
والمعلومات ،واألمثلة ،والتدريبات ،والتعزيز والرجع ،ثم تلخيص وإنھاء.
 -6صياغة المحتوى صياغة سليمة حسب المعايير المحددة.

المرحلة الثانية :مرحلة التصميم
التعليمي

رابعا ً :تحديد طرائق واستراتيجيات التعليم /والتعلم:
أ -طرائق واستراتيجيات التعليم :العرض ،االكتشاف ،ھما معًا.
ب -استراتيجيات التعلم :استراتيجيات تعلم معرفية ،فوق
المعرفية ،ھجينة.
تعليم فردى
تعليم تعاوني في
ما يقوم به عروض وسائط
ووسائ:ط
التعليمي
الھدف
م
التعليمية
التفاعالت
استراتيجيات
سيناريو
تصميم
خامسا ً:
مجموعات صغيرة
جماعية
المعلم
تفاعلية

1

- - - - -- - - -

---

----

-----

-----

2

---- ----

---

----

-----

-----

تصميم استراتيجيات التفاعلية والتحكم التعليمي
تحديد التحكم التعليمي ومجاالته ،وجھة التحكم (1) :التحكم في اإلبحار وتتابع
عرض المحتوى (2) ،التحكم في سرعة الخطوة وزمن التعلم (3) ،التحكم في
صيغة عرض المحتوى )شكل الوسائط( ،وفي عرض الصوت والصور
المتحركة (4) ،التحكم في اختيار نوع األمثلة والتدريبات ،وكمھا ،ومستواھا(5) ،
التحكم في اختيار نوع التعزيز والرجع ،وشكلھما ،ومستواھما (6) ،التحكم في
اختيار نوع المساعدة والتوجيه ،وطلبھما في أي وقت (7) ،التحكم في التوقف
المؤقت أو الخروج النھائي من البرنامج.
استراتيجيات التفاعل والتحكم التعليمي (1) :القوائم (2) ،الخرائط )الجغرافية
والمعرفية( (3) ،الفھارس (4) ،جداول المحتويات (5) ،خطوط الزمن(6) ،
مجموعات الصور (7) ،التشبيھات البصرية (8) ،الكلمات الباحثة (9) ،الروابط
المتشعبة.
المساعدة والتوجيه (1) :مساعدات التشغيل واالستخدام (2) ،مساعدات تعليم(3) ،
مساعدات تدريب.

تصميم إستراتيجية التعليم العامة
ھي خطة عامة منظمة ،تتكون من مجموعة محددة من األنشطة واإلجراءات
التعليمية ،مرتبة في تسلسل منطقي مناسب ،لتحقيق أھداف تعليمية معينة،
خالل فترة زمنية محددة .وتشمل الخطوات واإلجراءات التالية:
) (2عرض األھداف التعليمية.
) (1استثارة الدافعية واالستعداد للتعلم.
) (4تقديم التعلم الجديد)أمثلة-
) (3مراجعة التعلم السابق.
قاعدة -أمثلة(.
) (5تنشيط مشاركة المتعلمين في التعلم (6) .تقديم التدريبات االنتقالية
الموزعة.
) (7تقديم المساعدة والتوجيه المناسب (8) .تقديم التعزيز والرجع المناسب
والفعال.
) (9تطبيق االختبار المحكي لقياس األداء عقب كل موديول.
) (10ممارسة التعلم وتطبيقه في مواقف جديدة وأنشطة وتدريبات جديدة.
) (11تطبيق االختبار المحكي النھائي لقياس األداء.

اختيار مصادر التعلم والوسائط المتعددة
وذلك على مرحلتين:
المرحلة األولى:
م

المھمة أو الھدف
التعليمي

........................ 1
قائمة ببدائل الوسائل
المبدئية
مرتبة حسب الفعالية

المرحلة الثانية:
م
1

4 3 2

5

.. 1

.. .. ..

..

طبيعة الخبرة
/
ونوعية
المثيرات

قائمة بدائل المصادر
نمط التعليم والوسائل المناسبة
مبدئيا ً

....... / ......

.... ، .... ، .... ، ....

............

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار النھائي
نتائج
تحليل
إستراتيج
اإلجراء
الموارد
ية
التعليمي
والمعوق
التعليم
ات
........ ...... . ........

نتائج
حساب
التكلفة
والعائد
.........

القرار النھائي
حول
المصادر
والوسائل
األكثر مناسبة
...............

تحديد مواصفات الوسائط المتعددة ومعايير
تصميمھا

) (1النصوص المكتوبة.
) (2الصور والرسوم.
) (3الرسوم المتحركة.
) (5الصوت.
) (6الصور المتحركة )لقطات
الفيديو(
) (7خلط الوسائط.

تصميم خرائط المسارات

البداية
صفحة العنوان
سؤال عن القواعد

نعم

ھل تريد مشاھدة
القواعد؟

اعرض القاعدة

ال

يختار الكمبيوتر رقما ً من 100-90

اكتب تخمينك
الرقم أصغر
حاول ثانية

أصغر

خمن ؟
صحيح

صح ،في )س( محاولة

النھاية

أكبر

الرقم أكبر
حاول ثانية

تصميم بطاقات لوحة األحداث والشاشات
اسم البرنامج.............................:
المـؤلـــــــــف:.............................
التــــــــــاريخ:.............................

رقم البطاقة.......:

أكمل ھذه العبارة:
تشتمل المرتفعات على:
الجبال ،والتالل،

اكتب الكلمة في المستطيل ،ثم اضغط
سابق

تالي

قائمة

مساعدة

رقم البطاقة......:

النص أو التعليق:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

خروج

المكونات:

 عرض النص بخط 18 خروج إلى لوحة رقم.... خروج إلى القائمة باللوحة رقم.... عودة إلى اللوحة رقم..... إذا كانت الھضاب اذھب إلى....وإذا كانت السھول ،أو األحواض،أو األودية ،اذھب إلى......
 -إذا كان غير ذلك اذھب إلى.....

البرنامج:.....................................
الھـــدف:.....................................
التــاريخ:.....................................

اسكتش كروكي
العناصر البصرية

المالحظات............................................................................ :
...................................................................................

كتابة السيناريوھات وتقويمھا
ومراجعتھا
الصور الصور كروكي التعليق الموسيقى أسلوب
النص
رقم العنوان وصف
محتويات المكتوب والرسوم والرسوم اإلطار الصوتي والمؤثرات الربط
الشاشة
الصوتية واالنتقال
الثابتة المتحركة
الشاشة

نھاية التصميم
بكتابة السيناريوھات تكون
قد انتھت مرحلة التصميم،
لنبدأ في مرحلة التطوير
واإلنتاج الفعلي ،ثم
التقويم البنائي والنھائي.
وإلى ھنا تنتھي ھذه الورشة،
على أمل اللقاء بكم في
ورش عمل أخري،
شك ًرا لحسن استماعكم
والسالم عليكم ورحمة ﷲ
وبركاته.

