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 التقنيات التربوية وتصميم التعليم

 
ضال  ضم،ض عمت اهييتم  طا  م     يضم هذا الفصل تعريف علم التصمييم التعلييمل ل ما طاصمً، ف

كيممف  ييهمفالاليظريمف  التممل ايا م   طأامر طيهفراتمم   طيجفالتم ال طخًطاتم ال التراطيمماالطع،قتم  افلتنييمف  

 .يضم عرضف يفص،ض عت ييفذج   ل التنييف  التراطيا

 :التصميم التعليمي لغة واصطالحا   .1

يضم   مل رأيم   فام  : أي صيم  ل كذا طعلي ( صيم  )يت الفعل ال ، ل ( Design)تم اشتنفق كليا تصييم 

 . ييااليفضل  ل األير اع: طالُيصيم الع مال

ض  ينصد ا  هيد ا الشلء ط نف لي فكفة    .اط عيليا هيد يا ليطقف يف يعيي الأيف اصً، ف

ا يم  ينمطد الم   ييظيماالطيظرا لكطت التعليم هط تصييم ينصطد لليطاقمف التعليييما اصمطرة ييهجيما             

 منت عيليما المتعلم تتًلمب تصمييم  ال(التعليييمات ير يرغطب  ل  لطك اليتعلم يتيجا تنديم هذه اليطاقف )التعلم 

 Instructional)لطر يفهطم التصييم التعلييل يت هيف  ند تا. تتيف ب ط فجف  اليتعلم طقدرات  تعليييااليطاد 

Design ) التل تتعل  افختيفر اليفدة اليراد تصيييهف طت ليلهمف طتيظييهمف طتًطيرهمف  اإلجراءا الكعلم يصف

كيمف ت مفعد اليمتعلم علم  اتامف،  طأ مر،ال أ ضمليت اجل ييفهج تعليييا ت مفعد علم  المتعلم اًرينما  طتنطييهفال

 .جهد ييكتال ال  ل اقل طق  ط أ ضل

 :مفهوم التصميم التعليمي .2

لتعيمل امنعل  درجما يمت الكفمفءة طالففعليما لت مهيل  التمدري،اللتخًميً ييظطيمف  عيليا ييهجيما أط ييظطييما  -

 .طعفدة يف ي تعفت إليجف  هذه العيليا ايف ي ي  ايخًًف  اط خًً التدري، الًلااالالتعلم عيد 

الًرائ  التعليييا التل ت ن  اليتفجف  التعليييا اليرغطب  يهف طتًطيرهمف  أ ضلعلم طتنييا يا    ل طصف  -

 .عل  ط   شرطً يعيي 

 يي  ييكت ت ديد يطاصفف  ال لطك . طيي ل التصييم التعلييل  لنا طصل ايت يظريا التعليم طالتًاي  التراطي

صيم عيليا التدري، علم  هيمنة يظمفم اذ تال التدري ل لت ني  اليتفئج اليرغطاا اإتاف، يف يعرف ان لطب اليظم 

ض لت ني  أهداف ي ددة يت هيف  نت يمف يهمم  مل التصمييم التعلييمل لمي، الشمكل ال يتكطت يت يدخ،  تتففعل يعف

ض طإييف اليهم هط تًاي  يافدئ  فلنرار ال طالذي يجب أت يتاع إجراءا  ييظياال التعلم التعلييل الذي يادط ظفهريف

يعيي  يت خًطا  التصييم التعلييل يكطت ايي لا يدخ،  للنرار الذي يتخذ  ل  خًطة الذي ييا ل اتخفذه  ل

طعلم  إجمراءا  عيليمما ال كيمف أيم   نممل يمت الدرا ما طالا م  يتعلم  اطصممف اليامفدئ اليظريماال خًمطة أخمر 

همداف يتعلنا اكيفيا اعداد الييفهج اليدر يا طاليشفريع التراطيا طالدرط، التعليييا اي ط يهدف ال  ت ني  األ

ض يتعل  اًرق تخًيً عيفصر العيليا التعليييا طت ليلهف طتيظييهف طتًطيرهف يت ال الير طيا  هط اذلك ُعد عليف

 .إشكفل ط خًً قال الادء اتيفيذهف  طاءض كفي  يافدئ طصفيا أم إجرائيا
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 :أهمية علم التصميم التعليمي .3

ليف ل  يت  طائد كايمرة تمر ر  مل  مير  التعلييلاليجيل اليعلم طاليتعلم طاليجتيع  طائد جيا يت التصييم 

 :ينتلطيت هذه األهييا يف أشفر اليهف اعض الاف  يت يف  طت  يهفالالعيليا التعليييا 

 .تطجي  االيتافه لألهداف التعليييا (1

 .ي يد يت ا تيفليا  رص يجفح اليعلم  ل تعليم اليفدة (2

 .يعيل عل  تط ير الطق  طالجهد (3

االتصممفال  طالتففعممل طالتي ممي  امميت األعضممفء اليشممتركيت  ممل تصممييم العيليمما يعيممل علمم  ت ممهيل  (4

 .التعليييا طتًاينهف

 .ينلل يت التطتر الذي قد ييشن ايت اليعلييت يت جراء التخاً  ل اتاف، الًرائ  التعليييا العشطائيا (5

 

ت يح لليدر، انداء  طالتصييم التعلييل يط ر لليدر، طالًلاا ايئا ياييا عل  ا ، تكيطلطجيا عفليا  

طيطضمح التصمييم التعلييمل ليصمييل الييمفهج . طتك ب اليتعلم كففيف  يهييا عفليا يفجحاليهيت  اي ط 

طهمذا  كففءةالطذلك إلعفدة صيفغتهف عل  ط   تصفييم تعليييا أك ر  الييفهجالالتعليييا ييفً  الخلل  ل 

 .يركد دطر التصييم التعلييل  ل هيد ا الايئا التعليييا

 

أت همدف التصمييم التعلييمل همط صميفغا األهمداف العفيما طال ملطكيا  اآلخمرال ل  ميت يمر  الماعض    

طتكيمت  األهمدافالالتل يردي التففعل يعهف إل  ت نيم   التعلييياالطت ديد اال تراتيجيف  طتًطير اليطاد 

 :أهييا التصييم التعلييل  ل اآلتل

 

 . ل اليطقف التعلييل طتًاينفتهف اليظرياالتج يد الع،قا ايت يافدئ  -1

 .ا تعيفل اليظريف  التعليييا  ل ت  يت الييفر ف  التراطيا عت ًري  التعليم افلعيل -2

 .االعتيفد عل  الجهد الذاتل لليتعلم  ل عيليا التعليم -3

 .ليختلفا اًرينا ي ل ا تعيفل الط فئل طاليطاد طاالجه ة التعليييا ا -4

 .ا تاعفد الادائل الضعيفا طاال هفم  ل ت ني  األهدافالعيل عل  تط ير الطق  طالجهد عت ًري   -5

 .اديفج اليتعلم  ل عيليا التعلم اًرينا ت ني  أقص  درجا ييكيا يت التففعل يع اليفدة -6

 .تطضيح دطر اليعلم عل  أي  ييظم للظرطف الايئيا التل ت هل  دط  التعلم -7

 .عليمتفرغ اليعلم للنيفم افلطاجاف  التراطيا األخر   ض، عت الت -8
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 :األسس النظرية للتصميم التعليمي .4

 :ي تيد التصييم التعلييل ال   ، ا أ ، يظريا هل

  كعلم،تصميم التعليم : أول       

ط ييمف يمنتل أهمم  اليف مياالالعلمطم : لعمل يمت أهيهمف يجمفال الا تيد علم التصمييم التعلييمل أصمطل  يمت عمدة 

 :يدار، علم اليف، التل تن ر اهف التصييم التعلييل

 

 :Behaviorism المدرسة السلوكية -1

طجعل  أك ر قفاليما اتطظيمف يامفدئ المتعلم ال ملطكل طالتمل  التعليمالأ هي  هذه اليدر ا  ل إيكفييا تًطير 

أي التركيم  علم  األ مدا   تعلييياالالدرا ا الي ير الخفرجل طاال تجفاا للي، ظا  ل الايئا :) ترتك  عل 

 (.الخفرجيا طإهيفل العيليف  العنليا التل ييفر هف اليتعلم

 الممتعلمالطاهتيفيفتهممف افلايئمما  ممل  األداءالططضممع تنممطيم يعتيممد علمم   ال مملطكياالت ديممد األهممداف ): مساااهمتها

أي أيهف تعيل عل  هيد ا  االطاال تجفاطالت ا  عل  ارتافً الي ير  يعيي الطالي يرا  التل يتاعهف ا تجفاف  

الايئا التعليييا طتيظييهف اًرينا ت فعد اليتعلم عل  إظهفر اال تجفاف  اليرغطاا طالتمل تعامر  مل يجيلهمف 

 . (التعلمعت 

 : خطوات التعلم السلوكي

ضرطرة ال ير اخًطا  ييظيا  مل  ال(طجلي ر طهطمال طايففيرال  كيرال)أكد عليفء اليدر ا ال لطكيا اي فل 

 :أ يفء التعليم طهل

 .ت ديد ال لطك اليهفئل (1

 .التعرف عل  اليعلطيف  الناليا لليتعلم (2

 .صيفغا اليفدة الدرا يا  ل تتفاع ييظم (3

 .الادء  ل تدري، اليهفرا  التدري يا (4

 :تيظيم عيليف  التع ي  الشرًيا عل  ط   الخًطا  اآلتيا (5

 .علييت ليف يعرض  اليعلمال صطل عل  ايتافه اليت  - أ

 .تنديم إشفرا  اليهيا - ب

 .إعًفء تعلييف  تطج  اإلدراك اليًلطب ليف يعرض -  

 .تشجيع  دط  ال لطك التعلييل اليًلطب -  

 .ال صطل عل  ال لطك التعلييل اليًلطب - ج

 .تع ي  ال لطك الص يح طإل فء غير الص يح - ح

 . تص يح االغ،ً - خ

 .يفد عليهف كن ف، لتعديل اليطاد التعليييا طإجراءا  التعليماال تففظ ا ج،  ال لطك لكل يتعلم طاالعت (6
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 :cognitivismالمدرسة المعرفية  -2

اهدف ا متدعفئهف طينلهمف ( العنليا)ترك  هذه اليدر ا عل  درا ا العيليف  اإلدراكيا الداخليا  ل ديفغ اليتعلم 

افاليتاممفه  قممفمالأي أت اليممتعلم علمم  ط مم  ذلممك ي ممتًيع أت يجعممل التعلمميم ذا يعيمم  إذا يممف . إلمم  اليطاقممف الجديممدة

ذا  يعي  طتخ ييهف  ل ذكرت  طا متدعفئهف يمت هف يده اهدف جعللجديدة طراًهف افلخارا  الندييا عللخارا  ا

 .طينلهف ال  يطاقف جديدة التذكرالا تعيفل يعييف  

كط مك )طت تيد اليدر ما اليعر يما إلم  االدب الترامطي طاليف مل اليجتيمع يمت اعيمفل اليظريما الجشمًفلتيا     

المذي أكمد المتعلم ذا  طأط املالطا كمفر ارطيمر المذي در، ا كمفر ايفجيم   ايفجي الطدرا ف   ال(ط رتهييرطكطهلر 

 .اليعي  ط يطيا اليتعلم طيشفً 

 : مساهمتها

طال  ييف يف يتعل  اكيفيا خ ي   اليتعلمالي فعدة التصييم التعلييل عل  كيفيا ايفء الارايج عل  ط   خصفئص 

 .لليعلطيف   ل الديفغ طيف ينطم ا  يت عيليف  عنليا

 

 :constructivismالمدرسة البنائية  -3

طذلمك عيمديف  يطجم التركد هذه اليدر ا ات التعلم عيليا يايل  يهمف اليمتعلم يعفر م  عمت العمفلم اصمطرة أيشمًا 

 .يطاج  يشكلا اط يهي  يعيد  يهف ايفء يعر ت  طتففطض  االجتيفعل يع االخريت

 :مساهمتها

أيهممف تيشممً الممرطااً امميت اليممتعلم طايئتمم  " طهممط أ ممد اصمم فب هممذه اليدر مما ( (Jounsanيممر  جطي ممت 

 : طييكت تلخيص أهم ي فهيتهف افلينفً االتيا..." طأيهف ذا  يردطد يهم لعيليا التففعل الصفل  التعلييياال

 .أي يظريا  نينيا للايئا التعليييا اليافل االتنديم يظريا  ركيا شفيلا لل نينا اعيدا عت  .1

 .ي تط  ططجهف  يظر يصيفا اي ط دقي  ديمتن .2

 .ينل التعلم الييهجل يت الاعد الي فلل إل  الاعد الطاقعل التًاينل .3

 .ايشفء تدرياف  ايعكف يا يهفريا يتنديا .4

 اال ممتن،لياي مفعد ذلمك علمم  ايمفء المرطح  تنطييمم التعطيمد اليمتعلم علمم  ينمل ي تمط  الممتعلم طالتمدريب علم   .5

 .لليتعلم

 .طتنال الرأي االخر التدرب عل  ال طار .6

العيليما التخًيًيما التمل ييمتج عيهمف : تاعف لذلك يعرف التصييم التعلييمل انيم : تصميم التعليم كعملية: ثانيا  

 : طيت ي،ي هف أيهف عيليا. تعليييا ييكت يت ًرينهف ت ني  أهداف تعليييا ي ددة( ييفذج)يخًًف  

 .افألهدافيطج   .1

 .ل ل اليشك،  .2

 .ييًنيا .3

 .إي فيل طاجتيفعل ذا  ًفاع .4

 .ااداعيا .5

 .طاليهفريا لليصيم طالطجدايياتتن ر افلخلفيا اليعر يا  .6

 .تتيي  افلدقا .7
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 :تصميم التعليم كتقنية: ثالثا  

 : طالجفيب التًاينل اليتي ل  ل( التعليم طالتعلم يظريف )اليظري ترك  هذه األ ، عل  الراً ايت الجفيب  

 .طتختص اطصف الاريجيف  طاال تراتيجيف  التعليييا طا تعيفلهف التعلييياال طايل الر فئل  .1

 .ا تعيفلهفيطاقل الر فئل طتختص ات ديد اآللا أط الجهف  الييف ب طاختافرهف طكيفيا  .2

ض لهذه األ ،  نت التصييم التعلييل يتعل  اتيظيم الاريجيف  ال، لذا .  يا لت ذيا اآلال  طاألجه ة التعلييياتاعف

تنييا لتًمطير التعلميم طخاراتم  طايفيفتم  اهمدف ت نيم  اليتمفئج : "يصف التصييم التعلييل اني   نت هيفك يت

 ".اليرغطاا عل  ط   شرطً يعييا

 

 :عالقة التصميم التعليمي بالتقنيات التربوية .5

ض يجفل التنييف  ( Instructional Design)يعد التصييم التعلييل  طهط أ د اليهفم األ ف يا  التراطيااليكطيف

كطيف  اليجفل يت أت لكل يطقف تعلييمل يطتنتل أهييا التصييم كيكطت يت  التعليماللليختصيت  ل تكيطلطجيف 

طت تممفج هممذه الجطايممب إلمم  طضممع  الدرا مملاليممف ييف مما  يممت يممطاد تعليييمما طأجهمم ة طًممرق عممرض للي تممط  

 .ت يد يت  عفليا طكففءة اليطقف التعلييل دةالجييطاصفف  طخصفئص خفصا اهف  ت  ييكت إيتفجهف اصطرة 

 

 :المبادئ التربوية للتصميم التعليمي .6

 إت يظريف  التعلم طالييط طالدا عيا طاالتصفل طيافدئهف تردي دطرا  ل ر ع  فعليا التصييم التعلييل. 

  ض ض يهيممف نيمما اليكطيممف  يممر ر طيتممن ر اا التعلمميماليممت يكطيممف  يجممفل تنييممف   إت التصممييم التعلييممل يي ممل يكطيممف

 .األخر 

 إت يظريف  التصييم التعلييل طيافدئ  طييفذج  تهدف إل  تجطيد عيليتل التعليم طالتعلم. 

 يراعفة يافدئ تصييم الر فلا التعليييا لدعم التعلم. 

  طت ديد اال تراتيجيف  التدري يا الختيفرالت ليل خصفئص الًلاا. 

   عل   عفليا عيليا التعليم طالتعلمي فعد أت اشتنفق األهداف طصيفغتهف اي ط دقي. 

 اختيفر الط فئل التعليييا عل  ط   يعفيير دقينا لدعم العيليا التعليييا. 

 ا تعيفل اختافر يرجعل الي ك  ل تجطيد التصييم التعلييل. 

 التنطيم التكطييل عفيل يهم  ل ت ديد  فعليا تصفييم اليطاد طكففيتهف طالايئف  التعليييا طت  ييهف 

 تصييم الييفهج ت هم  ل تصييم ارايج طييفهج تعليييا  عفلا يافدئ. 

 

 :مجالت التصميم التعليمي .7

الاممد لليممدر، أت ييممفر، عممدداض يممت األدطار التممل تعممد  التعلييمملالطايممفءض علمم  يممف تشممتيل عليمم  عيليمما التصممييم 

علمم التصمييم التعلييمل ي تمطي علم  الم  أت  ال(Reigeluth, 1983)أشمفر  نمد  التعلييملاليجفال  للتصييم 

 : هل قطاعد ليشفًف  اليصيم التعلييل طهل تعلييياال  تا يجفال 
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طهط اليجفل الذي يتعلم  اتصمييف االهمداف التعليييما علم  ي متطيف  يختلفما علم  : تحليل النظام التعليمي .1

طت ليمل اليمفدة التعليييما ( ي جفي)طتصييف ( الطم)كتصييف ال ط   التصييفف  التراطيا اليعرط ا  ل الترايا

طيضم هذا اليجفل ت ليمل خصمفئص ال ال  اليهفم التعليييا الرئي ا طال فيطيا طاليتًلاف  ال فانا التل تعليهف

طت ليممل ال الفمرد اليمتعلم طت ديممد ي متط  ا متعداده طقدراتمم  طذكفئم   طدا عيتم  طاتجفهفتمم  طيهفراتم  طغيرهمف

طاليراجممع طالط ممفئل ال، يمما للعيليمما ال طاليصممفدرةال اليفديمما اليتممطا رةالايئمما الخفرجيمما طت ديممد االيكفييممف  

 . م ت ديد الصعطاف  التل قد تعترض  ير العيليا التعلييياال التعليييا

 الدرا مياالطي تط  اليمفدة  التعلييياالاتيظيم اهداف العيليا  طهط اليجفل الذي يتعل  :تنظيم النظام التعليمي .2

طقم   أقصمراليتمفئج التعليييما  مل  أ ضملطًرائ  تنطييهف اي مط يمردي الم   الطيشفًفتهف تدري هفالطًرائ  

طيتعل  هذا اليجفل اطضع الخًً التعليييا  طاء أكفي  ا اطعيا ام شمهريا ام  صمليا  يفدياالطجهد طتكلفا 

 .ام  يطيا

طالط مفئل طهط اليجفل الذي يتعل  اطضع الي،كف  الاشمريا طاألدطا  طاليصمفدر : تطبيق النظام التعليمي .3

التعليييا طا تراتيجيف  التعليم اليختلفا ايف  يهف ًرائ  التدري، طالتع ي  طا فرة الدا عيا طيراعفة الفرطق 

 .الفرديا طغيرهف كف ا يطضع التيفيذ طالتًاي 

طت  مميت ًرائمم  التعلمميم يممت ًريمم  طهممذا اليجممفل يتعلمم  افهممم التعلمميم طتًممطيره : تطااوير النظااام التعليمااي .4

طالمذي يمت  التعليييماالالتل ينمديهف اليصميم التعلييمل  مطل الييمفهج  الخًاالشكل أط الخفرًا اط ا تعيفل ال

 .شني  أت ي ن  اليتفئج التعليييا اليرغطاا عل  ط   شرطً يعييا

المذي  تجمفهيمت  ميرهف  مل اال التعليييما طالت ام طيتعل  همذا اليجمفل اضماً العيليما  :أدارة النظام التعليمي .5

طضمماً  طالجممداطلالطيممتم ذلممك يممت ًريمم  تيظمميم ال ممج،   الييشممطدةالالتعلييمما  \لتعليييمما ي نمم  األهممداف ا

طاالشمراف  الي مددالطتًاي  االيت فيف  الدرا يا  ل اليطعد  اليظفمالطيراقاا  طال ضطرال ال يفبالعيليف  

 . يحالتل تضيت  ير العيليا التعليييا افلي ط الص  كف االعل  تنييت الط فئل طاألدطا  التعليييا 

طهممذا اليجممفل يتعلمم  اممفل كم علمم  يممد  تعلممم اليممتعلم طت نينمم  لألهممداف التعليييمما  :تقااويم النظااام التعليمااي .6

طهممذا يتًلممب تصممييم االختاممفرا  طاليشممفًف  التنطيييمما  ككمملالالتعلييمما \الييشممطدة طتنممطيم العيليمما التعليييمما

طيممت  ممم أت عيليمما التنممطيم تتعلمم  ات ديممد   مميطياالاليختلفمما  ممطاء أكفيمم  ا مماطعيا ام شممهريا ام  صممليا ام 

 . طت ديد يطاًت الضعف طالعيل عل  يعفلجتهف تع ي هفالطالعيل عل   النطةاليطاًت 

يتضيت التصييم التعلييل العديد يت اليهمفرا  الرئي ميا طالفرعيما التمل يجمب أت يتنيهمف اليصميم طكمل يمت    

ض ليف  العيليااليشترك  ل  ي ي  اييفذج التصييم التعلييل طتشيل هذه اليهفرا  يمف طهل  ل يجيلهف تي ل أ ف ف

 :ينتل

 : طتشيل اليهفرا  الفرعيا اآلتيا: Analysisمهارة التحليل  (1

 .ت ليل الايئا التعليييا الي يًا افلاريفيج اليراد تصيييا - أ

 .ت ديد اليشكلا طت ليلهف - ب

 .ت ديد اإليكفييف  اليفديا طالاشريا -  

 .طال لطكيات ديد األهداف العفيا  -  

 .ت ليل الي تط  التعلييل - ج

 .ت ديد اليتًلاف  طالخارا  ال فانا ال، يا لتعليم الارايج - ح

 .ت ليل خصفئص اليتعلييت طيد  ا تعدادهم طقدراتهم طاتجفهفتهم - خ
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تتضمميي  يممت ي تممط   تممرتاً افختيممفر أ ضممل اليعفلجممف  التصممييييا ايممف: Organizationمهااارة التنظاايم  (2

 . م اعدادهف طتيظييهف عل  يدار األ اط، أط الفصل اًرينا ت فعد اليتعلم عل  ت ني  األهداف طأجه ةال

ض لهممذه اليهممفرة ترجيما تصممييم التعلمميم إلم  يممطاد طا ممتراتيجيف  : Developmentمهاارة التطااوير  (3 يممتم تاعمف

 .تجريب طقال التًاي  ييكت أت تجر  عيليا لليتعلييتالتعليييا  عليا يع تنكد يد  ييف اتهف 

اليمممطاد ادايممما التًايممم  الفعلمممل للامممرايج اف مممتعيفل  تي مممل: Implementation( التطبياااق)مهاااارة التنفيااا   (4

طاليصفدر التعليييا لتمدعيم العيليما التعليييما  كف االطت خير الكطادر الاشريا  إعدادهفالالتل تم  طاال تراتيجيف 

 .طتع ي هف

 : يتم يت ًرينهف الت ا  يت: Management ةرة اإلدارامه (5

 . ير العيليا التعليييا عل  ط   يظم الير  ا التعليييا طلطائ هف - أ

 .ضاً اليطاقف التعليييا داخل الفصل الدرا ل طخفرجهف - ب

 .ضاً ال لطك غير اليرغطب -  

 .تنييت اليطاد طاألدطا  التعليييا كف ا -  

 :يتترتاً افل كم عل  يد  تعلم الًفلب طت ني  األهداف الي ددة : Evaluationمهارة التقويم  (6

 .ت ديد الصعطاف  التل طاجها العيليا التعليييا طال عل لع،جهف - أ

 .تصييم االختافرا  ي كيا اليرجع - ب

 .تيفيذ التنطيم التشخيصل -  

 . تيفيذ التنطيم التجييعل -  

 :النظريات التي انبثقت من التصميم التعليمي أبرز .8

 : لنظريةمفهوم ا

ا يمم  ييممتج عيهممف يجيطعمما يممت اليفممفهيم طاال تراضممف   يممفاليجيطعمما يممت النطاعممد طالنممطاييت التممل اظممفهرة "

طييكت أت ت متعيل  الظفهرةاللترلف يظرة ييتظيا طيتكفيلا  طل تلك  افلاعضالطالعيليف  التل يتصل اعضهف 

 ". ل تف يرهف طالتيار اهف  ل اليطاقف اليختلفا

 component Display Theory :لميرلنظرية العناصر : أول  

طتنطم  كرتهمف علم   اليفضلال ل ادايف   يفيييف  النرت  D.Merrilهل يظريا شفيلا صفغهف : فكرة النظرية

علم  أت  طاإلجمراءا الاض يت اليففهيم طاليافدئ ا ي  تتيفطل عددا ي دطد التعلييياالا ف، تيظيم ي تط  اليفدة 

 .دقينا (55-45)يتم تعليهف كل عل   د  ل طق  قصير اطاقع  صا درا يا 

 :طييكت ت ديد الفرضيف  الرئي ا لهذا اليظريا ايف ينتل :فرضيات النظرية

 (.مستوى األداء المحتوى،نوع )تصنيف نتائج التعلم  -1

 :هيفتعتيد هذه الخًطة عل  ت ديد يتفئج التعلم التل ييكت تصييفهف ايفء عل  اعديت 

 (.طاليافدئ طاالجراءا ال طاليففهيمال ال نفئ ال)يط، الي تط  اليراد تعلي   - أ

 (.طاكتشففال طتًاي ال تذكر) ي تط  االداء التعلييل اليتطقع يت اليتعلم اعد عيليا التعلم  - ب

 :أشكال العرض وتشمل على -2

 (.طالت فرلال الشرح)أييفً العرض  - أ

طتعد عيليا عرض اليعلطيف  يت أار  يجفال  يظريا العيفصر (. طاالي لاال العيطييف ) عرض العيفصر - ب

أط يمط، ال (أط ي متط  االداء)التعليييا الي تخرجا يت أ ف، ت ليل يط، الي تط  طيتمفئج المتعلم اليرغطاما 

 . لطب الييف ب لشرح اليفدة طتطضي هفطاختيفره ليكطت األال العرض الذي يتم ت ديده
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 :وصف المنهجية بالعتماد على التماسك بين شكل العرض ومستوى الداء -3

ال نطاعمد التمل ت مدد تصمييم كمل يكمطت تعلييملطيتم الت كم اطصف الييهجيا يت ًري   ،  يجيطعف  يت ال

 :طتضم هذه النطاعد يف ينتل

 .طهل اليففهيم طاليافدئ: ت ديد اليكطيف  .1

 .أي ت ديد أ ضل أشكفل العرض الضرطريا ليتفئج التعلم اليعًفة: طاعد االي جفمق .2

 .كتنييف ال طقدرتهف عل  تطصيل اليعلطيف ال أي كففيا اال تراتيجيف : قطاعد الكففيا .3

 .عرض اليصطص طالت ذيا الراجعا .4

  :مكونات النظرية وعناصرها

 : المحتوى التعليمي - أ

العيفصر أط األ دا  اليرتاًا  ييمف اييهمف ارتافًمف عشمطائيف   مل امفدئ طهل يجيطعا يت : Factsال نفئ   -

 .األير إل  أت تصاح  نفئ  اعد ذلك

العيفصر اط ال طاد  التل تجيع اييهف صفف  يشتركا ا يم  ييكمت طهل يجيطعا : Conceptsاليففهيم  -

 .إعًفء كل عيصر يت عيفصرهف اال م يف  

 اب ( )اايا التل تراً ايت يت يريت أط أك ر طتصف الت يير اييهيفطهل الع،قا ال : Principlesاليافدئ  -

 (.طيتيجا

طهل يجيطعا الخًطا  اليرتاا ات ل ل يعيت ا ي  تنطد ال  ت نيم  همدف : Proceduresاإلجراءا   -

 (.يعيت

 :طرائق التدريس المتبعة - ب

 :الي تط  طشر  ينصد اهف عل  ط   هذه اليظريا تلك األ فليب التعليييا اليتاعا لعرض 

 .  م عرض األي لا طتطضي هف( اليعلطيا العفيا)عرض النفعدة  -

 .أط عرض األي لا طييهف يتم الطصطل إل  النفعدة أط ا تيتفجهف -

 :مستوى األداء -  

 .هط ال لطك اليتطقع أت ينطم ا  اليتعلم  ل يهفيا عيليا التعلم

 :طيصيف األداء عل  الي تطيف  اآلتيا

 .لم عل  ا ترجف، اليعلطيا اليتعليا طاليخ يا  ل ديفغ قدرة اليتع: التذكر -

 .قدرة اليتعلم عل  تطظيف طا تعيفل اليعلطيا  ل يطاقف جديدة: التًاي  -

 .قدرة اليتعلم عل  اشتنفق اليعلطيا العفيا يت خ،ل تعرض  ليطاقف جديدة غير ينلط ا: االكتشفف -

 

 : نظرية التوسعية لريجليوث: ثانيا  

طقمد ال م1883 مل عمفم  S. Rechleuthقمفم اطضمعهف شمفرل ريجليمط  ال همل يظريما شمفيلا: فكرة النظرياة

المذي ال (الشمفيل)أ ف، تيظيم ي تمط  اليمفدة التعليييما طتعلييهمف علم  الي متط  اليط مع ارتك    كرتهف عل  

أط عمفم التمل تكمطت ط مدة درا ميا أط ينمرر تعليم   مل أ يمفء  صمل ال يتيفطل اليففهيم أط اليامفدئ أط اإلجمراءا 

 .درا ل كفيل
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ال إيا ن  ا تراضف  اليظريا التط عيا يت يففهيم التعليم االدراكيا اليعر يما  مل علمم الميف،: فرضيات النظرية

 طل ( اط ال)طيففهيم ال التعلم يتم يت ًري  الكل طلي، الج ء" كيففهيم اليدر ا الجشًفلتيا التل تريت انت 

 .الييظيف  اليتنديا

 :  اليظريا التط عيا عل  الي ط اآلتلطييكت ت ديد ا تراضف

ال ت هم  ل تًطير أييطذج تدري ل يف عال ط هم العيليف  اليعر يا طيظريف  التعلمال إت ت ليل الاي  اليعر يا .1

 .لت ني  أهداف تعليييا يتنديا

 .ي هم  ل تًطير خارا  أك ر يعي  عيد اليتعلمال إت تدرج التعلم طت ل ل  .2

 .التعلم طالت ا  يت يطاتج  ات التدري، اليفصل ي هل ضاً .3

ض أيمفم الًلاما لايمفء خامرا  شمفيلا طي تمط  ال ات التعفيل يع عمدد كايمر يمت األ كمفر اليترااًما .4 يهيم   رصمف

 .يط ع

يظرة طا عا  إذ يادأ الفرد افإلليفم افليطقف عل  ط  ال ات تفكير اليتعلم يشا  العد ا ال،يا  ل آلا التصطير .5

 (.تركيب الصطرة) شفيلا يتم  يهف ادراك العيفصر طالع،قف  الرئي يا طرريتهف ضيت االج اء 

 .ات التعلم يادأ افلفكرة العفيا اليجردة أطال  م يتدرج إل  تعلم األي لا اليفديا الي  ط ا .6

ر اليهيما التعليييما طتضمم أهمم عيفصمال تكمطت عفيما طشمفيلا طيمطج ة: االطلم ال ات التعلم ينتل عل  يرا ل .7

ض  م يادأ اليدر، افلتفصيل طالتط يع  ل هذه الال اليراد تيظييهف شمريًا ات تجمري هيمفك ال عيفصر شيئف  شيئف

 (.التل ت انهف أط تليهف)عيليا راً ايت كل ير لا تعليييا طأخر  

  الي  مط، إت تيظيم الي تط  التعلييل يجب أت ي ير يت العفم إل  الخفص طيت اليجرد ال،ي  مط، إلم .8

 ... 

 :عناصر ومكونات النظرية

همل األ كمفر الرئي ما التمل يتضمييهف الي تمط  اليمراد تيظييم  علم  ط م  أييمفً الي تمط  : الينديا الشمفيلا (1

 .طييكت تدعيم األ كفر اني لا( إجراءا ال يافدئال يففهيم)

 .تفصيل األ كفر التل طرد   ل الينديا الشفيلا: التفصيل األطل (2

 (.2)تفصيل ليف طرد  ل : لالتفصيل ال في (3

 (.3)تفصيل ليف طرد  ل : التفصيل ال فل  (4

أي إعًمفء التعريفمف  الرئي ما ال عمرض يختصمر طيمطج  ليمف طرد  مل ي تمط  اليمفدة التعليييما: التلخيص (5

 :طهط يطعفت.  نً

 (.در، طا د)يتم اجراره  ل يهفيا كل ي فضرة : داخلل 

  (.يجيطعا درط،)ي فضرا  طخفرجل لأل كفر التل يتم تدري هف  ل عدة 

عيليا يتم ايطجاهف تطضيح الع،قف  التل تراً األ كفر الرئي يا للي تط  اراً األ كفر : التركيب طالتجييع (6

 (.طهط اذلك  فلا خفصا يت التلخيصال ترااً الط دة)طديجهف 

 :طهط يطعفت 

 ة الطا دةداخلل يظهر الع،قف  ايت األ كفر الجديدة التل يتم تدري هف ضيت الي فضر. 

  طاخر يتضيت يظهر ارتافً األ كفر الجديدة يع التل يتم تدري هف  ل عدد يت الي فضرا . 

طهمل عيليما تطضميح الع،قمف  الخفرجيما التمل تمراً األ كمفر الرئي ما للي تمط  التعلييمل : الخفتيا الشفيلا (7

 (.طهل  فلا خفصا يت التلخيص( ترااً اليطضطعف )طاليطضطعف  ذا  الع،قا 
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 : ا ج التصميم التعليمينم .8

ييكت ا تعيفلهف  ل تًطير عيليتل التعلم طالتعليم  ل ضمطء ال اقترح عددا يت اليرايت ييفذج للتصييم التعلييل

إال أيهمف تتفم   مل ال طات اختلفم   مل شمكلهفال (تكيطلطجيمف المتعلم)اليفهطم ال دي  الذي ًر ت  التنييف  ال دي ما 

طتصييم طإيتفج ال يف  ت ليل لليطقف التعلييلجطهرهف يت  ي  إتافعهف لخًطا  إجرائيا ي ددة تتي ل  ل عيل

يممع عممرض ال ط مميعرض ااممر  ييممفذج يي مم  المميظم العفلييمماال  ممم التًايمم  طالتيفيممذ طالتنممطيمال الط ممفئل التعليييمما

 . ال ييف التل اقتر هف الاف  يت العراقييتال الييفذج العرايا

 

 :النما ج األجنبية :أطال

 

 : ADDIEانمو ج  -1

تصييم التعليم ي طد اليصيم اإًفر إجرائل يضيت أت تكطت الييتجف  التعليييا ذا   هط أ لطب يظفيل لعيليا

 . فعليا طكففءة  ل ت ني  األهداف

ض عفيف تشترك  ي  جييع ييفذج يي   اليظمطيي ل الييطذج العفم قفلا    اف تطاء الييفذج األخر  علم  جييمع  )*(ف

طافلتمفلل يعمد أ مف، ييمفذج يي م  ال يعييما دطت أخمر يرا ل الييطذج العفم طتختلف  مل تط معهف  مل ير لما 

طتتلخص يرا ل ال طجفه يت  للتًاي  العيللال كيف أت هذا الييطذج ي تعيل غفلاف يظراض لا فًت  ط عفليت ال اليظم

 :هذا الييطذج  ل الشكل التفلل
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 (:Keller Model, 1968)انمو ج كيلر  -2
الدرا ميا طعلم  هط ييطذج تعلم طتعليم ي   الًلاا طاشكل ييفرد عل  االيتنفل عار الط مدا   

يمع تنمديم التشمجيع ال طالتندم يت ط دة الم  ألخمر  يشمرطًف اي متط  االتنمفت اليًلمطبال ط    رعتهم الذاتيا

 . اليطكلا لهمطالتطجي  طالتنييم لهم يت قال اقرايهم ييت ايهطا درا ا الط دا  الدرا يا طاليهيف  

ط ل هذا االييطذج يطظف كيلر يافدئ التعليم ا تيفدا ال  النطاييت ال لطكيا التل ايا نم  يمت الا مط  العلييما   

 اجراهف عفلم اليف، األيريكل  كير التجريايا التل 

(Skinner, 1954,1958) طييكت تعرف األييطذج طيكطيفت  يت الشكل التفللال  طل التعليم الياريج: 

 

 
 

 (:Davis,1974)اييطذج ديف   -3

هط اييطذج تطجيهل يتاي  يظريا تعلم ي ددة لت ني  يجيطعا يطاتج تعليييا طإجراءا  طأيشًا ي انا ت مهل 

يت مدد اعيفصمر اليظمفم ال عل  اليدر، عيليا تخًيً أيشًت  التدري يا عل  ي تط  األهداف طالتيفيذ طالتنطيم

طهل تنطيم  فعليا اليظفم : طاليخرجف ال طعيليف  تيفيذ اليظفم طتصييمال يدخ،  ت ليل اليظفم: )الرئي ا طهل

 :طييكت تعرف األييطذج طيكطيفت  يت الشكل اآلتلال طكففيت  طت  ي 

 

 

 االتنفت

 الط دة التعليييا

 الدليل

 هيئا التدري،

 الت ذيا الراجعا

 التنطيم

 .ت ديد االهداف طاليطاتج التعليييا طصيفغتهف•

 الط فئل اليتطا رة طاإليكفيف  التراطيا  ل اليظفم•

يدخ،  ت ليل 
 يتًلاف  اليظفم

 .طصف يهيف  التعلم طت ليلهف•

 .تصييم اإلجراءا  التدري يا طتيفيذهف•

ض طيهفئيف•  .طتنطيم اداء الًلااال تًطير خًا التدري، طتنطييهف ايفئيف

عيليف  تصييم 
 اليظفم

 .تنطيم الت صيل اليهفئل للًلاا•

 .ت ديد صعطاف  التدري،•

 .صيفغا اليظفم طت  يي  طتعديل •

تنطيم  فعليا 
 اليظفم طكففيت 
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 (:Benathy, 1977): انمو ج نظام بنائي -4

طي تط  اذ ضم  يهف اليتفئج ال أراع يجفال  رئي ا ايكطيفتهف ييتف  اتطضيح اليخرجف أييطذج تدري ل يضم 

اذ ضم  يهف ت ليل ال  ض، عت تفصيل  ع،قف  يجفل الت ذيا الراجعاال طكففيا يظفم التدري، ط فعليت ال اإليجف 

ييمف ي يمد يمت ا متيرار  فعليتم  ال طيف يترتمب علم  ذلمك يمت اعمفدة اليظمر  مل التصمييم طتعديلم ال ايفيف  التنييم

 :اآلتلطييكت التعرف عل  الييطذج طيكطيفت  يت الشكل ال طكففيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الت طال  اليخرجف  الت ذيا الراجعا اليدخ،  

اليتًلاف  ال فانا 

 للتدري،

 االهداف

 يصفدر

 ايطا، التعلم 

 اختيفر الت،ييذ

 يعفرف

تشكيل اهداف  ت ديد اليتفئج

 التعليم

ت ديد يصفدر 

 التعلم طالتدري،

اختيفر ًرائ  

 التدري، طتيظييهف

اختيفر ي تط  

 التعليم طتيظيي 

 ت ديد ي تط 

ت ديد كففيا يظفم 

 التدري، 

م 
ظف
 ي
ل
 لي
ت

،
ري
تد
 ال

  
فيف
اي
ل 
 لي
ت

يم
ني
الت

 

تيفيذ التعلم 

 طالتدري، طادارتهيف 
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 (Dik & Carey,1978)أنمو ج ديك وكاري . 

إذ أي  ال التل تهدف إل  تًطير يهفرا  لتصييم اليطاد التعليييايعد إييطذج ديك طكفري يت الييفذج  

طالتدريب اليطج  إل  الًفلب طاليعلم طاليدر يت طيصييل التعليم الذيت يعيلطت  ل اليدار، اليهييا 

الذيت يرغاطت  ل اكت فب الالصيفعل طالع كري طالعلطم الص يا طالتدريب اليهيل طالًب طالنفيطت 

طقد تم ايفءه ا ي  أت كل ج ء يي  يعتيد  ل اال ف، يخرجف  يظريا الالتعليييا اليعفرف عت العيليا 

ض يت اليففهيم التل تطاج   ل  أط ا  يا تطضح  عفليا ذلك الج ء طيجلب إل  االييطذج تكفي،ض يتيف كف

 م يطاقف يختلفا إذ اعتيد  ل ايفئ  عل  يظريف  التعلم اليختلفا طا تراتيجيا ي ددة تشيل الطق  ال،

إلتنفت التعلم اليًلطب طاعد اجراء ت ليل تعلييل دقي  افالعتيفد عل  ا تراتيجيا التنطيم الايفئل 

طكل ج ء يت االييطذج يعد يخرجفت  يدخ،  الج ء ال فيل الذي يلي  إذ يعتيد كل الانيطاع  اليختلفا 

 :يت الشكل التفلل  طييكت التعرف إل  االييطذج طيكطيفت ( يخرجف ال علييف  اليدخ،  )ج ء يادأ 

 

 
 

  

 تنقيح التدريس

إجراء تحليلي 

 للمادة التعليمية

تحديد 

الهداف 

 التدريسية

تحديد السلوكيات 

والخصائص القبلية 

 للمتعلمين

كتابة الهداف 

 الدائية

تطوير مفردات 

الختبار مرجعي 

 المحك

تطوير استراتيجية 

 التدريس

واختبار  تطوير

المواد التعليمية 

 وتنفي  التدريس

تصميم وإجراء 

 اختبار تكويني

كتابة 

الهداف 

 الدائية

 نمو ج ديك وكاري لتطوير منظومة التدريس
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 (Assure,1982) إنمو ج آشور. 6

اهدف تصييم الدرط، ال( ASSURE)طيطلييدا طر ل اييطذج طالذي يعرف اييطذج صيم هفييك  

ض ييكت الطالتخًيً ال تخدام الط فئل  ل التعليم طايفء اريفيج تعلييل يتكفيل  طهط اييطذج إجرائيف

خًيً للتدري، انصد ضيفت اال تخدام الفعفل للط فئل التعليييا ت قال اليعلم تطظيف   ل عيليف  الت

 .داخل الصف دطت ال فجا إل  يتخصصيت لتصييم ايظيا التعليم 

 

 
  

 التحليل

 التطوير

 التقويم التصميم

 التطبيق

 

 اييطذج آشطر
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 (Kemp,1989)أنمو ج كمب .

ض يت الا    ل عيليا التعليم  إذ رك  اليعد أييطذج كيب  يرة جهطد الك ر يت عشريت عفيف

كيب  ل اييطذج  عل  التتفاع طالت ل ل الييًنل دطت أت يكطت هيفك ترتيب  فا  للييطذج ييف 

ط تعديلهف طيت خصفئص هذا االييطذج اليظرة الشفيلا يعًي  يرطيا ل ذف اعض العيفصر أ

التل تنخذ افل  افت العيفصر الرئي يا كلهف  ل عيليا التخًيً طييكت يطاءيا ا تعيفل هذا 

 .االييطذج عل  أي ي تط  يت ي تطيف  التعليم طالتدري، 

 
 

 الغايات

الموضوعات 

 الهداف العامة

القياس 

 القبلي

 خصائص

 المتعلمين

الهداف 

 التعليمية

محتوى 

المادة 

 الدراسية

نشاطات التعليم 

والمصادر 

 التعليمية

الخدمات 

 التعليمية

 المساندة

 

 التقويم

 التحسين

جعة
الرا

 

يم
قو

لت
 ا
دة
عا

ا
 

 نمو ج كمب لتصميم التدريس
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- (: Hendeson,& lanier) لينر -انمو ج هندرسون.8

 ل هذا الييطذج ييظر إل  التعليم عل  أي  ييظطيا يكطيا يت  ، ا عيفصر ا ف يا  ل   

عطايل التدري، طيعفلجا عطايل التدري، طيهفيف  التدري، طكل يت هذه العيفصر تتضيت عدداض يت 

 :اليكطيف  الفرعيا لألييطذج طييكت التعرف عل  االييطذج طيكطيفت  يت الشكل اآلتل 

 

 
  

 نهايات معالجة عوامل

 

 التغ ية الراجعة

 اليعر يا 

 العفًفيا 

 االجتيفعيا 

المعارف البشرية 

الجسمية والعاطفية 

واإلدراكية والجتماعية 

ثم النباتية والحيوانية 

الخرى والموجودات 

بالمعارف العملية 

كمعالجة حل ه ه 

المشكلة ومهاراتها 

 المنهج

  الطالب 

 القران 

 المعلم 

 البيئة الدراسية 

 

 الوقت 

 المواد 

 ( Henderson & Lanier) لينر  –انمو ج هندرسون 
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 :Hamerousأنمو ج هاميروس  .8

هط اييطذج تعليل يعد لتًطير االيظيا التعليييا يتكطت يت  ،  يرا ل رئي يا هل   

ير لا التعريف افلتصييم طير لا الت ليل طير لا تًطير اليظم طي ي  ط   هذه الخًطا  

 م أُختصر  إل     خًطا  ُ يي  افالييطذج اليص ر الMaximodelافالييطذج اليكار 

Minz Model يم الاريفيج افاليكفيف  الفردياطهذا االييطذج اليص ر ييكت تًاين  يت يصال. 

 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

حدد 

 المشكلة

 .  دد االهداف ال لطكيا

 .ضع ينفيي، االداء

 اال تراتيجيف  طًرائ  التدري، 

 ط فئل االتصفل

 الطقفئع طاال دا 

طور 

 النمو ج

جرب الييطذج االصلل 

 للتنطيم

عدل وكرر 

 (الدورة)العملية 

 نمو ج هاميروس المصغر لتطوير النظمة التعليمية

عة
ج
را
ة 

 ي
تغ
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 : Caffarellaإنمو ج كافاريل . 15

عل  تعدد طتيط، الادائل التعليييا اليتف ا لتنديم  Caffarellaإييطذج كف فريل . يعتيد   

الخارا  لليتعلييت عت ًري  كم طكيف اال كفر اليتيفطلا طأ انيا ترتيب عرضهف ايفء عل  عدة 

عطايل ييهف ال لطك اليدخلل طًايعا الي تط  طيطاتج التعلم اليرجطة عت ًري  ت ديد طًايعا 

 .الي تط  اليندم طيطاتج التعلم اليرجطة

 
  

 تنوع البدائل

تحديد افكار 

 البرنامج

 نوعية وأسبقية

 افكار البرنامج

تحديد قواعد 

 عملية التخطيط

تطوير أهداف 

 البرنامج

 التقويم التكويني

 للخطة

األعداد لخبرات 

 التعلم

تصميم البرنامج 

 التعليمي

تحديد األشكال 

 والجداول

 إعداد الميزانية 

 وتسويق البرنامج

التنسيق بين 

 األحداث والتسهيالت

 تقويم البرنامج
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 :Jodeen& Sezakأنمو ج جودوين وسيزلك  . 11

صيم جطدطيت ط ي الك اييطذجهيف عل  شكل يظفم لليطقف التعلييل لتي ير تعلم   

الت،ييذ إذ ي ن  هذا اليظفم كيفيا التففعل ايت عيفصر اليطقف التعلييل طايت تًطيت إًفر 

 .طيطج  التلييذ ي ط عيليا التعلم اليدخل جديد ططظيفت  يرجعل يعيت يكفت كل 

 

 
  

وضع النتاجات  -1

 التعليمية

تقويم التقدم في مجال  -4

تحقيق النتاجات التعليمية 

 (التقويم الختامي)

قياس قدرات  -2

 المتعلم المدخلية

 (التقويم التشخيصي ) 

تخطيط وأختيار وتنفي   -3

النشاطات التعليمية 

 (استراتيجيات التعليم)
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 :Rezer & Dikانمو ج ريزر وديك . 12

ض عفيا للتصييم التعلييل طييطذج تًطير إلعداد ( 1886)يندم هذا االييطذج  خًطًف

التعلييل ادالض يت التصييم أط التًطير تاي  اليرلفف  يصًلح التخًيً . التصييم طتيفيذه 

طيي جم هذا النرار يع االا ف  الخفصا اإعداد اليعلييت كيصييل تعليم يندم ري ر طديك 

الييطذج الذي ينترح عل  اليعلييت طغيرهم يت اليشت ليت  ل التخًيً التعلييل اتاف، 

 :اليافدئ التفليا عيديف يرغاطت  ل تًاي  الييطذج 

 

 األهداف العامةحدد 

 حدد األهداف السلوكية

 خطط النشاطات الصفية

 نف  التعليم

 طور ادوات التقويم

 أختر الوسائل التعليمية

 

 

 نقح 

 التعليم
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 إدارة التصميم

 

 تطبيق تصميم

ت ديد 

 اال تيفجف 

ت ديد 

 األهداف

تقويم 

 تكويني

 تحليل

 الهدف

تحليل خصائص 

 ينملالمتع

 تقويم تكويني

 تقويم تكويني

 األهداف كتابة

 األدائية

كتابة بنود 

 األختبارية

 

تحديد 

 الستراتيجيات

تطوير المواد 

 التعليمية

 تقويم تكويني

 

صيانة المواد 

 التعليمية 

 حسب الحاجة

تحديد التصميم 

 حسب الحاجة

أختبار اولي 

 (استطالعي)

 

 أنمو ج روبرتس العنقودي

Roberts,1996 
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 النما ج العربية 

 

 : انمو ج عبد المنعم .1

ض لتصييم ارايج الط فئً اليتعددة التففعليا طإيتفجهف يعرض   قدم علل ي يـد عاد الييعم ييطذجف

ض ايجيطعا يت اليرا ل التل يشيلهف تصييم ارايج الط فئً اليتعددة التففعليا  ض تفصيليف  يهف طصفف

 :طإيتفجهف طيتكطت هذا االييطذج يت    يرا ل 

 

 

 تحديد مجال الهتمام

 جدوى توظيف الوسائط المتعددة التفاعلية

 اختيار المحتوى المناسب

 تحديد متطلبات التوظيف

تن يم الي تط  إل  يطدي،  صيفغا األهداف 

 . التعليييا

 .طت ليل ي تط  كل يطديل 

 .أختيفر الط فئً التعليييا

 .ت ديد اييفً التففعل 

 ت ديد  جم التففعل طا فليا  

 طضع خريًا اليففهيم 

 طضع خريًا االا فر

 تصييم طاجهف  التففعل 

 إعداد النصا اليصطرة طال ييفريط األطلل

وإنتاج ماهو مطلوب من . تجميع مصادر التعلم
 األساسي وسائط إعداد السيناريو

 .أختيار النظم والبرامج المساعدة 

 إنتاج البرنامج األولي

 

 اختبار الفا بيتا اجراء التعديالت

 الستخدام على نطاق واسع،نشر البرنامج 

 جمع معلومات التطوير المستمر 

عة
ج
را
 ال

ية
غ 

لت
ا

 

 

مرحلة الدراسة 

 والتحليل

مرحلة التصميم 

 التعليمي

 تصميم مرحلة

 التفاعل 

 مرحلة النتاج

 التجريب مرحلة

مرحلة الستخدام 

 والتطوير
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ي يـد أييت أييطذج لتصييم اريجيف  الط فئً اليتعددة   ييبقدي  : انمو ج زينب أمين  .2

 :التففعليا طإيتفجهف كيف هط يطضح

 

 تقييم الحاجات

 التخطيط القبلي

 تصميم الدرس

 التآليف

 التجريب اإلستطالعي 

 الموثوقية

 التنقيح

إيتفج الاريفيج  ل 

 صطرة يرئيا

 التنقيـح

 

 الغراض التعليمة،  الهداف العامة

 تنظيم المحتوى

 المتطلبات القبلية 

 النتهاء من التعليم 

 تقويم الخطة

 

 المحتوى، خرائط التدفق 

 إنماط الستجابة،التفاعلية 

 التفرغ في تناول المحتوى

 التدرج في عرض المحتوى

 

 برنامج التأليف أختيار

 التوجهات العالجية،التوجهات التعليمية 

 تغ ية راجعة فورية 

 تقييم المحتوى

 المواد المتعلمة

 

 تصميم الشاشة  

 النص والصوت

 الرسوم البيانية والفيديو

 مناسبة األشكال طرق التنفي  

 مالحظات المتعلمين

 

 تحصيل المتعلمين 

 التكلفة والدعم

 التعميم
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 :1994أنمو ج دروزة  .3

طيترااًا إذ يادأ ات ليل ظرطف الايئا التعليييا ال يتضيت إييطذج درط ة خًطا  يتتفاعا  

طييتهل اعيليف  التنطيم التشكيلل أط الختفيل الذ، ي يي  التنطيم الجيفعل  طي، ظ علي  أي  

 .ختلف عي   ل خًطات  إال اي  ي( دك طكفري) ينخذ إتجفه 

 
  

 مراجعة التعليم

تحليل 

الهداف 

 المساهمة

 تحليل 

خصائ

ص 

 الطلبة

تحليل 

الهداف 

 الخاصة

 تحديد

الطرق 

 التعليمية

 تحديد

 الوسائل

 والمصادر

 تصميم

لختباراا

 ت

التقويم 

 التشكيلي

دراسة 

الظروف 

 البيئية

 التعليمية

 تحليل 

 المادة 

 الدراسية 

مراجعة 

 التعليم
التقويم 

 الجماعي
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 : 1999أنمو ج الزيتون  .4
يتكطت أييطذج  يتطت يت    عيليف  ا ف يا طهل يعفلجا ي تط  التدري، ت ديد االهداف التدري يا  

اختيفر ا تراتيجيا التدري، اختيفر الط فئل التعليييا ت ديد ا فليب طادطا  تنطيم الًلاا اعداد يخًًف  

 :تل يتم  ل ضطئهف تيفيذ التدري، التدري، ال

 

 
  

 معالجة تدريس المحتوى

 تحديد الهداف التدريسية

 اختيار استراتيجيات

 اختيار الوسائل التعليمية

 تحديد اساليب وأدوات تقويم تعلم الطالب

 إعداد الخط التدريسية

 

 يتم في ضوئه تنفي  التدريس

جعة
التغ ية الرا
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 :النما ج العراقية 

 :2119أنمو ج البيض  -1

قدم قصل عاد العاف، االايض يظفم تعلييل يتكفيل يكطت يت االهداف طالي تط  طًرائ  التدري،  

ال رض يي  العل  ط   يدخل اليظم يايل الطااليشًا التعليييا طط فئلهف طا فليب التنطيم الطأ فلياهف 

ر ع ي تط  اليتعلييت طاليشفركا  ل إعداد أييطذج تدري ل يتكفيل ادالض يت يظفم الي فضرا  

 .التنليدي

 
  

اإلنمو ج التدريسي 

 المقترح

 مرحلة التقويم  مرحلة التنفي  مرحلة التركيب مرحلة التحليل

 التقويم األولي

 التكويني التقويم

 التقويم النهائي

 التصميم التجريبي

 تحديد مجتمع 

 الدراسة والعينات

 تكافؤ العينات

 ضبط المتغيرات

 صياغة الهداف

 إعداد التخطيط

 داد األدواتإع
تحليل العملية 

 التعليمية

 تنظيم المحتوى

 صياغة األهداف

 تحديد الطرائق

 النشاطات

الوسائل 

 التعليمية

تحليل العملية 

 التعليمية

تحليل الهداف 

 العامة

تحديد المحتوى 

 التعليمي

تحليل الحاجات 

 التعليمية

تحليل خصائص 

 المتعلمين

تحليل البيئة 

 الصفية
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 :2113انمو ج حسين  -2

كإجراءا  عيليا لت ني  اليجيطعا يت الخًطا  طالتًاينف  التراطيا اليت ل لا ال كفر يظريا اليظم  

 .اهداف طيطاتج تعليييا ي ددة

 
  

 التحليل

درا ا الايئا 

 الصفيا

تنظ

 يم

 تقويم

 تنفي 

 تحليل الخصائص احتياجات المتعلمين تحديد

 تحليل الهداف العامة 

 تنظيم المحتوى الدراسي تحليل المادة الدراسية 

 تحليل مصادر التعليم

مدخال

 ت

 عمليات

 مخرجات

 صياغة الهداف السلوكية

 تكويني تقويم تقويم مبدئي اختيار استراتيجيات

 تحديد النشطة التعليمية تهيئة الوسائل التعليمية

 اعداد الختبارات

 اعداد الخطط وتنفي ها

 التقويم في ضوء الهداف
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 :2115أنمو ج الفريجي  -3
ض ت،ئم اليفدة الدرا يا يطظفهف اليدر، طينديهف يت خ،ل  ير الدر،   خًطا  ييتظيا طيتيف نا علييف

 .ل هطلا اكت فب اليعلطيف  لد  اليتعلييت

 
 

 

 النمو ج المنظومي التعليمي

 ير لا الت ليل

المحتوى  تحليل

 التعليمي

 تحديد الهداف العامة

 تحليل البيئة الصفية

تحليل خصائص 

 المتعلمين

تحديد حاجات 

 المتعلمين

ير لا 

 التخًيً

تيظيم الي تط  

 لييلالتع

صياغة الهداف 

 السلوكية

تحديد طرائق 

 واساليب التدريس

إعداد الخطط 

 التدريسية

تهيئة وسائل 

 التعليم

تحديد النشطة 

 التعليمية

اعداد الختبارات 

 ةيالتقويم

 مرحلة التقويم مرحلة التنفي 

التصميم 

 التجريبي

ت ديد يجتيع 

 الا   طعيييت 

تكافؤ مجموعتي 

 البحث

 ضبط المتغيرات

صياغة الهداف 

 السلوكية

اعداد الخطط 

 التدريسية

 التنطيم االطلل

 التقويم التتبعي

 التقويم النهائي


