
25/04/2015 1 

 

590 المقرر  وسل     

     

  قراءات في التصميم التعليمي      
                 Readings In Instructional Design   

  
 بدر بن عبدهللا الصالح.د.أ 

 4674569:  (مكتب) 

 0503273595جوال 
 

http://faculty.ksu.edu.sa./6544/default.aspx 

                                                 Bader@ksu.edu.sa              

bader@ksu.edu.sa 

ba_alsaleh@yahoo.com 

Twitter: ba_alsaleh 

  

 سعودجامعة الملك 

 التربيةكلية 
 مالتعليقسم تقنيات 



25/04/2015 2 

 تعريف بالمقرر( 1)الوحدة 
 و والمحتوى و التقويم و المراجع األهداف

 :الغاية من المقرر

 

أن ينمي الطالب حصيلة معرفية في القضايا  

في مجال  واالتجاهات المعاصرة والمستقبلية المهمة

 التصميم التعليمي



 :يتوقع من الطالب بنهاية الفصل الدراسي أن يكون قادراً على: أهداف األداء النهائية
 
 .بعد عن والتعليم اإللكتروني التعلم في وفوائده التعليمي التصميم دور وصف1.
 .والتعلم التعليم بيئات في التعليمية غير المشكالت حل في ودورها األداء تقنية مفهوم شرح2.
 .اإللكتروني للتعلم الرئيسة التعليمي التصميم معايير و اإللكتروني التعلم جودة تقويم  مجاالت شرح3.
 .التعليمي التصميم في تضمينه وأساليب الحافز قضية مناقشة4.
 التصميم في واللون البصري والتصميم التعلم ونقل الراجعة والتغذية التقويم و االنتباه قضايا مناقشة5.

 .التعليمي
 .التعليم لتصميم ومضامينها الدماغ أبحاث نتائج على المعتمد التعلم مفهوم مناقشة6.
 .التعليم لتصميم ومضامينها والبنائية والمعرفية السلوكية التعلم نظريات مبادىء شرح7.
 .التعليم لتصميم ومضامينها  Connectivisim    الشبكي التواصل نظرية مبادءىء شرح8.
 .التعليم لتصميم ومضامينها Cognitive Load  المعرفي العبء نظرية شرح9.

 .التعليمي للتصميم ومضامينه التعلم أسلوب مفهوم شرح10.

 .وتطويرها لتصميمها الرئيسة والمراحل  التعلم كائنات مفهوم شرح11.
      اإللكتروني المحتوى تسلسل تنظيم أساليب شرح   12.
   .اإللكتروني المحتوى تنظيم أستراتيجيات شرح   13.
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 األهداف، المحتوى، التقويم، و المراجع:تعريف بالمقرر( 1)الوحدة 



 
 تنظيم المقرر: 

بحيث تحتوي كل ( Modules)المقرر منّظم 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: 
 .يقدم استاذ المادة موضوع الوحدة و يّعرف المفاهيم الرئيسة فيها •
 .يناقش الطالب المفاهيم في ضوء القراءات التي يكلف بها أسبوعياً  •
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 :  متطلبات المقرر  :التقويم

 

ورقة بحثية في موضوع يختاره الطالب ضمن موضوعات المقرر : واجب فردي 

 (.صفحات 10)ومفرداته 

 15. )ورقة بحثية في أحد موضوعات وقضايا المقرر( : طالب 3-2) واجب جماعي

 (.صفحة

 اختبار نصفي

 اختبار نهائي

 :ستوزع درجات المقرر على النحو التالي: درجات المقرر

 %    5    الحضور                

 %5                    المناقشة

 :الواجبات

   %15الواجب الفردي           

 %20الواجب الجماعي         

       15% اختبار نصفي

 %40اختبار نهائي              
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نظم جميع الواجبات على النحو التالي :تعليمات: 

(16) الخط حجم (Traditional Arabic)، (14) خط وحجم،                          

  (Times New Roman)     اإلنجليزية واألسماء للمصطلحات. 

  البحث وعنوان الدراسي والفصل والرقم االسم :الغالف صفحة          

   .المقرر أستاذ واسم       

(ديكور ) أو أشكال  تستخدم ال. 
للواجب بالستيكية أو ورقية غالفات أية تستخدم ال.   
وخالصة ملخص و واحدة فقرة بحدود مقدمة واجب لكل ضع. 

بطريقة المراجع وقائمة التوثيق ( APA ).   

مستقلة صفحة في المراجع قائمة.  
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 موضوعات وقضايا في مجال التصميم التعليمي يمكن تناولها في واجبات المقرر
 

 المعرفة في تقنية التعليم  و التصميم التعليميإدارة •

 جودة التصميم التعليمي للمقررات اإللكترونيةمعايير •

 النظرية لتصميم المقررات اإللكترونيةاألسس •

 الحافزتصميم •

 المتنقلالتعلم •

 المقلوبالصف •

 الكائنات الرقمية مستودعات •

 االجتماعية في التعليم(أو الشبكات) الوسائط دمج •

 التعليم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغتصميم •

 الذهنية اإللكترونيةالخرائط •

 المساندةاألداء اإللكتروني نظم •

 المقررات اإللكترونية في ضوء مبادىء النظرية البنائيةتصميم •

 التعليم المعتمد على المخرجات•
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 نظرية العبء المعرفي للتصميم االتعليميمضامين •

 نظرية العبء المعرفي لتصميم المقررات اإللكترونيةمضامين •

 نظرية الترميز الثنائي لتصميم التعليممضامين •

 نظرية التواصل الشبكي للتصميم التعليميمضامين •

 النظرية السلوكية لتصميم التعليممضامين •

 النظرية البنائية للتصميم التعليميمضامين •

 األداء البشريتقنية •

 البصريالتصميم •

 الذهنيةالنماذج •

 التعلمنقل •

 والتغذية الراجعة في التصميم التعليمي( ألفا وبيتا)التكويني واإلجمالي التقويم •

 التعلم ودورها في توجيه عملية التصميم التعليميأساليب •

 المتمايزالتعليم •

المنّظم التمهيدي، استراجيات التجميع، خرائط )تنظيم محتوى التعلم اإللكتروني استرتيجيات •

 (.آلخ...المفهوم، خرائط المعرفة

 تنظيم  تسلسل محتوى التعلم اإللكترونيأساليب •

 

 موضوعات وقضايا في مجال التصميم التعليمي يمكن تناولها في واجبات المقرر
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 مقدمة عامة: التصميم التعليمي(  2) الوحدة 

    

 :على قادراً  الطالبة/الطالب يكون أن يتوقع الوحدة، دراسة بنهاية : األهداف

 

 وأسلوب ، التعليم تصميم علم:المجال في جوهرية مصطلحات تعريف1.

 .التعليمي التصميم ونماذج والنموذج النظم

 .تطبيقه ومبررات التعليمي التصميم ومستويات أهداف شرح2.

 ADDIE العام النموذج في التعليمي للتصميم الرئيسة المراحل تعريف3.

 التعليمي للتصميم والنظرية الفلسفية األسس مناقشة4.

 والتواصل والبنائية والمعرفية السلوكية التعلم نظريات مضامين مناقشة5.
 .اإللكتروني التعلم لتصميم Connectivisim الشبكي
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ID of e-content 

  IS &Network 

Delivery System 

LMS  

e-portal 

 التصميم التعليمي للتعلم اإللكتروني

E_Learning: The Marriage of Technology & Education 



25/04/2015 11 

      ID الموضوعانية 
Objectivism  

 الذاتانية
Rationalism 
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Behaviorism 

       
Cognitivism Constructivism 



ارتباطاً  ببعضهما مرتبطان التعليمي والتصميم اإللكتروني التعلم 

 .Nichols, 2007)) عضوياً 

بالتقنية مدعوماً  التدريس علم هو اإللكتروني التعلم Mark Nichols 

(2007))    

 من مبادئه عام بشكل اإللكتروني والتعلم التعليمي التصميم يستمد 

 وجهة حسب خصائصه توضح رئيسة مدارس ثالث في تعلم نظريات

 Ertmer & Newby, 1993: نظرية كل نظر

(ماذا؟ ) الحقائق لتعلم : السلوكية. 

(كيف؟ ) والعمليات األسس لتعلم : المعرفية. 

والتعلم الذاتي التفكير تعزز التفكير من عاليه مستويات لتعلم :البنائية 
 .(لماذا؟) الواقعي  والتعلم السياق في
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 السلوكية لتصميم التعلم اإللكترونيمضامين النظرية     

 

من سيحققها التي المحددة المخرجات عن بدقة المتعلم إشعار 
   .التعلم

للمتعلم سابقة متطلبات أو مدخلي سلوك اختبار إجراء  
   .الجديد للتعلم جاهزيته مدى  لتحديد

التعلم أهداف لتحقيق متسلسل بشكل المحتوى تنظيم.   

أو تقدمه مدى عن المتعلم ليتحقق للمتعلم راجعه تغذيه تقديم 

   .تعلمه مسار لتصويب احتياجه

المناسبة التعزيز أساليب أستخدام. 
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اإللكتروني التعلم وتطوير تصميم خطوات في يراعى أن يجب 
 :مثل أساسية استراتيجيات

 

 الحواس وتحفيز االنتباه جذب أجل من تستخدم استراتيجيات .1
  :يلي ما خالل من وذلك المعرفي التعلم خالله من يتم أولي كوسيط

 

االختيار المناسب لمواقع المواد على الشاشة . 
الخ على الشاشة...تحديد مواصفات النص و الصوت و الصورة والحركة . 

 تحديد مواصفات وسائط النقل التي تحاكي المستقبالت الحسيه لدى المتعلم
 ( السمعية والبصرية، الحركة و الفيديو)

 تقديم المعلومات بشكل يؤدي إلى أن يتفاعل المتعلم حسياً قبل أن يقوم
التعلم اإلدراكي يبدأ من المستقبالت الحسيه قبل )بعملية معالجة المعلومات 

 (. المعالجة في الذاكرة
 

25/04/2015 16 

 مضامين النظرية المعرفية لتصميم التعلم اإللكتروني



 

ملف يستخدم عندما :مثال) الوسائط بين تداخل إحداث عدم 
 اقل استخدام يستبعد، فإنه التعلم أجل من موّظف غير وهو حركه
 من قدر وأقل الخطوط، من نمط وأبسط األلوان، من عدد

 .(الواحدة الشاشة في الكلمات

 هدف :مثال) الشاشة وسط في المهمة المعلومات وضع 
 مشاهدة أول من االفتتاحية الشاشة على واضح يكون الموضوع

 غير الصفحة رأس في فالش حركة مثل للتركيز مشتتات بدون
 .(التعلم بهدف مرتبطة

 أهميه تمثل التي المعلومات :المهمة للمعلومات البصري التمييز 
   .بصرياً  تمييزها من يمّكن بشكل تحديدها يتم التعلم في كبرى
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النظرية المعرفية لتصميم التعلم اإللكترونيمضامين : تابع  



    

 

 : استراتيجيات تمّكن المتعلم من استرجاع المعلومات التي لديه 2.

  استخدام المنظمات التمهيديةAdvanced Organizers  . 

  تنمية نماذج مفاهيميةConceptual Models  لتمكين المتعلم من
 .  استخدامها السترداد المعلومات المخزنة لديه في الذاكرة

  استخدام أسئلة قبليه لتحفيز التوقعات لدى المتعلمين وتنشيط

المعلومات المتواجدة لديه وكذلك تساهم في رفع الدافعية لدى 
 .  المتعلم

  استخدام اختبارات قبليه لتنشيط بنية المعلومات السابقة التي
 .  يحتاجها التعلم الجديد
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 لتحاشي (Chunking ) صغيره أجزاء إلى المعلومات تجزئة3.
 لذلك .العاملة الذاكرة في المعلومات معالجة أثناء التداخل

 الشاشة، في (2 ± 7) مواد تسع إلى خمس عرض يتم أن يجب

 يتم فإنه الشاشة في أكثر معلومات إلى الضرورة حالة وفي

 المعلومات خرائط بوساطة وربطها الشاشة في المواد تجزئة

 الخريطة من قسم وكل .شبكية أو رتبيه أو خطيه تكون والتي

 .أخرى أقسام إلى يجزأ
   اإللكتروني التعلم يتضمن أن  :حقيقة سياقات في نشاطات .4

      بشكل المعلومات معالجة أجل من حقيقة سياقات في نشاطات     

  .لديه العليا التفكير قدرات المتعلم فيه يستخدم أعمق     
    



 أنماطاً  اإللكتروني التعلم يتضمن أن :متعددة تعلم أنماط .5

 يتوافق بما بينها من االختيار للمتعلم تتيح التعلم من متعددةً 

  .لديه التعلم نمط مع

 

 من ذلك أمكن كلما وبصريا   ولفظيا   نصيا   المعلومات تقديم .6

 تشيرنظرية حيث المتعلم لدى الترميز أنماط تشجيع أجل

 أن إلى Dual-Coding (Paivio,1986) الثنائي الترميز

 ( لفظي و نصي) متعددة أنماط في تستقبل التي المعلومات

 فردياً  تستقبل التي المعلومات من أفضل بشكل معالجتها يتم
   .(فقط نصيا)
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 المتعلم تحفيز يتم لم إذا تهم ال المحتوى فجودة ،للتعلم المتعلم تحفيز .7

 شخصية حسب)للتعزيز نمطين اإللكتروني التعلم يقدم أن يجب .للتعلم
 قبل من (intrinsic motivation) الداخلي الحفز وهما (المتعلم

 قبل من (extrinsic motivation) الخارجي والحفز المتعلم،

   .المعلم

 الشامل اإلدراك في مواهبهم استخدام على المتعلمين تشجيع .8 

(meta-cognitive) وعي به ويقصد ، التعلم انجاز في للمساعدة 

  في المقدرة هذه واستخدام التعلم على اإلدراكية بمقدرته المتعلم
   .التعلم

 واقعيه تعلم حاالت توظف تطبيقات اإللكتروني التعلم يتضمن أن .9 

 في المعرفة إدراك على المتعلم تساعد والتي والممارسة الحياة من
   .الفعلي التطبيق سياق
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من بعدد البنائية المدرسة على المعتمد اإللكتروني التعلم يتميز 
  :يلي ما ومنها الخصائص

 اإللكتروني التعلم على لذلك نشطه، خطوات في التعلم يكون أن يجب .1  

 من عال   مستوى على معنى ذات أعمال يمارس نشطاً  المتعلم إبقاء
   .المعالجة

 بدال لديه المعرفة بناء في الفرصة للمتعلم اإللكتروني التعلم يتيح أن .2 

 التعلم مسار في المتعلم تحكم خالل من المعلم من المعلومات قبول من

 .والتنظيم واإلشراف واإلرشاد التوجيه إلى المعلم دور وتحوير

   

 عمل خالل من التعاوني التعلم من أنماطاً  اإللكتروني التعلم يقدم أن .3  

 المتعلم تمّكن والتي عمل فرق مع والعمل اآلخرين المتعلمين مع المتعلم
  .اآلخرين لدى التي والخبرات المعلومات من االستفادة من
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 يعبر أن أجل من للمتعلم والفرصة الوقت اإللكتروني التعلم يتيح أن  .4

 من يقدم مجله في يشارك أن المتعلم من يطلب فقد أفكاره، عن المتعلم
   . الخ.... نقاش منتدى في أو أفكاره خاللها

 تحقيق أجل من وذلك للمتعلم التفاعل اإللكتروني التعلم يتيح أن  .5

 في السياق يوّظف الذي االجتماعي والتفاعل التعلم من أعلى مستويات

 من متعددة مستويات التفاعل مستويات من مستوى كل يحقق و .التعلم

 .التعلم

  يصنف التفاعل في التعلم اإللكتروني إلى ثالثة مستويات((Hirumi   : 

تفاعل المتعلم مع نفسه (Learner-self interaction ). 

 تفاعل المتعلم البشري(Learner-human interaction .) 

 تفاعل المتعلم غير البشري (Learner- nonhuman interaction.) 
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الرقمي العصر في التعلم حدوث كيفية تصف. 

العصر في يحدث الذي التعلم نوع عن تعبر ال الرئيسة النظريات 

   .العصر هذا في المتعلمين حاجات تلبي وال الرقمي

والمصادر والتواصل المعلومات من شبكات بناء عملية هو التعلم 

 .المشكالت حل في وتطبيقها

الوصول على المقدرة امتالك وإنما المعلومات، حفظ ليس المتعلم دور  
 . ومكاناً  زماناً  إليها الحاجة عند  وتطبيقها المعرفة إلى    
 ًهذه تضع للفرد، التعلم عمليات على تركز تعلم نظرية من بدال 

 .االجتماعية واالمشاركة والترابط التفاعل ضمن التعلم النظرية

 
 

 
Siemens (2004), p. 4  

  Connectivism  (Siemens, 2004)نظرية التواصل الشبكي
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Constructivism 

ID 

مجال انتقائي: التصميم التعليمي  

ID: an eclectic approach 
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 :بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على :األهداف     
 

دور وفوائد التصميم التعليمي للتعلم اإللكتروني والتعليم عن مناقشة 1.
 .بعد

 .يسمي أنواع التعلم اإللكتروني2.

 .شرح ثالثة مبادىء لتصميم خبرات التعليم3.

 .اإللكترونيالتعلمي للتعلم شرح المراحل الرئيسة لعملية تصميم 4.

 .يقارن بين نماذج التعلم اإللكتروني المعروضة والتفاعلية والتشاركية5.
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التحديات والفرص الجمالية: التعلم اإللكتروني: تمهيد  

  
للتعلم المقرر تصميم عن اإللكتروني المقرر تصميم يختلف 

 ولكن الحالتين، في نفسه هو الرئيس النشاط .الصفي

 .مختلفة قصور وجوانب وفرص باعتبارات

أساليب استكشاف و  للتغيير بحاجة ربما التصميم تدفق 

 .جديدة وأفكار

الصفية التطبيقات تحويل يمكنك مرن، اإللكتروني التعلم ألن 

 إليك .جديدة تعليم فرص وستكتشف بعد، عن تعلم بيئات إلى
 :األمثلة بعض
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ولقطات والبوربوينت المقاالت خالل من المهمة لألفكار متعدد عرض 

 .الصوت وملفات الفيديو

ومدخالت مصطلحات وقوائم حوارات تشمل بعد عن مناقشة مجموعات 

 .موسوعات

فيديو لقطات بها مرفق حالة دراسات. 

افتراضية آالت باستخدام رئيسة مهارات تعلم. 

 قاعاتهم أو منازلهم في للطالب دوليين لخبراء حية محاضرات تقديم 

 .الدراسية

معينة موضوعات حول نظر لوجهات مواقع إلى األنترنت على روابط. 
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التحديات والفرص الجمالية : التعلم اإللكتروني: تمهيد  



التعليمي، التصميم من فرعية منظومة بكونه أحياناً  اإللكتروني للتعلم ينظر 
 علم) فالحوار .الرقمية والتقنية التدريس علم بين شراكة يمثل أنه أي

 هذه على مثال (تقني) الويب على مناقشة منتدى باستخدام (تدريس
 .الشراكة

لتنفيذه جسر لنا سيتوافر المصطلحات بهذه اإللكتروني التعلم إلى نظرنا إذا 
 التعلم لمحتوى المناسبة التقنية الختيار أفضل بموقع وسنكون بفاعلية،
  .التعليم وطرق

المسافة تجسير هو بعد عن اإللكتروني التعلم في التعليمي التصميم دور 
 : هذه .التربوية والمؤسسة والمعلم المتعلم بين

 مادية مسافة1.

 شعور مدى أي ،(Transactional ) والمعلم المتعلم بين اتصال مسافة2.
 الرئيسة األهداف أحد .التعليمي الموقف في االجتماعي بالحضور المتعلم

 .ممكن قدر ألقل المسافة هذه تقليل هو التعليمي للتصميم
Shearer,2003)).  
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Mark Nichols , 2007 



 

 e-Learning comes in many variations and often a 
combination of  the following: 

 

 Purely online - no face-to-face meetings 
 Blended Learning - combination of online and 

face-to-face 
 Synchronous 
 Asynchronous 
 Instructor-led group 
 Self-study 
 Self-study with subject matter expert 
 Web-based 
 Computer-based (CD-ROM) 
 Video/audio tape 
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Types of e-Learning   أنواع التعلم اإللكتروني 



Evaluation 

 

Design 

  

Implementation 

 

Analysis 

 

Development 
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ADDIE and its variants may seem behaviourist at first 

glance; however, they don't actually prescribe particular 

educational methodology. Instructional design based on 

behaviourism, constructivism, and social-

constructivism are all possible using the ADDIE model. 

The model ensures that such methods are applied 

thoughtfully. 

Mark Nichols, 2007 

ADDIE Model   النموذج العام للتصميم التعليمي   
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eLearning Analysis Phase 
 

 Identify the course's goals. Establish learning 
objectives and tie them to the goals. 

 Consider the learning environment (on-the-job, in the 
field, online, in a classroom, etc.). 

 consider the existing knowledge and skills learners 
might or must already possess prior to engaging in a 
new “training or learning intervention”.  

 common questions that are addressed during the 
analysis phase: 
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 What is the time line for course completion? 
 Describe the target learner/audience 
 What new skills/job behaviours are desired 
 What will be the training/learning modality? 

(online, instructor-led, blended, etc.) 
 What kinds of course authoring tools will be 

used? (Flash, Captivate, Articulate, PowerPoint) 
 What kinds of barriers may exist? (low 

bandwidth, no speakers on computers, etc.) 
 Are there any online pedagogical or Adult 

Learning Theory considerations? 

eLearning Analysis Phase 
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eLearning Design Phase 
 
 

 Align learning objectives to tests, quizzes, interactivities, etc. 
 

 Review any existing source material for the given subject and 
performs analysis on this content.  

 create a lesson plan and identify existing (and gaps in) media 
such as graphics, animations, illustrations, audio/video files, 
and other “digital assets”.  

 Document the project’s instructional, visual and technical 
design strategy by taking into account the existing content 
and the target audience, and select the most appropriate 
technologies and audio/visual layout for the project. For some 
projects, a simple PowerPoint with audio may suffice 
(Articulate), while for others, a Flash-based visually rich and 
highly interactive approach may be appropriate.  
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 Create a mockup of the player interface (pause, play, table of 
contents, etc.) and the content area (on screen text, images, etc.) for 
use in the production of a prototype.  
 

 Create a prototype, which is a rough-draft version of the proposed 
content format. For eLearning, this may include outputting a course 
using the selected course authoring tool (Flash, Captivate, Camtasia, 
Articulate, etc.) and covering each of the various page types 
including introduction, lesson, quiz, interactivity, etc.  
 

 Obtain sign-off from authorized person(s) within your organization 
(project director, subject matter experts, selected eLearning focus 
group participants, etc.) Sign-off is critical. If you do not receive 
sign-off, continue to modify the prototype and instructional design 
until the prototype reaches or exceeds a minimum level of 
acceptability 

eLearning Design Phase 
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 Establish the course flow by creating a course 
outline that includes a lesson plan, table of 
contents, learning objectives, interactivity points, 
and so on.  

 Select and apply the most appropriate 
instructional design strategies according to the 
intended behavioural outcomes by domain 
(cognitive, affective, and psychomotor). 

eLearning Development Phase 
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eLearning Development Phase 
 
 

 Create and assemble the content assets (audio, visuals, etc.) 
that were created during the design phase into storyboards, 
which are documents that compile the content (narration), 
graphics, media developer notes, and so on. 

  
 Develop the multimedia into its final form. Content authors 

and programmers work to develop and/or integrate the 
eLearning software tools selected (e.g. Articulate, Flash, Rapid 
Intake ProForm, etc.). 

  
 Test the content by using appropriate debugging tools. 
  
 Review the project and revised according to any feedback 

given. 
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eLearning Implementation Phase 
 
 
 Upload the content into whatever distribution method will be used. For 

eLearning, this includes the Learning Management System and generally 
involves uploading the course as an AICC or SCORM-compliant package, 
launching the course, and confirming that it is functioning and tracking 
properly.  
 

 Develop a procedure for training facilitators (if any) and learners on how 
to best interact with the program content. “Train the Trainer” sessions 
should cover the course curriculum, learning outcomes, method of 
delivery, and testing procedures. Preparation of the learners include 
training them on new tools (software or hardware), student registration. 
 

 Ensure that the books, hands on equipment, tools, CD-ROMs and 
software are in place, and that the learning application or Web site is 
functional. 
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eLearning Evaluation Phase 
 
 This process is both formative and summative. Formative evaluation is 

present in each stage of the ADDIE process. Formative Evaluation is a 
bit more complex than summative evaluation. It is done with a small 
group of people to “test run” various aspects of instructional materials. 

  
 Summative evaluation validates or identifies problems with the 

courseware’s ability to meet quantifiable objectives. For example, did 
the learners learn the content and demonstrate mastery by passing 
quizzes, tests, and interactivity? 

  
 Summative evaluation is typically quantitative, using numeric scores or 

letter grades to assess learner achievement.  
 

 Upon completion of the Evaluation Phase, the course can be modified 
by following an abbreviated form of the ADDIE cycle. It is abbreviated 
because the bulk of the work is already completed and your goal now 
is to refine the product. 
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Models of e-Learning     نماذج التعلم اإللكتروني
    
After assessing the goals of a course, the material 
that will be used and the methods of evaluation, the 
developer can choose between three distinct models 
of E-Learning. These can be used stand -alone or as 
hybrids to provide a diverse learning experience. 
They include: 

1. Presentation Model                     نموذج العرض
2. Interactive Model                       نموذج تفاعلي 
3. Collaborative Model                  نموذج تشاركي   

      
David Huffaker, 2003 
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Presentation Model     نموذج العرض 
In this asynchronous model, information is 
presented one-way to the learner via text, graphics 
and sound. It is a demonstration, a simulation, a 
story or a movie. 

Interactive Model          تفاعلي نموذج
The interactive model takes presentation of materials a 
step further by requiring users to interact directly with 
the material. This can be as simple as clicking buttons to 
navigate themselves through the course content or more 
involved such as answering test questions, running 
experiments, or connecting objects and concepts. 

Models of e-Learning اإللكتروني  نماذج التعلم   
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Collaboration Model          نموذج تشاركي 
 
The collaboration model encourages the social aspect 
of learning, as it creates online communities which 
share information and discourse, or complete 
collaborative work and projects. Message boards, for 
instance, foster an archived knowledge base of a 
community of practice. It allows multiple topics with 
threads that can be collapsible or expandable, 
demonstrating an easy way to organize the discourse. 
Document repositories allow a central database to 
store and organize documents, A more synchronous 
example might be the web-based video conference, 
Even email can be effective in allowing the discourse 
to continue anytime anywhere. 
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The new science of learning, states: the most 
important aspects of learning and knowledge, involve: 
 active learning, where learners control their own 

learning,  
 meta-cognition, where learners monitor their 

mastery of skills, and  
 transfer of learning, where learners reuse previously 

learned material in new arenas. 

National Research Council, 2000: 

David Huffaker, 2003 

Collaboration Model نموذج تشاركي 



 بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف: 

 

 ..تعريف مفهوم تقنية األداء البشري والمفردات التي يتكون منها المفهوم1.

 .تحديد المبادىء الرئيسة لتقنية األداء البشري2.

 .شرح مراحل تقنية األداء البشري3.

التدريب المعتمد على التقنية ونظم األداء اإللكتروني )مناقشة دور التقنية  4.
 .في عملية تقنية األداء( المساندة

 .تعريف مفهوم إدارة المعرفة وعالقته بتقنية األداء البشري5.

 .مقارنة االختالفات بين التدريب وتقنية األداء6.

 .مناقشة االفتراضات الجديدة حول تحسين األداء7.
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  ما تقنية األداء؟◄

مجموعة عمليات منظمة وقابلة للقياس مصممة لتحسين     

 .أداء العاملين والمنظمة
 

األفراد والمجموعات التي تتكون منها المنظمة: الفرد 

 

النشاطات والمخرجات القابلة للقياس: األداء 

 

أسلوب منّظم وكلي لتحسين األداء: التقنية 
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 نمت هذه الحركة من محاوالت معرفة لماذا ال يوّظف المتدربون

 .مهارات التدريب في حل المشكالت الخاصة بالمهمات التي يؤدونها

 

تركز تقنية األداء على نقل أثر التدريب إلى موقع العمل. 

 

 يمثل التدريب أحد بدائل حلول مشكالت األداء، ولذا، تستخدم هذه التقنية

 .مدى واسع من الحلول من مجاالت علمية مختلفة

 

 تركز تقنية األداء على تحليل وتصميم البرامج التي تؤثر باإلنجاز

البشري بأقصى درجة من الفاعلية االقتصادية، وإنتاج تلك البرامج 
 .وتنفيذها وتقويمها
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 :المبادىء الرئيسة لتقنية األداء◄
  التركيز على المخرجات التي تحققها المنظمة 

 لمشكالت األداء( غير تدريبية)دراسة مدى أحقية حلول غير تعليمية 

تطبيق منهجية تحليل النظم والتفكير الكلي 

التركيز على األداء على رأس العمل 

 تعزيز قيم العمل التعاوني والشراكة مع الجمهور المستفيد

 واختصاصي تحسين األداء

 تقدير منّظم ودقيق للحاجات وتحليل منظّم ودقيق للعمل وموقع العمل

 لتحديد أسباب القصور في األداء

تصميم منّظم ودقيق لمواصفات الحل ومتطلباته 

تنفيذ منّظم ودقيق للحل 

تقويم منّظم ودقيق لعملية تقنية األداء ونتائجها 
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 also known as Performance Technology or HPT, is 
an area of Instructional Technology that focuses 
specifically on corporate environments.  
 

 According to the National Society for 
Performance and Instruction:  
 

 HPT is "a set of methods and processes for solving 
problems - or realizing opportunities - related to 
the performance of people. It maybe applied to 
individuals, small groups, or large organizations  

 
 
(Rosenbery) http://www.wordiq.com/definition/Human_Performance_Technology   
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http://www.wordiq.com/definition/Human_Performance_Technology
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Human Performance Technology (HPT) - also known as Human Performance 

Improvement (HPI) "uses a wide range of interventions that are drawn from many 

other disciplines including, total quality management, process improvement, 

behavioral psychology, instructional systems design, organizational development, 

and human resources management" (ISPI, 2007). 

 

HPT is a systematic approach to improving individual and organizational 

performance (Pershing, 2006). HPT is a field of study which is related to Process 

Improvement, Organization Development, Motivation, Instructional technology, 

performance support systems, knowledge management, and training, and is 

focused on improving performance at the organization, process and individual 

performer levels. 

 

HPT stresses a rigorous analysis of the requirements of organization, 

process and human performance for new design and/or identifying the causes for 

performance gaps, and attempts to provide new designs and/or solutions to 

improve and sustain performance, and finally - to evaluate the results against the 

requirements. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Training
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HPT grew out of the fields of educational technology 
and instructional technology. The term technology is 
one of the foundational ideas in the field. In application, 
the word technology refers to applied science. A 
common misunderstanding is to define technology as 
media. 
The American Society for Training & Development 
(ASTD) defines Performance Improvement as "the 
process of identifying and analyzing important 
organizational and individual performance gaps, 
planning for future performance improvement, 
designing and developing cost-effective and ethically 
justifiable interventions to close performance gaps, 
implementing the interventions, and evaluating the 
financial and non-financial results." http://en.wikipedia.org/wiki/Human_performance_technology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_technology


 1. Identify what the current system is accomplishing 

 2. Identify what the system should be accomplishing  

 3. Identify exemplary performance 

 4. Measure exemplary performance 

 5. Measure typical performance 

 6. Compare the difference between the exemplary and   

      typical performance) 
 7. Evaluate the improvement that can be expected by   

      improving from typical to exemplary performance 
 
(adapted from Gilbert, 1978) 

http://www.wordiq.com/definition/Human_Performance_Technology 
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Criteria to judge applications of HPT 
 
1. Is focused on scientific research-based 

evidence that guide decision making for 
optimal outcomes ;  

2. Considers the larger system;  
3. Provides valid and reliable measures of the 

effectiveness of HPT interventions;  
4. Clearly supports the application of HPT 

interventions that are grounded in prior 
research or empirical evidence (or are not 
discouraged by either one). Repeatable HPT 
success is a hallmark of technology and a 
foundation of HPT.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_performance_technology 
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 HPT Assumptions: 

 

1.A technology is a set of empirical and scientific 

principles and their application.  

2.Human performance technology is the 

technology concerned with all variables which 

impact human performance  

3.All organizational processes and practices impact 

the production of valued results, whether positively 

or negatively and whether those results go 

measured or unmeasured, acknowledged or not.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_performance_technology 
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4.The purpose of all organizations is the same: to 

create value for their stakeholders; this is 

accomplished by aligning all processes, practices, 

and resources to maximize the production of that 

value.  

5.We collaborate with and value the expertise of 

other disciplines; human performance technology 

becomes the integrator and multiplier.  

HPT Assumptions:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_performance_technology 



25/04/2015 57 

 organization an help to approach systematic a is (BPI)
optimize its underlying processes to achieve more 
efficient results. The methodology was first documented 

 Process Business book 1991 ’sHarrington James .H in
 Process both that methodology the is It .Improvement
 based are Reengineering Process Business and Redesign

upon. BPI has been responsible for reducing cost and 
cycle time by as much as 90% while improving quality by  

                                                                       over 60%. 

This was the first methodology developed that 
focused away from the production processes to 
address the service and support process.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/H._James_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Redesign
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Redesign
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Reengineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Process_Redesign
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1. Define Process. This step of business process improvement is 
about investigating business processes and their 
characteristics to find any disruptions. Once a disrupted 
business process is revealed, business process improvement 
consultants and advisers should prepare a description of the 
process that will be the process definition. This description 
will be used for measuring process parameters at the next 
step. 

2. Measure Process. To take this step to improving business 
processes, the company should develop (or adopt) and 
approve a system of performance indicators to measure 
process input and output and calculate process productivity. 
By means of business process improvement software the 
company can make necessary calculations and estimate 
process efficiency. Once this is done, a spreadsheet of the 
process measures should be developed. It will be used for the 
further analysis. 

Business Process Improvement – A Four-Step Model 

http://www.mymanagementguide.com/business-process-improvement-a-four-step-model-for-defining-measuring-

analyzing-and-improving-business-process/ December 2, 2010 by Daniel Linman  

http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
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3. Analyze Process. Performance indicators will show whether the 

defined process is efficient or not. Analysts will use business 

process improvement tools to conduct Quantitative analysis and 

Qualitative analysis. Results of both analyses should be listed in 

a table that summaries ways for improving the business 

process. 

4. Improve Process. Once the process is analyzed and both 

quantitative and qualitative metrics are investigated, the next 

step is to improve the process. Business process managers will 

follow the ways for improvement identified at the previous step 

to make the process more efficient and reduce the probability of 

process failure.  

Business Process Improvement – A Four-Step Model 

December 2, 2010 by Daniel Linman  

http://www.mymanagementguide.com/business-process-improvement-a-four-step-model-for-defining-measuring-
analyzing-and-improving-business-process/ 

http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
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http://www.mymanagementguide.com/wp-content/uploads/2010/12/business-process-improvement-model.jpg
http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
http://www.mymanagementguide.com/author/daniel/
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Creating the BPI Plan 
    

1.Initiation :select the process or processes that need to 

be improved.  

2.Assessment : outline why the process or processes 

need to be improved, in detail.  

3.Design: create a new process vision, designing the new 

process, and choosing the correct resources for the new 

process.  

4.Implementation : This part the plan will not only include 

full implementation of the plan, but also a prototype of the 

process to see if indeed it has improved. 

Jean Scheid •  Sep 20, 2011  

 
 

http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/82168.aspx 

http://images.brighthub.com/2a/8/2a8ee99c3021f7116e80fdf14345cf44bff90c2f_large.jpg
http://www.brighthub.com/members/jscheid.aspx
http://www.brighthub.com/members/jscheid.aspx


 :التدريب المعتمد على التقنية◄

  نظم األداء اإللكتروني المساندةEPSS    

 التدريب اإللكتروني 

 إدارة المعرفة 
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وإتاحتها وتوثيقها الضمنية والمعرفة الملموسة أو الصريحة المعرفة تحديد 
 .المنظمة أداء لتحسين استخدامها وتيسير

الصريحة المعرفة ( Explicit ) : وترميزها تحديدها يمكن معرفة 
 جمع خالل من المحتوى على التركيز .والوثائق الكتب في عليها والحصول
 قواعد في وحفظها والمحاضرات والدروس والخبرات والمعلومات البيانات
 .بيانات

الضمنية المعرفة  Implicit)): يمكن التي االجتماعية المعرفة هي 
 البريدية والقوائم اإلنترنت على المحادثة غرف) متنوعة بطرق الحصول
 اهتمامات في يشتركون أفراد تجمع التي (المختلفة االجتماعية والوسائط
   .ميسرة عملية نظم في ووضعها مشتركة،

الضمنية المعرفة  Implicit)): عمقاً  أكثر نحو على ضمنية معرفة 
(Tacit): إخبار نستطيع مما أكثر نعرف نحن” .وتقنينها  تحديدها يصعب 

 Michael Polanyi .                                                “به األخرين
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تعريفات: 

تجميع حقائق ومعلومات : المعرفة بكونها مجال أو محتوى أو موضوع

 .وأساليب

تمّكن الفرد من المجال أو : المعرفة بكونها الوعي المتمركز حول الفرد

 .المحتوى

المقدرة على استخدام المعرفة: 

 .اتقان مجال معين:  Know – What) )معرفة ماذا  1.

المقدرة على استخدام فّعال (: (Know – Howمعرفة كيف  2.

 .للمعرفة

المقدرة على تمييز أي معرفة مهمة (: (Know – Whyمعرفة لماذا 3.

 .ومهارات تطبيقها
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العناصرعناصر  التدريب تقنية األداء
 المقارنة

 ومخرجات الوظيفي األداء تحسين
                                     المنظمة

ومهارات تعليم معرفة  األهداف 

 مهندسو عالقات، مديرو محللون،

 ومعلومات، تعليم مصممو عمليات،
  المنظمات مطورو الجودة، اختصاصيو

مصممو التعليم، تقنيو األداء، 

اختصاصيو اإلنتاج، مدربون، 
 مطورون

 المشاركون

 إعادة المنظمة، عمليات هندسة إعادة

 توجيه، مقررات الوظيفة، تصميم

 تحديد الموظفين، مشاركة تدريب،
         تقنية سياسات، حوافز، األهداف،

تدريب، / مقررات، منتجات تعلم

على تقنيات جديدة، مساعدات  تدريب
 وظيفية، نظم مساعدة إلكترونية

الحلول/التدخالت  

 هل المشكلة؟ حلت هل تغير؟ الذي ما

 أداء تغير هل الفرص؟ استثمرت
                                   المنظمة؟

هل تعلم المتدربون؟ هل اتجاهاتهم 
 إيجابية نحو خبرات التعلم؟

 التقويم
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إليها الحاجة عند المهني والتطوير التدريب فرص توفر حاسوبية نظم 

 لها، تأديتهم إثناء المهام إنجاز على الموظفين وتساعد العمل، رأس على

   .المهات أداء إلى المعرفة تحصيل من تحوالً  تمثل فهي ولذا،

األعمال قطاع واجه الذي اإلحباط بسبب النظم هذه إلى الحاجة نبعت 

 أساليب قدرة وعدم موظفيها، أداء كفاءة زيادة في الرغبة عند والصناعة

 .وكفاءة بفاعلية  الحاجة هذه مقابلة على التقليدية التدريب

األداء تقنية في والمتخصصين المجاالت من العديد النظم هذه تدمج 

 والعمل والتقنية واالتصاالت اإللكتروني والنشر التعليمي والتصميم

 .الحاسوب على المعتمد التعاوني
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 برنامج حاسوبي لتحسين األداء (Wikipedia .) 

 

معلومات توفير خالل من الموظف إنتاجية لتحسين حاسوبي نظام 
 ,Barry Raybould ) العمل رأس على تعلم وخبرات ونصائح
1991 ). 

 

من واسع لمدى وفردية مباشرة فورية إتاحة لتوفير مصممة 
 والبيانات والمساعدة، والنصيحة واإلرشاد والبرامج المعلومات،
 بأقل الوظيفة بأداء للسماح مراقبة ونظام والتقويم واألدوات والصور

 ,Gloria Gery). 1989 ( األخرين من وتدخل دعم

موظف كل قبل من اإلتاحة وميّسرة متوافرة مدمجة إلكترونية بيئة.  
 
                          (http://www.edu./     sleightd/epassyn.html 
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معتمد على الحاسوب 

إتاحة إثناء تأدية المهمة 

تستخدم على رأس العمل 

تقليل الحاجة إلى تدريب مسبق 

سهولة تحديثه 

وصول سريع للمعلومات 

عدم تضمينه معلومات غير ذات عالقة 

السماح لمستويات مختلفة من المعرفة للمستفيدين 

السماح لمستويات مختلفة من أساليب التعلم 

معلومات تكاملية ونصائح وخبرات تعلم 

ذكاء اصطناعي 
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التصميم عملية تعاونية 

تدريبية لمشكالت األداء/ حلول غير تعليمية 

 ًلقاءات أعضاء فريق التصميم افتراضيا 

تحديث محتوى التدريب 

مقاس واحد ال يناسب الجميع 

من إنتاج التدريب إلى إدارة المعرفة 
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 :بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على :األهداف 

 يّعرف عناصر التصميم البصري1.

 (تصميم الشاشة)يّعرف مبادىء التصميم البصري 2.

 يحدد تطبيقات ثالثة مبادىء لتصميم الشاشة 3.
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 Dot                    
 Line                    
 Shape                
  Form                
  Space                
 Texture             
 Light                 
 Color       
 Motion  

النقطة 

الخط 

الشكل 

التكوين 

الفراغ 

النسيج 

الضوء 

اللون 

الحركة 



 البساطة 

الوضوح 

االتزان 

 االتساق 

التنظيم 

التركيز 

وضوح القراءة 

الوحدة 

المنظور 

وجهة النظر 

التأطير 
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عبئ إدراكي 
 أقل

 التــوازن

 التناســق

 البســاطة

 الوضــوح

 الوحــدة

 االتســـاق

المسـاحة 
 البيضاء

المبادئ العامة لتصميم   
الشاشة     
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 البساطة     Simplicity   

   بمصادر عشوائية المادة ببساطة دون دمجها أعرض 

  أعرض المادة بأقل عدد من المثيرات الممكنة 

   في مرحلة اإلنتاج( ألفا)التقويم التكويني طّبق 

 المبادئ العامة لتصميم الشاشة
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التناسق Consistency    : 

التناسق في: 

 العرض من شاشة ألخرى                  أسلوب   •

  المعلومات المختلفة من شاشة ألخرىمواقع 

 اللون و الظاللاستخدام 

 (الخ...شكل الخط، اللون،)التلميحات استخدام 

 الرسوم و كثافة الشاشة و المساحة البيضاءأسلوب 

 (العناوين مثالً )الدخول إلى المعلومات بنية 

 و طريقة التفاعل في مواقف متشابهة المصطلحات 
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 الوضوحClarity 

  (                  تحليل المحتوى)حلل بدقة ما سيتعلمه الطالب 

  يجب معرفته و ما يفضل معرفته و ما ال ما : فئاتقسم المحتوى إلى ثالث

 يحتاج المتعلم معرفته

 ّضمن في البرمجية ما يجب معرفته 

 ّضمن في البرمجية ما يفضل معرفته في جزء إضافي حسب رغبة المتعلم 

 تجاهل المعلومات التي ال يحتاجها المتعلم 
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 الوضوح: Clarity 

 أكتب البرنامج بلغة تناسب مستوى المتعلم 

  ًتجنب اللغة الفنية المتخصصة جدا 

 قدم األفكار بإيجاز بليغ 

  المركبةتجنب العبارات 

  مألوفة للمتعلملغة استخدم 

 استخدم أمثلة عديدة 
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 الوضوح: 

 (أنت/ أنا )استخدم الضمير الشخصي  •

 الخ...تجنب النمطية المرتبطة بالعرق أو الجنس •

 استخدم صيغة المبني للمعلوم بدالً من المبني للمجهول •

 استخدم االختصارات •

 استخدم لغة مألوفة للمتعلم •

 (قائمة دوائر سوداء مثالً ) استخدم صيغة مالءمة لإلشارة للمعلومات  •
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 التجانس / االتساقHarmony 

 :يتحقق التجانس من خالل  •

   -                   التناسق و التكرار 

   -  أنواع خط متشابهة و ألوان متشابهةاستخدام 

   -  أسلوب متناسق من الرسوماستخدام 

 :يفتقد التجانس عند •

   - استخدام رسوم مختلفة بين عدد من الرسوم المتطابقة 

   -  استخدام شكل خط يختلف عن الخطوط األخرى في 

    البرمجية 

   - استخدام صوت غير مالءم لبقية الصوت في البرمجية 
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 خروج مساعدة السابق التالي

 علـــوم عـــامــة

  مكــونــات

 الزهــــرة

 خروج مساعدة السابق التالي

 عدم اتســـاق اتســـاق

   مثـــــال: التجانس / االتساق 

 خروج مساعدة السابق التالي

 علـــوم عـــامــة

مكــونــات 
 الزهــــرة
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 انقــر على أحــدها

 خروج مساعدة السابق التالي

 انقــر على أحــدها

 خروج مساعدة السابق التالي

التوازن  Balance 

 يبعث التوازن شعوراً بأن العناصر المعروضة تبدو مستقرة 

  الشاشة من عدم التوازن يعني أن األشياء المعروضة تبدو و كأنها ستقفز 

 عدم توازن توازن
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 خروج مساعدة السابق التالي خروج مساعدة السابق التالي

 توازن متماثل توازن غير متماثل

التوازن  Balance 

 يمكن أن يكون التوازن متماثل أو غير متماثل 
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الوحدة: Unity 

 أجزاء المادة في كل متكامل ترابط •

 كل عنصر يرتبط بالكل وال يبدو إضافة مصطنعة  •

   (Focus)وجود مركز اهتمام  •

 التناسق والتجانس يحققان الوحدة  •

  افتقاد الوحدة يعني عدم وجود مركز اهتمام أو  •

 أكثر من مركز اهتماموجود    



25/04/2015 84 

المساحة البيضاء: 

 غير مخصصة لنصوص أو رسوم مساحة •

 ليست مساحة متروكة بسبب عدم الحاجة إليها  •

 يمكن أن تجمع العناصر معاً أو تفصلها عن بعضها البعض •

 (تجعلها أقل تكدساً )توفر إضاءة للمادة المعروضة  •

 إطار أو حدود للنص وكأنه شكل •

 تشرح العالقات بين العناصر  •
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المساحة البيضاء: 

  ينبغي نقل تقنيات الهوامش وطول األسطر والمسافات ال •

 الكتب إلى شاشة الحاسوب من   

 المساحة البيضاء ال تزيد تكاليف الكتابة أو الطباعة لذا  •

 المعلومات عند الحاجة في شاشتين أفصل    

 هادف أجمع المعلومات أو أفصلها بمساحة بيضاء بأسلوب  •
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اإلدراكي على المتعلم بالنسبة العبء قلل : لتصميم الشاشة مبدأ مهم •

 لتشغيل بيئة الوسائط التفاعلية 

 ال ينبغي مطالبة المتعلم بتذكر كيفية تشغيل النظام  •

وفر فرص التعرف على األوامر واختيارها بدالً من توقع تذكرها  •

 وكتابتها من قبل المتعلم 

السطح البيني المعتمد على األوامر المكتوبة لالستجابة مثال على  •

 نظام يتطلب عبئ إدراكي عال 

العبء استخدام االزرار من خالل لمسها أو النقر عليها يقلل  •
 اإلدراكي على المتعلم 

 إدراكي أقل عبءLower Cognitive load 
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 (انتاج البترول: مثال)للتشديد و توضيح االختالفات   •

التغذية الراجعة الصحيحة بلون : مثال)لجذب االنتباه  •

 (مختلف

 استخدم ألوان قليلة للترميز باللون  •

 اسمح للمتعلم التحكم بترميز اللون •

 استخدم اللون بشكل يتناسب مع العالم الواقعي •

 كن متناسقاً في استخدام اللون •

 وازن بين التأثير بالمتعلم و فاعلية التعلم •

اللون: 
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 تجنب اللون ما لم يوجد سبب مهم الستخدامه  •

 جميع األلوان تتساوى في تيسير اإلدراك •

يبدأ تصميم الشاشة باألسود و األبيض ثم يضاف اللون إذا كان  •

 مالئماً 

 األلوان الواقعية و غير الواقعية أفضل في التلميح من األبيض •

األلوان الواقعية أفضل في التلميح من األبيض و األسود بالنسبة  •

 لتذكر المهام

 :أسلوبان لدعم الجاذبية للمادة المعروضة 

     Saturation / Intensity  تقليل كثافة اللون  •

 نفسه  ظالل و تدرجات متفاوتة من اللون األساسي استخدام •

اللون: 
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 باالنتباه للتحكم انتقائية بطريقة األلوان استخدم •

 لباقي القياسية األلوان و الجديدة للمعلومات المتعلم لتوجيه المضيء اللون استخدم -

 المعلومات

   المعلومات بقية عن إبرازها تريد التي الرسوم أو للنص اللون استخدم -

 (قوائم أزرار، عناوين،) المرئية األدوات لجميع اتساق على حافظ •

 زيتي أخضر) للخلفية المنخفضة الكثافة ذات و الداكنة و الباردة األلوان استخدم •

 للمادة الفاتحة و الحارة األلوان و (الخ...أسود، داكن، وردي بني، أزرق، ،رمادي،

   (الخ...أحمر، برتقالي، وردي، ليموني، أصفر) المعروضة

   ( مصفر بنفسجي ، مزرق برتقالي ، مخضر أحمر ) المزدوجة األلوان استخدام تجنب •

 معينة عمليات عن للتعبير الشائعة األلوان استخدام تجنب •

 لألطفال بالنسبة األلوان لتمييز إضاءة أكثر مستويات استخدم •

 (Lee & Boling, 1999, Ed.Tech)      

اللون: 



 :مبادئ تصميم النص والمرئيات ◙

   تصميم النص: 

ممكناً  ذلك كان كلما ومحسوسة ، وبسيطة ، مفيدة جمالً  استخدم. 

 المجردة الكلمات لتوضيح المحسوسة الكلمات استخدم. 

 التشديد تريد التي للكلمات الطالب انتباه لجذب مختلفة أساليب استخدم 

 و الحجم و اللون) المهمة والمفردات  المصطلحات إلبراز أو ، عليها
 .(الخ ..األسود الفنط و الشكل
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تصميم النص: 
أسئلة أو كتقويم ليس ، النص محتوى في الضمنية األسئلة استخدم 

 ، embedded questions)) النص داخل كأسئلة وإنما تمهيدية

 للنقاط واالستقصاء المناقشة وتشجع ، وتركيزه االنتباه لتوجيه فعالة فهي
  .الذاتي التقويم وتشجع ، المحتوى في المهمة

 : أمثلة    

؟(خاطئا )أو ؟ صحيحا ذلك يعتبر الحقا؟لماذا سيحدث ماذا 

حياتنا؟ في يوم كل في يحدث بما هذا عالقة ما 

أخرى؟ مواقف في المعلومات هذه استخدام يمكن كيف 
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تصميم النص: 
بسرعة االتصال وظيفة لتحقيق وواضحة مختصرة عناوين استخدم 

 .وفاعلية

 وتنظيم ، أجزاء في النص لتقطيع والفرعية الرئيسة العناوين استخدم 
 .أجزاء في العالقة ذات النصوص

أو الواحدة الصفحة في خصوصا متناسبة بخطوط عناوين استخدم 

 .الواحد الموضوع
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النص تصميم: 
فهما الطالب يفهمها ال حتى الفنية للمصطلحات واضحة تعريفات قدم 

 .خاطئاً 

عن األجزاء وفصل ، المحتوى عرض لتنظيم بيضاء مساحة وفر 
 .بعضها

القراءة لتيسير األسطر بين ونصف مسافة اترك. 
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تصميم النص: 
 الخط لنوع متناسق استخدام) للصفحة وواضحاً  متناسقاً  تصميما استخدم 

 في أخرى إلى صفحة من نفسه والتصميم الخ .. واللون والحجم
 ( الواحد الموضوع

 اآلن ، التالي ، يأتي ما) مناسباً  يكون عندما االنتقالية الكلمات استخدم ، 
 (أخيراً  ، ثانياً  ، أوالً 

 قولك من فبدالً  ، للطالب مباشرة الرسالة لتوجيه "أنت"  كلمة استخدم 

 يجب "  "تكتب أن األفضل من" أوالً  األهداف قراءة الفرد على يجب"
 ."أوالً  األهداف قراءة عليك
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المرئيات تصميم: 
غير تبدو بحيث والرسوم للصور بالنسبة اللون أو الطباعة شكل في غير 

 .مألوفة

حيث من باالعتدال تتميز التي المناسبة الصور أو الرسوم استخدام 
 .التعقيد

 ارتباطا األكثر المعلومات على يحتوي الرسم أو الصورة أن تأكد 
 .الصورة خلفية في المهمة  غير العناصر واستبعد ، النص بمحتوى

 أو صورة خالل من معروف غير شيء توضح هو الهدف يكون عندما 

 (الخ ... قلم ، يد مسطرة، مثل) معروفة قياسية أشياء استخدم ، رسم
 .المعروف غير الشيء بجانب

 وأرضية شكل هيئة على( رسم أو صورة في) البصري المجال افصل 

 وتعطي (الخ .. أشخاص ، أشياء)  المهمة العناصر اختيار يتم بحيث ،

 مهيمنة العناصر هذه   تكون أن أي ، الصورة بخلفية مقارنة أكثر انتباها
 .المعلومات باقي على
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تصميم المرئيات  : 
على المتعلم لمساعدة منطقيا تنظيما منظمة مرئيات استخدم 

 .منطقياً  تفسيرها

 ذلك يكون عندما) المرئيات هذه في العناصر أو المرئيات رتب 

 هيئة على أو  هرمًيا ترتيبا ( التعلم ومهمة المحتوى لطبيعة مناسبا
 .اإلدراك عملية تيسير على للمساعدة ، وبعد قبل أو ونتيجة سبب

 وأكثر واضحة الرسم أو الصورة في المتشابهة األشياء اجعل 
 .اللون أو الحجم أو الشكل خالل من ظهوراً 

 تمييز الهدف يكون عندما جنب إلى جنبا الرسوم أو الصور رتب 

 ألن ، التشابهات تقليص أو ، الحاسمة واالختالفات التشابهات
 .التمييز عملية تيسر االختالفات مضاعفة
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تصميم المرئيات  : 
المفاهيم أو المهارات وشرح توضيح في والرسوم الصور استخدم 

 .أطول انتباها تتطلب التي المعقدة

 الرسم أو الصورة في المعروضة المهمة والمعلومات األجزاء اجعل 
 .شديد  بوضوح وملحوظة ومسيطرة بارزة

 على تشوش التي الصورة خلفية من الضرورية غير المعلومات احذف 
 .تعلمه المطلوب المفهوم

 مثل ، الرسم أو الصورة في المهمة للمعلومات الدقيق االختيار على أكد 
 .تلوينها أو حجماً  أكثر المعلومات جعل

 االنتباه جذب بغرض الرسم أو الصورة في والحداثة الجدة استخدم ، 
 .التذكر عملية لتيسير المألوف واستخدم
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تصميم المرئيات  : 
 

من وبدال ، جداً  الواقعية أو المكثفة التفصيالت تجنب 
  ، الواحد المفهوم ذات الرسوم أو الصور اختر ذلك
 .الواحدة الصورة في عديدة مفاهيم عرض من بدالً 

 ممكناً  ذلك كان كلما والرسوم الصور استخدم 
 .المحتوى في المفاهيم لشرح ومناسباً 

 تكون عندما أكبر بحجم رسوما أو صورا استخدم 
 .كثيرة (المعلومات) التفصيالت

 سواء (الخلفية) واألرضية الصورة بين تباينا وفر 
 .لها المصاحبة الكلمات أو المصورة للعناصر بالنسبة
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تصميم المرئيات  : 
 

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

 .(المكاني التجاور

 المبسطة الرسوم أو الصور من سلسلة في المعقدة الرسوم أو الصور اجعل. 

 األجزاء على وتركيزه االنتباه لجذب الرسوم أو الصور في اللون استخدم 
 .فيها المهمة

 استيعاب مستوى لتحسين المألوفة األشياء الرسوم أو الصور في ّضمن 
 .المتعلم

 لتوفير الصورة في آخر شيئا استخدم الصورة في مطلوبا العمق كان إذا 
  .بالعمق توحي لها مقدمة

-فقط تحتوي ووصفية وهادفة قصيرة عناوين الرسوم أو للصور استخدم 
 .المهمة المفتاحية الكلمات
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تصميم المرئيات : 
 
 تجنب استخدام الكلمات الفنية جدا،أو االختصارات التي قد ال تكون مفهومة

 .لدى الطالب
  بالنسبة للمهام أو المفاهيم التي يتطلب عرضها في خطوات استخدم رسوم

 .أو صور بعدد الخطوات المطلوبة
  بالنسبة للصور أو الرسوم التي تّكون سلسلة خاصة بموضوع أو مفهوم

 :واحد 
 استخدم ألوانا وأشكاال متجانسة ، خصوصاً بالنسبة للون الخلفية لتعزيز

 .االستمرارية
  استخدم صوراً أو رسوماً منفصلة عند عرض ما يحدث قبل إجراء معين

 .  وبعد إجراء معين ولإلجراء الصحيح ولإلجراءالخاطئ
  الحجم ، البنط ) استخدم أشكاالً مختلفة في كتابة الكلمات في الصورة

 .جوانب معينة من محتويات الصورة( األسود ، اللون
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 بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف: 

تحديد المجاالت الرئيسة لتقويم جودة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 1.
 .بعد

تحديد  فئات المعايير الرئيسة لتقويم جودة التصميم التعليمي للتعلم 2.
 .اإللكتروني والتعليم عن بعد

تحديد  المعايير الرئيسة لتقويم جودة التصميم التعليمي للتعلم 3.
 .اإللكتروني والتعليم عن بعد

 تعريف ثالثة مجاالت لتقويم جودة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد4.

تعريف ثالثة معايير لتقويم جودة التصميم التعليمي للتعلم اإللكتروني 5.
 والتعليم عن بعد
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 (Institutional Support)الدعم المؤسسي 1.

 (Technical Support)الدعم الفني 2.

 (Student Support)دعم الطالب 3.

 (Faculty Support)دعم هيئة التدريس 4.

 (Technology)التقنية 5.

 Instructional)التصميم والتطوير التعليمي للمقرر اإللكتروني 6.
Design:) 

 (Technical Design)التصميم الفني 7.

 (:Cost-Effectiveness)اقتصادية نظام التعلم اإللكتروني 8.

 (Evaluation)التقويم 9.
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 جودة عملية التصميم التعليمي1.

 أهداف المقرر ومتطلباته2.

 المحتوى اإللكتروني3.

 تصميم الحافز4.

 استراتيجيات التعليم ونشاطات التعلم5.

 التفاعل والتغذية الراجعة6.

 تصميم الشاشة وواجهة التطبيق 7.

 تقنيات التعلم اإللكتروني8.

 تقويم أداء المتعلم9.

 تقويم فاعلية المقرر10.
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 :جودة عملية التصميم التعليمي1.

)Systematic Process )ٌطبقت عملية منهجية منظمة   1-1   

لمقابلة حاجات المتعلمين ( إنتاجه)في تصميم المقرر وتطويره   

.ضمن خصائص وبيئات فريدة  

 :أهداف المقرر ومتطلباته. 2

 .وجود مفردات شاملة للمقرر تصف بوضوح أهدافه ومتطلباته 1-2

 يحتوي المقرر على وصف واضح ألهداف التعلم 2-2
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 :المحتوى اإللكتروني. 3

يوفر المقرر محتوى مناسب لمساعدة المتعلم على تحقيق أهداف  1-3

 التعلم

 :تصميم الحافز. 4

يستخدم المقرر أساليب مختلفة لجذب انتباه الطالب لمادة التعلم  1-4  

 ونشاطاتها وتفاعالتها

يستخدم المقرر أساليب مختلفة لربط التعلم بحاجات المتعلم  2-4
 واهتماماته بهدف إعطاء قيمة لتعلم المقرر
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 يستخدم المقرر أساليب تعزز ثقة المتعلم بقدرته على تحقيق النجاح 3-4

يستخدم المقرر أساليب مناسبة لتحقيق رضا المتعلم عن خبرات  4-4

 التعلم

 :استراتيجيات التعليم ونشاطات التعلم. 5

يوّظف المقرر استراتيجيات تعليم مناسبة ألهداف المقرر  1-5    

 ومتطلباته وخصائص المتعلمين

يوظف المقرر نشاطات تعلم مناسبة ألهدافه ومتطلباته وخصائص  2-5  
 المتعلمين
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 :التفاعل والتغذية الراجعة. 6

يستخدم المقرر تفاعالت متكررة ومتنوعة لتيسير التعلم وتحقيق  1-6    

 أهدافه

يوّظف المقرر التقنيات المناسبة لتنفيذ ودعم التفاعالت             2-6    

 المرغوبة

يستخدم المقرر أساليب وتقنيات مناسبة لتوفير تغذية راجعة كافية  3-6    
 باتجاهين
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 Screen and Interface)تصميم الشاشة وواجهة التطبيق . 7
Design:) 

يتضمن تصميم الوسائط المتعددة في المقرر توظيف المبادئ  1-7  

 الرئيسة لتصميم الشاشة

يوفر تصميم واجهة التطبيق وعرض المعلومات على الشاشة سهولة  2-7  

 االستخدام

 :تقنيات التعلم اإللكتروني. 8

يستخدم المقرر تقنيات التعلم اإللكتروني بناًء على إمكاناتها في  1-8  
 تحقيق أهداف التعلم المحددة مسبقاً 
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 :تقنيات التعلم اإللكتروني. 9

يستخدم المقرر تقنيات التعلم اإللكتروني بناًء على إمكاناتها في  1-9  

 تحقيق أهداف التعلم المحددة مسبقاً 

 :تقويم فاعلية المقرر. 10

يخضع المقرر لمراجعة دورية وتقويم مستمر لضمان الجودة 1-10  
 وتحديد المحتوى، واالنسجام مع برنامج التعلم اإللكتروني للمؤسسة
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 :بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف     

تعريف االنتباه والحافز والتغذية الراجعة ونقل التعلم والنماذج الذهنية 1.
 .بلغته الخاصة

مناقشة ثالثة مبادىء لالنتباه ومضامينها في تصميم مواد التعلم 2.
 .اإللكترونية

يعطي مثاالً واحداً لتطبيق كل عنصر من عناصر نظرية الحافز 3.
 .في تصميم خبرات التعلم( كيلر نظرية)

تعريف أنواع نقل التعلم ومثال واحد على تطبيقها في التصميم 4.
 .التعليمي

 .تحديد خصائص النماذج الذهنية5.
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 :االنتباه   

Attention 
 is the cognitive process of selectively 

concentrating on one aspect of the 
environment while ignoring other things. 
Attention has also been referred to as the 
allocation of processing resources. 

 Examples include listening carefully to what 
someone is saying while ignoring other 
conversations in a room, or listening to a 
cell phone conversation while driving a car. 
Attention is one of the most intensely 
studied topics within psychology and 
cognitive neuroscience 

http://edutechwiki.unige.ch/en/attention 
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 االنتباه  ◙
    توجيه االنتباه لجزء محدود فقط من ) بدرجة شديدة انتقائي 

 (.في الوقت الواحد البيئة      

   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    
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 :االنتباه  ◙
    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 ويتذكرها أكثر من التفاصيل داخل 
 .األشكال نفسها    
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   :المقدرة 1.
 تكييف الوقت ، تطبيقات، تجزئة المحتوى، توفيرمساعدة لبطيئي 

 .التعلم     

 توفير نشاطات فيها تحدي لسريعي التعلم. 

  :المعرفة السابقة . 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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   Motivation   الحافز
 .القوة الدافعة التي تساعد الفرد على تحقيق أهدافه1.

 .الرغبة لفعل شيء ما2.

 .، وتنظمه وتحافظ عليه(والحيواني)العملية التي تحفّز السلوك البشري 3.

  Intrinsic/ Extrinsic  .داخلي أو خارجي: الحافز4.
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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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     االنتباه جذب: 

     الطرق والتقنيات والنشاطات والمواد المستخدمة في التدريسنّوع. 
     أسئلة بمستوى معقول من التحدي، استخدم 
    تعلم واقعية، استخدم مشكالت 

    تتسم بالجدة الستثارة فضول الطالباستخدم مواقف. 
 

       ربط التعلم بحاجات الطالب: 

   استخدام أمثلة مألوفة للطالب. 
    المحتوى بالخبرات السابقةأربط           . 
    المحتوى بالحاجات واألهداف الشخصيةأربط. 
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   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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 Learning Transferنقل التعلم  
 

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

 
 Transfer of learning or transfer of knowledge or 

transfer: learning in one context and applying it to 
another, i.e. the capacity to apply acquired 
knowledge and skills to new situations. “Transfer of 
training is of paramount concern for training 
researchers and practitioners. Despite research 
efforts, there is a growing concern over the 
"transfer problem.” (Baldwin and Ford, 2006).  

 “There are three kinds of transfer: from prior 
knowledge to learning, from learning to new 
learning, and from learning to application” (Simons, 
1999).  

   http://edutechwiki.unige.ch/en/Transfer_of_learning 
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 Learning Transferنقل التعلم               

 

القريب النقل ( Near Transfer) : بيئة في المهارات تطبيق 

 لبيئة مشابهة التعلم بيئة في عوامل توفير : التعلم لبيئة جداً  مشابهة

 التطبيق

البعيد النقل (  Far Transfer) : بيئة في المهارات تطبيق 

 المتعلم لمساعدة التعلم بيئة في تنويع: األصلية البيئة عن تماماً  مختلفة
 تعميمها على
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 (Mental Models)النماذج الذهنية   
 

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

 
 A mental model is an explanation of someone's 

thought process about how something works in 
the real world. It is a representation of the 
surrounding world, the relationships between 
its various parts and a person's intuitive 
perception about their own acts and their 
consequences. Our mental models help shape 
our behavior and define our approach to 
solving problems (akin to a personal algorithm) 
and carrying out tasks. 

 http://edutechwiki.unige.ch/en/ Mental Models 
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 :خصائص النماذج الذهنية

النموذج الذهني عامل حاسم في تنمية المعرفة والخبرة 

 ًيمكن أن يكون النموذج الذهني صحيحاً أو خاطئا 

تشكيل أو تنقيح النماذج الذهنية لفهم مهارات أو ظواهر معقدة 

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

 تكوين نماذج ذهنية

 

12
2 25/04/2015 



12
3 

 :نشاطات التدريس التسعة:  Gangeنموذج جانييه 

 المتعلمانتباه اجذب .1

 المتعلم باألهدافاشعر .2

 تذكر المعرفة السابقة المطلوبة للتعلم الجديدحّفز .3

 المحتوى الجديدقدم .4

 اإلرشاد و التوجيهقدم .5

 (التطبيق)أداء المتعلمحفز .6

 تغذية راجعةوفر .7

 أداء المتعلمقوم .8

 انتقال أثر التعلم للمواقف الحياتيةشجع .9
25/04/2015 



 :بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف   

 الراجعة تعريف التقويم التكويني والتقويم اإلجمالي وألفا وبيتا والتغذية1.

 .مقارنة استخدامات التقويمين التكويني واإلجمالي2.

 .التكوينيشرح المراحل الرئيسة للتقويم 3.

 .شرح مستويات نموذج كيركباتريك لتقويم األداء4.

 .  التمييز بين مفهومي تقويم المتعلم وبين التقويم اإلجمالي5.

 .تعريف وظيفة وأنواع ومستويات التغذية الراجعة6.

 إعطاء مثال لتغذية راجعة جيدة وأخرى سيئة7.

 ألفا وبيتا: التمييز بين مفهومي التقويم8.
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 What is Evaluation? 

 Evaluation is the process of examining a 
program or process to determine what's 
working, what's not, and why.  

 Evaluation determines the value of programs 
and acts as blueprints for judgment and 
improvement.  

 

Rossett & Sheldon, 2001 
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 التقويم (Evaluation  : ) 
   الشيء وهذا . ما شيء قيمة تقدير هو للتقويم الرئيس الهدف إن    
   إن . (  Product ) منتج أو (  Process ) عملية يكون قد     
   تقويم بينما المنتج تقويم هو مثالً  متعددة وسائط برمجية تقويم     
  . للعملية تقويم هو ما مكتبة في االستعارة نظام     
هدفان للتقويم: 
 .  إثبات أو برهنة فاعلية النظام التعليمي 1.
 .  تحسين النظام التعليمي 2.

  Summative) األول يمثل ما يعرف بالتقويم اإلجمالي     
Evaluation   ) والثاني يمثل ما يعرف بالتقويم التكويني ،

Formation  Evaluation)   ) . 
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 التقويم التكويني  : 
إن أحد مقاصد أسلوب النظم في التصميم التعليمي هو أن يخضع التعليم     

 . أي أن التعليم يجرب وينقح حتى تتحقق األهداف . للتقويم أثناء تطويره 

 

 سكرفن مايكل وضع (1967 Michael  Scriven ) التكويني التقويم مصطلح 

 وتجريب تطوير مرحلة خالل تنفيذه يتم الذي التقويم من النوع ذلك لوصف

 .التعليمي التصميم عملية من ( التكوين مرحلة خالل أي ) التعليمي النظام

 تطويره يجري الذي النظام لتحسين راجعة تغذية يوفر التكويني  التقويم . 

 من بعدد لطالبك مالئمة أكثر ليكون كتاب في ما فصل كتابة تعيد فعندما

 ألن التكويني التقويم تطبق حينئذ فأنت ، الفصل ذلك في المشكالت بعض

 حقيبة من األولية النسخة تجرب وعندما ، الفصل ذلك تحسين هو هدفك

 الغرض ألن التكويني التقويم مجال في يقع فهذا تطويرها مرحلة في تعليمية
   .. تطويرها مرحلة في الحقيبة تحسين هو
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 التقويم التكويني ( خطوات ) مراحل: 

 

 :  مرحلة المراجعة الداخلية 1.

عملية من المهام وتحليل المشكلة تحديد لمراحل الداخلية المراجعة 

 للجهة ( المنتج أو ) النظام تسليم يتم حتى وتستمر التعليمي التصميم
   : وظيفتين المراجعة هذه تخدم . المستفيدة

 .  تصحيح أي قصور فني  -أ 

استخدامه كآلية للحصول على قبول النظام الجديد  -ب  
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 : مرحلة التجريب مع عينة صغيرة من الجمهور المستهدف . 2
أو المشروع أو ) النظام مواد تجريب يتم المرحلة هذه في 

 أن المتوقع الجمهور من متعلمين مع ( المنتج أو البرنامج
 .األهداف تتحقق مدى أي إلى لمعرفة النظام يستخدم

 
 : مرحلة التجريب اإلجرائي . 3
البيئة تشابه أو تحاكي شروط في الجديد النظام تجربة تتم وفيها 

 فرصة التجريب هذا ويوفر . النظام فيها يستخدم التي الحقيقية
 والتسهيالت اإلدارية بالجوانب المتعلقة المشكالت لمعالجة

  . أخرى تنفيذية مشكالت وأي واألجهزة
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  التنقيح   -حلقة التجريب: 

 
آلخ التجريب – التنقيح – التجريب عمليات من حلقة السابقة المراحل تمثل:   

 في المنتج أو النظام مواد بتجربة فرادى الطالب يقوم األولى التجريب بداية في
 تقوم ثم ، الالزم التنقيح عمل يتم ذلك على وبناءً  المصمم بإشراف األولية صورتها
 النسخة بتجربة الواحدة للمجموعة  (  طالب  5  -  2 من ) إضافية مجموعة
 .المنتج من المنقحة

 

 ونقاط األخطاء لرصد تستمر التنقيح  -  االختبار  -  التجريب من الحلقة هذه إن 
 المحدد األداء معيار لتحقيق ضرورياً  ذلك كان كلما وتستمر ، وتصحيحها الضعف

 قبل المشكالت عن الكشف هو األولى التجريب أهداف أحد أن ذلك . األهداف في
 من مبسطة نسخة باستخدام التجريب يتم أن يجب ولذا . المكلف اإلنتاج بداية
 . ( تعليمي لفيديو فني نص استخدام مثل ) النظام أو المنتج
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أسئلة عامة: التقويم اإلجمالي للتعلم اإللكتروني: 

هل تحققت أهداف التعلم اإللكتروني؟ 

هل الجمهور المستفيد راض عن خبرات التعلم اإللكتروني 

هل كان التعلم اإللكتروني اقتصادي؟Cost –Effective    

 

أسئلة محددة حول: التقويم اإلجمالي للتعلم اإللكتروني: 

 األهداف والمحتوى، والمتعلمون والمعلمون، والسياق في ضوء:  
       الفاعلية Effectiveness 

    الكفاءةEfficiency               

  الرضا Appealing           

 

25/04/2015 
13
1 



 Formative evaluation is conducted to provide 
program staff evaluative information useful in 
improving the program. 

 

 Formative evaluation is typically conducted 
during the development or improvement of a 
program or product (or person, and so on) 
and it is conducted, often more than once, for 
in-house staff of the program with the intent 
to improve.  
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Formative evaluation  and Summative evaluation  



 A summative evaluation (sometimes referred 
to as external) is a method of judging the 
worth of a program at the end of the program 
activities (summation). The focus is on the 
outcome.  
 

 All assessments can be summative (i.e., have 
the potential to serve a summative function), 
but only some have the additional capability 
of serving formative functions. - Scriven 
(1967)  
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http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/types_of_evaluatio
ns.html 

Summative evaluation  
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/ahold/isd.html 



 The four-levels of Kirkpatrick evaluation 
Model are: 

 Reaction - how the learners react to the 
learning process  

 Learning - the extent to which the learners 
gain knowledge and skills  

 Behaviour - capability to perform the learned 
skills while on the job  

 Impact - includes such items as monetary, 
efficiency, moral, etc. 
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 



 Level 1 - Reaction 
 Level 1 of Kirkpatrick's model of evaluation measures the 

participants' reaction to the instructional program. After 
completing the program students are asked to evaluate 
the training. This is usually done using a questionnaires, 
or what are sometimes referred to as "happy sheets" or 
"smile sheets" (Kruse, 2002). 
 

  This level of evaluation differs from surveys used in 
formative evaluation in that the questionnaires are 
distributed to the entire student population. A typical 
Level 1 questionnaire might ask questions about the 
relevance of objectives, interest level, interactivity, ease of 
navigation and perceived transferability to the workplace. 
Most organizations conduct at least a Level 1 evaluation 
because it is the easiest and cheapest to administer. 

       
       Carliner, S. (2002). Summary of the Kirkpatrick model. Retrieved October 11, 2002, from VNU 

Business Media, An Overview of Online Learning http://www.vnulearning.com/wp/kirkpatrick.htm 
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 

http://www.vnulearning.com/wp/kirkpatrick.htm


 Level 2 - Learning 
 Level 2 of Kirkpatrick's model of evaluation measures 

how much participants learned .This is often 
accomplished with a criterion-referenced test, with 
the criteria being the objectives for the course. This 
type of evaluation ensures quality through 
conformance to course requirements. 

  

 Assessing at this level moves the evaluation beyond 
learner satisfaction and attempts to assess the extent 
students have advanced in skills, knowledge, or 
attitude. Several methods may be used to evaluate 
learning including formal and informal testing, team 
assessment and self-assessment. Usually pre- and 
post-tests are administered in order to determine the 
amount of learning that occurs. 
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 



 Level 3 - Transfer 

 Level 3 of Kirkpatrick's model of evaluation 
attempts to answer the question: are the newly 
acquired skills, knowledge, or attitude being 
used in the everyday environment of the 
learner? 

  Typically a Level 3 evaluation assesses the 
amount of learned material students actually 
use in their work environment 6 weeks to 6 
months (or longer) after completing a course. 

  This type of evaluation may be conducted in 
the form of tests, observations, surveys, and 
interviews with co-workers and supervisors. 
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 



 Level 4 - Results 
 Level 4 of Kirkpatrick's model of evaluation measures 

the impact of training from a business perspective. 
Success of the training may be evaluated in terms of 
increased production, improved quality, decreased 
costs, reduced frequency of accidents, increased 
sales, and even higher profits or return on 
investment.  

 The only scientific way to isolate training as a variable 
would be to isolate a representative control group 
within the larger student population, and then rollout 
the training program, complete the evaluation, and 
compare against a business evaluation of the non-
trained group.  

 Unfortunately, Level 4 evaluation is rarely completed 
because of difficulty in obtaining appropriate 
business data and ability to isolate training as a 
unique variable. 
 25/04/2015 
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Kirkpatrick Evaluation Model. 1994 



 A Learner Assessment looks at how an individual learner 
performed on a learning task. It assesses a student's 
learning -- hence the name Learner Assessment. For 
example, you might assess an entire class of students, but 
you are assessing them individually to see how each did. 

 
 A Summative Evaluation, on the other hand, looks at more 

than one learner's performance to see how well a group 
did on a learning task that utilized specific learning 
materials and methods. By looking at the group, the 
instructional designer can evaluate the learning materials 
and learning process -- hence the name Summative 
Evaluation. For example, here you may find that, as a 
group, all of the students did well on Section A of some 
instructional materials, but didn't do so well on Section B. 
That would indicate that the designer should go back and 
look at the design or delivery of Section B. 
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The difference between a Summative Evaluation and 
Learner Assessment 



 Alpha testing 
 Alpha testing is a type of formative evaluation primarily used 

to review computer-based instruction (CBI). Often there are 
errors in software that are only revealed under certain 
circumstances (e.g. when a specific key is pressed during the 
execution of a particular part of the program). Therefore, in 
addition to the other types of formative evaluation 
techniques, alpha testing, which includes debugging, is used 
to review and revise CBI (Smith & Ragan, 1999).  

 
 During alpha testing, programmers or developers review and 

test the computer software. Sometimes alpha testing also 
involves an alpha class, comprised of learners representative 
of the target audience. An alpha-class is used to evaluate the 
effectiveness of changes made following a rapid  prototype 
evaluation and to decide if the materials can successfully be 
used as planned (Driscoll, 1998). Fully developed materials 
are used in the alpha-class and learners supply feedback to 
the developers on technical and instructional issues. 

 

 

 

Driscoll, M. (1998). Web-based training: Using technology to design adult learning experiences. San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

Smith, P. and Ragan, T. (1999). Instructional design (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

  

  

 25/04/2015 
14
1 

 اختبار ألفا واختبار بيتا



 Beta testing 
 Beta testing follows alpha testing in the review of 

computer-based instruction (CBI). Beta testing occurs 
when the software is released in real settings to users who 
are expected to report back any problems they find with 
the program (Smith & Ragan, 1999). 

 
  A beta-class, learners who mirror the target audience in 

skill level and number, is used to evaluate the changes 
made as a result of alpha testing (Driscoll, 1998). If the CBI 
is to use an instructor, this is the first phase of evaluation 
in which an instructor, who was not part of the 
development team, is involved. Beta testing is a final 
formative assessment used to "assess the effectiveness of 
the complete course and clarity and usefulness of 
directions for the instructor" (p. 220). 

 

 

Driscoll, M. (1998). Web-based training: Using technology to design adult learning experiences. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass/Pfeiffer. 

Smith, P. and Ragan, T. (1999). Instructional design (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 
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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 

14
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Feedback التغذية الراجعة تيّسر التعلم       

25/04/2015 



 

 Feedback Function 
 

 Purpose (for Formative Assessment): 
 To describe student work  
 To avoid evaluating or "judging" student work in a way that 

would stop students from trying to improve  
 
 Examples of Good Feedback Function   

 Identifying for students the strengths and weaknesses in the 
work  

 Expressing what you observe in the work  
 
 Examples of Bad Feedback Function    

 Putting a grade on work intended for practice or formative 
purposes  

 Telling students the work is "good" or "bad"  
 Giving rewards or punishments  
 Giving general praise or general criticism  
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 شرح لماذا 

صحيحةاإلجابة   
 تعزيزية

 التغذية الراجعة

إعطاء اإلجابة 

 الصحيحة 

شرح إجرائي 

 لإلجابة الصحيحة

إشعار بصحة 

اإلجابة  أو 

 عدمها

 أنــواعها

 تصحيحية

 مستويــاتها
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 Types or levels of feedback 

 
 A mark or grade or success/fail classification of outcome. 

This reports on whether there was a difference between the 
learner's performance and the desired performance, but not 
what that difference consisted of.  

 

 The right answer: a description or specification of the desired 
outcome. This implies that the learner receives information 
on the learner's output, the correct output, and the 
difference. E.g. the answer in the back of the book; seeing 
where the ball went compared to the target. Note that there 
are really two bits of information here which could possibly 
be given or withheld independently: 

   
(2a) what the right answer  was, and  
(2b) what the student's output and its consequences were: 
e.g. if throwing a ball over the wall or shooting, you don't 
automatically see your result, nor if you are given a prediction 
task do you necessarily see the output of the simulation.  
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 Procedural or surface explanation of the right 
answer. "Showing them" e.g. correcting the student's program code, 
r English: a demonstration or copy or description of the actions required; 
sufficient for execution, but not necessarily understanding (although very often in 
fact it is enough).                         
3b. Diagnosis of which part of the learner action (input) was wrong. Computer 
language compilers do most of their work in just reporting on the line number; 
and in fact human programming tutors do this a lot too. Software critiquing 
techniques can do this automatically. Note that if you just offer one diagnosis 
(error message) this doesn't tell the learner about the correctness or otherwise of 
all the rest of what they did.  

 Explanation of what makes the right answer 
correct: of why it is the right answer. I.e. the principles and 
relationships that matter. Can be canned in a CAL test easily.  
4b. Diagnosis of (identifying) which principle or constraint 
was violated. E.g. saying to the programming learner "but 
what if the input data value was negative?“.  

 Explanation of what's wrong about the learner's 
answer. Resolving the occasional paradox that grips a 
learner when they can see why the right answer is justified 
but also believe their own different answer is equally justified. 
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إذا مباشرة المتعلم إشعار خالل من هي التطبيق أثناء األخطاء تقليل في المفيدة الطرق من 
 المحاوالت في الخاطئ دائه تصحيح على المتعلم يساعد ما وهذا خاطئاً  أو صحياً  أدائه كان

 تنقيح إلى تحتاج التي المهارة أو المهمة من األجزاء تلك في أدائه على والتركيز الالحقة
  - : يأتي كما الراجعة التغذية تصمم أن ويجب . وتحسين

 تغذية راجعة كاملة  : 
إعطاء المتعلم اإلجابة الصحيحة كاملة ، ألن إشعار الطالب فقط بأن إجابته خاطئة ال يعينه     

 . على معرفة اإلجابة الصحيحة 

 تغذية راجعة محددة  : 
قدم معلومات حول حجم واتجاه الخطأ ، وهذا يساعد المتعلم على  :تحديد األخطاء في األداء    

 عمل التصحيح المناسب 

 تغذية راجعة فورية  : 
 . أعطاء المتعلم اإلجابة الصحيحة مباشرة بعد كل محاولة تطبيق     

 تغذية راجعة معززة  : 
إن احتمالية . تعزيز االستجابات الصحيحة بالمديح والتقدير أو بأساليب أخرى من التعزيز     

وكثيراً ما تكون معرفة المتعلم بأن أدائه . تكرار األداء الصحيح تزداد إذا تم تعزيز األداء 
 .  صحيحاً هو تعزيز بحد ذاته 
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 التغذية الراجعة : 



 

 Feedback Timing 
 

 Purpose: 
1. For students to get feedback while they are still mindful of 

the learning target  
2. For students to get feedback while there is still time for 

them to act on it  
   
 Examples of Good Amounts of Feedback :  
   
 Returning a test or assignment the next day  
 Giving immediate oral responses to questions of fact  
 Giving immediate oral responses to student misconceptions  
 Providing flash cards (which give immediate right/wrong 

feedback) for studying facts  
  Examples of Bad Amounts of Feedback  
 Returning a test or assignment two weeks after it is 

completed  
 Ignoring errors or misconceptions (thereby implying 

acceptance)  
 Going over a test or assignment when the unit is over and 

there is no opportunity to show improvement  
How to Give Effective Feedback to Your Students 

by Susan M. Brookhart 
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 التدريس المتمايز والصف المقلوب(: 9)الوحدة 

 

 : بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف 

 

مفهومي التدريس المتمايز والصف المقلوب وعالقتهما بالتصميم شرح 1.

 ..التعليمي

مبررات تطبيق استراتيجيتي التدريس المتمايز والصف مناقشة 2.

 .المقلوب

 .واحدة من طرق تصميم التدريس المتمايزشرح  3.

 .خطوات تصميم الصف المقلوبشرح 4.
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Differentiated instruction is a framework or 
philosophy for effective teaching that involves 
providing different students with different avenues to 
learning (often in the same classroom) in terms of: 
  
 acquiring content;  
 processing, constructing, or making sense of ideas; 

and  
 developing teaching materials and assessment 

measures, 
 so that all students within a classroom can learn 
effectively, regardless of differences in ability. 

 Differentiated instructionالتدريس المتمايز   
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated_instruction 

 ما التدريس المتمايز؟ 
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Differentiated instruction is the process 
of:“ ensuring that: 
 
 what a student learns,   (Content) 
 how he or she learns it,  (Method)  and  
 how the student demonstrates what he 

or she has learned (Assessment) is a 
match for that student’s readiness level, 
interests, and preferred mode of 
learning.” 

Carol Ann Tomlinson (as cited by Ellis, Gable, Greg, & Rock, 2008, p. 32)  
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Students vary in culture, socioeconomic 
status, language, gender, motivation, 
ability/disability, personal interests and 
more, and teachers need to be aware of 
these varieties as they are planning their 
curriculum. By considering varied learning 
needs, teachers can develop personalized 
instruction so that all children in the 
classroom can learn effectively. 

التدريس المتمايز؟ لماذا  
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 Differentiated classrooms have also been described 
as ones that are responsive to student variety in 
readiness levels, interests and learning profiles. It is 
a classroom where all students are included and can 
be successful. To do this a teacher sets different 
expectations for task completion for students based 
upon their individual needs. 
 

 Differentiation stems from beliefs about differences 
among learners, how they learn, learning 
preferences and individual interests 

. 
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Pre-assessment: 
 
 An important part of differentiated instruction is 

determining what students already know so as not to 
cover material students have mastered, or use 
methods that would be ineffective for students. 

  
 The goal of pre-assessment is to determine a 

student’s knowledge, understanding and skill prior 
to the unit of study.  
 

 Pre-assessments should be conducted several weeks 
before the unit of study and should not be graded.  
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Pre-assessment can be conducted in two ways: 
  

1. By identifying learning preferences and interests (i.e. 
Gardner's Multiple Intelligence test, or Visual, 
Auditory, or Kinaesthetic learner). 
 

2. By identifying knowledge of student understandings 
(i.e. checklists, quizzes, class discussion, portfolios, 
entry/exit cards, anticipation guides, journals, self-
reflections).  

Pre-assessment: 
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 Teachers must assess regularly in order to inform 
their instructional strategies, learn about each 
student’s readiness, interests, and learning 
preferences and to improve student learning. 
 

 This information can be gathered through 
diagnostic (pre-assessments), formative, and 
summative assessments, as well as student interest 
surveys, and multiple intelligence or learning style 
inventories.[ 

Ongoing Assessment 
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 Formative assessments are used during a unit to 
provide understanding about what the student is 
learning, and continually guide instructional 
decisions.  
 

 Assessment of learning is the summative 
assessment, which takes place after the learning has 
occurred and students can show what concepts 
and/or skills they learned. 
 

 Differentiation can also be used here through a 
variety of strategies such as tests, projects, 
demonstrations, writing performances, and more. 

Formative & Summative assessments:  
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Teachers can differentiate through four ways: 
through: 

 
1. content 
2. process 
3. product 
4. learning environment 

(Anderson, 2007).  

:طرق تحقيق المتمايز  
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 The process of how the material in a lesson is learned may 
be differentiated for students based on their learning styles, 
taking into account what standards of performance are 
required for the age level.  
 

 This stage of differentiation allows students to learn based 
either on what method is easiest for them to gain knowledge, 
or what may challenge them most. 

  
 Information may be presented in multiple ways by the 

teacher, and may be based on any available methods or 
materials. Many teachers use areas of Multiple Intelligences 
to provide learning opportunities. 

Differentiating by Process: 
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 The content of lessons may be differentiated based on 
what students already know.  
 

 Some students in a class may be completely 
unfamiliar with the concepts in a lesson, some 
students may have partial mastery of the content - or 
display mistaken ideas about the content, and some 
students may show mastery of the content before the 
lesson begins.  
 

 The teacher may differentiate the content by 
designing activities for groups of students that cover 
different areas of Bloom's Taxonomy.  

Differentiating by Content: 
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 Differentiating content by adapting  what students need to to 
learn or how the students will gain access to the knowledge, 
understanding, and skills (Anderson, 2007).  
 

 Adapting  content does not mean varying learning objectives or 
lowering performance standards for students. This may include 
using different texts, novels, or short stories at a reading level 
appropriate for each individual student. 

  
 Teachers can use flexible groups and have students assigned 

to like groups listening to audiobooks or accessing specific 
internet sources. Students could have a choice to work in pairs, 
groups, or individually, but all students are working towards 
the same standards and objectives. 
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 The process of how the material in a lesson is learned may 
be differentiated for students based on their learning styles, 
taking into account what standards of performance are 
required for the age level.  
 

 This stage of differentiation allows students to learn based 
either on what method is easiest for them to gain knowledge, 
or what may challenge them most. 

  
 Information may be presented in multiple ways by the 

teacher, and may be based on any available methods or 
materials. Many teachers use areas of Multiple Intelligences 
to provide learning opportunities. 

Differentiating by Process: 
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 "How" a teacher plans to deliver the instruction is based on 
assessment results that show the needs, learning styles, 
interests, and levels of prior knowledge.  
 

 The grouping practices must be flexible, as groups will change 
with regard to the need that will be addressed.  
 

 Regardless of whether the differentiation of instruction is based 
upon student readiness, interests, or needs, the dynamic flow 
of grouping and regrouping is one of the foundations of 
differentiated instruction. It is important for a differentiated 
classroom to allow some students to work alone, if this is their 
best modality for a particular task. 
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 The product is an integral component of the differentiated 
model, as the preparation of the assessments will primarily 
determine both the ‘what’ and ‘how’ instruction will be 
delivered. 
 

 The product is essentially what the student produces at the end 
of the lesson to demonstrate the mastery of the content: tests, 
evaluations, projects, reports, or other activities. 
 

 Differentiating by product is done by affording students various 
ways of demonstrating what they have learned from the lesson 
or unit (menu unit sheets, choice boards or open-ended lists of 
final product options) to allow students to show what they 
learned based on their learning preferences, interests and 
strengths. 
 

  

Differentiating by Product: 
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 The environment is important as it creates the conditions for 
optimal learning to take place. It supports or deters the 
student’s quest for affirmation, contribution, power, purpose, 
and challenge in the classroom. 
 

 The learning environment includes the physical layout of the 
classroom, the way that the teacher uses the space, 
environmental elements and sensitivities including lighting, as 
well as the overall atmosphere of the classroom. 
 

  The teacher’s goal is to create an environment that is positive, 
structured, and supportive for each student.  
 

 The physical environment should be a place that is flexible 
with varied types of furniture and arrangements, and areas for 
quiet individual work as well as areas for group work and 
collaboration.  

Differentiating through Learning Environment: 
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 School work at home and home work at school. 

 
 Flipped Learning is a pedagogical approach in 

which direct instruction moves from the group 
learning space to the individual learning space, and 
the resulting group space is transformed into a 
dynamic, interactive learning environment where 
the educator guides students as they apply 
concepts and engage creatively in the subject 
matter. 
 

 The goal of flipping your class is to practice a more 
student-centered pedagogy, thereby engaging 
your students in active learning experiences. 

Flipped Classroom: 

The Office of Web Communications, New York University(2015). Flipp Learning: What Is Flipped Learning? 

ghttp://flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf 
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 In the flipped model, instructors structure six 
active learning environments that guide and 
support students as they work through them 
individually and collaboratively. 
 

 This is a process of reorganizing and 
redistributing content-related activities over 
sequences and cycles of in-class and out-of-
class instructional practices and student 
experiences. 
 

 In the context, appropriate uses of media and 
technology can play a valuable role 
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The Office of Web Communications, New York Universityhttp://www.nyu.edu/faculty/teaching-and-learning-resources/instructional-
technology-support/instructional-design-assessment/flipped-classes/steps-to-flipping-your-class.html 

The success of your flipped class depends on the alignment of 
what you want your students to accomplish before, during, and 

after the class. 

Steps to Flipping Your Class 
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What is the scope of your topic? 
Select the only most essential and relevant “constellations” of sub-topics 
that will make up a lesson. 
How will students use or apply the material? 
Define the learning objectives and outcomes that align with the 
activities students will do before, during, and after the class. 
How will students meet the learning objectives? 
Describe the task that will demonstrate that the learning objective has 
been met.  
Which instructional approach that will fit best for the main learning 
activity? 
(i.e.: peer-instruction, team-based learning, case-based learning, 
process-oriented guided inquiry learning). 
How will you contextualize the topic? 
Set expectations by preparing an explanation of how the new 
instructional material fits into the overall existing course structure and 
explains its relevance to real world applications. 

 

Step 1. Define content scope, learning objectives & inst. strategies 
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Step 2. Students gain familiarity with new materials 
before class:  

What instructional materials and resources will you 
use for students to familiarize themselves with the 
content prior to class? 
 

Plan and prepare the new instructional materials that 
students will engage with prior to class. Ask 
yourself: What is the best way to communicate and 
present the new instructional material (e.g., video, 
text, animation, simulation, online multimedia 
module, or other). Will my students be able to 
process this content in this format effectively? 
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Step 3. Activities will motivate students and prepare them for class:  

What kinds of activities will motivate students and prepare 
them for class? 
 
 Refer to the learning objectives and tasks that you outlined 

in step 1. Ask yourself what incentive or motivation students 
will have to prepare for class and how you will know 
students have adequately prepared for the in-class activity. 
Here are some examples of ways to motivate students to do 
the pre-class work. 

 Ask students to: 
• respond to open-ended questions online about the 

instructional material before class 
• prepare questions about the instructional materials 
• prepare a presentation about the topic 
• attempt to solve some problems 
• research examples to bring to class that illustrate a principle 
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Step 4. In class activities that provide students opportunities for 

deepen understanding: 

 What kind of in-class activities will focus students on attaining 
higher-level cognitive abilities? 

 Refer to the learning objectives and tasks that you outlined in 
step 1. Plan, prepare, and develop in-class activities that focus 
on higher level cognitive activities. 

 Create a brief introduction and explanation of this new process. 
 explain how the new instructional material fits into the overall 

existing course structure.  
 the first 10 mins of class are spent on a question/answer 

session with students, influenced by the pre-class activity 
results OR 

 provide a quick three-question review quiz (based on the basic 
learning objectives) that can be graded or ungraded. This can 
serve to review and focus the students so that the information is 
fresh in their minds. 
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 Active learning 
The remaining class time can be spent engaging in 
what are commonly referred to as active learning 
strategies which can help students further process 
what they learned in the pre-class content. Here 
are just a few examples: 
 
• collaborate with peers [to solve problems] 
• work on assignments 
• present student created content 
• discuss examples or case studies 
• debate a topic 
• share and exchange knowledge between peers 
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Step 5. Post- class activities that extend student learning: 

 How will students continue the learning experience 
from the in-class activity to outside of class? 

 Refer to the learning objectives and tasks that you 
outlined in step 1. Plan, prepare and develop the 
continuation of the learning experience from the 
in-class activity to outside-of-class individual or 
collaborative practice. 

 Determine what students should do after the in-
class activity to continue learning or bridge to the 
next topic. 

 Think about and plan how often students will need 
to practice or revise their thinking to really master 
the material and be successful.   



 بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف: 

 .تعريف أنواع أساليب التعلم السلبية والنشطة1.

 .يعطي أمثلة ألساليب التدريس المناسبة ألساليب تعلم معينة2.

 .يشرح طريقة تحديد أساليب التعلم3.

 .تعريف نظرية التعلم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغ4.

تعريف ثالثة مبادىء مشتقة من نظرية التعلم المعتمد على نتائج 5.

 .  أبحاث الدماغ ومضامينها للعملية التعليمية
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 أساليب التعلم. أ(: 10)الوحدة            

 التعلم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغ. ب            



 ثالثة أنماط من أساليب التعلم األكثر شيوعا  هيVAK : 

      Vالتعلم البصري  1.

 A     التعلم السمعي       2.

 K التعلم الحسي        3.

 VARK           أو نموذج

تعلم بصريVisual                                        

تعلم سمعيAuditory                                     

تعلم من خالل القراءةReading/ Writing               

تعلم حسي   Kinaesthetic                                
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Learning Styles  أساليب التعلم 



:يتعلم الناس من خالل   

 (بصرياً )القراءة 

 (سمعياً )األصغاء 

 (بصرياً )المشاهدة 

 (سمعياً )التحدث 

(التعامل مع األشياء حسياً ) العمل   

 األنواع الثالثة األولى هي أنواع تعلم سلبية، بينما النوعين األخيرين

غالباً ما يتعلم الناس من خالل مزيج من األساليب . يمثالن تعلماً نشطاً 

 المذكورة
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مواءمة أساليب التدريس وأساليب التعلم: 
 Matching up Learning Style to the course Delivery 

 
ألساليب ونشاطاته التدريس أسلوب لمواءمة التالي الجدول استخدم 

 معظم وتدمج ومختلفة، متنوعة بطرق نتعلم أننا تذكر .الطالب تعلم
 .المختلفة التعلم أساليب لمقابلة متنوعة تدريس أسليب المقررات

ونشاطات أسلوب تقرير في يساعدك التعلم أساليب حول القليل معرفة 
 .لطالبك المناسبة اإللكتروني التعلم

طرق عن كبير بشكل مختلفة اإللكترونية التدريس وطرق التفاعل 
 مهماً  جزءاً  يعد طالبك يتعلم كيف معرفة فإن ولذا التقليدية، التدريس

 .ونشاطاتها التدريس أساليب حول القرار اتخاذ عملية من
 

 

. 
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كتب إلكترونية، كتب  ومواد مطبوعة، : أسلوب التعلم من خالل القراءة

 .دروس إلكترونية مكتوبة

محاضرات مسموعة: أسلوب التعلم من خالل األصغاء 

عروض بصرية، تنفيذ واجبات، : أسلوب التعلم من خالل المشاهدة

 .اختبارات، أمثلة تطبيقية

بريد إلكتروني، غرف : أسلوب التعلم من خالل التحدث والحوار
 .محادثة، مجموعات بريدية، وسائط اجتماعية
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عالقة أساليب التعلم بالتعلم اإللكتروني عن بعد 

اإلنترنت على التعلم من نوعان: 
السلبي التعلم Passive learning : إلى والستماع نص، قراءة 

  .وأشكال بيانية رسوم ومشاهدة صوت، مقاطع
النشط التعلم Active Learning : والبريد الكتابة خالل من لتحدثا 

 المحادثة وغرف اإللكتروني
  Online learners are often self-directed and/or 

working in their chosen fields, so a lot of doing 
happens in the way of applying their newfound 
knowledge to the workplace, hobby, or home. 
For this reason many online learners say they 
learn more in online classes than traditional 
settings, and have better retention, too. 
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 The Active Learning Modes 
Given a good learning environment (be it online 
or traditional), most people tend to remember 
best that which they do - practicing the real 
thing. 

  Next, a combination of doing and speaking 
about what we learn produces a high retention 
rate, followed by speaking alone. These levels of 
involvement are all active learning modes. 

 The Passive Learning Modes 
The passive learning modes - seeing and reading 
- fall just below the active learning modes on the 
retention ladder. After speaking, the combination 
of listening and seeing produces the next best 
retention results, then listening, then seeing, and 
then reading. 
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QUESTIONS Seldom Sometimes Often 

1. Can remember more about a 

subject through the lecture 

method with information, 

explanations and discussion. 

2. Prefer information to be 

presented the use of visual aids. 

3. Like to write things down or to 

take notes for visual review. 

4. Prefer to make posters, physical 

models, or actual practice and 

some activities in class. 

5. Require explanations of 

diagrams, graphs, or visual 

directions. 

6. Enjoy working with my hands 

or making things. 
25/04/2015 
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Instructions: Click on the appropriate button after each statement. After 
answering all questions, click on the Determine Style button below 

http://www.rrcc.online.com/~psych/LSInventory.html 

LEARNING STYLE INVENTORY 



QUESTIONS Seldom Sometimes Often 

7. Am skillful with and enjoy 

developing and making graphs 

and charts. 

8. Can tell if sounds match when 

presented with pairs of sounds. 

9. Remember best by writing 

things down several times. 

10. Can understand and follow 

directions on maps. 

11. Do better at academic 

subjects by listening to lectures 

and tapes as opposed to reading a 

textbook. 

12. Play with coins or keys in 

pockets. 
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LEARNING STYLE INVENTORY 



QUESTIONS Seldom Sometimes Often 

13. Learn to spell better by 

repeating the words out loud than 

by writing the word on papers. 

14. Can better understand a news 

article by reading about it in the 

paper than by listening to the 

radio. 

15. Chew gum, smoke, or snack 

during studies. 

16. Feel the best way to 

remember is to picture it in your 

head. 

17. Learn spelling by tracing the 

letters with my fingers. 

18. Would rather listen to a good 

lecture or speech than read about 

the same material in a textbook. 
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LEARNING STYLE INVENTORY 



QUESTIONS Seldom Sometimes Often 

19. Am good at working and 

solving jigsaw puzzles and 

mazes. 

20. Play with objects in hands 

during learning period. 

21. Remember more by listening 

to the news on the radio rather 

than reading about it in the 

newspaper. 

22. Obtain information on an 

interesting subject by reading 

relevant materials. 

23. Feel very comfortable 

touching others, hugging, 

handshaking, etc. 

24. Follow oral directions better 

than written ones. 
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LEARNING STYLE INVENTORY 



 Brain-based learning is a comprehensive 
approach to instruction using current 
research from neuroscience. Brain-based 
education emphasizes how the brain learns 
naturally and is based on what we currently 
know about the actual structure and function 
of the human brain at varying developmental 
stages.  

 Using the latest neural research, educational 
techniques that are brain friendly provide a 
biologically driven framework for creating 
effective instruction.  
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 نظرة عامة على التعلم المعتمد على نتائج أبحاث الدماغ



 This theory also helps explain recurring 
learning behaviours, and is a meta-concept 
that includes an eclectic mix of techniques. 
Currently, related techniques stress allowing 
teachers to connect learning to students' real 
lives and emotional experiences, as well as 
their personal histories and experiences. 

 This form of learning also encompasses such 
newer educational concepts like:   

   mastery learning,  experiential learning, 
learning styles, multiple intelligences, 
cooperative learning, practical simulations, 
experiential learning, problem-based learning. 
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فيها نستخدم مرة كل في جديدة عصبية مسارت إنتاج يتم 

 تفقد المسارات تلك ولكن المشكالت، لحل التفكير في عقولنا

   .المشكالت حل في عقولنا استخدام عدم حال في لألبد

المشكالت حل أساليب خالل من التعلم خبرات تقديم. 

بينما النشاط، على الدماغ في العصبية الخاليا التحدي يحّفز 

   .استرخائها إلى التحدي غياب يؤدي

المتعلم لقدرات المناسب التحدي خالل من التعلم تيسير. 
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  نتائج األبحاث حول الدماغ البشريالتعلم المعتمد على 
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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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  نتائج األبحاث حول الدماغ البشريالتعلم المعتمد على 
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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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  نتائج األبحاث حول الدماغ البشريالتعلم المعتمد على 
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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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  نتائج األبحاث حول الدماغ البشريالتعلم المعتمد على 
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 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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التعلم المعتمد على نتائج األبحاث حول الدماغ  

  البشري
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: 

 VARKأساليب التعلم  : الدماغ نظام تكيفي معقد◙
 
 تفعيل المعرفة السابقة : البحث عن المعنى يحدث من خالل أنماط◙
 
 SI /Distributed Cognitionالشراكة الفكرية : الدماغ اجتماعي◙

 
 أهداف التعلم: البحث عن المعنى أمر غريزي◙

 
  يتأثر الدماغ بالتفاعالت مع بيئات مختلفة ويولّد خبرات متنوعة◙

 .تضمين مبدأ المرونة في مكونات المدرسة(: Plasticityاللدونة )      
 

 تفاعل الدماغ مع البيئة الغنية بالخبرات الواقعية يساهم في زيادة عدد ◙
 .تصميم بيئات تفاعلية غنية بالمصادر: الروابط الدماغية      

 
 يتم إنتاج مسارت عصبية جديدة في كل مرة نستخدم فيها عقولنا في التفكير و تفقد تلك ◙

 .تقديم خبرات التعلم من خالل أساليب حل المشكالت: المسارات إذا لم استخدامها       
 
 :  يحّفز التحدي الخاليا العصبية في الدماغ على النشاط، و يؤدي غيابه إلى استرخائها◙

 .لقدرات المتعلم   التحدي المناسب        
 أسلوب تعلم مدمج:  يدرك الدماغ ويّكون األجزاء والكليات معاً ◙
 
 

◙  (Allan Pritchard, 2009) 
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 :بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على :األهداف

 .تعريف نظرية العبء المعرفي وعالقتها بالذاكرة العاملة1.

تعريف أنواع العبء المعرفي و أنواع  الذاكرة والنظرية المعرفية  2.
 .لتعلم الوسائط المتعددة

 شرح ثالثة طرق لتحقيق التوازن في العبء المعرفي 3.

 .شرح طرق تقليل العبء المعرفي في التعلم من الوسائط المتعددة4.
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العبء المعرفي لتصميم التعليم  مضامين نظرية(: 11)الوحدة   
Cognitive Load Theory  

  

  



األمد قصيرة الذاكرة بين بالعالقة وعي على التعليم مصممي يكون أن يجب 
   .التعليمية المواد تصميم عند البشري الدماغ في األمد طويلة الذاكرة وبين

سويلر تعريف حسب المعرفي العبء نظرية تفترض      (Sweller, 
 على العبء يكون عندما البشر لدى يحدث األقصى التعلم أن(1988

 طويلة الذاكرة في التغييرات لييسر ممكن قدر بأقل األمد قصيرة الذاكرة
 .األمد

 

    Dr. John Sweller is currently working at the University of New South Wales, Sydney, Australia. He leads a 

team investigating cognitive processes and their applications for teaching techniques and instructional 
design, with cognitive load theory being the major framework (UNSW, 2006). 
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Cognitive Load Theory    نظرية العبء المعرفي



 

المعرفي العبء يشير  Cognitive loadالحجم إلى 

 الذاكرة في يحدث الذي المعرفي للنشاط الكلي

 يساهم الذي الرئيس العامل .وقت أي في العاملة

 التي المواد أو البنود عدد هو المعرفي بالعبء
 .إليها انتباهه المتعلم يوّجه أن يجب
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 يمكن تشبيه الذاكرة قصيرة األمد بذاكرة التوصل العشوائي في الحاسوب
RAM بينما يمكن تشبيه الذاكرة طويلة األمد بالقرص المدمج 

 كلما ازداد عبء المعالجة ازداد نقل المعلومات من وإلى القرص المدمج
 . بطئاً 
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العاملة/ الذاكرة قصيرة األمد  



 In recent years there has been an increased 
focus on the role of education and training, 
and on the effectiveness and efficiency of 
various instructional design strategies. 

  Some of the most important breakthroughs 
in this regard have come from the discipline 
of Cognitive Science, which deals with the 
mental processes of learning, memory and 
problem solving. 
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االنتباه توجيه بعد فقط األمد طويلة الذاكرة في المعلومات تخزين يتم 

 ذات العاملة الذاكرة أن وحيث .العاملة الذاكرة بوساطة ومعالجتها إليها،

 يمكن القيود هذه فإن لذا، جداً، كبير بشكل محدودين زمنية وفترة حجم
 .ما ظروف في التعلم تمنع أن
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 Cognitive load theory (e.g. Sweller, 1988; 1994) is an 
instructional theory generated by this field of research. 
It describes learning structures in terms of an 
information processing system involving long term 
memory, which effectively stores all of our knowledge 
and skills on a more-or-less permanent basis and 
working memory, which performs the intellectual tasks 
associated with consciousness.  

 
 Information may only be stored in long term memory 

after first being attended to, and processed by, working 
memory. Working memory, however, is extremely 
limited in both capacity and duration. These limitations 
will, under some conditions, impede learning. 
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 Cognitive Load Theory (CLT) is an instructional 

theory that starts from the idea that our working memory 
is limited with respect to the amount of information it can 
hold, and the number of operations it can perform on that 
information (Van Gerven et. al., 2003).  

 That means a learner should be encouraged to use his or 
her limited working memory efficiently, especially when 
learning a difficult task (Van Gerven et. al., 2003).  

 We need to recognize the role and the limitation of 
working memory to help develop quality instruction 
(Cooper, 1998).  

 Thus, we as instructional designers need to 
find ways to help optimize the working memory. Hence, 
the key aspect of the theory is the relation between long-
term memory and working memory, and how instructional 
materials interact with this cognitive system (Ayres, 2006).  
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 Knowledge Acquisition حيازة المعرفة  
 Sweller's Cognitive Load Theory builds upon the research 

of Miller, 1956 determined that working memory is limited 
to seven chunks of information at the same time. Sweller 
found that learning requires a connection to the schematic 
structures of long term memory. If the schema connection 
in long term memory is not made, the learner will likely 
forget the material, and learning will not occur.  

 In order to achieve the schematic change, and move from 
clumsy to effortless performance, the learner must 
become more familiar with the material he is studying. As 
a result of this familiarization, the cognitive processes 
associated with the material become altered, and the 
material is handled more efficiently by working memory 
which, in turn, facilitates the connection to long term 
memory schemas.  

 Therefore, instructional designers should group or chunk 
information in smaller portions so working memory is not 
overloaded and information can be passed to long term 
memory more efficiently allowing learning to occur. 
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التصميم جودة أن هو المعرفي العبء لنظرية الجوهري المقصد 

 الذاكرة وحدود دور االعتبار في أخذ إذا عالية تكون أن يمكن التعليمي

 .العاملة

استخدمت الماضي، القرن ثمانينيات بدايات في النظرية هذه ظهور منذ 

 على تفوقها بالتجربة أثبتت تعليمية استراتيجيات تطوير في النظرية

  .التقليدية الطرق
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 Three Memories 

    Everything a person learns passes through 
three stages:  

1. Sensory memory (the entry point) is 
associated with the senses and is fleeting.  

2. Working memory (the information processor) 
is conscious and very limited.  

3. Long-term memory (the repository of 
learning) is unconscious, unlimited, and 
persistent.  
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 أنواع الذاكرة



25/04/2015 
20
6 

 أنواع الذاكرة

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Multi-store-diagram(psychology).png


  يمكن للذاكرة قصيرة األمد أن تعالج عدد صغير من العناصر معاً، ويمكن أن
 ,Pass): يزداد العبء عليها بسهولة من خالل ثالثة أنواع من العبء المعرفي

Rinkl & Sweller,2003)  

 Extraneous load : العبء الخارجي1.
ال يساهم في  وهذا العبء. يحدث بسبب مواد التعلم وطرق التدريس       

تحسين : التعلم التعلم، ويمكن تعديله عن طريق التصميم التعليمي
تنظيم المادة المعروضة، وتجزئة وتجميع المادة  المعروضة وغيرها 

 .من األساليب

  Intrinsic load: العبء الداخلي. 2
 .سلبي أثر حدوث دون تقليله واليمكن التعلم عملية بسبب يحدث      

 األمد طويلة الذاكرة في العقلية البنية في المعرفة دمج يتم وحالما
 العالقة، وذات الجديدة المعرفة معالجة لتبسيط استدعائها يمكن

 بائية األلف بنية حيازة بعد المعرفي العبء قليلة تصبح فالقراءة
 .ألي نحو على واستخدامها
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  أنواع العبء المعرفي



 

   Germane load   العبء المناسب .3

معقدة معرفية بنية بناء على يساعد الذي العبء هو 

 مبتدأ من االنتقال على المتعلم ليساعد متتابع نحو على

 المعلومات وتذكر للتعلم ذاتي جهد أنه أي .خبير إلى

 حيازة عملية نتيجة يحدث العبء وهذا .تعلمها تم التي

 .المعرفية البنية وأتمتة
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  أنواع العبء المعرفي



 ّ  & Mayer) المتعددة بالوسائط للتعلم المعرفية للنظرية طبقا
Moreno, 2003)، من العاملة والذاكرة الحسية الذاكرة تتكون 

 :هما المعلومات من مستقلتين قناتين

 

 المكتوبة، الكلمات مثل نشاهدها التي لألشياء :البصرية القناة1.

 .والفيديو المتحركة، والرسوم والصور،

 

 التعليق، مثل نسمعها التي لألشياء :اللفظية /السمعية القناة2.

 .الصوتية والمؤثرات
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 النظرية المعرفية للتعلم بالوسائط المتعددة
Cognitive Theory of Multimedia Learning 



   الذاكرة في حملهما يزداد أن يمكن والسمعية البصرية القناتين كال      
     أو الداخلي المعرفي العبء ضوء في التفكير من بدالً  ولكن العاملة،      
 بالوسائط للتعلم المعرفية النظرية تحاول المناسب، أو الخارجي     
      معالجة مصطلحات ضوء في المعرفي بالعبء تتحكم أن المتعددة     
 :التالي النحو على Processing Terms المعلومات     

الضرورية المعالجةEssential Processing : 
 ، Germane Load)) المناسب للعبء مساوية المعالجة هذه    

 البنية في المعلومات ودمج الحسية القنوات من مدخالت لفهم مطلوبة
 .التعلم :مثل المعرفية،

العرضية المعالجةIncidental Processing  : 
 .للتعلم أساسية ليست وهي الخارجي للعبء مساوية المعالجة وهذه   
للمعلومات المقيد التمثيلRepresentational Holding  :   

 لالحتفاظ مطلوبة وهي الداخلي، للعبء مساوية المعالجة وهذه    
 .للمعلومات الضرورية المعالجة خالل العاملة الذاكرة في بالمعلومات
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 نظرية العبء المعرفي للتعلم بالوسائط المتعددة
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 طرق تحقيق التوازن في العبء المعرفي

Nine methods to balance and shed cognitive load 
Mayer & Moreno, 2003, propose nine methods for 
balancing and shedding cognitive load to resolve five 
types of overload. (Hint: This article contains some of 
the five overloads.) 
 
Type I Overload: One of the two channels is 
overloaded with essential processing. Because the 
processing is essential to learning, simply shedding 
some of the load will hinder learning.  
 
Method1:Offload: Offload some of the processing to 
the other channel. For example, instead of requiring 
learners to read a textual explanation of a graphic 
(visual), narrate the explanation (auditory).  



 Type II Overload: Both channels are overloaded 
with essential processing. Input is too fast or too complex 
to process, but it's essential material that can't be 
eliminated. 

  

 Method 2: Segmenting: Break up the 
presentation into segments, if it's flowing too fast. Allow 
enough time between segments so the learner processes 
the information from one segment before receiving the 
next one. One way of building in an appropriate delay is to 
give the learner a "continue button" at the end of each 
segment. 
 

 Method 3: Pre-training: Teach the learners the 
components of the system first. After they've mastered the 
components, teach them the system. 
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  Nine methods to balance and shed cognitive load 

 طرق تحقيق التوازن في العبء المعرفي



 Type III Overload: One or both channels are 
overloaded because of incidental processing, 
processing material that's nice to have, but 
not necessary to achieve the learning 
objectives.  

 Method 4: Weeding: Eliminate as much of 
the unnecessary material (extraneous load) as 
possible.  

 Method 5: Signalling: If the extraneous 
material can't be removed, provide clues to 
the essential elements such as highlighting or 
pointers. 
 25/04/2015 
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  Nine methods to balance and shed cognitive load 

 طرق تحقيق التوازن في العبء المعرفي



 Type IV Overload: One or both channels are 
overloaded because of incidental processing caused by 
confusing essential elements. For example, the learner has 
to scan back and forth (incidental processing) between a 
graphic in one place and the text that explains it in 
another place. 

  

 Method 6: Aligning: Put related elements close 
together, e.g., put the text close to or in the graphic. 
 

 Method 7: Eliminating Redundancy: Eliminate 
identical input from one of the channels. For instance, if 
an animation is explained through narration and a text 
version of the narration, eliminate the text version. 
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 Type V Overload: Holding representations of 
information in working memory for essential 
processing causes an overload.  
 

 Method 8: Synchronizing: Synchronize the 
inputs so that they arrive in working memory 
simultaneously. For instance, synchronize an 
animation and its narration. 
 

 Method 9: Individualizing: If the input can't be 
synchronized, be sure the learners have the 
skill to hold the necessary representations in 
memory. 
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 :على قادراً  الطالب يكون أن يتوقع الوحدة، دراسة بنهاية :األهداف

 .بها واالحتفاظ المعلومات لتذكر تنظيم استراتيجيات من خمساً  تسمية1.

 التمهيدي، المنّظم :التالية التنظيم استرتيجيات من اثنين تعريف2.

 مثال وإعطاء المعرفة خرائط الذاكرة، مساعدات البصري، المنّظم

 .منهما لكل واحد
   Chunking Strategies التجميع استراتيجيات من واحدة شرح3.

 .اإللكتروني التعلم محتوى لتنظيم

استراتيجيات التنظيم لتذكر المعلومات واالحتفاظ بها    (:12)الوحدة   
Organizing Strategies 

  



 Techniques for Memory Retention: 
 Memory is a multifaceted of human cognition, 

consisting of both Long term and Short term 
of encoding Memories can be either verbal 
(i.e. lists of names) or non-verbal (i.e. face 
recognition). 

  
 There are many techniques for memorizing 

and retaining information, including various 
organizational strategies and the use of 
mnemonics  devices. 
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بها    التنظيم لتذكر المعلومات واالحتفاظ استراتيجيات   
Organizing Strategies 

   



التمهيدي المنظم Advance  Organizer   

يكون عندما اللفظية للمعلومات التعلم حدوث احتمالية تزداد 

 والمواد للطالب المعرفية البنية بين توافق أو تطابق هناك

 من فالقصد لهذا . تعلمها المطلوب الموضوعات أو

 إن . ممكناً  التوافق هذا جعل هو التمهيدي المنظم استخدام

 المفاهيم من افتتاحية عبارات هي التمهيدية المنظمات

  . تليها التي المعلومات تحتها تندرج أن يمكن التي العامة

 ويمكن أن تأخذ المنظمات التمهيدية عدة أشكال هي  :

تعريف المفاهيم ، أو تشبيهات تقارن الموضوع الجديد مع 

 أمثلة معروفة أو تعميم
 25/04/2015 
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 المنظم التمهيدي Advance  Organizer   

 

 الهدف من المنظم التمهيدي هو :-   

إعطاء الطالب المعلومات التي يحتاجها لكي يكون مستعداً للمعلومات . أ
 .  التي سيتم شرحها 

مساعدة الطالب على تذكر واستخدام المعلومات المتوفرة لديه ولكن . ب
 قد ال يعرف عالقتها بالدرس 

 وهذا يعني أن المنظم التمهيدي يمثل جسراً مفاهيمياً بين المعلومات
 .الجديدة والمعلومات القديمة
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  التنظيم من خالل المعنى  Organizing Through Meaning    

 الجديدة المعلومات بين روابط تكوين خالل من التعلم يحدث  ما كثيراً     
     هي الربط هذا لتحقيق الطرق إحدى .الذاكرة في المخزنة والمعلومات

 

لوسي  طريقة  loci: 
 One technique of organizing through meaning, 

called "method of loci", utilizes visual memory 
and association to remember pieces of 
information. 

  Begin by picturing in your mind a familiar path 
that you walk and landmarks that you pass. For 
each landmark, make a mental connection 
between the information to be remembered and 
the object along the path.  

 25/04/2015 
22
0 



التنظيم البصري Visual Organizing  
 

 Information can also be remembered by creating 
visual images associated to the item to be learned. 

               

 This technique can be used in several ways. One 
way is to visualize a diagram or chart that 
organizes the information. If the information to be 
remembered is not already organized in such a 
way, try drawing something yourself, like a   
flowchart that you can picture in your head. 
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  التنظيم بوساطة التشابهاتOrganizing Through Similarities    

    

This technique is different from others in that it 
does not rely on images as much as it does on 
mental organization. By grouping items or 
concepts into groups based on their similarities 
or related characteristics, you can put 
information into mental boxes that can be 
labelled in any way you find the most useful. 
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  مساعدات الذاكرة Mnemonic Devices   
 Acronyms 

 
 Acronyms are used to remember lists of words by 

taking the first letter from each word and using 
them to form a single word. This technique can be 
used for random list or for lists that need to be 
remembered in a specific order.  

 Often, all it takes is the first letter of a word to 
recall information which takes less energy than 
remembering an entire list. 

 

 For example the word "scuba" is actually an 
acronym for Self Contained Underwater Breathing 
Apparatus, but SCUBA is a lot easier to remember 
than the entire string of words that it stands for. 
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Acrostics (Sentences)  
 The use of acrostics is similar to acronyms in its methods, 

but rather than creating a word from the first letter of each 
item in a list, acrostics utilizes the first letters of each 
word to create an entire sentence. 

  
 This technique is particularly useful when a list of words 

needs to be remembered in a specific order, but the order 
does not lend itself to the creation of a new word, as with 
acronyms. 

  
 Of course, this technique can be used for unordered lists 

as well. For example, many of us remember using the 
acrostic "Please Excuse My Dear Aunt Sally" to remember 
the order of operations in mathematics (Parentheses, 
Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction). 
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  مساعدات الذاكرة Mnemonic Devices 



 والفرعية منظم بصري لعرض العالقة  بين المفاهيم الرئيسة

         
 المعلومات  وتذكر التعلم لتيسير المفهوم خريطة استخدم    

 البعض يسمي .معين موضوع في المكتوبة أو المنطوقة
 من تتطلب حيث المكانية، التعلم استراتيجيات األدوات هذه
 كما بينها، العالقة إلى مكانياً  واإلشارة أفكاره تمثيل الفرد

   .إطارات البعض يسميها
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 هرمية

 سلسلة

عنكبوتية
شبكية/  

 هجينة

أنواع 

خرائط 
 المفهوم



22
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لماءا  

 النباتات

 ثاني

كسيدأ  
 الكربون

لتمثيلا  
 الضوئي

 الطاقة
الشمسية   

 تقوم بعملية

 باستخدام
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 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

22
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 خريطة مفهوم هرمية
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حدد المفاهيم 
 الرءيسة

 حلل المحتوى

حدد المفاهيم 
 الفرعية

حدد العالقة 

بين المفاهيم 

الرئيسة 
 والفرعية

ارسم خارطة 
 المفهوم



 

 أو المهمة األفكار لتنظيم أشكال أو جداول استخدم :المعرفة خرائط 

 وتذكرها فهمها على الطالب ومساعدة شرحها لتيسير للموضوع الرئيسة

 للسبب المعرفة خرائط الزمني، للتسلسل المعرفة خرائط .واسترجاعها

 المعرفة خرائط المقارنة، للمعلومات المعرفة خرائط والنتيجة،
   .والتعريفات للمصطلحات المعرفة خرائط والحل، المشكلة لموضوعات
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  خرائط المعرفة   Knowledge Maps  



    استخدم جداول أو أشكال لتنظيم األفكار المهمة أو : خرائط المعرفة

    لتيسير شرحها ومساعدة الرئيسة للموضوع                            

.الطالب على فهمها وتذكرها واسترجاعها                   
                                                              

 

 السبب والنتيجة

 المشكلة والحل

 المقارنة

 التسلسل الزمني

 خرائط المعرفة

23
1 25/04/2015 



 خرائط المعرفة للتسلسل الزمني

23
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 المرحلة الثانية

 المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة

 المرحلة األولى

 خرائط المعرفة
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الشيء األول               سمات        

متشابهة                                                
                       السمات المختلفة

الشيء الثاني                

 
السمات المختلفة                

 خرائط المعرفة للمعلومات المقارنة

 خرائط المعرفة

 التعلم غيرالتزامني التعلم التزامني

 وسائط

إلكترونية   

23
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 سبب

3نتيجة   

2نتيجة   

1نتيجة   

 نتيجة

3سبب   

 
2سبب   
 

1سبب   
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 خرائط المعرفة
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 األسباب الحل المشكلة

 خرائط المعرفة
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 استراتيجيات التجميع Chunking Strategies:    

 Chunking refers to the strategy of breaking 
down information into bite-sized pieces, so the 
brain can more easily digest new information.  

 The reason the brain needs this assistance is 
because working memory, which is the 
equivalent of being mentally online, holds a 
limited amount of information at one time. 

 When presented a "large" set of elements to 
remember, it is often helpful to combine the 
elements to form a smaller number of groups. 
Each of the groups is referred to as a "chunk" 
of information 
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استراتيجيات التجميع Chunking Strategies:   

لماذا استراتيجيات التجميع؟ 
 George A. Miller formulated the chunk concept in 1956, as he 

presented evidence that working memory is limited in capacity. 
Although Miller stated that working memory could hold seven 
(plus or minus two) chunks of information at once, it is now 
thought that the number is closer to three or four. Also, 
cognitive researchers now know that the capacity of working 
memory depends on the type of information, the features of the 
information and the abilities of the person under 
experimentation. 

 
 The pearl of wisdom here is that if a learner’s working 

memory is full, the excess information will just drop out—
as in disappear. That’s a big challenge for a course 
designer. It means that if you are explaining something 
complex and the learner must hold several factors in mind 
to understand it, you’ll need to chunk information into, 
well … bite-sized pieces. 
 

25/04/2015 
23
7 



 استراتيجيات التجميع للتعلم اإللكترونيChunking for eLearning  

   
 Chunking is particularly important for online 

learning. Without an instructor to answer 
questions and to guide the learning process, 
eLearning content has to be organized in a logical 
and progressive way through chunking.  
 

 Chunking doesn’t only work for your typical linear 
instruction, it also works for learning objects, for 
non-linear approaches to learning as well as 
discovery learning, because it groups together 
conceptually related information. Content that is 
conceptually related is meaningful, making it 
easier to understand. 
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تنظيم المحتوى في بنية داخلية متماسكة 
Have a Solid Internal Structure. 

  

 Use a chunking strategy while determining the 
content hierarchy of a course.  

 

 large chunks = modules.  

 Divide modules into smaller related chunks= lessons.  

 break down lessons into topic level.  
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  Chunking for eLearningاستراتيجيات التجميع للتعلم اإللكتروني 



 

 Chunk at the Screen Level.  الشاشة مستوى على تجميع    
    

 When you have a solid internal structure, organize 
the content so each screen consists of one chunk 
of related information. Depending on how you 
design, this could be at the topic level, at the 
detailed learning objective level or at the concept 
level. As a guiding rule, avoid introducing multiple 
topics, learning objectives or concepts at one time. 
 

 Also, think in terms of working memory. Will the 
chunk of content require the learner to hold more 
than a few things in memory at one time in order 
to understand it? If so, break it down again. 
Fortunately, the visuals and text in multimedia 
courses can lessen the demands on working 
memory. 
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تحويل المعلومات الصغيرة إلى مجموعات 
Turn Bits into Chunks.  

  If you have lots of unrelated facts, then you have 

to chunk in the opposite direction. In this case, use 
any strategy that turns individual bits of 
information into meaningful chunks. Working 
memory is just as willing to hold four chunks of 
information as it is to hold four bits of information. 
For example, you can remember four letters as well 
as four words. By finding ways to group together 
small bits of information into a chunk and you’ll 
help learners process more at one time. 

 25/04/2015 
24
1 



بنهاية دراسة الوحدة، يتوقع أن يكون الطالب قادراً على: األهداف: 

 .metadataتعريف كائنات التعلم وبيان التوصيف 1.

 .تحديد خصائص كائنات التعلم2.

 .  تعريف مكونات كائن التعلم3.

 metadata.  بيان التوصيف     تعريف مكونات4.

 .اإللكترونيثالثة أساليب  لتنظيم تسلسل محتوى التعلم شرح 5.
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أي محتوى رقمي أو غير :" الكائن التعليمي هو: تعريف
 (.IEEE)رقمي يستخدم للتعلم أو التعليم أو التدريب 

 

ويّعرفها مركز كائنات التعلم البريطاني RLO-CETL 

وحدة مستقلة من مادة تفاعلية على الويب مصممة لكي : بأنها
 .تشرح بمفردها هدف تعلم
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 خصائص كائنات التعلم(Beck, Robert J : ) 

تقليدياً، يصمم . كائنات التعلم هي طريقة جديدة حول محتوى التعلم
كائنات التعلم هي  وحدات  تعلم . المحتوى في وحدات من عدة ساعات

 .دقيقة 15أصغر بكثير، وتتراوح غالباً من دقيقتين إلى 

وكل كائن تعليمي يمكن أخذه على : كائنات التعلم هي وحدات  بذاتها
 .نحو مستقل

يمكن إعادة استخدام الكائن : كائنات التعلم ممكن إعادة  استخدامها
 .التعليمي في سياقات متعددة وإلهداف متعددة

 يمكن تجميع كائنات التعلم في مجموعات محتوى أكبر  بما في ذلك بنية
 .مقرر تقليدي

 كائنات التعلم مرتبطة بوصف خاص بها(Metadata ) وهي
 .معلومات تسّهل الوصول إليه عن طريق البحث
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القائمة التالية هي أنواع من المعلومات التي  :مكونات كائنات التعلم
 أن توجد في كائن تعليمي والوصف التابع له:يمكن 

 بيانات وصفية عامة للمقرر ويشمل هذا محددات المقرر،و لغة
 .المحتوى، وموضوع المحتوى، ونص وصفي، وكلمات مفتاحية وصفية

دورة الحياة بما في ذلك النسخة والحالة. 

النص وصفحات الويب، والصور والصوت والفيديو: المحتوى التعليمي. 

المصطلحات والتعريفات والكلمات المختصرة: معجم مصطلحات. 

اختبارات قصيرة وتقويم واسئلة وإجابات. 

التكلفة وحقوق الطبع والشروط الخاصة باالستخدام: الحقوق. 

عالقة الكائن التعليمي بمقررات أخرى بما في ذلك المتطلبات السابقة. 

المستوى التعليمي والعمر ومدة التعلم والصعوبة. 
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مكونات بيانات التوصيف Metadata     

الهدف التعليمي الخاص بالكائن التعليمي: الهدف. 

( غالباً تكون على هيئة أهداف) قائمة المهارات : المتطلبات السابقة
 .التي يجب أن يعرفها المتعلم قبل مشاهدة الكائن التعليمي

غالباً ما يتم تمثيله في مصفوفة خاصة بالكائن التعليمي: الموضوع. 

النموذج التفاعلي للكائن التعليمي: التفاعلية. 

متطلبات النظام لمشاهدة الكائن التعليمي: متطلبات التقنية. 
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 People who create online learning get 
involved in many types of content 
development tasks. In addition to researching 
and developing content for courses, you may 
find yourself creating training manuals for 
webinars or the classroom, writing web copy, 
making reference materials, and developing 
Electronic Performance Support Systems, Help 
documentation, presentations and so on. 

 

http://theelearningcoach.com/elearning_design/how-to-organize-content/ 
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 أساليب تنظيم تسلسل المحتوى اإللكتروني



 Order of Importance  تنظيم حسب األهمية 
 In a flat structure without hierarchy, the most effective approach for 

organizing content might be by the order of its importance. Because learners 
usually pay the most attention to the beginning and end of a topic, you have 
quite a few options for arranging the content. You can either: 1) place the 
most important content at the start AND the end or 2) proceed from the least 
important to the most important content or 3) go from most important to 
least. This last approach is my favorite. An analysis of your content will help 
you figure out which approach to choose. Example: In an online presentation 
for new employees, Human Resources might first want to introduce critical 
security issues and how to safeguard company information prior to 
discussing less important issues, such as the office holiday party. 

 Simple to Complex 
 Instructional content can be organized from the simple to complex even 

when the simpler content is not subordinate or prerequisite to the complex 
content. This strategy provides a slow initiation into a subject, building the 
learner’s confidence and knowledge base. Example: A course on personal 
finance might teach how a savings account works prior to teaching how to 
balance a checkbook. Although the savings account content is not 
prerequisite for balancing a checkbook, it’s an easier concept to grasp. 
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Alphabetical  ألف بائي تنظيم  
 A conventional but important organizing principle for content is 

alphabetical order. Because most people learn how to use 
alphabetical order in childhood, it’s nearly intuitive. Alphabetical 
order allows for quick and easy access to information.  

Categorical  فئات في تسلسل  
 Some content has a flat structure. There is no hierarchy, no 

sequence and all of the topics are more or less at the same level 
of difficulty with no prerequisites. In this case, you can organize 
the content by category in a nonlinear structure. For example, 
content can be organized by tasks (e.g., teaching all of the 
editing functions in Word) or by products (e.g., information 
about cell phones with high-end cameras).  Example: A course 
for teachers presenting the rules of various children’s games 
might be organized by games for preschoolers, games for early 
elementary years and games for older children. 
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Sequential   تسلسل في خطوات 
 When you’re presenting a process or procedure, it’s 

often most effective to structure the content as a 
series of steps. The structure of sequential content 
provides hooks for learners to remember the steps of 
the procedure. Example: A course that teaches how 
to draw blood from a patient would require a 
sequential structure. 

Spiral   حلزوني تسلسل  
 A spiral approach might be difficult to implement in a 

single course, but it is certainly appropriate for a 
curriculum. A Spiral structure revisits each topic in a 
systematic way at a more detailed and complex level 
each time. Example: A typical mathematics 
curriculum uses the spiral approach. 
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Cause and Effect  والنتيجة السبب  
 Organizing content by cause and effect may not be 

the first approach you think of, but it can be effective 
when used for the right purpose. When the content 
presents problems and solutions, then a cause and 
effect structure is appropriate. Example: A course on 
troubleshooting a network for IT professionals could 
be arranged by problems and solutions. 

 Inherent Structure المحتوى بنية حسب تسلسل  
 Often content has its own structure that is cognitively 

natural to the subject. If the content presents events 
in a time line, then a chronological order is self-
evident. If the content revolves around various 
geographical areas, then organization by location is 
natural. Example: A course teaching agriculture 
extension agents about soil could be organized by 
soil layers, starting with the topsoil. 
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 Subordinate to Higher Level (Hierarchical)        تسلسل هرمي 
 When the content requires that a learner master subordinate 

skills or knowledge to advance to a higher level skill, a 
hierarchical structure is effective. This is one of the most 
well-used structures for courses because much of what 
people learn is based on prerequisite knowledge and skills. 
Example: As a prerequisite to learning how to handle difficult 
customers at a call center, learners would first need to know 
the basics of effective customer communication.  
 

 Whole to Parts    تسلسل من الكل إلى الجزء 
 An excellent approach to organizing content is to introduce 

the big picture or system view first and then to delve into the 
parts of the system. Providing the big picture helps adult 
learners make sense of information. It also provides a 
framework for fitting information together in memory. The 
whole to parts organization is similar to a general to specific 
structure. Example: In a course or in documentation about 
computer repair, first present the higher-level systems of the 
computer and then present the components of each system. 
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