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 تعريف بأهداف المقرر ومحتواه ومتطلباته: الوحدة األولى
يتوقع بنهاية الفصل الدراسي أن تكون الطالبة قادرة على مناقشة  :الغاية من المقرر

األصول النظرية لتقنية التعليم وتعريف المجال ومكوناته والنظريات التي ساهمت في 

 .  نموه المفاهيمي

 :يتوقع من الطالبة بعد دراسة المقرر أن تكون قادرة على :األهداف النهائية للمقرر

 .تحليل التطور التاريخي والمفاهيمي لتقنية التعليم 1.

مناقشة تعريف تقنية التعليم ومكوناتها الرئيسة والفرعية والعالقة بينها في تعريف 2.

 .م1994المجال للعام 

 .م ومكوناته الرئيسة2008مناقشة تعريف المجال للعام 3.

 .   تحديد مساهمات النظريات والحركات التي ساعدت على نمو مفهوم تقنية التعليم4.

 .تحليل العالقة بين تقنية التعليم والتصميم التعليمي5.

 .تحديد الفئات الرئيسة ألبحاث تقنية التعليم6.

 .تحديد مساهمات الرواد البارزين في النمو المفاهيمي لمجال تقنية التعليم7.

 .تحديد المنظمات والجمعيات المهنية في المجال8.

 .تحديد المنظمات والجمعيات المهنية في المجال.   9
 .كتابة أوراق بحثية في موضوعات المقرر. 10
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 :تنظيم المقرر و أسلوب التدريس ومتطلبات المقرر 

 :تنظيم المقرر. أ

بحيث تحتوي كل ( Modules)تم تنظيم المقرر على هيئة وحدات نسقية   

 :وحدة على

 .أهداف األداء الخاصة بالوحدة•

 .ملخص بمحتوى الوحدة•

 .اختبار ذاتي بأهداف الوحدة•

 .المراجع المرتبطة بمحتوى الوحدة•

 (القراءات األسبوعية)الواجبات •

 :أسلوب التدريس.ب

 .يقدم استاذ المادة الموضوع و يّعرف المفاهيم في الموضوع •

 .تناقش الطالبة المفاهيم في ضوء القراءات التي تكلف بها أسبوعيا   •

 مناقشات فردية وجماعية للقراءات األسبوعية المرتبطة بمحتوى الوحدات •
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يعتمدد تقدويم الطالبدة فدي المقدرر علدى عددد مدن المعدايير تشدمل : متطلبات المقرر. ج

وتحديدا  سيتم تقويم أداء الطالبة مدن . الحضور والمناقشة واختبار فصلي وثالث واجبات

 :خالل المعايير التالية

أنظددري الورقددة ) ناقشددي أحددد القضددايا الراهنددة فددي مجددال تقنيددة التعلدديم  :ورقةةة ثيةيةةة•

مددن ) علددى أن تشددمل الورقددة التعريددفت و دور تقنيددة التعلدديم ( المرفقددة لددبعق القضددايا

 5)بالنسددبة لتطبيقاتهددا فددي مجددال التعلدديم أو التدددري  ( المنددت   ( و)منظددور العمليددة أو 

 (.درجات 10( )عدا صفحتي العنوان والمراجع 16صفحات بحجم خط 

افترضددي أن دحدددى صددديقاتر أو قريباتددر سددألتر عددن ماهيددة و بيعددة  :ورقةةة ثيةيةةة•

تخصصر ودراستر في مجال تقنية التعليمت وحاولِت أن توضحي لها أن المجال يتجداوز 

صددفحات  5)مجددرد األجهدداة والحواسددي  واألدوات التقنيددةت فمدداذا كتبددِت لهددا فددي رسددالة 

وبعبددارات تبتعددد قدددر اعمكددان عددن ( عدددا صددفحتي العنددوان والمراجددع 16بحجددم خددط 

 (.درجات 10)المصطلحات الفنية والمفاهيم المعقدة 

( عددا صدفحتي العندوان والمراجدع 16صفحات بحجم خدط  5)اكتبي نبذة  :ورقة ثيةية•

 (.درجات 10( )أنظري قائمة بأسماء الرواد)عن مساهمات أحد رواد المجال 

 (درجة 20)اختبارفصلي •

 (.درجة 40)اختبار نهائي •
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 :ستوزع درجات المقرر على النحو التالي: التقويم

 %10حضور ومناقشة      •

 %20 اختبار نصفي •

 %30 أوراق بحثية     •

 %40  اختبار نهائي•

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

                                         100% 
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 :تعليمات خاصة ثإعداد وتنظيم واجبات المقرر

وبالنسدددبة ت (Traditional Arabic) ت ( 16)اسدددتخدم خدددط حجدددم  •

 Times) ت ( 12)للمصدطلحات أو األسدماء األجنبيدة يسدتخدم حجدم 

New Roman.) 

لكدددل ورقدددة يدددالف يبدددين اوسدددم والدددرقمت ورقدددم المقدددرر ورمدددا ت •

وبدددون أي ديكددور أو ألددوان  المقددر والفصددل الدراسددي واسددم أسددتاذ

 .سواء في الغالف أو المتن

تبدين عناصدر الموضدوع )يج  أن يحتوي كل واجد  علدى مقدمدة •

تلخددص أفكددار الموضددوع ( فقددرة دلددى فقددرتين)وأهميتدد ت وخالصددة 

 .ووستنتاجات التي توصلت لها الباحثة

اوهتمام بالتوثيق والتنظيم والعرض المنطقي المتوازن في المتن ت •

 . وقائمة المراجع في صفحة مستقلة في نهاية   الورقة



 قائمة مقترحة ثبعض القضايا الراهنة في مجال تقنية التعليم   

 
 .في التعلم اعلكتروني ( من منظور العملية و أو المنت  ) دور تقنية التعليم  •

فددي الددتعلم اعلكترونددي ( مددن منظددور العمليددة و أو المنددت  ) دور تقنيددة التعلدديم  •

 .عن بعد

فددددي الجامعددددات ( مددددن منظددددور العمليددددة و أو المنددددت  ) دور تقنيددددة التعلدددديم  •

 .اوفتراضية

 (.Technology Planning)   التخطيط التقني  •

 .الحالة الراهنة لألبحاث في مجال تقنية التعليم  •

 .دور تقنية التعليم في برام  التدري  عن بعد •

 (Technology Integration)  دم  التقنية في التعليم  •

 .دور اختصاصي مركا مصادر التعلم في دم  التقنية في التعليم •
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 قائمة مقترحة ثبعض القضايا الراهنة في مجال تقنية التعليم 

 
 .(Learning Objects)  وحدات التعلم  •

 (.Blended Learning)  التعلم المدم   •

 .التعلم التاامني مقابل التعلم يير التاامني في التعلم عن بعد •

 .خدمات ووظائف مركا مصادر التعلم في عصر المعرفة •

الحقيبة الوثائقية اعلكترونيةت الكتدا  :  بعق مجاوت تطبيقات تقنية التعليم •

اعلكترونيتالمكتبددددددددددددددددددددة اعلكترونيددددددددددددددددددددة أو اوفتراضيةتالفصددددددددددددددددددددل 

 اوفتراضيتالمختبرات المحوسبةت شبكات التواصل اوجتماعي

 .تقنيات ذوي اوحتياجات الخاصة •

 .التصميم التعليمي السلوكي مقابل التصميم التعليمي البنائي •

تأثير تقنية التعليم في دحداث التحول في دور المعلمت والطال ت وبيئة  •

 8 07/09/2013 .التعلمت وأسالي  التدريس
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Leaders in Instructional Technology 

Michael Allen 

Ruth Clark 

James D.  Finn 

Edgar Dale 

Robert Heinich 

Donald L. Kirkpatrick 

Robert M. Gagne 

Herbert Marshall McLuhan 

Lisa M. Beeson 

Harold D. Stolovitch 

Erica J. Keeps 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_W._Allen
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_W._Allen
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Ruth_Clark
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Jim_Finn
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Edgar_Dale
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Robert_Heinich
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Robert_Heinich
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Donald_L._Kirkpatrick
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Robert_M._Gagne
http://en.wikibooks.org/wiki/Instructional_Technology/Herbert_Marshall_McLuhan
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Instructional_Technology/Lisa_M._Beeson&action=edit&redlink=1
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Instructional_Technology/Harold_D._Stolovitch&action=edit&redlink=1
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Instructional_Technology/Harold_D._Stolovitch&action=edit&redlink=1
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Instructional_Technology/Erica_J._Keeps&action=edit&redlink=1
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Leaders in Instructional Technology 
•Robert Mager 

David B. Miller 

David H. Jonnasen 

Kenneth Silber 

Richard E. Mayer 

Richard H. Mayer 

Jerrold E Kemp 

Steven M. Ross 

Gary R. Morrison 

Pall Sattler 

Donald P.  Ely 

David M. Merrill  

Charles M. Reigeluth 

Michael J. Hannafin 

Walter Dick 

Lou Carey 

Margaret P. Driscoll 

Rita C. Richey 
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اإلطار المفاهيمي لمجال تقنية التعليم في تعريف : الوحدة الةانية 

 .م1994

 

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :األهداف  

مدخل )والمدخل المادي ( العملية/مدخل النظم)مناقشة المدخل السلوكي 1.

 .لتقنية التعليم( الوسائل/المنت 

 .مناقشة مفهوم التصميم التعليمي وعالقت  بتقنية التعليم2.

م ومكونات  الرئيسة والفرعية 1994تعريف مجال تقنية التعليم للعام 3.

 .والعالقة بينها

تحديد النظريات والحركات التي ساهمت في تطو النمو المفاهيمي 4.

 .للمجال



 جسر التقنية بين النظرية والتطبيق

What is Technology?   ما التقنية؟  
: التقنية بأنها      Galibraith, 1967 :يعرف جالبريث    

التطبيق المنظم للمعرفة العلمية أو أي معرفة منظمة في حل المشكالت ”
“والمهام العملية   

األثياث األسا سية والنظرية 

.في مجال ما  

األبحاث األساسية  والنظرية في  

 مجال الهندسة مثالً 

 جسر التقنية

حل المشكالت العملية في مجال 

.ما  

مشكالت في مجال  حل 

 الهندسة
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 جسرتقنية التعليم

األبحاث األساسية  والنظرية في 

.مجال التعليم والتعلم  

االنتباه إنتقائي: مثال    

حل المشكالت العملية في مجال 

.التعليم والتعلم  

تطبيق نظرية العزل: مثال   

What is Instructional Technology?   ما تقنية التعليم؟  
 

 جسر تقنية التعليم بين النظرية والتطبيق
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 تعريف تقنية التعليم
 

 ?What is Instructional Technology   ما تقنية التعليم؟

 

 : المدخالن المادي والسلوكي لتقنية التعليم
 

تقنية التعليم الوسائل التي تولدت من ثدورة : المدخل المادي

اوتصدداوت والتددي يمكددن اسددتخدامها أليددراض تعليميددة مثددل 

الحاسددبات ايليددة وأدوات اعنترنددت مثددل الشددبكة العنكبوتيددة  

والبريددد اعلكترونددي وأدوات التواصددل اوجتمدداعي  وأدوات 

 .أخرى من األجهاة والبرام 
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 تعريف تقنية التعليم
 

 ?What is Instructional Technology   ما تقنية التعليم؟

 

 :  المدخالن المادي والسلوكي لتقنية التعليم

 

تقنيددة التعلدديم  ريقددة منظمددة فددي تصددميم : المةةدخل السةةلوكي

العمليدددة الكاملدددة للدددتعلم والتعلددديم وتنفيدددذها وتقويمهدددا فدددي ضدددوء 

أهددداف محددددة تقددوم علددى نتددائ  األبحدداث فددي الددتعلم واوتصددال 

اعنسدداني وتوظددف مايجددا  مددن المصددادر البشددرية لتحقيددق تعلدديم 

 .أكثر كفاءة
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 :العالقة ثين مفهومي تقنية التعليم والتصميم التعليمي 

 

دذا نظرندددا دلدددى تقنيدددة التعلددديم مدددن المددددخل السدددلوكي واعتبرناهدددا 

عملية يصبح مدخل النظم في تصميم التعليم مفهوما فرعيدا لتقنيدة 

دما دذا اعتبرنا تقنيدة التعلديم نظامدا  لنقدل الرسدالة التعليميدة . التعليم

ونظرنا دليهدا مدن المددخل المدادي فدمن تصدميم التعلديم يصدبح هدو 

 .المفهوم األشمل وتقنية التعليم مفهوما  فرعيا  
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 النظريات واليركات التي ساهمت في النمو المفاهيمي للمجال

 حركة التعليم السمعي والبصري 

 نظرية التعلم والتعليم المبرم 

مدخل النظم و   نظرية النظم العامة 

 (الفردي ) التعليم الذاتي 

 نظرية اوتصال 

 تحليل المهمة 

األهداف السلوكية 

ددارة التغيير/ نشر وتبني اوبتكارات التعليمية 

النظرية البنائية 
07/09/2013 17 
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 :لمية تاريخية عن تعريفات تقنية الترثية

 :1963تعريف 
التربوي التطبيق النظرية من الفرع ذلر هي ابصرية السمعية اوتصاوت 

 بعملية تتحكم التي الرسائل واستخدام بتصميم األولى بالدرجة تهتم التي

   :يهدف مجال دن  .التعلم

 

ويير البصرية بالرسائل العالقة ذات الفريدة والضعف القوة نقا  لدراسة 

 وتنظيم بناء و هدف ألي التعلم عملية في توظيفها يمكن التي البصرية

 .التربوية البيئة في والوسائل األفراد بواسطة الرسائل

 

 دن الهدف العملي هو اوستخدام الكفء لكل  ريقة ووسيلة اتصال يمكن

 .أن تسهم بتطوير القدرات الكاملة للمتعلم
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 :1972 تعريف

 
 من اإلنساني التعلم ثتيسير يهتم مجال هي الترثية تكنولوجيا

 التعلم مصادر من كامل مدى لتعريف منظمة عملية خالل

 هذه إدارة خالل ومن واستخدامها وتنظيمها وتطويرها

 .العمليات
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 :م1977 تعريف

 
 واعجراءات األفراد تتضمن ومتداخلة معقدة عملية هي تكنولوجياالتربية

 حلولها وابتكار اعنساني التعلم مشكالت تحليل بغرض والتنظيم واألفكار

 تتضمن صيغة المشكالت هذ  حل ويأخذ .وددارتها وتقويمها وتنفيذها

 لتحقيق واستخدامها اختيارها أو تصميمها يمكن التي التعلم مصادر جميع

 واألسالي  واألجهاة والمواد واألفراد الرسائل هي المصادر هذ  .التعلم

 تنفيذها و حلولها وابتكار المشكالت تحليل عمليات دن .والمواقف

 والنظرية بالبحث الخاصة التعليم التطوير وظائف في محددة وتقويمها

 عمليات دن .والنشر واوستخدام اللوجستي والدعم واعنتاج والتصميم

 وظائف في محددة الوظائف هذ  من أكثر أو واحدة تنسيق أو توجي 

  .األفراد وددارة المنظمة بمدارة الخاصة التربوية اعدارة
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 (سيلز وريتا ريتشي ثارثارا)م 1994تعريف 
 
Instructional technology is the theory and 
practice of design, development, utilization,   
management, and evaluation of processes and 
resources for learning                                         

 

تكنولوجيا التعليم هي النظرية والتطبيق في تصميم 

العمليات والمصادر وتطويرها واستخدامها وإدارتها 

 وتقويمها من أجل التعلم
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 (أآلن يانوفيسكي ومايكل مولندا)م 2008تعريف 

 
Educational technology is the study and ethical 
practice of facilitating learning and improving 
performance by creating, using, and managing 
appropriate technological processes and resources.      

  

 األخالقية والممارسة الدراسة هي الترثية تكنولوجيا

 العمليات اثتكار خالل من األداء وتيسين التعلم لتيسير

 وإدارتها واستخدامها المناسبة التقنية والمصادر



 االستخدام
 التقنياتاستخدام   •
 انشر االبتكارات •
تنفيذ االبتكار وتثبيته  •

 في البنية القائمة
 السياسات واألنظمة •

 التطوير

 الطباعة تقنيات•

تقنيات المواد السمعية •

 البصرية

تقنيات معتمدة على •

 الحاسوب
 التقنيات المدمجة•

 التقويم

 المشكلة تحليل•

القياس محّكي •

 المرجع

 التقويم التكويني•

 التقويم اعجمالي•

 التصميم
 تصميم النطم•

 التعليمية

 تصميم الرسائل•

اوستراتيجيات •

 التعليمية

 خصائص المتعلم•

 اإلدارة
 ددارة المشروع•

 ددارة المصادر•

ددارة  ددارة نظم نقل الرسالة•

 المحتوى

 النظرية
 التطبيق

1994تعريف / المكونات الفرعية لمجال تقنية التعليم  27/04/2015 23 



 التطوير

 االستخدام التصميم

 اإلدارة التقويم

النظرية 
 والتطبيق

1994العالقة بين مكونات تقنية التعليم؟ تعريف المجال لعام   
27/04/2015 24 



المكونات الرئيسة والفرعية لمجال تقنية :م1994تعريف 

 التعليم والعالقة ثينها

 

المكونات الرئيسة: 

 التصميم •

 التطوير•

 االستخدام•

 اإلدارة •

 التقويم •
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   المكونات الفرعية لمجال تقنية التعليم

 

 عملية  تحديد شرو  التعلمت والهدف مند  هدو  :التصميم

ابتكار استراتيجيات ومنتجات على المسدتوى الشدامل مثدل 

البددددرام  و المندددداه  ت وعلددددى المسددددتوى المحدددددود مثددددل 

 .الدروس والوحدات النسقية
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التصميم التعليميInstructional Design (ID)  : 

 

أو تصميم نظم التدريس Instructional Systems Design (ISD)  : 

 

إجراء منظم يشمل الخطوات الخاصة ثتيليل التعليم وتصميمه 

 .وتطويره وتنفيذه وتقويمه
 

 ما الذي ينبغي تعلم ؟ :التيليل   •

 تحديدكيف ينبغي تعلم  ما ينبغي تعلم ؟: التصميم   •

 .عملية تأليف ودنتاج المواد التعليمية :التطوير   •

 .اوستخدام الفعلي للمواد واوستراتيجيات في سياقها المحدد  :التنفيذ    •

 .تقرير مدى كفاية التعليم :التقويم   •
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 تصميم الرسالة  : 

 

 والرموز اعشارات من األلفاظ هي (المحتوى أو ) الرسالة :الرسالة

 حركي النفس أو الوجداني أو المعرفي السلوك تعديل في تستخدم التي

 : يلي ما الرسالة تصميم يتضمن .للفرد

 

 عملية التخطيط الخاصة بتشكيل الصيغة المادية للرسالة. 

 توظيف مبادئ اونتبا  واعدراك والتذكر في توجي  المواصفات

 .الخاصة بالصياية المادية  للرسالة
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 هي المواصفات المتعلقة باختيار وتسلسل : االستراتيجيات التعليمية

 .نشا ات الدرس 

يستخدم المصمم التعليمي نظريات اوستراتيجية التعليمية كمبادئ •

 .للتدريس 

تشمل نظريات اوستراتيجية التعليمية مواقف تعلم مختلفة ت مثل التعلم •

المعتمد على حل المشكلة ت والتعلم المعتمد على المشروعت والمحاضرة 

 .والمناقشةت وييرها

  

تشمل خصائص المتعلم الجوان  من خبرة المتعلم : خصائص المتعلم

 التي تؤثر على في التعلم
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 .عملية تحويل مواصفات التصميم دلى صيغة مادية : التطوير 

 

 هي  درق عنتداج أو نقدل المدواد للمتعلمدين مثدل الكتد  ت : تقنيات الطباعة

 والمواد المرئية الثابتة

 هددي  ددرق عنتدداج المددواد أو نقلهددا : تقنيةةات المةةواد السةةمعية والبصةةرية

للمستفيد بواسطة آوت ميكانيكية أو دلكترونية بغرض تقديم الرسائل السمعية 

 .والبصرية 

 هدي  درق عنتداج المدواد أو نقلهدا : التقنيات المعتمدة على الياسة  اآللةي

 .للمستفيد باستخدام المصادر المعتمدة على المعال  الدقيق 

وتشدمل هدذ  . هي  رق عنتاج المواد أو نقلهدا للمسدتفيد : التقنيات المدمجة

 .المواد أشكاو  عديدة من الوسائل يتحكم بها بواسطة الحاس  ايلي
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دبقدداء المتعلمددين علددى اتصددال بمصددادر الددتعلم ومكونددات النظددام : االسةةتخدام

 .التعليمي

 

 .يقصد ب  اوستخدام المنظم للمصادر من أجل التعلم : استخدام التقنيات•

عمليددددة اوتصددددال بددددالجمهور المسددددتهدف مددددن خددددالل :نشةةةةر االثتكةةةةارات •

 استراتيجيات مخططة بغرض تبني اوبتكار 

تنفيددذ اوبتكددار يشددير دلددى اسددتخدام مددواد أو اسددتراتيجيات : التنفيةةذ والةةدم  •

تعليمية فدي  مواقدف حقيقيدة و تشدير عمليدة الددم  دلدى اوسدتخدام اوعتيدادي 

 .المستمر لالبتكار التعليمي في بنية المنظمة وثقافتها 

هي القواعدد واألفعدال التدي يفرضدها المجتمدع والتدي : السياسات واألنظمة •

 .تؤثر في عملية نشر تكنولوجيا التعليم واستخدامها

07/09/2013 31 



 :اإلدارة

  

تتضمن التخطيط والمراقبة والتحكم بمشاريع التصميم : إدارة المشروع•

 .والتطوير التعليمية

تتضمن تخطيط ومراقبة نظم وخدمات المصادر والتحكم : إدارة المصادر•

بهات يمكن أن تشمل هذ  المصادر الموظفين ت والمياانية ت والمؤن ت 

 .والوقت 

تركا على قضايا اعنتاج مثل متطلبات : إدارة نظم ونقل الرسالة •

 .األجهاة والبرام  

تتضمن التخطيط والمراقبة والتحكم بتخاين المعلومات : إدارة المعلومات•

 .ونقلها أو معالجتها بغرض توفير المصادر من أجل التعلم 
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التقرير الرسدمي حدول جدودة وفاعليدة أو قيمدة برندام  أو مندت   أو :التقويم 

 .هدف معين

 

يتضدددمن تقريدددر  بيعدددة المشدددكلة ومعالمهدددا باسدددتخدام : تيليةةةل المشةةةكلة •

 .استراتيجيات جمع المعلومات واتخاذ القرار 

يتضمن أسالي  تقريدر مددى دتقدان محتدوى سدبق : القياس ميكي المرجع •

 .تحديد  

يتضمن جمع معلومات حول كفاية البرندام  واسدتخدام : التقويم التكويني •

 .هذ  المعلومات في تطوير البرنام  

يتضمن جمع معلومات حدول كفايدة البرندام  واسدتخدام : التقويم اإلجمالي•

هددذ  المعلومددات وتخدداذ القددرارات حددول اسددتمرار اسددتخدام البرنددام  مددن 

 .عدم 
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 تعاون وعالقة تكاملية عالقة هي التعليم تقنية مكونات بين العالقة دن 

 مجموع من أكبر بينها التفاعل ماي  أثر يكون حيث Synergy))  ومؤازرة

 التطوير ميدان في الممارس يستخدم قد وللتوضيح .انفراد على منها كل أثر

 الرسالة تصميم أو التعليمية النظم تصميم مثل التصميم ميدان من نظرية

   .وهكذا
 
  التعليمبين النظرية والتطبيق في مجال تقنية العالقة: 

 في تساهم التي واوفتراضات والمبادئ والبنى المفاهيم من النظرية تتكون

 حل في المعرفة تلر توظيف فهو التطبيق أما المعرفي األساس تكوين

 .المشكالت

 

 التي ( معينة مهمة أداء كيفية تصف التي) اعجرائية النماذج تساعد 

 النظرية ربط على مكثفا   استخداما   والتطبيق النظرية من كل تستخدمها

 .بالتطبيق
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اإلطار المفاهيمي لمجال تقنية التعليم في تعريف : الوحدة الةالةة

 .م2008

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :األهداف 

 .م ومكونات  الرئيسة2008تعريف مجال تقنية التعليم للعام 1.

مناقشة اوختالفات الجوهرية بين اع ار المفاهيمي للمجال 2.

م 2008م وبين بين اع ار المفاهيمي للمجال للعام 1994للعام 

 .في تعريفي العامين المذكورين

تحديد المؤثرات النظرية والتطبيقية التي أدت دلى تعريف 3.

 . م ومكونات  الرئيسة2008المجال للعام 
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 (أآلن يانوفيسكي ومايكل مولندا)م 2008تعريف 

 
Educational technology is the study and ethical 
practice of facilitating learning and improving 
performance by creating, using, and managing 
appropriate technological processes and resources.      

  

 األخالقية والممارسة الدراسة هي الترثية تكنولوجيا

 العمليات اثتكار خالل من األداء وتيسين التعلم لتيسير

 وإدارتها واستخدامها المناسبة التقنية والمصادر
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 :م2008تعليق على تعريف تكنولوجيا التربية للعام 

 

 :م2008يمكن تحديد أربع أجزاء رئيسة في تعريف المجال للعام 

 

 التركيز على الدراسة والممارسة األخالقية و تقليل التركيز

 .على التقنية واعتبارها مكوناً واحداً فقط

هدف تكنولوجيا التربية هو تيسير التعلم وتحسين األداء. 

من خالل ابتكار العمليات والمصادر : تحقق األهداف السابقة

 .التقنية واستخدامها وإدارتها

العمليات والمصادر التقنية: ما نحتاجه إلنجاز األهداف 
 
Denis Hlynka & Michele Jacbson 

 
 
 
 

 

 

 



:م2008شرح مفردات تعريف   

الدراسة 

التطبيق األخالقي 

التيسير 

التحسين 

األداء 

ابتكار 

التقني 

العمليات 

المصادر 
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 .للبحث التقليدية المفاهيم يتجاوز بما وتحليلها المعلومات جمعStudy:   لدراسةا

 التنظير إلى إضافة والكمي النوعي البحث التربية تقنية دراسة تشمل أن يعني وهذا

 المثال، سبيل على .والتقويم المشاريع، وتطوير التاريخي واالستقصاء الفلسفي والتحليل

 التعلم إلى التدريس من المجال في التركيز والبنائية المعرفية التعلم نظريات غيرت

 .(التعلم بعملية وتحكمه وتفضيالته المتعلم نظر وجهات)

   

 بتصميم موّجه مجال من كبير بشكل المجال توجهات النظرية التحوالت هذه غيرت•

 تعلم بيئات تصميم إلى يسعى مجال إلى متنوعة بصيغ المتعلم إلى وتوصيله التدريس

 .هادف فهم إلى للوصول (إلكترونية دعم نظم بمساعدة ) المتعلمون فيها يستكشف

 

 مساره وبناءه النشطة المتعلم مشاركة مالحظة نحو المجال في البحث تركيز تحول•

 .للتعلم الخاص

 

   .التعلم تيّسر بيئات تصميم إلى مسبقاً  محدد تعليمي تصميم مسار من التحول•
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   Ethical Practice:التطبيق األخالقي 

إلتزام للفرد بما يأتي: 

 استخدام أخالقي للتقنيات•

 احترام حقوق الملكية الفكرية•

 حماية حقوق الفرد في الوصول للمصادر•

معلومات صادقة حول الموضوعات : إلتزام للمجتمع

 التربوية

تحسين المعرفة والمهارات المهنية: إلتزام للمهنة 
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 :  Facilitating التيسير

 على والتركيز التعلم، إلى التدريس من التربوي النموذج في التحول مع 

 من بدالً  التعلم تيسير التقنية دور يصبح التعليمية العملية في المتعلم محورية

  :به التحكم

 تصميم بيئات التعلم•

 تنظيم المصادر•

 توفير أدوات التعلم التقنية•
 لحفظ التعلم بين الفرق حول متنامي وعي يوجد : Learning التعلم

 واالتجاهات والمهارات المعرفة لتحصيل والتعلم االختبار أجل من معلومات

 .الدراسية القاعة جدران يتجاوز بما

 من التعلم للحفظ إلى التعلم للفهم واالستخدام النشط للمعرفة والمهارات•

 من تعلم سطحي إلى تعلم عميق ونشط ومنتج•

استخدام مواقف حقيقية أو محاكاة : مثال)أساليب تدريس وتقويم مختلفة •

 (.لقياس التعلم النشط
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 .وكفائته التعلم فاعلية تحسين  : Improvingتحسين

 جودة ذات منتجات إلى التعليم تقنية عملية تؤدي : التعلم فاعلية•

 في تطبيقها يتم القدرات في تغيير ) فّعال تعلم إلى بدورها تؤدي

 .(واقعية مواقف

 .وتكلفة وجهد وقت بأقل التعلم أهداف تحقيق :التعلم كفاءة•
 في الطالب تعلم التعليم تقنية تحّسن  :Performance األداء

 :طرق ثالث

 باالهتمام جديرة أهداف على التعلم خبرات تركيز•

 .الحفظ يتجاوز فهم إلى تؤدي التقنية خالل من خبرات تقديم•

 جديدة مواقف في للتطبيق قابلة التعلم خبرات جعل•
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 عملية تتضمنها التي والممارسة والنظرية البحث :  Createإنتاج /ابتكار

 مختلفة مواقف في واسعة وتدريس تعلم ونظم تعلم وبيئات تعلم مصادر إنتاج /توليد
 .فّعال تعلم أجل من رسمية وغير رسمية

 والتقويم والتطوير والتصميم التحليل عمليات التعلم مصادر إنتاج عملية تتضمن•

 التعلم مصادر إلنتاج مختلفة تقنيات استخدام•

 من المتعلم بتمكين العالقة ذات والممارسات النظريات : Using استخدام

 .وطرقه التعلم مصادر استخدام

 .المناسبة والطرق المصادر اختيار خالل من االستخدام يبدأ•

 المستهدف للجمهور مالئمتها لتقرير التعلم مصادر تقويم•

 التعلم بيئة في التعلم مصادر استخدام•

التعلم لمصادر والتبني النشر عملية:  
دمج Integration: المنهج خطة في جديدة لمصادر المعلم دمج 

مأسسة Institutionalization : واسع نطاق على المنظمة بنية في ابتكارات دمج 

التغيير إدارة Change Management: واستخدامه ودعمه االبتكار قبول ضمان 

 المستهدف الجمهور قبل من
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 :   Managingإدارة 

 Project Managementإدارة المشروع •
   Delivery System Managementإدارة نظام التوصيل •

   Personnel Management إدارة العاملين•

  Information Management إدارة المعلومات•

   Program Evaluationتقويم البرنامج•

   Leadershipالقيادة•
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يرتبط هذا المصطلح بالمصادر والعمليات  :  Appropriateالمناسبة 

 .التقنية
 تقنيTechnological  :تتضمن تعريف جالبريت للتقنية 

العمليات والمصادر التقنية المناسبة  :Appropriate Technological 
Processes and Resources    

التقنيات المناسبة  Appropriate Technologies   : مناسبة التقنيات للمتعلم 

 .  ومهام التعلم    

  Technological Processesالعمليات التقنية   
 العمليات Processes  :سلسلة من النشاطات الموّجهة نحو نتائج محددة.   
 (م1990 -1960)عملية مدخل النظم في التصميم التعليمي 

تحول التركيز : التحول في النموذج التربوي من النظرية السلوكية إلى النظرية البنائية 

 .من ما يقوم به المعلم إلى ما يقوم به المتعلم   

 :    Technological Resourcesالمصادر التقنية وغير التقنية  
األفراد واألدوات والتقنيات والمواد التي تيّسر تعلم المتعلمين: المصادر. 
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Elements of the Definition 

 

Study: The term study encompasses: 
 

 The theoretical understanding and practice of E.T. 

 
Information gathering and analysis that it includes 
quantitative and qualitative research. 
 
Recently, the inquiry programs in E.T. have been influenced 
by growth and change in major theoretical positions in 
learning theory, information management, and other fields: 
  

1.Cognitive and constructivist learning theories have changed 
the emphasis in the field from teaching to learning. 
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Elements of the Definition 

Study: 

 
2.Attention to learners perspectives, preferences, and 
ownership of the learning process has grown. 
 
 3.changed the orientation of the field from a field 
driven by the design of instruction to be "delivered" 
in a variety of formats to a field which seeks to create 
learning environments in which learners can 
explore- by electronic support systems- in order to 
arrive at meaningful understanding.  
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Elements of the Definition 

Ethical Practice:  
 

The AECT, s Code of Professional Ethics is divided into three 

categories:  

1. Commitment to the individual, such as the protection of rights 

of access to materials and efforts to protect the health and safety 

of professional. 

2. Commitment to society, such as truthful public statements 

regarding educational matters or fair and equitable practices 

with those rendering services to the profession. 

3. Commitment to the profession, such as improving professional 

knowledge and skills and giving accurate credit to work and 

ideas published. 
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Facilitating:  
 

The shift in views of learning and instruction reflected in 
cognitive and constructivist learning theories: 
1.  has engendered a rethinking of assumptions about the 

connection between instruction and learning. 
2. has come a greater recognition of the learner's role as a 

constructor as opposed to a recipient of knowledge. 
3.  With this recognition of learner ownership and 

responsibility has come a role for technology that is more 
facilitative than controlling.  

Elements of the Definition 
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Learning:  

 

Learning is more  than retention of information for testing purposes : 

it includes :acquisition of knowledge, skills, and attitudes used 

beyond the classroom wall. Learning tasks: three types (Perkin 
,1992) : 
Retention: retention of Information is assessed by traditional tests. 
 
Understanding: is tested by paraphrasing or problem solving. This 
assessment is more challenging to the designer because they are more labor 
intensive to construct and evaluate. 
 
Active use: assessing requires real or simulated problem situations, 
something that is obviously challenging to arrange.  
 
“surface versus deep learning” (Weigel, 2001).  
"inert knowledge" (Whitehead, 1929) 
 
 
 

Elements of the Definition 
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Learning:  

If learners do not use the knowledge, skills, and 

attitudes outside the classroom, what is the point of 

teaching them?  

So today, when educators talk about the pursuit of 

learning, they usually mean productive, active use, or 

deep learning.  

Pursuing deep learning implies different instructional 

and assessment approaches than surface learning, so 

this shift in connation has profound implications for 

what processes and resources are appropriate. 

Elements of the Definition 
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Improving:  

 

To improve performance often entails a claim of effectiveness : that 

the processes lead predictability to quality products, and that the 

products lead predictably to effective learning, changes in 

capabilities that carry over into real-world application.  

 

Effectiveness often implies efficiency: that is the results are 

accomplished with the least wasted time, effort, and expense. The 

systematic instructional development movement has been motivated 

by concerns of efficiency, defined as helping learners reach 

predetermined goals that are measured by objective assessments.  
 

Elements of the Definition 



07/09/2013 53 

Improving:  

 

The concept of efficiency is viewed differently in the 
constructivist learning approach.  
Success in learning is measured in terms of 
knowledge that is deeply understood, experienced, 
and able to be applied to real-world problems as 
opposed to less authentic or embedded measures of 
learning, such as objective tests. 

Elements of the Definition 
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Efficiency:  
  
The concept of efficiency is viewed differently in the 
constructivist learning approach.  
Success in learning is measured in terms of 
knowledge that is deeply understood, experienced, 
and able to be applied to real-world problems as 
opposed to less authentic or embedded measures of 
learning, such as objective tests. 
 

 
 

Elements of the Definition 
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Performance:  
 
The tools and ideas of E.T. can help teachers and designers 
to be better performers. E.T. claims to have the power to 
increase productivity at the individual and organizational 
levels. 
 
The use of improving performance in this definition is not 
meant to imply that educational technology encompasses all 
forms of performance improvement.  
 
Other interventions (HPT): tools, incentives, organizational 
change, cognitive support, and job redesign, in addition to 
instruction. 

Elements of the Definition 
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Functions of educational Technology: creating, using, and 
managing.  

Creating:   
Creation refers to the research, theory, and practice involved in 
the generation of instructional materials, learning environment, 
and large teaching learning systems in many different settings, 
formal and informal.  
Creation can include a variety of activities, depending on the 
design approach that is used. A system approach, for example, , 
might entail procedures for analyzing an instructional problem, 
designing and developing  solution, evaluating ad revising 
decision made at each step, and then implementing a solution. 
Assessing results and taking corrective actions along the way is 
referred as formative evaluation, while assessing the impact of 
the project at the end is referred to as summative evaluation.  

Elements of the Definition 
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Functions of educational Technology: creating, using, and 
managing.  

Using:  
This element refers to the theories and practices 
related to bringing learners into contact with learning 
conditions and resources. As such, it is action central, 
where the solution meets the problem. 
Using begins with the selection of appropriate 
processes and resources- methods and materials, 
whether that selection is done by the learner or by an 
instructor. Wise selection is based on materials 
evaluation, to determine if existing resources are 
suitable for this audience and purpose.  
 

Elements of the Definition 
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Functions of educational Technology: creating, using, and 
managing.  

Using:  
The diffusion process is another phase of using. When 
teachers incorporate new resources into their 
curricular plans, this is referred to as integration; when 
such integration takes place at the organizational level, 
it is referred to as institutionalization.  
In systems approach, the design team takes 
responsibility for change management, taking steps at 
each phase of development to ensure that stakeholders 
and end users accept, support, and use the final 
product. 
 

Elements of the Definition 
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Functions of educational Technology: creating, 
using, and managing.  
 

Managing:  
One of the earliest responsibilities of professionals in the field of 
educational technology has been management; in the early years, the 
operations of audiovisual centers. As media production and instructional 
development processes became more complicated and larger scale, they had 
to master project management skills as well. 
 As distance education programs based on information and 
communications technologies (ICT) developed, educational technologies 
found themselves involved in delivery system management. In all these 
managerial functions, there are sub-functions of personnel management and 
information management, referring to the issues of organizing the work of 
people and planning and controlling the storage and processing of 
information in the course of managing projects or organizations.  

Elements of the Definition 
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Functions of educational Technology: creating, 
using, and managing.  
Managing:  
Prudent management also requires program evaluation. 

In systems approach, this entails quality control 

measures to monitor results and quality assurance 

measures to enable continuous improvement of the 

management processes. 

People who carry out management functions may be 

seen as exercising leadership, combining management 

expertise with support of ethical practice in all phases of 

educational technology practice.  
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Appropriate: 
The term appropriate is meant to apply processes and 

resources, denoting suitability for and compatibility with their 

intended purposes.  

Appropriate technologies are those that are connected 
with the local users and cultures and are sustainable 
within the local economic circumstances.  
A practice or resource is appropriate only if it is likely to 
yield results. This implies a criterion of effectiveness or 
usefulness for the intended purpose. 
The selection of methods and media should be made on 
the basis of:"best practices" applicable to a given situation. 
E.T. professionals keep themselves updated on the 
knowledge base of the field and use that knowledge base 
in making decisions. 
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Technological: 
 
Technological describes an approach to human activity based on the 
definition of technology as “the systematic application of scientific or 
other organized knowledge to practical tasks” (Galibraith, 1967, p. 12). 
The term modifies both processes and resources:  
•There are non-technological processes that could be used in planning 
and implementing instruction.  
•The use of processes that have some claim of worthy results, based on 
research or models, protocols, or formulations. 
•The hardware and software entailed in teaching-still pictures, videos, 
audiocassettes, satellite uplinks, computer programs, DVD disks and 
players, and the like.  
•These are the most publicly visible aspects of educational technology. To 
ignore them in this definition would be to create a greater communication 
gap between specialists and non-specialist readers. 
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Processes:  
 

A process can be defined as a series of activities desired toward a 

specified result.  

E.Ts. employ specialized processes to design, develop, and 

produce learning resources, subsumed into a larger process of 

instructional development.  

From the 1960s through the 1990s, a central concern of the field 

was the pursuit of a systems approach to instructional development. 

To many, the systems approach was and is central to the identity of 

the field. 

A paradigm shift occurred in the decade since the prior AECT 

definition (Seels & Richey, 1994) involving postmodern and 

constructivist influences among others. 
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Processes:  
The focus moved from what the instructor is doing to what the 
learner is doing. 
  
In this view, individuals construct their own knowledge and 
gain ownership based on their struggles to make sense of their 
experience.  
 
To the extent that the teaching-learning experience is 
abstracted from real-world application and to the extent that it 
is controlled and possessed by the teacher, it diminishes the 
likelihood of learner engagement, mastery, and transfer of the 
skills. 

Elements of the Definition 
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Resources: 
  
Resources are central to the identity of the field; they are 
people, tools, technologies, and materials designed to help 
learners. 
Resources can include high-tech ICT systems, community 
resources such as libraries, museums, and people with 
knowledge or expertise. They include digital media, such as CD-
ROMs, Web sites, Web Quests, and electronic support systems 
(EPSS).  
They include analog media, (books and other print materials).  
Teachers discover new tools and create new resources, learners 
can collect and locate their own resources, and E.T.  specialists 
add to the list of possible resources as well.   
 

Elements of the Definition 



 :حركة التعليم السمعي البصري: الوحدة الراثعة               

  

 :لتقنية التعليم( مدخل الوسائل)المدخل المادي 

بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة  :األهداف

 :على

 .تعريف المواد واألدوات السمعية البصرية1.

تقديم عرض موجا ألهم التطورات التاريخية في حركة 2.

 .التعليم السمعي البصري

مناقشة المفاهيم التي ساهمت بها الحركة في النمو 3.

 .المفاهيمي لتقنية التعليم

 .مناقشة أهم نقا  الضعف في الحركة4.
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 حركة التعليم السمعي والبصري
 

 ما المواد السمعية والبصرية؟

 

أي جهدداز "تّعددرف المددواد واألدوات السددمعية والبصددرية بأنهددا 

مددع المددواد المصدداحبة يددتحكم فددي تقددديم اوتصددال السددمعي أو 

البصدددددري بأسدددددالي  ميكانيكيدددددة أو دلكترونيدددددة مثدددددل أجهددددداة 

الحاسبات ايلية أما المعلم والكتا  فال ينددرجان تحدت المعندى 

 ".  الحرفي لمصطلح األدوات السمعية والبصرية
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عرض موجز ألهم التطورات التاريخية في حركة التعليم 

 :السمعي والبصري
 

 :حركة التعليم البصري
 علددى اسددتخدام  1924-1918أكدددت هددذ  الحركددة التددي تبلددورت فددي الفتددرة

المددواد البصددرية فددي التدددريس كددرد فعددل علددى هيمنددة المددواد اللفظيددة كالكتدد  

 .  ومحاضرات المدرس

 وزعت األدوار بدين الوسدائل التعليميدة فالددور اللفظدي للكتد  والمحاضدرات

والددددور ييدددر اللفظدددي للوسدددائل البصدددرية كالمجسدددمات والنمددداذج والصدددور 

 . والرسوم

  جوهر هذ  الحركة يقوم على العالقة بين المجرد والمحسدوس وأن اسدتخدام

 .المواد البصرية في التدريس يجعل األفكار المجردة محسوسة بشكل أكبر
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 :حركة التعليم السمعي البصري

 أدى اكتشاف عملية تسجيل الصوت والتطور التقندي فدي مجدال التسدجيالت

الصددوتية دلددى ظهددور حركددة التعلدديم السددمعي البصددري فددي األربعينيددات مددن 

 .  القرن الماضي

 لم تضدف هدذ  الحركدة شديئا  ل  دار المفداهيمي لمجدال تقنيدة التعلديمت ودنمدا

أضافت عنصر الصوت دلى مواد حركدة التعلديم البصدري فبددل اسدم المجدال 

 .  من التعليم البصري دلى التعليم السمعي البصري

 اتخددذت هددذ  الحركددة عدددة أسددماء تشددير دلددى مجموعددة األجهدداة والمددواد

المعينددات السددمعية البصددريةت والتقنيددات السددمعية : السددمعية والبصددرية منهددا

 .  البصريةت واوتصال السمعي البصري

 ركدات هددذ  الحركدة علددى الوسددائل التدي هددي مددن منتجدات التطبيددق المددنظم

للعلوم الطبيعيةت واستمرت هذ  الحركة لفترة  ويلة هيمنت على مجال تقنية 

 .التعليم حتى بداية السبعينات من القرن الماضي
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أهم نقاط القوة التي ساهمت ثها حركة التعليم السمعي البصري 

 .في النمو المفاهيمي لمجال تقنية التعليم 

 

 :نت  عن البحوث التي أجريت في تلر الفترة 

 مجموعددة مددن المبددادئ والمفدداهيم التددي تسدداعد فددي كيفيددة ترشدديد

 .استخدام الوسائل السمعية البصرية

تصنيف الوسائل حس  نوعهدا وتنظيمهدا معدا فدي :فكرة التصنيف

 تسلسل نظري قابل للتطبيق  مثل مخرو  الخبرة لديل

ددارة الوسائل  . 
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 :أهم نقاط الضعف في حركة التعليم السمعي البصري
 
 تركياها على الوسائل السمعية البصرية ذاتها واهتمامهدا بشدكل

 .ثانوي بتصميم المواد التعليمية وتطويرها ودنتاجها

 اعتبارهدددا الوسدددائل التعليميدددة وحددددات معيندددة للمعلدددم بددددو مدددن

 .اعتبارها وحدات تعليمية متكاملة
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 مدخل االتصال لتقنية التعليم: الوحدة الخامسة             

 

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرةعلى :األهداف 

 .مناقشة النمو المفاهيمي لتقنية التعليم من مدخل اوتصال1.

 .تعريف مفاهيم ومصطلحات في نظرية اوتصال2.

 .تعريف مدخل اوتصال لتقنية التعليم 3.

 .تحديد المفاهيم التي ساهم بها مدخل اوتصال للمجال4.
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 مدخل االتصال لتقنية التعليم 
 

 :التطور المفاهيمي لمجال تقنية التعليم ثتأثير نظرية االتصال 
 

 تميددات السددنوات المبكددرة مددن خمسددينيات القددرن الماضددي باهتمددام رواد

المجال بنظرية اوتصدالت  خصوصدا  األفكدار التدي قددمتّها نمداذج شدانون 

(  Schramm, 1954) وشددرام (   Shannon & Weaver,1949)وويفددر 

 (.(Berlo,1960وبيرلو  

 بيّن هؤوء الرواد أن المجال كان أكثر من مجرد أدوات سدمعية بصدرية

 فدددي عدددام  (DAVI) ت وتدددم تأسددديس قسدددم التعلددديم السدددمعي البصدددري

 Edgar) و ددجددار ديددل ( James Finn)بتوجيدد  مددن جدديمس فددن 1963

Dale).  وكان تابعا  لرابطة التربية الو نيةNEA 

07/09/2013 73 



 :م 1963 التعريف الرسمي األول للمجال

 

نُشر هذا التعريف في مجلة اوتصال السمعي البصري البصدري 
Review) A/V  CMM .: ) 

 " اوتصدددال السدددمعي البصدددري هدددو ذلدددر الفدددرع مدددن النظريدددة

والتطبيدددق  فدددي المجدددال التربدددوي الدددذي يهدددتم أساسدددا  بتصدددميم 

 .“التي تتحكم بعملية التعلم( التعليم )واستخدام الرسائل 

 

 الرسالة وعلى التدريس من بدالً  التعلم على التركيز أصبح  

 خصائص ) المستقبل وعلى الوسيلة من بدالً  ( المحتوى )

 الكاملة العملية أي التعليمية، المواد أو والمعلم ( المتعلم

 .لالتصال
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 :طبيعة االتصال
وهذا يشير إلى عدة ( Process)يوصف االتصال ثأنه عملية  

 :اعتبارات مهمة 

 

 عملية اوتصال مستمرة ومتصلةدن. 

اوتصال عملية معقدة 

 يتميا اوتصال بالحيوية والتغير المستمر كظاهرة مادية وسلوكية. 

و يحدث اوتصال باتجا  واحد ودنما هو عملية دائرية 

 يوصف اوتصال بأن  تفاعليTransactional 

 يوصف اوتصال بأن  رمايSymbolic 
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 :مكونات عملية االتصال
يعتبر ( S.M.C.R) أو ما يعرف بــ ( مستقبل. قناة. رسالة . مصدر (  ) Berlo, 1960) يعتبر نموذج برلو 

 .  أبسطها وأكثرها فائدة لتوليد مفاهيم تتصل بتكنولوجيا التربية
 

 مهارات االتصال محتوى البصر مهارات االتصال

 تجاهاتا عناصر السمع اتجاهات
 

 معرفة معالجة اللمس معرفة

 نظام اجتماعي بناء الشم نظام اجتماعي
 

 ثقافة شفرة التذوق ثقافة
 

S                                        M                           C                              R 

لمكونات عملية االتصال نموذج برلو   
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 :مفاهيم ومصطليات في نظرية االتصال 

 

 : (  feedback) التغذية الراجعة  

 
المعلومات التي يعيد المستقبل درسالها دلى المرسل وهذ  المعلومات تشدير " 

ت ويوضح نموذج ولبور شرام  أهميدة "دلى مدى تأثير الرسالة على المستقبل

التغذية الراجعة كوسيلة للتغل  على مشاكل التشدويش فالتغذيدة الراجعدة كمدا 

تخبرنا بالكيفية التدي فّسدرت بهدا رسدائلنا ت فرجدل اوتصدال ذو " يقول شرام 

الخبرة يهتم بالتغذية الراجعة ويغير رسالت  في ضوء ما يالحظ أو يسمع من 

 " .المستقبلين 
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 المرسل

S    

 المستقبل

R     

 

 

  FBتغذية راجعة                                                                               
 ا

 :أنواع التغذية الراجعة

 تغذية راجعة فورية •

 تغذية راجعة مؤجلة •
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 : ( Noise: )  التشويش

العوامل التدي تتدداخل مدع وسديلة نقدل الرسدالة وتمندع مرورهدا ت أو التشدويش 

 . على عملية استقبالها وتغيير معناها عند المستقبل عما يقصد  المرسل

 المستقبل المرسل

 تشويش

 :               أنواع التشويش

تشويش داخلي. 

 تشويش خارجي 
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ولبور شرام: نموذج مجال الخبرة المشتركة لــ   



                       

نموذج ولبور شرام لمجال الخبرة المشتركة: 

يؤكد علدى أن ( (Schrammدن نموذج شرام  ( . Shannon)مبني على نموذج شانون  

أي دذا . اوتصال يحدث فقط عندما يتداخل مجال خبرة المرسل مع مجال خبرة المسدتقبل 

وقعت الرسالة في مجال الخبرة المشتركة بين المرسل والمستقبل سيايد ذلدر مدن فرصدة 

 . نجاح اوتصال 

 

 (  التكرار ) اإلشباعRedundancy : 

ويقصد ب  تكرار نقل الرسالة عدة مرات بوسائل وأسالي  مختلفة للحدد أو للدتخلص مدنن  

 .التشويش 

ترميز الرسالة   Message Encoding: 

هددي عمليددة اوختيددار والتنظدديم لمجموعددة مددن الرمددوز بقصددد صددياية رسددالة ذات معنددى  

 ( .المرسل مصدر الرسالة . ) للمرسل والمستقبل

تفسير الرسالة Message Decoding : 

) وهي عملية تفسير المستقبل للرسالة التي تصل دلي  في ضوء خبرات  ويكدون لهدا معندى 

 (. المستقبل مصدر المعنى 
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 :المفاهيم التي ساهم ثها مدخل االتصال لمجال تقنية التعليم

 

ولدددت نظريددات اوتصددال أفكددارا  مفاهيميددة وعمليددة وسددعت آفدداق تقنيددة 

 :التعليم وهي أفكار و ناال نستخدمها دلى اليوم 

 

  نحدن مهتمدون بعمليدة اوتصدال وكدذلر بالوسدائل التدي تنقدل األفكدار فددي

 .  هذ  العملية

 وكدذلر بخصدائص ( المدتعلم ) نحن مهتمون بخصائص مستقبل الرسدالة

و بوسددائل نقددل ( المعلددم أو وسددائط عددرض المعلومددات ) مرسددل الرسددالة 

 .الرسالة في اوتصال

 تتددوافر بحدددوث معتبدددرة حدددول كيفيدددة تصدددميم كدددل عنصدددر مدددن عناصدددر

 .  اوتصال لتحقيق اكبر قدر من فاعلية اوتصال
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 :المفاهيم التي ساهم ثها مدخل االتصال لمجال تقنية التعليم

 

 أحدث مفهوم اوتصال تغييرا في اع ار النظري للمجال وبدو مدن التركيدا

الموجودة في المجال ت ركات على العملية الكاملدة التدي يدتم ( األشياء ) على 

سواء أكدان المددرس أو بعدق ) عن  ريقها توصيل المعلومات من المصدر 

 ( .المتعلم ) دلى المستقبل ( المواد 

 

 أضاف مفهوم اوتصال مفهوما ثانيدا  يدرتبط بدالتعريف الحدالي  هدو اسدتخدام

فددمذا اعتبرنددا مخددرو  الخبددرة عدجددار ديددل عبددارة عددن ‘ النمدداذج الديناميكيددة 

نموذج ت نقول بان هذا النموذج لم يخدرج عدن كوند  وصدفا ثابتدا ألسدالي  فدي 

التعلدديم مرتّبددة فددي اتجددا  واحدددت أمددا النمدداذج التددي أوجدددتها نظريددات اوتصددال 

فكانت نماذج ديناميكية للعمليات التي تعبر عنها و تبين العناصر التي تشدملها 

 .هـ( 1406الطوبجي )والعالقات المتداخلة بينها 
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 مدخل النظم لتقنية التعليم: الوحدة السادسة

 
 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :األهداف

 .تعريف مدخل النظم ونظرية النظم العامة والمفاهيم ذات العالقة1.

 .تحديد العالقة بين مدخل النظم وتقنية التعليم والتصميم التعليمي2.

 .تحديد العوامل التي ساهمت في تطوير مفهوم النظم في تصميم التعليم3.

 .تسمية نماذج النظم األولى لتصميم التعليم والرواد األوائل4.

 .تحديد العناصر الرئيسة لمدخل النظم في تصميم التعليم5.

 .تسمية ثالثة نماذج حديثة في تصميم التعليم6.

تحديد المفاهيم التي ساهم بها مدخل النظم في النمو المفاهيمي لتقنية 7.

 .  التعليم
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   General System Theory (Bertalaunffy, 1954): نظرية النظم العامة

 

 ومن بيولوجيت كنظام البشري الجسم دراسة من العامة النظم نظرية تطورت

 على النظرية وركات .سويا   وظائفها تؤدي كنظم وايوت البشر دراسة

 أبرز أن ووجدت .المختلفة  النظم في توجد التي المشتركة الخصائص وصف

 أو بشكل النظام مع تعاملت المجاوت فكل النظامت فكرة هي الخصائص تلر

 من فالعديدة المشتركةت الخصائص دراسة هو النظرية هدف ولذات .بآخر

 .أنواعها اختالف على النظم فيها تشترك النظام بفكرة المرتبطة المفاهيم
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System Approach  النظم ( مدخل)أسلوب  

 و التدريب أو التعليم لتحليل التصحيح ذاتية منطقية عملية

 ، تقويمه و (استخدامه) تنفيذه و (إنتاجه) تطويره و تصميمه

 يتم ثم أوالً، النظام هدف بداخله يتحدد إجرائياً  إطاراً  توفر

 هذا أساس على و .لتحقيقه السبل أفضل تحديد أجل من تحليله

 الناجح لألداء مالئمة األفضل المكونات اختيار يمكن التحليل

 من المقصود للتغيير  أساساً  المستمر التقويم يوفر و .للنظام

                                                .األداء تحسين أجل
(Bela Banathy, 1968)                                                    
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مصطلح يستخدم لوصف التطبيق المدنظم لتكنولوجيدا  :مدخل النظم

التربيدددة فدددي حدددل مشدددكالت التربيدددة والتددددري  بددددءا  بالمددددخالت 

(Inputs   ) ( أو السدددلوك المددددخلي ) (Entry  Behavior   )

 ( Terminal(  أو السددلوك النهددائي ) (   Outputs)والمخرجددات 

Behavior) وتقريددر األسددلو  األمثددل للتقدددم مددن المدددخالت دلددى ت

 .  المخرجات
 ( 208 – 207ص ( )   Ellington) و دلنجتون   Percival) بيرسفل    



 التصميم التعليمي المنظّم

 التدريب برامج تطوير و لتصميم منظمة عملية  

 تقليدية، مقررات إلكترونية، مقررات مناهج،)والتعليم

 العملية أنه أي .وتقويمها واستخدامها (تدريب حقائب

 في أهدافه و التعليم أو التدريب حاجات لتحليل الكاملة

 الحركية، أو الوجدانية أو المعرفية المهارات مجاالت

 مواد إنتاج و الحاجات تلك مقابلة نظام تطوير و

                                                    .(م1990سيلا)                           .تقويمها و تجريبها و التدريب

88 



07/09/2013 89 

 النظام•

 النظام األكبر•

 النظام الفرعي•

 النظام المفتوح•

 النظام المغلق•

 بيئة النظام•

 مجال النظام•

 تحليل النظام•

 تصميم النظام•

 تطوير النظام•

 آلية التحكم بالنظام•

 التغذية الراجعة•

 مفاهيم ذات عالقة بنظرية النظم العامة ومدخل النظم:
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  General System Theory (Bertalaunffy, 1954): نظرية النظم العامة

 

 :تأثير مبادىء نظرية النظم العامة على اإلطار المفاهيمي لتقنية التعليم

 يتصف نظام وإنما العشوائية العناصر من منفصلة مجموعة ليس التعليم1.

   .المتكاملة والوحدة بالتنظيم

 وتعديله تنظيمه ويتم (مثالً  المتعلم) آخرى نظم مع التعليم يتفاعل كنظام2.

 .الراجعة التغذية على بناءً 

 مقصود تفاعل في ومجموعة منفردة التعليم مكونات تعمل كنظام3.

 .المطلوبة المخرجات لتحقيق له ومخطط

 مع البشرية وغير البشرية المصادر التعليمي النظام مكونات تشمل4.

 .محددة أهداف لمقابلة المناسب الدمج

 الطريقة المدخل هذا يشمل :التعلم خبرات تصميم في النظم مدخل تطبيق5.

 التعلم عملية وتقويم وتنفيذه وتطويره وتصميمه التعليم لتحليل المنظمة

 .محددة أهداف ضوء في بكاملها، والتعليم
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 :العالقة ثين مفهومي تقنية التعليم والتصميم التعليمي 

دذا نظرنا دلى تقنية التعليم من المددخل السدلوكي واعتبرناهدا عمليدة 

. يصبح مدخل النظم في تصميم التعليم مفهومدا فرعيدا لتقنيدة التعلديم

دمددا دذا اعتبرنددا تقنيددة التعلدديم نظامددا  لنقددل الرسددالة التعليميددة ونظرنددا 

دليهددا مددن المدددخل المددادي فددمن تصددميم التعلدديم يصددبح هددو المفهددوم 

 .األشمل وتقنية التعليم مفهوما  فرعيا  
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 :العوامل التي ساهمت في تطوير مفهوم النظم في تصميم التعليم

 

تطوير مواد التدري  للخدمات العسكرية أثناء الحر  العالمية الثانية 1.

 .  بتأثير حركة البحث التجريبي لعلم التعليم

 .حركة التعليم المبرم 2.

 .تحليل المهام3.

 .حركة األهداف السلوكية4.

 . حركة اوختبارات محكية المرجع5.
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  التقويم استراتيجيات التعليم   األهداف

 تغذية راجعة 

  Jerold  Kemp :العناصر الرئيسة لمدخل النظم في التصميم التعليمي 

 ( .  أهداف التعلم ) ما الذي يجب على الطالب تعلمه ؟  1.

استراتيجية ) ما هي اإلجراءات المطلوبة لتيسير عملية التعلم ؟ 2.

 ( .  التعليم والتعلم 

 ( .  التقويم ) كيف نعرف أن أهداف التعلم قد تحققت ؟  3.
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 التصنيف واألثياث : تقنيات التعليم: الوحدة الساثعة

             

بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة  :األهداف 

 :على

م 2008م و1994تعريف تقنيات التعليم كما جاء في تعريفي 1.

 .للمجال

 .تصنيف تقنيات التعليم2.

 .تلخيص النتائ  الرئيسة ألبحاث تقنيات التعليم3.

 .مناقشة المجاوت المعاصرة والمستقبلية ألبحاث تقنيات التعليم4.



   نظرية التعلم السلوكية ونظرية معالجة المعلومات:الوحدة الةامنة

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطال  قادرة على :األهداف 

التعلمت التعايات المثيرت اوستجابةت التعليم المبرم ت : تعريف مفاهيم1.

 .البرمجة الخطية و التفريعيةت هرمية التعلم

تعريف مكونات عملية التعلم وأنواع الذاكرة  بقا  لنظرية معالجة 2.

 .المعلومات

 تعريف أنواع مخرجات التعلم ونشا ات التعلم التسعة في نموذج جانيي 3.

 .مناقشة أسس التعليم المبرم  وأنواع ت وممياات ت وسلبيات 4.

مناقشة المفاهيم التي ساهمت بها نظريتي التعلم السلوكية ومعالجة 5.

 .المعلومات لمجال تقنية التعليم

 (.الموّج  بوسا ة المعلم)مناقشة خصائص التعليم المباشر 6.
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تعريفات ومفاهيم: 
 .تغيير دائم نسبي في قدرات الفرد تتج  للخبرة والممارسة  :التعلم •

هو حدث ينبع عن سلوك ما ويايد مدن احتماليدة حددوث ذلدر السدلوك  :التعزيز •

 .مرة ثانية 

شيء أو حددث مدا يدتم تقديمد  بعدد سدلوك مدا بفدرض تعايدا  :التعزيز اإليجاثي •

 .ذلر السلوك 

دتقان تقديم ظروف يير سارة بعد القيام بسلوك ديجابي وذلدر  :التعزيز السلبي •

 .بغرض تعايا ذلر السلوك 

مادة أو موضوع تعليمي مصمم بحيث يقوم الطالد  بتددريس  :التعليم المبرم  •

 .نفس  

o  يتقدم الطال  ذاتيا حس  قدرات. 

o ( .التعايا . ) توفير التغذية الراجعة 

o تقسيم المادة دلى وحدات صغيرة. 
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تعريفات ومفاهيم: 
يتطل  هذا النوع مدن البرمجيدات أن ينشدأ الطالد  اعجابدة بدأن  :البرمجة الخطية •

كما يتميا بأن د ارات البرنام  يدتم تصدميمها بحيدث ( اختيار متعدد ) يختارها من 

تقلل من األخطاء التي يمكدن أن يرتكبهدا الطالد  ويتطلد  أيضدا أن يددرس الطالد  

 .جميع اع ارات 

يسدتخدم هددذا النددوع أسدلو  اوختيددار مددن متعددد حيددث توجدد   :البرمجةة التفريعيةةة •

اوسددتجابة ييددر الصددحيحة الطالدد  دلددى د ددارات عالجيددة توضددح لددـ  الموضددوع 

 .وتعدي  مجددا  ليحاول اعجابة مرة ثانية

عبارة عدن نظدام لتجائدة مهمدة ( : تحليل الوظيفة أو المهارة ) أو  :تيليل المهمة •

 .بحيث تكون على خطوات . تنازليا  دلى المهارات الفرعية التي تتكون منها 

م يددعو بهدا 1965مبنية على دراسة قدام بهدا روبدرت جانبيد  عدام  :هرمية التعلم •

دلى تحليل كل هدف من أهداف التعلم الرئيسية لدى الطالد  وأن يبحدث فيد  عدن أي 

 .والتي تؤدي دلى ذلر الهدف( لألهداف الممكنة ) تدرج أو هرمية 
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وشيفرن اتكنسون) :الذاكرة أنواع :(Atkinson & Schifrin ,1968 

 

 :(Sensory Registers) حسية مسجالت•

 التي المعلومات يستقبل الذي الذاكرة من الجاء هي الحسية المسجالت هذ 

 ( يشم أو ت يتذوق ت يشعر ت يسمع ت يشاهد) الفرد بها يشعر

 :(Short Memory) األجل قصيرة الذاكرة•

 الذاكرة من الجاء وهي  (Working Memory) العاملة بالذاكرة أيضا تسمى

 أو األجل  ويلة الذاكرة دلى تنتقل أن دلى مؤقتا المعلومات في  تحفظ الذي

 .تفقد

 :(Long Term Memory) األجل طويلة الذاكرة•

 تحتفظ أن ويمكنها محدودة يير بقدرة يتمتع الذي الذاكرة من الجاء وهي

 . ونهاية ما دلى بالمعلومات
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  :أسس التعليم المبرم  

أي تقسيم كل مهمة دلى أجااء صغيرة ونجازهدا : تحليل العمل 1.

 .بدقة 

 .وهذا المبدأ مأخوذ من النظرية السلوكية: اوستجابة  –المثير 2.

أي ما دام المدتعلم قدد  اسدتجا  للمثيدر فالبدد لد  مدن ) : التعايا 3.

أن سددتدفع  علددى الخطددوة التاليددة أمددا لددو تأخددذ التعايددا فددمن ذلددر 

يضدددعف حمايدددة لتعايدددا يكدددون فوريدددا ت فمعرفدددة المدددتعلم أن 

 استجابة صحيح ت                                

 .دنجاز البرنام  في فترة زمنية محددة : قدرة  المتعلم 4.

أي أن كدل  الد  مدتعلم يقديم نفسـدـ  بنفسد  دون : التقويم الذاتي 5.

 .وفي هذا تقليل من شعور المتعلم بالخجل , مقارنة أدائ  بغير  



 انتباه المتعلماجذب . 1     

 المتعلم باألهدافاشعر . 2

 الجديد تذكر المعرفة السابقة المطلوبة للتعلم حّفز . 3

 المحتوى الجديدقدم . 4

 اإلرشاد و التوجيهقدم . 5

 (التطبيق)أداء المتعلمحفز . 6

 تغذية راجعةوفر . 7

 أداء المتعلمقوم . 8

 انتقال أثر التعلم للمواقف الحياتيةشجع . 9

 :لتخطيط التدريس ( Gagne)نموذج جانييه 

 نشاطات التدريس التسعة
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 (:التدريس المباشر) خصائص التعليم الموجه ثوساطة المعلم 
التعلدديم المعتمددد علددى نظريتددي الددتعلم السددلوكية ومعالجددة المعلومددات هددو تعلدديم 

 :مباشر موّج  بوسا ة المعلم ت يميل هذا النوع من التعليم دلى 

 

التركيددا علددى تدددريس سلسددلة مددن المهددارات تبدددأ بالمهددارات ذات المسددتوى •

 ( .هرمية التعلم )األدنى وتتقدم دلى المهارات ذات المستوى األعلى 

 .األهداف تماما  تحديد واضح لألهداف واوختبارات التي تطابق •

 .التركيا على العمل الفردي أكثر من العمل الجماعي•

 .التشديد على التدريس والتقويم التقليدي باوعتماد على استجابات محددة•

 .تعايا<  ---استجابة <  ---مثير : حلقة التعلم هي •

 .ضمان حيازة المتعلم للمهارات السابقة المطلوبة للتعلم الجديد•

تجديددد نددوع الددتعلم وتددوفر الشددرو  الضددرورية لمسدداعدة الطالدد  علددى فهددم •

 .المعلومات والمهارات وتذكرها واسترجاعها
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المفاهيم التي ساهمت ثها نظرية معالجة المعلومات في التطوير المفاهيمي لتقنية التعليم: 

 .هرمية التعلم والتحليل الهرمي للمهام •

 .المنظمات التمهيدية لتوفير د ار ذهني للمعلومات الجديدة•

 .أهمية دتقان المتعلم المهارات السابقة المطلوبة لتعلم المهارات الجديد•

تقددديم النشددا ات التعليميددة المبنيددة بندداء  محكمددا  لمسدداعدة المددتعلم علددى معالجددة •

 .وتذكرواسترجاع المعلومات والمهارات 

المفاهيم التي ساهمت ثها نظرية التعلم السلوكية في التطوير المفاهيمي لتقنية التعليم: 

تهدف تقنية التعليم دلى تيسير حدوث عملية التعلمت ولذات فهي تهتم بتطبيق نتائ  األبحاث •

 .حول  بيعة التعلم وكيفية حدوث 

 .التركيا ليس فقط على المثيرات وتنظيمها ودنما أيضا على استجابة المتعلم و نتائ  تعلم •

 (.أهداف أداء)استخدام أهداف سلوكية •

 .استخدام اختبارات محكية المرجع•

 .المهارات المدخلية للمتعلم( قياس)اوهتمام بتقدير •

 .تجري  مواد التعلم حتى تنت  التعلم الفّعال•



 التعليم الفردي : الوحدة التاسعة

             

بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن يكون الطال  قادرا   :األهداف 

 :على

 .تعريف مفهوم التعليم الفردي1.

 .مناقشة األسس النظرية للتعليم الفردي2.

 .تحديد أهم الخصائص لنظامين من نظم التعليم الفردي3.

تحديد المفاهيم التي ساهمت بها حركة التعليم الفردي لمجال 4.

 .  تقنية التعليم
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 مساهمات التعليم الفردي لإلطار المفاهيمي لتقنية التعليم: 

ترتي  عملية التعليم في سلسلة متتالية قائمة على أسداس 1.

 .هرمي لألهداف

اسددددتخدام اختبددددارات مسددددتندة دلددددى معددددايير أليددددراض 2.

 .التشخيص

تغيير دور المدرس مدن دور ملقدي المعلومدات دلدى دور 3.

 .مخطط ومدير تعليمي ومدرس خصوصي

 .استخدام الحاسو  للمساعدة في ددارة التعليم4.



 تيليل المهمة واألهداف السلوكية : الوحدة العاشرة

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرةعلى :األهداف 

األهداف السلوكيةت تحليل المهمةتاألهداف المعرفية : تعريف1.

 .والوجدانية والحركيةت ومكونات الهدف السلوكي

 .تحديد أهم العوامل التي ساهمت في حركة األهداف السلوكية2.

مناقشة أهمية عمليتي تحليل المهمة وتحديد األهداف في 3.

 .تصميم التعليم

 .تسمية الرواد األوائل في حركة تحديد األهداف وتحليل المهمة4.

 .مناقشة أوج  النقد لألهداف السلوكية وردود المؤيدين لها5.
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أنواع                   

 التــعلم

إدراكي / معرفي 
Gognitive 

المشــاعر      التفكـــير لعمــلا   

Affective حركي / نفسي   وجداني 
Psychomotor 

106 

 م1956تصنيف ثلوم وآخرون : أنواع التعلم
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 أنواع التعلم(جانييهGagne  ): 

 :المهارات العقلية :  أوال

 تعلم اعشارة 1.

 تعلم المثير واوستجابة2.

 تعلم سلسلة حركية3.

 الربط اللفظي4.

 التمييا5.

      : تعلم المفهوم المحسوس ثم المفهوم المجرد :تعلم المفهوم 6.

 القواعد/ تعلم األسس 7.

 حل المشكالت8.

 المعلومات اللفظية :    ثانيا 

   االتجاهات:    ثالةا 

 المهارات اليركية :   راثعا 

 االستراتيجيات المعرفية : خامسا 
 



 (ثلوم)هرمية التعلم المعرفي /مستويات : أهداف األداء

 التقويــم

 التركي 

 التيلـيـل

 التطبيق

 الفــهم

 المعرفــة

 إصدار حكم تكوين تجزئة استخدام تفسير تذكر

108 

التفكير: المهارات  المعرفية    
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 (  المعرفية)هرمية جانييه لتعلم المهارات العقلية 
Learning Hierarchy of Intellectual Skills 

 
          Problem Solvingحل المشكالت                              

 حيتاج كمتطلب سابق

 Higher order Rules   األسس                      /تعلم القواعد 

 حيتاج كمتطلب سابق  

 Abstract Conceptsتعلم المفهوم المجرد                             

 حيتاج كمطلب سابق

     Concrete Concepts           تعلم المفهوم المحسوس        

 حيتاج كمتطلب سابق

 Discrimination       تعلم التمييز                                 

 



التقويم التكويني واإلجمالي واالختبارات : الوحدة اليادية عشر

 ميّكية المرجع 

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرةعلى :األهداف 

التقويمت التقويم التكويني تاعجمالي التقويم : تعريف مفاهيم1.

التأكيديت تقويم العمليةت تقويم المنت  تواوختبارات محّكية 

 .المرجع

مناقشة أهمية التقويم التكويني واوختبارات محّكية المرجع 2.

 .لعملية تصميم التعليم

  .تحديد أهداف التقويم التكويني والتقويم اعجمالي3.
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   (Behavioral Objectives) :تعريف األهداف السلوكية 

ملثادة تعليميثةو ملاألهثداف   ثن (دراسثت )عبارة دقيقة توضح األداء املتوقع من املتعلم من حيث  املاثاراو ملاملهثاهيم اةثددة كةتيتثة لتع ضث  "اهلدف السلوكي هو 
 ".قياساا

 ( Task Analysis):تحليل المهمة. 

مث حتد ثثد املاثثاراو .هثثي تع  ثثف هثثدف األداء الةاثثا ي: اخلطثثوة األملت. نظثثال لتتة ثثة مامثثة تةاإليثثاا ات املاثثاراو اله عيثثة الثث  تت ثثو  مةاثثا
هثث ا املاثثاراو  ثثةءا إ ضثثاا ات املاثثاراو اله عيثثة حثثى  ثثتم اكاثثو  علثثل دثثورة مت املثثة ل ثث  القثثدراو . الضثث ملر ة لتيقيثثق الثث  اهلثثدف 

: ملتسثتددل ماثطلياو إىث و لودثف هث ا العمليثة م ث .املطلوبة لتعلم املامة يف التسلس  املةاسب ملالض ملري لتيقيق اهلدف الةاثا ي 
 Sill Analysis)ملحتلي  املاارة    (Goal Analysis)ملحتلي  الوظيهة  (Job Analysis)حتلي  الوظيهة 

 :مكونات الهدف السلوكي
 (  الذي يحدد سلوك التعلم بدقة ) مصدر الفعل السلوكي •

 (.  الموضوع المراد معالجته ) المحتوى •

 (الحالة التي يكون عليها المتعلم أثناء تأدية السلوك ) الظروف •
 .(درجة اإلتقان التي يقّوم فيها المعلم أداء المتعلم ) المعيار •



 نظرية التعلم البنائية : الوحدة اليادية عشر      

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرةعلى :األهداف 

 .تعريف نظرية التعلم البنائية وافتراضاتها الرئيسة1.

 .تحديد خصائص التعليم المعتمد على نظرية التعلم البنائية2.

 .مقارنة التصميم التعليمي السلوكي و التصميم التعليمي البنائي3.
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 نظرية التغيير : الوحدة الةانية عشر

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على :األهداف 

واوبتكار و عملية انتشار وتبني  التغيير: تعريف مفاهيم1.

 .اوبتكارات

 .تحديد مكونات عملية نشر وتبني اوبتكار2.

مناقشة مبررات دراسة نظرية التغيير للمتخصص في تقنية 3.

 .التعليم

 .  تحديد شرو  ديلي لنشر اوبتكار وتبني  ودمج  في بيئة التعليم 4.
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التغيير الذي يحدث في البيئة أو الوضدع الدراهن للنظدام : التغيير

 .ويهدف لمنفعة وفائدة اعفراد أو الجمهور المتأثر بالتغيير

تغييددر يمثددل شدديئا  جديدددا  لألفددراد الددذين يتددأثرون بدد   :االثتكةةار

 .ويهدف لمنفعة وفائدة أولئر اعفراد

العملية التدي يدتم بوسدا تها نشدر : عملية نشر وتبني االثتكارات

اوبتكار من خدالل وسدائل أو قندوات معيندة لفتدرة مدن الوقدت بدين 

 .أفراد في نظام اجتماعي
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مكونات عملية 

نشر وتبني 

 االثتكار
  

 االثتكار

النظام  الوقت

 االجتماعي

قنوات 

 االتصال

 مكونات عملية نشر وتبني االثتكار
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 :لنشر االثتكار وتبنيه Elyشروط إيلي 

 عدم الرضا عن الحالة الراهنة -1

 توافر الوقت -2

 توافر المصادر -3

 توافر المعرفة والمهارات -4

 توافر الحوافا والمكافآت-5

 توافر فرص المشاركة في اتخاذ القرار -6

 اولتاام بدعم التغيير  -7

 القيادة  -8



تقويم / المنظمات المهنية و إصداراتها: الوحدة الةالةة عشر

 المقرر 

             

 :بنهاية دراسة الوحدةت يتوقع أن تكون الطالبة قادرةعلى :األهداف 

 .تحديد ثالثا  من المنظمات المهنية في مجال تقنية التعليم•

 .تحديد أربعة دوريات متخصصة في تقنية التعليم•

 .تقويم المقرر بناء  على معايير محددة لمدرس المادة•

  .تقويم المقرر بناء  على معايير محددة من اختيار الطال 
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