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(األهداف، المحتوى، التقويم، المراجع)تعريف بالمقرر( 1)الوحدة   

 
الغاية من المقرر: 

  أن يصبح الطالب قادراً على تنفيذ عملية التصميم و التطوير
 .التعليمي المنظم ألغراض التعليم و التدريب في مواقف مختلفة

أهداف األداء النهائية: 

 يعرّف إجرائياً المراحل الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنظم في

تصميم و تطوير برامج التعليم  والتدريب و المهام التي تتطلبها كل 
 .مرحلة

 يعرّف إجرائياًالمفاهيم و المصطلحات الرئيسة في مجال التصميم
 .التعليمي
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 :بنهاية المقرر، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: أهداف المقرر

 

 .يناقش األسس النظرية و الفلسفية للتصميم التعليمي المنظم •
 يقارن مبادئ المدارس السلوكية و المعرفية و البنائية و مضامينها     •
 .للتصميم التعليمي  
 يناقش االفتراضات الرئيسة التي يقوم عليها مدخل التصميم  •
 .التعليمي المنظم  
 .يحدد وظائف نماذج التصميم التعليمي •
 

 

 
 
 
 

 التصميم التعليمي المنظّم 
 Systematic Instructional Design 
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 التصميم التعليمي المنظّم 
 Systematic Instructional Design 
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 :بنهاية المقرر، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: أهداف المقرر

 

 .يقارن نماذج مختارة للتصميم التعليمي المنظم •
 يعرّف إجرائياً مع ضرب األمثلة أنواع نماذج التصميم  •

 .التعليمي المنظم  
 .يصمم نموذجاً للتصميم التعليمي المنظم •
 يطبق مدخل التصميم التعليمي المنظم في تصميم و  •

 .إنتاج برنامج وسائط تعليمية أو تدريبية تفاعلية  
 



: مفاهيم رئيسة: التصميم التعليمي: الوحدة الثانية  

 
 

 :بنهاية هذه الوحدة يتوقع أن يكون الطالب قادراًعلى: أهداف األداء

تعريف مفاهيم التعلم والتدريس و التدريب النظام والمفاهيم المرتبطة به . 1 

و النظامي والمنهج  ومدخل النظم والتصميم والتصميم التعليمي 

 .  والنموذج ونماذج التصميم التعليمي

تحليل عملية مدخل النظم في التصميم التعليمي إلى عناصرها الرئيسة . 2 
 .مدعماً ذلك بنموذج يوضح العالقات بين العناصر

 تعريف مهام المراحل الرئيسة في النموذج العام للتصميم   . 4

 .  التعليمي ومخرجات كل منها    

 .مناقشة مستويات تنفيذ عملية التصميم التعليمي المنّظم. 5
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 ما التصميم التعليمي المنظّم ؟ 
 Systematic Instructional Design 
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معرفي أو وجداني أو حركي: تغير في السلوك:      التعلم   

توفير خبرات تعليمية تركز على أفراد لتحصيل :   التدريب        

.مهارات محددة سيتم تطبيقها فور انتهاء التدريب                       

تنظيم مقصود لشروط التعلم لتشجيع المتعلمين على :   التدريس   

تحقيق على أهداف محددة بالتدريس الحي أو بوسائط                  

.أخرى                 

.خبرات التعلم التي تقدم بوساطة المدرس:       التعليم  

 

 

7 

مفاهيم رئيسة: التصميم التعليمي المنظّم   

  



مفاهيم رئيسة: التصميم التعليمي المنظُم   

عمليات التخطيط أو التحليل المنظم التي تسبق :  التصميم  

عملية إنتاج شيء ما، أو تنفيذ خطة ما لحل مشكلة                    

إن الوظيفة األساس للتصميم هي تحويل           . معينة            
معلومات بصيغة متطلبات إلى معلومات على               

.هيئة مواصفات              

 
برامج توجيهية، وهي عبارة عن خبرات الماضي  :    المنهج  

والحاضر والمستقبل، الهدف منها مساعدة الطالب على               

.  أن يساعد نفسه ويحقق ذاته              
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يستخدم مهنيو المجال أسلوب النظم: أسلوب النظم   

في تصميم حلول لمشكالت التعلم أو التدريب                  
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System Approach ما أسلوب النظم؟ 

 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)                                                    



دراسة المشكلة : مدخل النظم   

Systems View من منظور النظام     
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:المدخالت  

 تحليل النظام
 

 

:العمليات  

 تصميم،إنتاج،
 استخدام

 

:المخرجات  

 تقويم أداء 
 النظام

راجعةتغذية    



التدريس من منظور النظام    

Systems View 
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 بشرية، مادية،
 محتوى

 تخطيط ،تنفيذ،
 تقويم

 

 معرفية، وجدانية،
 حركية

راجعةتغذية    

 مخرجات التدريس عمليات التدريس مدخالت التدريس



 التصميم التعليمي المنظّم

 التدريب برامج تطوير و لتصميم منظمة عملية  

 حقائب دراسية، وحدات مقررات، مناهج،)والتعليم

 الكاملة العملية أنه أي .وتقويمها واستخدامها (تدريب

 مجاالت في أهدافه و التعليم أو التدريب حاجات لتحليل

 تطوير و الحركية، أو الوجدانية أو المعرفية المهارات

 و التدريب مواد إنتاج و الحاجات تلك مقابلة نظام
                                                     .تقويمها و تجريبها
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 التصميم التعليمي المنظّم

 من مشتقة مبادئ التعليم تصميم علم يوّظف : تطبيقي علم

 مشكالت حلول مواصفات تصميم في العالقة ذات النظريات

 المشكالت لهذه نوعية  حلول وتطوير ( التدريب أو ) التعلم

 .التدريب أو التعليم جودة لضمـان

 جميع االعتبار في تأخذ Holistic Process)) شاملة عملية

   .والتعلم التدريس بخبرة العالقة ذات المكونات
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       Goal Oriented عملية موّجهة باألهداف  

 



  نماذجيوظف مهنيو المجال : النماذج 

لتصميم التعليم أسلوب النظمتعتمد منهج   

14 

1خطوة رقم   

2خطوة رقم   

4خطوة رقم   

Feedback 

 التغذية الراجعة

3خطوة رقم   

Model؟   النموذجما 

لمراحل أو خطوات عملية أو إجراء معين( أو لفظي)تمثيل بصري   



  نماذج التصميم التعليمي

 Instructional Design Model 
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           يستخدم مهنيو المجال نماذج لتصميم التعليم            
    نماذج التصميم التعليمي؟ ما•

 لتصميم التعليم أو التدريب  إجرائية نماذج 

 

    و وثيقة كاملة تصف اإلجراءات ( أو لفظي)تمثيل بصري
 الُمنِظمة لعملية التصميم التعليمي



 
 المكونات الرئيسة لمدخل النظم في التصميم التعليمي
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 Mager,1984 

 حدد أهداف التعلم

 

 حدد استراتيجيات
التدريس   

 

 قّوم األداء

راجعةتغذية    

 إلى أين نحن
ذاهبون؟   

 كيف سنصل إلى 
 وجهتنا؟

 كيف سنعرف أننا 
 وصلنا وجهتنا؟



 النموذج العام للتصميم التعليمي 
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 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         



Dick & Carey 1996  نموذج دك وكاري   
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نفذ التحليل 
 التعليمي

 نقح التعليم

حلل 
 الحاجات

اكتب أهداف 
 األداء

طورأدوات 
 التقويم

طور 
االستراتيجية 

 التعليمية

طور و اختر 
المواد   
 التعليمية

صمم و نفذ 
التقويم التكويني 

 للتعليم 

صمم و نفذ 
 التقويم اإلجمالي 

لمتعلمين حلل 
 و السياق



 

نموذج موريسون وروس وكمب   
(Morrison,Ross&Kemp,2001)   
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 التخطيط

 التقويم التكويني
 إدارة المشروع

 المشكالت التعليمية خصائص المتعلم

 االستراتيجيات
 التعليمية

 تحليل المهمة المصادر التعليمية

 األهداف التعليمية أدوات القويم

 نظام توصيل
 التعليم



 

 ( (IDIنموذج معهد التطوير التعليمي  
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I 

 عـّرف

III 

 

 قـّوم

نظّم اإلدارة( 3)  

المهام، 

 المسؤوليات،

 الجدول الزمني

حلل الموقف( 2)  

 المستفيدون

 الظروف

 المصادر

حدد المشكلة( 1)  

 قدر الحاجات

 حدد األولويات

 صغ المشكلة

انتج المواد( 6)  

 المواد التعليمية

 مواد التقويم

حدد الطرق( 5)  

 التعليم

 التعلم

 الوسائل

حدد األهداف( 4)  

أعد /نفّذ( 9)  

 التدوير

 راجع

 قرر

 افعـل

حلل النتائج( 8)  

 األهداف

 الطرق

 أساليب التقويم

 األهداف النهائية

األهداف 

 التمكينية

 نفّذ التجريب

 اجمع بيانات

 التقويم

اختبر النسخة  ( 7)

األولية    

II 

 طـّور
 



 إذا كانت مشكلة التعلم
 أو األداء 

 مهارات حركية
Motor Skills 

 

 مهارات وجدانية
Attitudinal 

 Skills 
 

 مهارات معرفية
Cognitive 

 Skills 

 يستَخدم التصميم التعليمي
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Macro Level   المستوى الشامل 

مناهج ومقررات دراسية -   
 

 

تصميم برامج تدريبية -  

  
 مستويات التصميم التعليمي

ازدياد مستوى 
 التعقيد والتكلفة

Micro Level   المستوى المحدود 

ورشة عمل قصيرة -   

وحدات ودروس -   

22 



فريق  عمل : المستوى الشامل/التعليمي التصميم   
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 المصمم التعليمي 

 خبير المحتوى 

  مدير المشروع 

 أعضاء الفريق الفني  : 

 اختصاصي  : 

  الفيديو 

  الوسائط المتعددة 

  الصوت 

  المؤثرات الخاصة 

  الرسوم المتحركة 
  البرمجة 



فردي  عمل : المستوى المحدود/التعليمي التصميم  
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 مخرجات التصميم التعليمي المنظّم 

ISD Deliverables 
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  ملف مقرر دراسي 

 حقائب تدريب ذاتي تقليدية 

 حقائب تدريب ذاتي إلكترونية ووسائط تفاعلية  

  نظم أداء إلكتروني مساندة 

  تدريب على الشبكة العنكبوتية / تعليم 

 افتراضية/مناهج دراسية إلكترونية/ مقررات 

 التدريس الخصوصي/ برمجيات التمرينات والتدريبات 

 ورشة تدريب قصيرة 



اإلطار النظري: التصميم التعليمي: الوحدة الثالثة  

 
  بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على :أهداف األداء: 

 مناقشة األسس النظرية و الفلسفية لمفهوم تصميم النظم التعليمية و إبرز
 .  العلماء المساهمين في تطويره

 مناقشة المبادئ الرئيسة للمدارس السلوكية و المعرفية و البنائية و
 .مضامينها للتصميم التعليمي 

مناقشة االفتراضات التي يقوم عليها مفهوم التصميم التعليمي المنظم. 

تبرير الحاجة إلى تطبيق مدخل التصميم التعليمي المنظم. 

تحديد وظائف نماذج التصميم التعليمي و خصائصها. 

مقارنة النموذج التقليدي و النموذج النظامي لتصميم التعليم. 

 تعريف المكونات الرئيسة لمجال تقنية التعليم طبقاً لتعريف عام
 .هـ1994
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 لماذا العملية المنظّمة لتصميم خبرات التعلم 

نماذج التصميم التعليمي؟ و  
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تحديد واضح لمخرجات التعلم أو التدريب 

            تصميم العمليات و المصادر التعليمية أو التدريبية لحل 

       مشكلة التعلم أو األداء 

    توجيه عملية تطوير محتوى التعلم أو التدريب 

      اختيار أو تطوير استراتيجيات التعليم أوالتدريب 

       المناسبة 

    تقويم فاعلية وكفاءة التعليم أو التدريب 



 

لماذا العملية المنظّمة لتصميم خبرات التعلم    

نماذج التصميم التعليمي؟  و  
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      توضح النماذج بصرياً مراحل و خطوات التصميم التعليمي        

   .المنظم          

     و تفصيلياً خطوات التصميم التعليمي النماذج إجرائياً تصف              

 .المنظم       

    تعتمد على المبادئ المشتقة من النظريات ذات العالقة. 

     تّيسر االنسجام بين أهداف التعلم أو التدريب ونشاطاته 

   .     وتقويمه        

    تيّسر االتصال و التفاهم بين أعضاء الفريق و بينهم و بين المستفيد   . 



 لماذا العملية المنظّمة لتصميم خبرات التعلم 

نماذج التصميم التعليمي؟ و  

            تدعم فرصة الحصول على تعليم أو تدريب يتصف بالفاعلية 

 .  والكفاءة المتعلم  

تجزأة المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل التحكم بها 

وضع قدرات الطالب واهتماماتهم في االعتبار 

 اختيار استراتيجيات وتقنيات التدريس بناًء على نتائج البحث

 والممارسات الناجحة

إجراء التنقيح الضروري للمقرر بناًء على النتائج 
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 لماذا التصميم التعليمي؟
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    عن بعد، تتطلب من  انتشار تطبيقات التعلم اإللكتروني 

 المدرس مهارات في تصميم المقررات الدراسية         

 .وتطويرها       

      تجدد المعرفة على نحو غير مسبوق وتغير المجتمع 

     يتطلب من المدرس مهارات التقويم المستمر   الطالبي       

 لمادته، مما يعني إعادة تصميمها وتطويرها ( التكويني)      

 .باستمرار        



 لماذا التصميم التعليمي؟
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 عملية منظمة ومقصودة لتحقيق أهداف ( والتدريب)التدريس

 . محددة

 غالباً ما يختار  عضو هيئة التدريس محتوى المادة من

 .مصادر مختلفة، ثم يكّون مادته

 نص،رسوم، لقطات )في عصر المعرفة وتنوع المصادر

وسهولة الوصول إليها، يصبح ( فيديو، تجارب معملية

 .المدرس مصمم ومّطور للمادة الدراسية

 



المداخل 

النظرية 
 للتدريس

المدرسة السلوكية 
Behaviorism  

المدرسة البنائية    
Constructivism 

 تدريس مباشر تدريس غير مباشر

 المدرسة المعرفية
Cognitivisim 

 تدريس مباشر
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Learning cycle   : Direct 

Instruction     

 

 استجابة 

(تطبيق)  
 تعزيز

تغذية )
(راجعة  

 مثير 

تقديم )
(المعلومات  

 المداخل النظرية لنماذج التدريس

المدرسة السلوكية   

33 

تدريس : حلقة التعلم  

 مباشر



 المداخل النظرية للتدريس

المدرسة البنائية    
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Learning cycle     : Indirect lustration   

 

 

  المشكـلة

Problem 

تدريس غير مباشر: حلقة التعلم   

      نمذجة     2

Demonstration 

    دمج     4

Integration 

     تطبيق 3

Application 

Merrill,2001 

Activating Prior Knowledge 
تنشيط المعرفة السابقة 1  



من النظرية إلى التطبيق: المداخل النظرية للتدريس  

نظرية التعلم السلوكية -1   
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                                                  المبادئ النظرية

 التعلم هو تغير في السلوك الظاهر 

                   

  يعتمد السلوك على المثيرات التي 

 تسبقه     

             

  يعتمد احتمال تكرار السلوك على 

 النتائج المترتبة عليه                                              

 

 

 التطبيقات العملية
  سلوكيةحدد أهداف التعلم كأنماط 

                   

 التلميحات لتوجيه  المتعلم                استخدم 

 نحو السلوك المرغوب  

             

          اختر النتائج التي ستعزز السلوك 

 المرغوب  

  نظم التعزيز بحيث يعقب السلوك 

 المرغوب مباشرة  



من النظرية إلى التطبيق: المداخل النظرية للتدريس  

  

نظرية معالجة المعلومات -2  
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                                                  المبادئ النظرية
 المعرفة تخزن في الذاكرة بصورة 

 منظمة    

                   

   تؤثر المعرفة الموجودة لدى المتعلم 

 بتعلمه    

             

  يتكون التعلم من عمليات االنتباه 

 والترميز واالسترجاع   

 

 

 التطبيقات العملية
  التي    المعلومات الجديدة نظم 

 ستعرضها   

                   

  أربط المعلومات الجديدة بالمعرفة 

 الموجودة  

             

استخدم أساليب متنوعة لتوجيه ودعم 

 عمليات التعلم   

 



من النظرية إلى التطبيق: المداخل النظرية للتدريس  
  

النظرية البنائية -3  
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                                                  المبادئ النظرية
  يحدث التعلم من خالل تطبيق المعرفة 

 في حل المشكالت   

                   

  التعلم يحدث من خالل التفاعل مع 

 اآلخرين  

             

  تشبه عملية بناء المعرفة تعلم حرفة 

 

 

 

 

 التطبيقات العملية
    وّفر فرص تطبيق لحل مشكالت 

 واقعية وهادفة   

 

 وّفر نشاطات تعلم جماعية 

 

 

  نمذج ووّجه عملية بناء المعرفة ضمن 

 سياق لحل  المشكلة    

 



 فلسفات مختلفة حول العملية التي يتعلم بها الفرد
 

تشجيع التغير في السلوك : السلوكية(Skinner) 

بناء المعرفة بوساطة المتعلم : البنائية(Jonassen) 

مساعدة المتعلم على أن يحقق اقصى : اإلنسانية

 (مازلو  )إمكاناته 

 نقل المعرفة : التقليدية (Spray& Pray  ) 
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 السلوكية
  تصميم التدريس بناًء على أهداف أداء للحصول على تدريس

 .فّعال وقابل للقياس

توفير تغذية راجعة منتظمة وفورية لتقرير مدى إتقان المحتوى 

تكييف التدريس لمقابلة حاجات المتعلم بخصوص سرعة التعلم 

تعزيز التعلم تدريجياً نحو تحقيق األداء المرغوب  . 

 :نقد  

 مهارات دنيا مثل الحفظ -    

 ال تدّرس للفهم -    
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 المعرفية

تدريس مبني بناًء محكماً ومعتمداً على أهداف أداء. 

 تهتم بالمعالجة النشطة للمعلومات وبكيفية تنظيم المعرفة في

 .الدماغ

 (منظمات تمهيدية) تشدد على استراتيجيات بناء نماذج ذهنية 

 (.Anchored Inst)  التعلم في مواقف أصيلة -

 (.Distributed Inst)  التعلم التعاوني -

 :نقد   

صعوبة دمجها في البنية المعرفية : المعرفة تنقل إلى المتعلم  -

 له وجعلها هادفة
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 البنائية
المعرفة تبنى ذاتياً وفي سياق اجتماعي. 

مرونة تحديد األهداف لمقابلة حاجات المتعلم. 

تعددية وجهات النظر. 

بناء المعرفة من : التركيز على عملية التعلم بدالً من نقل التعليم
 خالل االستكشاف والحوار والتفكير التأملي

 افتقاد اهداف محددة ومخرجات تعلم قابلة للقياس يقلل من     -:نقد   

 .فاعلية البنائية        

 مشكلة الوقت والتقويم -        

 عدم مالئمتها للمتعلم ذي الحافز الضعيف للتعلم-        

 ربما تتجاهل حاجة المتعلم للمعرفة التأسيسية-        
 41 



 االفتراضات التي تقوم عليها عملية التصميم التعليمي
 أن يكون لديه فكرة واضحة عما يجب أن يتعلمه المتعلم كنتيجة لعملية التعليم . 

 التعليم األفضل هو الذي يتميز بالفاعلية( Effectiveness   )-  أي التعليم الذي ييسر
وحفز  –(  Efficiency) والكفاءة  –حيازة المتعلم للمعرفة والمهارات المرغوبة 

 المتعلمين على التعلم

  أحد هذه ( التدريس المباشر ) يمكن أن يتعلم الطالب بوسائط مختلفة ، المعلم
 .الوسائط 

 يوجد مبادئ تعليم يمكن تطبيقها على جميع المجموعات العمرية وجميع الموضوعات
الدراسية منها مثالً يجب على المتعلمين المشاركة النشطة والتفاعل ذهنياً ومادياً مع 

 .  المواد المطلوب تعلمها 
  يجب على التقويم أن يشمل تقويم التعليم إضافة إلى تقويم أداء المتعلمين ، كما يجب

استخدام المعلومات الناتجة عن تقويم التعليم في تنقيح التعليم لجعله أكثر كفاءة وفاعلية 
 . 
 بدالً ( التقويم محكي المرجع ) يجب تقويم المتعلمين بحسب مستوى تحقيقهم لألهداف

 ( . التقويم معياري المرجع ) من تقويمهم مقارنة بزمالئه 
 يجب أن يتوافر االنسجام بين األهداف ونشاطات التعلم والتقويم ، كما يجب أن تكون

 .  األهداف هي الموّجه للقرارات المتعلقة بالنشاطات والتقويم 
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: وظائف نماذج التصميم التعليمي   

 
-  تعرض النماذج بصرياً عملية منظمة مما يسمح للمشاركين في التوصل

 .  إلى اتفاق حول العملية 

-  توفر النماذج أداة إلدارة العملية أو المشروع  . 

-  تسمح باختيار النظريات من خالل دمج تلك النظريات في نموذج عملي
 .  قابل للتطبيق 

-  وظيفة وصفية  . 

-  وظيفة تحليلية. 
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: خصائص النماذج   

 
 تبسيط الواقع بغرض تحليل مكوناته وإدراك طبيعة العالقات : االختزال

المتحكمة فيه ، فاالختزال يتضمن تحريفاً للواقع حيث ال يمكن تمثيل جميع 
جوانب الظاهرة والعملية ألنها أكثر تعقيداً من التمثيل التخطيطي الذي 

 .يعرضه النموذج

 

 وذلك من خالل التركيز على بعض المكونات والعالقات بغرض : التركيز
 .إبرازها ودراستها 

 

  تساعد النماذج الباحث على تطوير النظريات واكتشاف نماذج : االكتشاف
جديدة أكثر تعقيداً وأقرب إلى الواقع إضافة إلى إدخال التعديالت على 

 . النموذج األصلي ليشمل مجاالت أوسع وعالقات جديدة 
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 التعليم التقليدي والتعليم المنظم
المنّظم التعليم التقليدي التعليم   العنصر التعليمي 

تحليل المهمة/ تقدير الحاجات   
 

الكتب الدراسية / المنهج التقليدي 

 مرجع داخلي
 الغايات واألهداف

مصاغة بناًء على تقدير الحاجات 

مصاغة على هيئة / وتحليل المهام 

يتم اختيارها ( / إجرائية ) أداء تعلم 

 بناًء على الكفايات المدخلية للطالب

مصاغة في إطار المخرجات العامة 

أهداف موحدة / أو أداء المعلم 

 لجميع الطالب

 األهداف الخاصة

يتم إشعارهم عن األهداف بالتحديد 

 قبل بدء التعلم
ال يشعرون باألهداف وإنما يحدس 

ذلك من المحاضرات والكتب 
 الدراسية

 إشعار الطالب باألهداف

واجبات / تؤخذ بعين االعتبار 

 مختلفة من المواد واألنشطة
األهداف موحدة / ال تولي أي اهتمام 

لجميع الطالب وكذلك المواد 

 واألنشطة

 الكفايات المدخلية

غالبية الطالب يتقنون غالبية 

 األهداف
قلة من الطالب يتقنون أغلب 

أسلوب الخطأ والصواب/ األهداف   
 التحصيل المتوقع
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المنّظم التعليم  
 

التقليدي التعليم  
 

 العنصر التعليمي
 

مبنية على المقارنة مع طالب  مبنية على إتقان األهداف

 آخرين
 الدرجات والترقية

 

يخطط للطالب الذين يحتاجون 

/ يتابع أهداف أخرى / مساعدة 

 استخدام وسائل تعليم متنوعة
 

ال تغيير / ال يخطط له في الغالب 

 في األهداف أو المواد التعليمية
 

 العالج
 

 وقت التعلم مقابل وقت اإلتقان الوقت ثابت واإلتقان متغير اإلتقان ثابت والوقت متغير

 تفسير فشل تحقيق اإلتقان طالب ضعيف حاجة لتحسين التعليم

صياغة األهداف أوالً ثم اختيار 

 المواد التعليمية
 تطوير المقرر اختيار المواد التعليمية أوالً 

بناًء على المتطلبات السابقة 

الضرورية ومبادئ التعلم ، وطرق 
 أخرى

بناًء على منطقية المحتوى 

 والخطوط العريضة للمحتوى
 التسلسل التعليمي
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المنّظم التعليم  
 

التقليدي التعليم  
 

 العنصر التعليمي
 

استخدام / اختيارها لتحقيق األهداف 

استراتيجيات متنوعة مبنية على 

 النظرية والبحث

بناًء على رغبة وتفضيل المعلم 

 ومألوفية االستراتيجيات بالنسبة له
 االستراتيجيات التعليمية

يخطط بطريقة منظمة وينفذ بشكل 

تقدير مدى إتقان الطالب / روتيني 

اختبارات محكية المرجع / لألهداف 

 بيانات التقويم مرتبطة بالمخرجات

ال يحدث غالباً ومن النادر أن يتم 

اختبارات معيارية / بطريقة منظمة 

بيانات التقويم تتعلق بالمدخالت 

 والعمليات

 التقويم

ينفذ / مبني على بيانات التقويم 

 بشكل روتيني
مبني على التخمين ومدى توافر 

ينفذ بشكل متقطع/ المواد التعليمية   
 تنقيح التعليم والمواد التعليمية
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العملية و النموذج: التصميم التعليمي: الوحدة الرابعة  

 

  بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على :أهداف األداء: 

 .  مقارنة نماذج التصميم التعليمي من حيث المكونات و الشكل1.

 .تحديد أنواع األشكال الشائعة لنماذج التصميم التعليمي2.

 .تحديد أنواع نماذج التصميم التعليمي3.

 .تصنيف نماذج التصميم التعليمي4.

 .مناقشة األخطاء الشائعة في تطبيق نماذج التصميم التعليمي5.

تعريف المراحل الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنظم و مهام 6.
 .و مخرجات كل مرحلة
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 أشكال نماذج التصميم التعليمي

 هناك جانبان من عملية التصميم التعليمي يمكن تفسيرها من

 :خالل الرسم التخطيطي 

 أحدهما هو الشكل المستطيل            للعمليات الفرعية

 .المستخدمة لتحقيق الهدف من العمليات

شكل المعين             الخاص بعملية اتخاذ القرار  . 

 الجانب الثاني هو الشكل الكلي لمجمل الرسم التخطيطي

 .للنموذج
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البيضاوي: أشكال النماذج  
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الخط المتصل من الخطوات: أشكال النماذج  
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المستطيل: أشكال النماذج  
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المستطيل المعّدل: أشكال النماذج   
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الشكل المتقاطع: أشكال النماذج   
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 أنواع نماذج التصميم التعليمي

  Conceptual Modelsالنماذج المفاهيمية      •
        Procedural Models       النماذج اإلجرائية •

   Mathematical Modelsالنماذج الرياضية •

      Prescriptive Modelsالنماذج التوصيفية •
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نفذ التحليل 
 التعليمي

 نقح التعليم

حلل 
 الحاجات

اكتب أهداف 
 األداء

طورأدوات 
 التقويم

طور 
االستراتيجية 

 التعليمية

طور و اختر 
المواد   
 التعليمية

صمم و نفذ 
التقويم التكويني 

 للتعليم 

صمم و نفذ 
 التقويم اإلجمالي 

لمتعلمين حلل 
 و السياق

Dick & Carey 1996  نموذج دك وكاري   



 

نموذج موريسون وروس وكمب   
(Morrison,Ross&Kemp,2001)   
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 التخطيط

 التقويم التكويني
 إدارة المشروع

 المشكالت التعليمية خصائص المتعلم

 االستراتيجيات
 التعليمية

 تحليل المهمة المصادر التعليمية

 األهداف التعليمية أدوات القويم

 نظام توصيل
 التعليم



 

 ( (IDIنموذج معهد التطوير التعليمي  
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I 

 عـّرف

III 

 

 قـّوم

نظّم اإلدارة( 3)  

المهام، 

 المسؤوليات،

 الجدول الزمني

حلل الموقف( 2)  

 المستفيدون

 الظروف

 المصادر

حدد المشكلة( 1)  

 قدر الحاجات

 حدد األولويات

 صغ المشكلة

انتج المواد( 6)  

 المواد التعليمية

 مواد التقويم

حدد الطرق( 5)  

 التعليم

 التعلم

 الوسائل

حدد األهداف( 4)  

أعد /نفّذ( 9)  

 التدوير

 راجع

 قرر

 افعـل

حلل النتائج( 8)  

 األهداف

 الطرق

 أساليب التقويم

 األهداف النهائية

األهداف 

 التمكينية

 نفّذ التجريب

 اجمع بيانات

 التقويم

اختبر النسخة  ( 7)

األولية    

II 

 طـّور
 



 تصنيف نماذج التصميم التعليمي
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 .نماذج التصمي التعليمي للتعليم العام •

 نماذج التصميم التعليمي لتطوير منتجات محدودة مثل  •

 .ورش عمل تدريبة  

 نماذج التصميم التعليمي لتطوير نظم كاملة مثل •

 .  المناهج  

 
 (استعراض نماذج التطوير التعليمي: أنظر كتاب)
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 . عدم وضع املتغريات االجتماعية يف احلسبان  – 1

 . أغلب النماذج خاصة بالتدريب  – 2

 . دائماً ما هتمل اسرتاتيجيات أخرى من احللول  – 3

 . تقومي املقررات واملواد كوحدات مستقلة بداًل من مكونات متفاعلة يف نظام أكرب  – 4

 . افتقار حتليل املهمة للواقعية  – 5

 . تعميم مرحلة التصميم والتطوير أكثر من الالزم  – 6

  تبىن مناذج التصميم التعليمي كاملة دون متحيص بداًل من تكييفها خلدمة مواقف  – 7

 (  43 – 42سيلز ص (. معينة       

 ( . ID manuals.) هناك اعتماد كبري على الكتب اإلرشادية للتطوير التعليمي  – 8

 : األخطاء الشائعة في تطبيق نماذج التصميم التعليمي 



GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التنفيذ
Implementation 

ADDIE MODEL         

 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 



تحديد المتطلبات:   المخرجات   

Analysis التحليل 

Diagnosis تشخيص المشكلة    
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 تحليل الحاجات•

 تحليل المتعلم•

 تحليل السياق•

 تحليل المحتوى•

 تنظيم اإلدارة•

 



 المواصفات                  

 تسلسل وتنظيم المحتوى /أهداف األداء  •

 التدريب/ استراتيجيات التعليم •

 التدريب/ تقنيات التعليم    •

 تصميم الحافز •

  النص الفني / مخططات المسار/ السيناريو •

 أدوات تقويم الفاعلية والكفاءة وقبول المتعلم •

DESIGN  التصميم:  

تحويل المتطلبات إلى مواصفات   

مواصفات الحل: المخرجات  
Blue Print: Specifications 63 



Development التطوير    

 تحويل المواصفات إلى منتَج

64 

النسخة الذهبية : المخرجات  

من المنتّج              

 إنتاج النموذج األولي •

 تجريب النموذج األولي •

 لنسخة النهائية من المنتَجا •



:المخرجات   

 االستخدام الفعلي للمنتَج في

 بيئة التعلم أو العمل

 

 دعم فني وتعليمي•

 أدارة التغيير•

 جمع بيانات التقويم•
 

Implementation التنفيذ  

 استخدام المنتَج في بيئة التعلم أو العمل 
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EVALUATION التقويم     

 تقرير الفاعلية والكفاءة والقبول

 

 

 :المخرجات    

 تقرير التقويم•

 لتدخالت المناسبةا•

 (  ألفا وبيتا) تقويم تكويني •

  الفاعلية والكفاءة:إجمالي•

 وقبول المتعلم

 تقويم تأكيدي•

 تقويم العائد من االستثمار•

 في التدريب  
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مرحلة التحليل: مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم: الوحدة الخامسة     

67 

  أهداف األداء: 
 :بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على

 .تعريف أنواع التحليل يف التصميم التعليمي1.

 .  تقدير احلاجات، املصادر و املعوقات، املشكلة التعليمية: عريف املصطلحات التاليةت2.

 .ييز املشكالت ال ي تتطلب حلواًل تعليمية و تل  ال ي تتطلب حلواًل أخرىمت3.

 .حتديد الطرق ال ي تستخدم يف مجع املعلومات حول طبيعة املشكلة4.

 (.تقدير احلاجات)تطوير خطة لتحليل املشكلة 5.
.مناقشة إحدى طرق حتليل احلاجات.  6      .  



GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         
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ANALYSIS  لتحليلا   
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  احلاجة (Needs   : ) 

 . ثغرة ، أو فجوة ، أو احنراف بني ما هو كائن وما جيب أن يكون        

  اهلدف (goal   : ) 

 ( . املستوى املرغوب من األداء مثاًل ) عبارة تصف ما جيب أن يكون        

  تقدير الحاجات  : 
 وقياس حجم االحنرافات بني   ( األهداف ) ذن هو عملية حتديد ما جيب أن يكون إ      

 ( . الوضع الراهن ) يكون وما هو كائن  ما جيب أن       

ANALYSIS  لتحليلا   



 التحليل

 المحتوى السياق المتعلمين الحاجات
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 التحليل

 تعريف المشكلة

مقرر جديد 

 ؟
 حلل الحاجات

 ال نعم ال
 قف

ابدأ باألهداف    

 و المحتوى

 صمم التعليم لتحقيق األهداف 

 نعم

 حدد الحاجات

 ترجم الحاجات إلى أهداف

حدد مستوى 

الراهناألداء   

حدد مستوى 
 األداء المرغوب

 مقرر قائم؟
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 خصائص المتعلمين

الخصائص 
 العامة

السلوك 
 المدخلي

أساليب  

 التعلم

 تحليل المتعلم
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 أكاديمية 
/شخصية  

اجتماعية    



 أساليب التعلم
 

   التعلم مهام المتعلمون بها يعالج التي الكيفية إلى تشير التي الخصائص    

  الطرق بعض أن يجدون الطالب بعض . المعلومات معالجة في وطرقهم      

 .غيرها من لهم ومالئمة فاعلية أكثر      

 

 في التعلم القنوات البصرية المتعلمون الذين يفضلون. 

 في التعلم القنوات السمعية المتعلمون الذين يفضلون. 

 في التعلمالقنوات المحسوسة المتعلمون الذين يفضلون. 

 بالوسائط المتعددةالمتعلمون الذين يفضلون التعلم. 
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  أهداف األداء: 
 :بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على

 حتليل املهمة، املهارات السابقة، مستوى السلوك املدخلي، : عريف املصطلحات التاليةت1.

 . التحليل العنقودي، التحليل اهلرمي، التحليل اإلجرائي، تسلسل احملتوى2.

 .ديد املصطلحات األخرى املستخدمة يف التعبري عن مفهوم حتليل املهمةحت3.

 (.العنقودي، اهلرمي و اإلجرائي)شرح أنواع حتليل املهمة 4.

 .حتديد الفوائد الناجتة عن حتليل املهمة5.

 .طبيق أحد أنواع حتليل املهمة يف حتليل حمتوى موضوع دراسي حمددت6.

 .شرح عملية حتديد مستوى السلوك املدخلي و املتطلبات السابقة7.

 .مقارنة أساليب تسلسل احملتوى8.

:  مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم: الوحدة السادسة
 تحليل المحتوى: مرحلة 



 تحليل المهَمة
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 يمكن لكي بنجاح أداءها يجب التي والفرعية الرئيسة المهام تحديد عملية 

  (  Reiser, 22 ) ريزر .” مالئم بشكل ما وظيفة تنفيذ

 

  إلى المهارات الفرعية التي تتكون منها( المهارة ) نظام لتجزئة المهمة  

 

 النهائية األهداف تحليل ( Terminal objectives  ) األهداف إلى          
        تحليل أن أي . " (  Enabling objectives ) ( الفرعية أو )  الممكنة 
 (  Briggs ) وبرجز (  Gagne ) جانييه األهداف تحليل هو المهمة 
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 السابقة ( المهارات)المتطلبات (Prerequisites    : ) 
 

   المهام التي يتم أو يجب تعلمها قبل تعلم الهدف النهائي ، فهي تعين أو تمكن 

 ( 105ص ( )   Briggs) وبرجز (   Gagne) جانيه . من تعلم ذلك الهدف     

  

  أي أن  (  116ص " ) الكفايات الفرعية التي تمّكن من تعلم مهمة ما 

 المتطلب السابق هو مهمة أو مهارة تمكن أو تعين المتعلم على تعلم مهمة أو       

 ( .    Glasgow) وجالسجو (   Seels) سيلز  . مهارة أخرى    
  

 

 

 ما يعرفه الجمهور المستهدف أو ما يستطيع عمله:ليالسلوك المدخ   
 

  "(  123  -  121ص ) (   Glasgow) وجالسجو (   Seels) سيلز                             

Entry Behavior Level     مستوى السلوك المدخلي  



المحتوىتحليل   

     

معرفة تصريحية  

Declarative 

معرفة إجرائية  

Procedural 

ترتيب هرمي 

 للمهارات العقلية
تنظيم المفاهيم والمبادئ و 

 الحقائق في فئات

تنظيم المهارات 

المعرفية و الحركية 

 في خطوات

حقائق،مفاهيم ،مبادئ ،إجراءات، اتجاهات:  بنية المحتوى:  المخرجات  

 سلوك مدخلي ، أهداف، تسلسل المحتوى

معرفة تصريحية  

Declarative 

 

 
 تحليل هرمي  تحليل إجرائي تحليل مفهوم 
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     Concept Analysisتحليل المفهوم 

 

  تحديد التنظيم المفاهيمي للمحتوى عندما ال توجد عالقة محددة
 .بخطوات أو هرميةيمكن وصفها 

 (:  أشرح، لخص، صف) معرفة ماذا:يصلح للمعرفة التصريحية 

 شيئينارتباط بين : حقائق -                

 فئات لتجميع األشياء المتشابهة: مفاهيم -                

 مفهومينعالقة بين : مبادئ -                

 تحديد المحتوى 1.

تجميع المعلومات ذات العالقة ببعضها في فئات وترتيبها ترتيباً 2.
 منطقياً متسلسالً 
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(Hierarchal Analysis) التحليل الهرمي    
 

 (المعرفية)للمهارات العقلية مالئم 

  تحديد هرم من المهارات بدءاً بالمهارات األعلى رتبة 

 وانتهاًء بالمهارات األدنى رتبة       

 

 (النهائيالهدف )تحديد المهارة الرئيسة . 1 

 (الفرعيةاألهداف )تحليل المهارة  إلى مكوناتها الفرعية . 2 

(و يمكن تمثيلها برسم)نتاجات التحليل تصاعدياً تنظم . 3   
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 يمّيز األفعال في جمل يمّيز األسماء في جمل

 يمّيز الجمل

 يمّيز األفعال يمّيز األسماء

 يمّيز الكلمات

 يمّيز الحروف

 ّيميز األسماء و األفعال في فقرة

 التحليل

 التدريس

 التحليل الهرمي



Procedural Analysis التحليل اإلجرائي     
 

 للمهارات العقلية التي يتطلب تنفيذها خطوات متسلسلة مالئم    

 رياضية أو تحديد التسلسل الصحيح الستخدام  حل مسألة مثل         

 .جهاز معين        

   الحركية مثل استخدام جهاز قياس ضغط الدممالئم للمهارات. 
 

 

 تحديد المهارة الرئيسة.   1

 تحديد طرق ومصادر المعلومات لوصف المهارة النهائية.   2

تحديد التسلسل المناسب لتنظيم المعلومات المرتبطة بالمهارة           3.
 النهائية 
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 اضغط مفتاح القيمة اإلجمالية 

مفتاح القيمة الفردية اضغط   

 

 أدخل سعر الشراء والقسم لجميع المنتجات 

 

 أدخل سعر الشراء ورقم القسم للمنتج 

 

الشراء تمييز المفاتيح الخاصة بعملية   

تمييز مفتاح القيمة الفردية     تمييز مفتاح القسم 

      

 

 تمييز مفتاح القيمة اإلجمالية

 التحليل

لتدريسا  

 تنفيذ إجراءات عملية الشراء في نقاط البيع

 التحليل اإلجرائي 



                                  

 

  3ن                  2ن                   1ن   

 

4ن                            

 

3-4ن                2-4ن                1-4ن  

 

  5-4ن                         

7-4ن                                            6-4ن  

8-4ن                                                     

9-4ن                                                     

5-4ن: بدء التعلم نقطة   

 المهارات السابقة

 ن

 مستوى السلوك المدخلي 
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: التحليل الهرمي للمهارات العقلية   

 تحديد المهارات السابقة 

 ومستوى السلوك المدخلي



الخبرات 

 التعليمية
اختبار 
 محّكي

 تحقيق األهداف المتعلم

 المعايير المخرجات المدخالت

 تغذية راجعة
 إخفاق

 العمليات

 نجاح

 السلوك النهائي التقويم السلوك المدخلي
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DESIGN التصميم    



GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التقويم
Evaluation 

التصميم      
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         



    التصمــيم 

Design 

استراتيجيةاختيار   
التدريس   

أهداف     
 األداء

 تنظيم المحتوى

تقنياتاختيار   
التعليم   

 تصميم التقويم

 تصميم الحافز

االختباربناء   

تسلسل 
 المحتوى
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مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم: الوحدة السابعة

كتابة أهداف األداء: التصميم  
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 أهداف األداء: 
 :بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على

 .  تعريف أنواع التعلم و مستوياتها في تصنيف بلوم و جانييه1.

مناقشة مستويات تحديد األهداف المعرفية في تصنيف بلوم و 2.

 .جانييه

 .مقارنة طرق صياغة أهداف األداء3.

 .كتابة أهداف أداء في مجاالت التعلم و مستوياتها المختلفة4.

 .مناقشة األخطاء الشائعة في صياغة أهداف األداء5.

 .مناقشة دور األهداف في العملية التعليمية6.



 صياغة أهداف األداء 

 أهداف األداء

أهداف األداء 

 التمكينية

  أنواع    

 التعلم

أهداف األداء 

 النهائية
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أنواع                   
 التــعلم

إدراكي / معرفي 
Gognitive 

المشــاعر      التفكـــير  العمــل 

Affective وجداني   حركي / نفسي  
Psychomotor 
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مستويات التعلم : أهداف األداء  

التعلم المعرفي   
 التقويــم

 التركيب

 التحلـيـل

 التطبيق

 الفــهم

 المعرفــة

 إصدار حكم تكوين تجزئة استخدام تفسير تذكر

92 

التفكير: المهارات  المعرفية    



مستويات التعلم : أهداف األداء   

 التعلم الوجداني

 منظومة قيم

 تنظيم القيم

 إعطاء قيمة

 االستجابة

الستقبالا  

الوجدانيةالمهارات   :المشاعر      
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مستويات التعلم : أهداف األداء   

 التعلم النفسي حركي
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 البراعة

 الدقة

 األداء

 التقليد

العمل: المهارات الحركية     



 األهداف النهائية والتمكينية

تحويل ناتج تحليل المحتوى إلى أهداف أداء 

 إلى ( تحليل مفهوم)تحويل المفاهيم والحقائق والمبادئ الرئيسة
 أهداف أداء نهائية 

 إلى ( تحليل مفهوم)تحويل المفاهيم والحقائق والمبادئ الفرعية
 أهداف أداء تمكينية 

(  تحليل هرمي وإجرائي)تحويل المهارات واإلجراءات الرئيسة
 إلى أهداف أداء نهائية 

 تحليل هرمي )تحويل المهارات واإلجراءات الفرعية
 إلى أهداف أداء تمكينية  ( وإجرائي
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 مكونات هدف األداء
  

األداءهدف مكونات   

 

أداء قابل 

 للقياس

/  ظروف
 شروط األداء

معيار / مستوى

 األداء المقبول
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 معيار األداء

قياس كمي 
Quantity 

السرعة في 

Speed   األداء 
عدد المحاوالت 

Trials 
الدقة في : النوعية

Quality ألداءا  

 طرق تحديد مستوى األداء مقبول
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 هدف أداء
 :  هدف أداء نهائي 

يحسب ، باستخدام آلة حساب النقود، وعشر منتجات في األقل
 دون أخطاء المجموع الكلي لعملية الشراء

 :أهداف أداء تمكينية 

 يمّيز المفاتيح الخاصة بالعمليات المختلفة 

 يمّيز مفتاح القسم 

 يمّيز مفتاح القيمة الفردية 

 يمّيز مفتاح القيمة اإلجمالية 

 يدخل سعر الشراء ورقم القسم لكل منتج 

 يضغط مفتاح القيمة اإلجمالية 
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 هدف أداء

 ينسخ جدول من جدول الكتروني إلى وثيقة معالج كلمات

 دون الرجوع إلى كتيب التعليمات خالل ثالث دقائق 

 ينسخ جدول الكتروني إلى وثيقة : األداء / لسلوك ا

 معالج كلمات 

 دون الرجوع إلى كتيب التعليمات  :شروط األداء 

 خالل ثالث دقائق :مستوى األداء 
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 هدف أداء

 باستخدام الحاسوب الشخصي وبرنامج معالج الكلمات في

دون يكتب رسالة استجابة للعميل ، النوافذ ، وطابعة 

 أخطاء إمالئية 

 يكتب رسالة استجابة للعميل : السلوك / األداء 

 استخدام معالج كلمات والحاسوب :شروط األداء

 والطابعة 

 بمستوى دقة )دون أخطاء إمالئية : معيار األداء
100)% 
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مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم: الوحدة الثامنة

تصميم أدوات التقويم: التصميم  

  أهداف األداء: 
بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على: 
تحديد وظيفة االختبار  . 

االختبار محّكي المرجع، معياري المرجع، القبلي، : تعريف االختبارات التالية. 1
البعدي، اختبارات المهارات السابقة، اختبارات التحصيل، اختبارات األداء، التقويم 

 (.الحقيبة االلكترونية الوثائقية)البديل 
 (.الصدق و الثبات)تعريف خصائص االختبار الجيد . 2
 .شرح طرق التحقق من صدق و ثبات االختبار. 3
الموضوعية، : تحديد نواحي الضعف و القوة في األنواع التالية من االختبارات. 4

 .المقالية، الشفهية، األدائية
تحديد أنواع االختبارات األكثر مالئمة لقياس المهارة المعرفية و النفس الحركية و . 5

 .الوجدانية
 .و المفاهيم المرتبطة بها( E.Portfolio )تعريف مكونات الحقيبة اإللكترونية الوثائقية . 6

 



  كيف ستعرف أن طالبك حققوا أهداف التعلم؟ أي أنهم تعلموا ما تريدهم

 :أن يتعلمون؟ وما أفضل طريقة لتقويم مدى تقدمهم في التعلم أو اإلنتاج

 ًاختبارات مكتوبة؟Written Tests                            

 قوائم أداء؟  Performance Checklists                    

قوائم معايير محّكية المرجع؟Criterion Checklists      

 مقاييس التقدير؟Rubrics                                       

قوائم مالحظة؟Observation Checklists                 

 قياس تغير االتجاه  Attitude change                      
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 تصميم أدوات التقويم



 

 المعرفية،   للعديد من المهارات(: المكتوبة) االختبارات المعرفية

 (:معيارية المرجع)يستخدم المعلمون اختبارات تقليدية 

اختيار من متعدد 

 خطأ/ صح 

مطابقة 

إجابات قصيرة 

اختبار مقالي 

 103 

 :تقيس تعلم الطالب(:  Achievement Tests)اختبارات التحصيل 

        Criterion referenced Tests اختبارات محّكية المرجع1.

          Norm referenced Tests   اختبارات معيارية المرجع 2.



  االختبارات معيارية المرجع: 

الذين اآلخرين للمتعلمين بالنسبة المتعلم موقع االختبار درجة تحدد 

  .االختبار اخذوا

من المطلوب لألداء بالنسبة المتعلمين أفضل الختيار مصمم االختبار 

 المنحنى باستخدام الفصل في زمالئه بأداء الطالب أداء مقارنة خالل

   . االعتدالي

المادة في للتحصيل بالنسبة وقدرته الطالب كفاءة مدى تحدد ال 
 .الدراسية
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  بمستوى لتحديد أداء المتعلم  :االختبارات محّكية المرجع

 :معين من الجودة

بمجال مقارنته طريق عن للمتعلم الراهن الوضع تأكيد 
  .محدد سلوكي

إتقان حول معلومات المرجع محّكي االختبار درجة توفر 

   .الهدف في محددة لكفايات المتعلم

مهارات على قادر المتعلم أن يعني االختبار في النجاح إن 

  . معينة

 األداء من محدد ( محك ) بمعيار تقارن الطالب درجة. 
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  للمهارات األكثر تعقيداً مثل إنتاج موقع على الشبكة العنكبوتية
أو عمل تعاوني، يصمم المعلمون أو يحصلون على أنواع 

 :أخرى من أدوات التقويم

تحديد قائمة بمهام التعلم والدرجات المناسبة لها: قوائم تقدير األداء .
 .يحصل الطالب على درجة لكل خطوة ينفذها في تجربة معملية: مثال

إذا كان مطلوباً ليس فقط أن يؤدي : قوائم معايير محّكية المرجع
الطالب المهمة، ولكن يؤديها بمستوى معين من الجودة، يتم تحديد 

 . معايير محّكية المرجع مع الدرجات المناسبة لها

معايير  3تقابل  العنكبوتيةمواقع على الشبكة  10يحد الطالب : مثال   
 .  لكل منها 3-1بدرجة 
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 تصميم أدوات التقويم



لكل جانب من جوانب المنَتج وصف لمستويات األداء: مقاييس التقدير . 
 .منخفض، متوسط، مرتفع: جودة المحتوى: مثال

لقياس مخرجات غير تعليمية مثل الحافز أو مدى تمتع : قائمة مالحظة
الطالب بخبرة التعلم أو مدى رضاهم عنها، يصمم المعلمون أدوات تقويم 

 .  ذاتية

قياس تغير االتجاه:  
تشمل الطرق التي تستخدم لتقدير االتجاهات ، المقابالت ، االستبانات ، 
وأساليب المسح ، واالستطالع ، وغيرها كذلك يمكن استخدام المالحظة 

ولذا ، إذا كانت األهداف الوجدانية . وفحص السجالت لقياس االتجاهات 
.هي النقطة الحاسمة في المشروع فسوف نحتاج بعض الطرق المذكورة  
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 تصميم أدوات التقويم



مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم( 9)الوحدة 

استراتيجيات و طرق تدريس: التصميم  

   أهداف األداء: 

بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على: 

 .استراتيجيات التعليم و طرق التدريس: تعريف مصطلحي1.

 .تصنيف أساليب التعليم بناًء على درجة التفاعلية و تحكم المتعلم2.

 .اختيار طرق التدريس المالئمة3.

 .مقارنة طريقة أوزوبل و برونر في التعليم4.

 .مناقشة دائرة التعلم السلوكية والبنائية5.

 .مقارنة استراتيجيات ما قبل التدريس6.
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خصائص 
 المتعلم

خصائص 

المواقف 
 الحياتية

العالقة بين 

 المفاهيم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  المحتوىطرق تسلسل 

 المهارات السابقة

 اإللفة

 الصعوبة

 النمو

المكانية   

 الزمنية

 المادية

تصنيف في فئات   

 درجة التعقيد

 العالقة القبلية المنطقية

 االهتمام
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 لجانييه( المهارات العقلية)تطبيق هرمية التعلم: المهارات السابقة. 1  

تقديم األرقام الصحيحة قبل الكسور. 

تقديم األلف بائية قبل استخدام القاموس. 

 .تنظيم تسلسل المحتوى حسب درجة مالوفيته للمتعلم: المألوفية. 2  

  تقديم المحتوى الخاص بالحيوانات الثدية في البيئة المحلية قبل الحيوانات الثدية 

 .في أقطار أخرى       

 .تنظيم تسلسل المحتوى حسب درجة صعوبته: الصعوبة.  3  

تدريس الحروف قبل الكلمات والكلمات قبل الجمل. 

 .تنظيم تسلسل المحتوى حسب درجة االهتمام للمتعلم: االهتمام. 4  

 في موضوع لغات البرمجة، تقديم أمثلة حول كيفية رسم تصميم على شاشة
 .الحاسوب قبل تقديم لغات البرمجة

 .تنظيم تسلسل المحتوى حسب مرحلة النمو المعرفي للمتعلم: النمو. 5   

تقديم موضوع التعرف على األلوان قبل تقديم كيفية قراءة الكلمات الخاصة بها. 
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 استراتيجيات تسلسل المحتوى بناًء على خصائص المتعلم



تسلسل المحتوى بناًء على الخصائص المكانية لألشياء، : الخصائص المكانية. 1 

من اليمين إلى اليسار، أو من األعلى إلى األسفل، أو )أو األحداث في العلم الواقعي 
 . من الشمال إلى الجنوب

تقديم وصف لنبات معين بدءاً بالزهور أو األوراق، ثم الساق فالجذورأو العكس.) 

تنظيم تسلسل المعلومات الجغرافية حسب القارات. 

تسلسل المحتوى بناًء على التسلسل الزمني لألحداث أو : الخصائص الزمنية. 2  

 .األشياء

البدء باألحداث التاريخية األولى ثم التالية، أو األسرع فاألقل سرعة. 

تسلسل المحتوى بناًء على الخصائص المادية لألشياء : الخصائص المادية. 3  

، حيث يمكن تنظيم األشياء المتشابهة (االستدارة، الصالبة، الحجم، اللون الخ)
 .بخصائصها المادية معاً، ثم البدء بتقديم الخصائص األقل تعقيداً ثم األكثر تعقيداً 

تقديم وصف الصخور بدءاً بالصخور اللينة واالنتهاء بالصخور األكثر صالبة. 
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 :استراتيجيات تسلسل المحتوى بناء على خصائص العالم الواقعي



تصنيف األشياء المتشابهة في فئة خاصة  ثم تقديم : األشياء المتشابهة. 1 
 خصائص الفئة قبل عناصر الفئة

تقديم مفهوم النزعة المركزية قبل مفهومي المنوال والوسيط . 

تقديم العالقات بين االفتراضات قبل تقديم : العالقات االفتراضية. 2 
 .االفتراض نفسه

تقديم أمثلة عن تمدد المعادن، ثم تقديم فكرة أن المعدن يتمدد عندما يسخن. 

أي . تنظيم تسلسل المحتوى حسب درجة تعقيد المفاهيم: درجة التعقيد. 3  
 .تقديم المفاهيم البسيطة أوالً ثم المفاهيم المجردة أو المعقدة

تقديم مفاهيم الوسيط والمنوال قبل تقديم مفهوم التباين . 

تقديم المفاهيم الضرورية لفهم مفهوم أخر : العالقة المنطقية القبلية. 4  
 .أوالً 

تقديم مفهوم الوسيط قبل تقديم مفهوم االنحراف المعياري. 

 
112 

 استراتيجيات تسلسل المحتوى بناًء على العالقة بين المفاهيم



 

تنظيم المحتوى   

  وحداتUnits 

  دروسLessons 

 تنظيم الوحدات أفقياً أو رأسياً أو مزيجاً منهما 

 تنظيم الدروس في كل وحدة أفقياً أو رأسياً أو مزيجاً منهما 

تنظيم الدروس حسب االستراتيجية العامة لتنظيم المحتوى 
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االستراتيجية العامة لتنظيم المحتوى   
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 التقويم
 منظم تمهيدي  •
 منظم بصري •
 أسئلة تمهيدية  •
 خريطة مفهوم  •

 التطبيق بناء مداخل المحتوى
 العرض

 المقدمة



 اختيار أسلوب التدريس

 إستراتيجية نقل التعليم( Delivery Strategy : ) 

 تعليم فردي -

 تعليم بمجموعات صغيرة -

 تعليم بمجموعة كبيرة -

نموذج التدريس (Teaching Models) 

أساليب أو طرق التدريس  (Instructional Methods ) 
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 التعلم التعاوني      

 التعلم باالكتشاف     

 حل المشكلة    

 األلعاب    

 المحاكاة    

 المناقشة    

 التمرينات و التدريبات    

 التدريس الخصوصي    

 العروض    
 المحاضرات    

 اختيار أسلوب التدريس
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 ازدياد التفاعلية و درجة
 ودرجة تحكم المتعلم 



 أساليب التدريس
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 :معايير االختيار

 أهداف التعلم 

 طبيعة المحتوى 

 خصائص المتعلمين 

 مقيدات البيئة التعليمية 

 خصائص الطريقة المرغوبة 



: يمكن استخدام االستراتيجيات : ملخص   

(ماذا ؟ )لتدريس الحقائق  لسلوكيةا 

  

(  كيف  ؟ ) لتدريس العمليات والمبادىء  المعرفية 

 

لتدريس مهارات التفكير العليا التي تشجع  البنائية
 (.                                                                  لماذا؟)المعنى الشخصي والتعلم السياقي 
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 نشاطات التدريس  
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 Orientation Activities  نشاطات التوجيه   

  Motivation Activitiesالحافز       نشاطات  

 Information Activitiesالعرض     نشاطات  

 Application Activitiesالتطبيق      نشاطات  

 Evaluation Activitiesالتقويم        نشاطات  

  



 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 ( Gange)نموذج جانييه 

 نشاطات التدريس التسعة
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نموذج فرجينيا جونسون: مراحل التدريس  
  

121 

التطبيق 

 االنتقالي

االختبار 

 المحكيّ 
التطبيق 

 العــرض المقدمــة المحكيّ 

 تغذيــة راجعــة

 توجيه
 وإرشاد



 استراتيجيات ما قبل التدريس
Pre- Instructional Strategies 

122 

استراتيجيات ما قبل 
 التدريس

 أسئلة تمهيدية منظم بصري منظم تمهيدي نظرة عامة أهداف أداء



 استراتيجيات تدريس 
 الحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات
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 :استراتيجيات تدريس الحقائق

 

مراجعة –إعادة صياغة  -تكرار: استخدم استراتيجيات توليدية مثل 

 

استخدم مساعدات الذاكرة 

 

استخدام األشياء الحقيقية للحقائق الملموسة 

 

استخدام تمثيالت ملموسة للحقائق المجردة 



 استراتيجيات تدريس 
 الحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات
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 :استراتيجيات تدريس المفاهيم
 استراتيجيات تذكر الحقائق: تذكر المفهوم. 

 تطبيق المفهوم: 

 أمثلة منتمية  -مثال مطابق  -اسم المفهوم : المفاهيم المحسوسة
 .للمفهوممنتمية   وغير 

 استخدم النماذج: المفاهيم المجردة 

 

الطالب يّولدون أمثلة جديدة منتمية وغير منتمية : استراتيجية الدمج
 للمفهوم

تحليل األفكار الرئيسة وتصنيفها واستخدام خرائط : استراتيجية التنظيم
 المفهوم



 استراتيجيات تدريس 
 الحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات
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   :استراتيجيات تدريس المبادئ أو القواعد

 

 عرض القاعدة ثم عرض أمثلة للقاعدة: المثال -استراتيجية القاعدة 

 عرض أمثلة والمتعلم يّولد القاعدة: القاعدة -استراتيجية المثال. 

تذكر المبدأ هي نفسها استراتيجية تذكر الحقائق 

 إعادة صياغة المتعلم للمبدأ أو توليد أمثلة للمبدأ: استراتيجية الدمج 

تحديد المكونات الرئيسة للمبدأ ومقارنته بمبدأ مشابه: استراتيجية التنظيم 

تطوير رسم تخطيطي يشرح المبدأ: االستراتيجية التوسعية 



 استراتيجيات تدريس 
 الحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات
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 :استراتيجية تدريس المهارات اإلجرائية

 

عرض المهارة عملياً أو نمذجتها: المهارة العقلية اإلجرائية. 

 استراتيجية تذكر الحقائق: تذكر المهارة العقلية اإلجرائية 

 تحديد خطوات اإلجراء ثم توفير : تطبيق المهارة العقلية اإلجرائية

 .فرصة التمرين على تطبيق اإلجراء

 عرض حي أو فيديو أو سلسلة من : تطبيق المهارات الحركية

 .الصور الثابتة، ثم الطلب من المتعلم تطبيق المهارة حركياً 



مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم( 10)الوحدة 

اختيار التقنيات و أدوات تصميم الوسائط التفاعلية: التصميم  

   

  أهداف األداء: 

بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على: 

 .مناقشة دور المصمم التعليمي في عملية اختيار التقنيات1.

 .مناقشة المعايير الرئيسة الختيار التقنيات2.

 .شرح نموذج سيلز و جالسجو الختيار التقنيات3.

 .اختيار التقنيات التعليمية المناسبة بناًء على معايير محددة4.

تنفيذ عمليات السيناريو و النص الفني و مخططات االنسياب لتصميم 5.
 .الوسائط التفاعلية
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 اختيار تقنيات التعليم

 :البدائل                     :معايير االختيار   

                 استخدام مواد دون تعديل  -طبيعة المحتوى 

                    تكييف مواد متوافرة  -أهداف التعلم 

            تصميم مواد أصيلة  -خصائص المتعلمين 

أسلوب التدريس 

                 مقيدات البيئة التعليمة 
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 يتطلب االستخدام المنّظم لتقنيات التعليم

129 

 لالستخدامإعداد التقنيات 1.

 تهيئـة بيئـة التعلم 2.

 تهيئة المتعلمين3.

 االستخدام4.

 التقويم و التغذيـة الراجعة5.



 

  Motivational Designتصميم الحافز 

 (:Motivation)الحافز  

 تصميم يساعد  .مهمة تنفيذ أو هدف تحقيق في الفرد رغبة

 أكثر التدريس جعل على التعليمي التصميم عملية في الحافز
   .للمتعلم (  Appealing) تشويقا
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 Motivational Designتصميم الحافز 

 نمـوذج   

ARCS  

الثقـــة 
Confidence 

  االرتبــاط

Relevance 

االنتبــاه 
Attention 

 الرضـا 

Satisfaction 
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GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         



 

 

 

 

 التطوير

Development 
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مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم( 11)الوحدة 

(االستخدام)مرحلة التنفيذ و ( اإلنتاج) التطوير  

   

  أهداف األداء: 

بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على: 

 .تعريف عملية التطوير1.

 .تحديد المصادر المطلوبة لعملية تطوير لمنتج التصميم التعليمي2.

 .شرح العالقة بين عملية اإلنتاج و عملية التقويم3.

 :   منتج التصميم التعليمي( استخدام)تحديد المهام المطلوبة في مرحلة تنفيذ 4.

 .جمع بيانات التقويم اإلجمالي -ج.   نشر و تبني األفكار-ب.    التدريب-أ5.
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 مرحلة التطوير

جمعها وتنظيمها في نظام متكامل للتدريس: مواد متوافرة 

  (تقويم تكويني) مراجعتها 

مواد أصيلة: 

تأليف وإنتاج المواد التعليمية 

تجريب       تنقيح        تحسين        تجريب  الخ 

أوالتدريب لالستخدام نظام التدريس جاهزية :المخرجات 
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GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         



 

  التنفيذ 
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Implementation 



 مرحلة التنفيذ

استخدام نظام التدريس أو التدريب في البيئة الحقيقية 

جمع بيانات التقويم اإلجمالي 

توفير الدعم الفني والتعليمي 

تنفيذ مهام التوعية والنشر والتبني وإدارة التغيير 

استخدام النظام و بيانات التقويم اإلجمالي: المخرجات 
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GIDM النموذج العام للتصميم التعليمي    
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 التقويم
Evaluation 

التصميم     
Design  

 التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

 التطوير
Development 

ADDIE MODEL         
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 التقويم

Evaluation 



مرحلة : مراحل العملية المنظمة لتصميم التعليم( 12)الوحدة 

مرحلة التقويم: التصميم  

   
   أهداف األداء: 
بنهاية دراسة الوحدة، سيكون الطالب قادراً على: 
 .تعريف التقويم التعليمي1.
 .تعريف التقويم التكويني و التقويم اإلجمالي2.
 .إعطاء أمثلة على التقويم التكويني و التقويم اإلجمالي3.
 .تحديد أساليب و طرق التقويم4.
اختبار ألفا و بيتا و معايير صالحية )التقويم التكويني ( خطوات)شرح مراحل 5.

 (.المنتج
 .تعريف مفهومي الكفاءة و الفاعلية التعليمية6.
 .قياس كفاءة و فاعلية النظام التعليمي7.
 .تحديد مصادر التغذية الراجعة8.
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 التقــويــم

 اإلجمالي التكويني

تنفيذ التدريسمرحلة   بعد انتهاء التدريس 

 التأكيدي

 مرحلة المتابعة

142 

 مرحلة التقويم



 تقويم تعلم الطالب والتدريس

 :تنفيذ التقويم التكويني

تنقيح وتحسين النظام قبل استخدامه الفعلي على نطاق واسع 

مراجعة خطة التدريس قبل تنفيذها 

وبعد ( تكويني) تغذية راجعة إثناء تنفيذ التدريس

 (  إجمالي)انتهائه

 :تنفيذ أدوات التقويم اإلجمالي

 قياس فاعلية النظام وكفاءته 
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 التقويم

 بعد التدريس إثناء التدريس قبل التدريس

 تقويم التعلم
تقويم  

 التدريس



 تقويم التعلم
  

 اختبارقبلي : قبل التدريس: 

  المعرفة السابقة 

المحتوى الجديد 

السلوك المدخلي 

 تكويني :إثناء التدريس 

 مدى جاهزية المتعلم 

 تطبيقات إضافية 

مادة عالجية أو إثرائية 

 إجمالي: بعد التدريس 

 تحقيق األهداف 

نقل التعلم 
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 تقويم التدريس
 تجريب: قبل التدريس 

كيف سيكون مستوى التدريس عندما يطبق؟ 

هل سيجذب التدريس اهتمام الطالب؟ 

هل يوجد أسلوب بديل لتنظيم التدريس؟ 

 تكويني: إثناء التدريس 

معوقات التعلم 

حفز الطالب 

دعم تعلم الطالب 

 إجمالي: بعد التدريس 

التحسين المطلوب 

هل كان التدريس قيماً وهادفاً وممتعاً؟ 

هل كان التدريس فّعاالً؟ 
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 مبادئ مهمة للتدريس
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:يتميز االنتباه بما يأتي: النتباه ا     
    

148 

   توجيه االنتباه لجزء محدود فقط من ) انتقائي بدرجة شديدة 

 (.الوقت الواحد  البيئة في    

   يتوجه االنتباه لألشياء غير المألوفة التي تتميز عما حولها. 

   يتوجه االنتباه للموقف الذي يتميز باالعتدال من حيث التعقيد. 

   عرض المعلومات بشكل موجز يساعد على تركيز االنتباه        

 (.خاصية العزل )    

    استخدام التلميحات واإلشارات يساعد على توجيه االنتباه 

 .المحافظة عليه    



:يتميز االنتباه بما يأتي: النتباه ا  

    للعناوين تأثير قوي على كم ونوع االنتباه في الحاالت التي تستخدم 

 .فيها الصور والرسوم    

   الحالة الذهنية ) تؤثر توقعات المتعلم على االنتباه بدرجة كبيرة 

 .وعلى كم الجهد الذي يوظفه المتعلم لالنتباه (للمتعلم     

    وضع المادة بمستوى متوسط من حيث الصعوبة والغموض يشجع 

 .االنتباه    

   يوّجه المتعلم انتباهه لألشكال ة ويتذكرها أكثر من التفاصيل داخل 

 .األشكال نفسها    
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   :المبادئ األولى للتدريس(: Merrill)ميريلنموذج   
        

 :التعلم عندما يحدث        

ينهمك المتعلمون في حل مشكالت من العالم الواقعي. 

يتم تنشيط الخبرات السابقة ذات العالقة بمهام التعلم. 

 الطالب فقط بما إشعار ينمذج المدرس ما ينبغي تعلمه وليس

 .ينبغي تعلمه

 يستخدم المتعلم المعرفة أو المهارة الجديدة في حل

 .المشكالت

 يشَجع المتعلمون على دمج المهارات الجديدة في حياتهم

 .اليومية
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 ثالثة عوامل تؤثر بحجم التعلم وجودته  
 :  المقدرة 1.
 تكييف الوقت ، تطبيقات، تجزئة المحتوى، توفيرمساعدة لبطيئي 

 .التعلم     

 توفير نشاطات فيها تحدي لسريعي التعلم. 

  :القيمة . 2
   درس تمهيدي، نشاطات إضافية، التعلم بالفريق، ملخص 

 .بالمهارات السابقة، مواقع على الشبكة العنكبوتية        

  :الحافز . 3
تحسين قيمة ما سيتم تعلمه، تكييف مستويات الثقة، توفير جو تعلم 
 .إيجابي     
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 يمكن تيسير التعلم عندما يستقبل المتعلم : مبدأ الترميز الثنائي 

 .المعلومات البصرية والسعية تزامنياً           

 

 عامالن لتحسينها. االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها:الذاكرة 

 التنظيم1.

 التكرار2.

 مزيج من التنظيم والتكرار3.
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 :(Mental Models)النماذج الذهنية   

تمثيل في الذاكرة العاملة الجراءات وخطوات حل مشكلة ما أو نظاما ما 
 يمّكن المتعلم من المشكلة أو النظام

 

النموذج الذهني عامل حاسم في تنمية المعرفة والخبرة 

 ًيمكن أن يكون النموذج الذهني صحيحاً أو خاطئا 

تشكيل او تنقيح النماذج الذهنية لفهم مهارات أو ظواهر معقدة 

 لمساعدة المتعلم على ( رسوم، محاكاة، فيديو)استخدام نماذج مفاهيمية

 تكوين نماذج ذهنية
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 Transfer of Learningنقل التعلم  

(  بيئة التعلم)مدى استطاعة المتعلم نقل المهارات التي تعلمها في موقف معين 
 (بيئة العمل)إلى موقف جديد 

 

 النقل القريب( Near Transfer : ) ًتطبيق المهارات في بيئة مشابهة جدا

 توفير عوامل بيئة التعلم مشابهة لبيئة التطبيق: لبيئة التعلم 

 النقل البعيد  (Far Transfer : ) ًتطبيق المهارات في بيئة مختلفة تمتما

 تنويع في بيئة التعلم لمساعدة المتعلم على تعميمها:عن البيئة األصلية 
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  يوضح للطالب مخرجات : يحدد أهداف األداء 

 .التعلم المطلوبة بدقة    

   يتحدى الطالب بمستوى معقول لتعلم مهارات 

 حل المشكلة، التفكير الناقد ، التفكير : التفكير العليا    

 .أالبتكاري، الخ    

  القراءة واإلصغاء : يستخدم أنماط تعلم نشطة 

 يتطلب تعلم مهارات التفكير      . يمثالن تعلماً سلبياً     

 تعلم مهارات حل المشكلة من :العليا تعلماً نشطاً     

 155 .خالل حل المشكلة    

 ستة مبادئ للتصميم التعليمي الجيد للمقرر ونشاطات التدريس



 ستة مبادئ للتصميم التعليمي الجيد للمقرر ونشاطات التدريس

    يوفر تغذية راجعة متكررة وفورية للطالب بالنسبة 

 .لجودة تعلمه    

  الدروس : يستخدم سلسلة منظمة من نشاطات التعلم 

 .السابقة أساس للدروس الالحقة    

  تقويم موضوعي  : يوفر نظام عادل لتقويم الطالب 

 .  وموثوق ومرن، ويتم إشعار الطالب به كتابة    
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 في متن النص لتركيز االنتباه وتشجيع المناقشة  :الضمنيةاألسئلة 

 الذاتيوالتقويم                          

 

  :منظم بصري لعرض العالقة بين المفاهيم: المفهومخرائط 
   

خرائط هرمية 

 عنكبوتية أو شبكيةخرائط 

خرائط السلسلة 
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 خرائط المفهوم
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 أقسام المنادى

 الشبيه 

 بالمضاف
 النكرة غير

 المقصودة
 العلم المفرد المضاف

 النكرة 

 المقصودة



 خرائط المفهوم
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 أقسام المنادى

 الشبيه 

 بالمضاف
 النكرة غير

 المقصودة
 النكرة  العلم المفرد المضاف

 المقصودة



 خرائط المفهوم
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 النباتات

 ثاني

كسيدأ  
 الكربون

لتمثيلا  
 الضوئي

 الطاقة
الشمسية  لماءا   

 باستخدام

 تقوم بعملية



 مكونات المادة

 غازية سائلة صلبة

 مزيج
 مركبات عناصر

 فصله ميكانيكياً 

 جزيئات صلبة عالقة محاليل مادة شبه غروية

 ذرات

 جزيئات

 يمكن أن تكون

 تشكل

 يمكن

 أنواعها

 تتكون من تندمج كيميائيا لتكوًن  تتكون من

 خرائط المفهوم
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النظام الشمسي 
Solar 

System 

الشمس 
Sun 

النظام 

الشمسي 

 الداخلي

عطارد 
Mercury 

الزهرة 
Venus 

المريخ 
Mars 

األرض 
Earth 

 المشتري

النظام   

الشمسي 
 الخارجي

زحل 
Saturn 

نبتون 
Neptune 

أورانوس 
Uranus 

 

Plato 

 بلوتو

 خرائط المفهوم
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خرائط 
 المعرفة

التسلسل 
 الزمني

 المقارنة

المشكلة 
 والحل

السبب 
 والنتيجة
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   استخدم جداول أو أشكال لتنظيم األفكار المهمة أو الرئيسة  :المعرفةخرائط 

  لتيسير شرحها ومساعدة الطالب على فهمها للموضوع                    

 .واسترجاعهاوتذكرها                    

                                                              

 



 خرائط المعرفة للتسلسل الزمني

المرحلة 
 الثانية

المرحلة 
 الثالثة

المرحلة 
 الرابعة

المرحلة 
 األولى
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 خرائط المعرفة



 خرائط المعرفة للتسلسل الزمني

 الربع األول 
 من القمر

 

 قمر مكتمل
الربع 
 األخير

 من القملر

القمر 
 الجديد
 هالل
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 خرائط المعرفة
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األول               سمات الشيء        

متشابهة                                                

                       السمات المختلفة

الشيء الثاني                

 

السمات المختلفة                

 خرائط المعرفة للمعلومات المقارنة

 خرائط المعرفة

 التعلم غيرالتزامني التعلم التزامني

 وسائط

إلكترونية   



 سبب

3نتيجة   

2نتيجة   

1نتيجة   

 نتيجة

3سبب   

 

2سبب   
 

1سبب   

 خرائط السبب والنتيجة
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 خرائط المعرفة



 األسباب الحل المشكلة

 خرائط المعرفة

168 



  لتسهيل ( أدوات عملية)استخدم مساعدات الذاكرة: الذاكرةمساعدات     

 .المعلوماتتذكر     

 استخدم األمثلة التناظرية لربط المعلومات الجديدة  :التناظريةاألمثلة     

 المألوفة، وجعل المفاهيم المجردة محسوسة بدرجة أكبر، بالمعلومات     

 .  وتنظيم المعلومات    

استخدم وسائل التشديد لتوجيه انتباه المتعلم ألجزاء  :وسائل التشديد   
 .معينة من المعلومات

استخدم أسئلة التركيز في بداية الدرس لتوجيه انتباه  :التركيزأسئلة    
 .الطالب لجوانب معينة ومهمة من المعلومات الجديدة
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يتعلم الفرد على نحو أفضل عندما يتم حفزه :الحافز   

                  جذب انتباه المتعلمA=Attention         
 

         ربط التعلم بحاجات المتعلمR=Relevance       

 

 تحقيق رضا المتعلم                S=Satisfaction   

                                                                

        تعزيز ثقة المتعلم بالنجاح   C=Confidence 
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يتعلم الفرد على نحو أفضل عندما يتم حفزه :الحافز    
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 :االنتباه  جذب    
 .نّوع الطرق والتقنيات والنشاطات والمواد المستخدمة في التدريس   •

 استخدم أسئلة بمستوى معقول من التحدي، ومشكالت تعلم واقعية،   •

 .أومواقف تتسم بالجدة الستثارة فضول الطالب   
 

 : الطالب بحاجات ربط التعلم      

 .استخدام أمثلة مألوفة للطالب   •

 .           أربط المحتوى بالخبرات السابقة   •

 .أربط المحتوى بالحاجات واألهداف الشخصية   •
  



يتعلم الفرد على نحو أفضل عندما يتم حفزه :الحافز   
 

 تحقيق رضا المتعلم   
     شّجع الطالب للتمتع بالتعلم. 

    وفر تغذية راجعة إيجابية. 

    قدم مديحاً لفظياً وأشكال أخرى من المكافأة الملموسة. 

 تعزيز ثقة المتعلم بالنجاح    
   وفر متطلبات واضحة لواجبات المقرر. 

      وفر فرص لتحكم الطالب حول ماذا يتعلمون وكيف 

 . يتعلمون     

    ًوفر تمرينات أو واجبات تزداد صعوبتها تدريجيا. 
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يرفع التفاعل بين الطالب : التعلم عملية نشطة واجتماعية  
وكذلك التفاعل بين الطالب والمدرس من حافز التعلم وتشجيع 

 .المشاركة النشطة و االحتفاظ بالمعلومات والتعلم

 

استخدم أساليب حل المشكلة ودراسات الحالة 

 

وّظف التفاعل والتعلم التعاوني في مجموعات 

 

وّظف التقنية لتشجيع التواصل والتفاعل 
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متنوعة و متكررة  تطبيقات وظف 
العالقات اشتقاق أو اكتشاف و المعلومات استخدام تتضمن تطبيقات استخدم 

 اكتشاف   و   استخدام   و  تذكر :فيها الجديدة

التعلم بمهمة المتعلم معرفة ازدادت كلما التطبيق صعوبة مستوى أرفع 
الجديدة بالمهارات أكبر دراية على المتعلم أصبح كلما التلميحات من بتدرج قلل   
األداء إلى السرعة إلى الدقة من التطبيق يتسلسل أن التعلم أنواع بعض تتطلب 

 التلقائي

 

 :يحتاج المتعلم إلى معاجة المعلومات وتطبيقها لكي يتعلم: التطبيق 
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تحسن الحافز للتعلم 

 تقلل من الشك و الضغط النفسي وترفع من قدرة المتعلم على

 التأقلم مع المقرر

تساعد التغذية الراجعة الفورية على توجيه جهود المتعلم 
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 التغذية الراجعة تيّسر التعلم



 التغذية الراجعة

إعطاء اإلجابة 
 الصحيحة 

شرح إجرائي 

لإلجابة 

 الصحيحة

شرح لماذا 

 اإلجابة صحيحة
إشعار          

بصحة اإلجابة    

أو عدمها    

 أنــواعها مستويــاتها

 تصحيحية تعزيزية
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من أهمية أكثر وهو المعنى عن للبحث فطرياً  موّجه الدماغ 

 هيئة على العشوائية المعلومات تنظيم خالل من المعلومات
 للدماغ سارة خبرة وتمثل اإلنسان فهم توّجه التي أنماط

   .( عاطفي محتوى)

 

يوفر مما الحقيقية المواقف سياقات في التعلم خبرات تقديم 

 يمكن هادفة أنماط وصياغة المعلومات لتنظيم للدماغ فرصة

 .وتذكرها تعلمها
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  مبادىء التعلم المعتمدة على نتائج األبحاث حول الدماغ البشري



التهديد واإلجهاد العالي يمنع التعلم ويقتل الخاليا الدماغية  . 

 توفير بيئات تعلم أمنة، خالية من التهديد ، إضافة إلى توفير
 .    المساعدة التي يحتاجها المتعلم

     يتأثر الدماغ بالتفاعالت مع بيئات مختلفة ويولّد خبرات 

 .  متنوعة   

تضمين المرونة في بيئة التعلم. 

فهي أساس لتكوين األنماط  : للعواطف دور مهم في التعلم
 .وتوّجيه االنتباه والذاكرة والتعلم والمعنى
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  مبادىء التعلم المعتمدة على نتائج األبحاث حول الدماغ البشري



الخصبة بالخبرات الواقعية / تفاعل الدماغ مع البيئة الغنية

يساهم في زيادة عدد الروابط الدماغية سواء في أعمار مبكرة 

 .  أو متأخرة

 تصميم بيئات تفاعلية غنية بالمصادر تشجع المتعلم على
 .العمل واإلنتاجية

ينمي الدماغ خاليا عصبية جديدة مرتبطة بالذاكرة والتعلم  . 

 تحسين هذه العملية من خالل التمرين ومستويات منخفضة من
 .اإلجهاد والتغذية المناسبة
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  مبادىء التعلم المعتمدة على نتائج األبحاث حول الدماغ البشري



 يتم إنتاج مسارت عصبية جديدة في كل مرة نستخدم فيها

عقولنا في التفكير لحل المشكالت، ولكن تلك المسارات تفقد 

 .  لألبد في حال عدم استخدام عقولنا في حل المشكالت

تقديم خبرات التعلم من خالل أساليب حل المشكالت. 

 يحّفز التحدي الخاليا العصبية في الدماغ على النشاط، بينما

 .  يؤدي غياب التحدي إلى استرخائها

تيسير التعلم من خالل التحدي المناسب لقدرات المتعلم. 
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  مبادىء التعلم المعتمدة على نتائج األبحاث حول الدماغ البشري



 عمليات الدماغ البشري ترابطية الطابع، ولذا، فإن مبادىء
التعلم المشتقة من أبحاث الدماغ مبنية على منظور التفكير 

 أي أن التعلم ترابطي (Systemic Thinkingالكلي 

 

 التفكير االختزالي في بيئة التعلم التقليدية، الذي  يعتمد تجزأة
المحتوى ونشاطاته إلى خبرات منفصلة عن بعضها البعض 

 .هو السائد

 

تطبيق مبادىء المدرسة البنائية 
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  مبادىء التعلم المعتمدة على نتائج األبحاث حول الدماغ البشري



 :ومفاهيم االتصالمبادئ 

 

 صياغة المحتوى برموز مناسبة لمستوى : الرسالةترميز

 .المتعلمين

 دعم االتصال اللفظي بالمرئيات: اللغة والمعنى 

عالج عوامل التشويش المادية في بيئة التعلم: التشويش  

االهتمام بالتغذية الراجعة 
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 لماذا نستخدم التقنيات في التدريس ؟
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 :قول مشهور و غير مسند علمياً  •

مما يسمعونه ، % 20مما يقرؤونه ، و % 10يتذكر الناس 
 مما يسمعونه ويشاهدونه% 50مما يشاهدونه ، و% 30و

  (Treichler,1967. In: Lawrence.J.Najjar,1996,p.1) 



لماذا نستخدم التقنيات    
؟في التدريس    
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 ما يمارسونه

 ما يقولونه أو يتذكرونه

 ما يسمعونه و يشاهدونه

 ما يشاهدونه

 ما يقرؤونه

 أكثر

 أقل

 النـــاس يتذكــــرون

(Nick Van Dam, 2004, p.46) 



 استخدام التقنيات يوفر مرجع محسوس للمفاهيم المجردة   

 

 : اكتساب الخبرة مستويات 

 مستوى الخبرة المباشرة: المستوى األول -1    

      

 مستوى الخبرة المعدلة: المستوى الثاني-2     

    

 مستوى الخبرة المجردة: المستوى الثالث -3     
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 معرفة فئات االستخدامات الرئيسة لتقنيات التعليم 

 يساعد على تنظيم استخدامها ودمجها في التدريس
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 الخصوصي التعلم(Tutorial Learning)  

 االستكشافي التعلم(Exploratory Uses) 

 التطبيقية االستخدامات((Applications Uses 

 االتصالية االستخدامات(Communications Uses) 

 

 



 الصور والرسوم

 استخدم الصور والرسوم : تحتاج المفاهيم المعقدة انتباهاً أطول
 .في توضيح وشرح المفاهيم المعقدة

    

 قانون التجاور المكاني   

  ييّسر تجاور النص والصورة أو الرسم الفهم ويقلل العبء
 اإلدراكي على المتعلم 

 ضع الصور أو الرسوم قريبة جداً كلما أمكن ذلك للنص الذي
ترتبط به، حتى إذا تطلب األمر تكرار  الصورة أو الرسم في عدة 

 .صفحات لدعم النص
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