
 التعليم المبرمج
باين ذا    نالاتعل.  مماأصبحت تقنيات التكنولوجية الحديثة مستعملة بشكل كبير مختلف مجااتت 

مج الا   ععتبار اثرثار عايويا ذا  ذا ا المجاال مان مازل ماا عميا   يان التقنيات نجد التعلي. المبار 
غيار  مان التقنيااته مذاو ماا تاوق نت ار  لا  ذا  ذا ا العارا مان مازل محاملاة  ي اا  تعر ا  

مقواياد مبااد   مأعضاام وات  يداد الوحادات البرمجياةه  مأنواي  مك ا مأذ. أذداذ للتعلي. المبرمج 
 تعترض  مبعض السلبيات الت   التعلي. المبرمج مممي ات

 :التعليم المبرمج  تعريف-1
ظهاار التعلااي. المباارمج ذاا  أماياال العشاار نات ماان القاارب العشاار نه مذااو يبااا   ياان  ر قااة للتااد    
تقس. ذيها الماد  الد اتية ب ر قاة من يياة  لاط م اوات صامير  منيماة ذا  تتااب   لا  كال م او  

مذو احد أتالي  الاتعل. الا ات  م التا  تمكان المارد مان أب ععلا. منها اتتجابة اعجابية من التلمي   
نمس  بنمس  ذاتيا بوات ة برنامج ايد بأتلوب ماص عستند  لاط النير اة لسالوكية رنير اة تاكينر  
ذاا  يلاا. الاانم    ذاا ا البرنااامج ععاارا الماااد  التعليميااة ذاا  صااو   كتاااب مباارمج أم أدا  تعليميااة 

ساابقا همتقساا.  لااط أجاا ا  أم محاادات صاامير  م ت ينتقاال المااتعل. ماان مذايل. مباارمج همتعااد العلميااة م
  ااا   لااط إماار  ت بعااد اجتياااو او ااا  اثمل م تنمياا  مااا ع لاا  مناا  بمااو   صااحيحة  م التعلااي. 
المبرمج بايتبا   تعليما ذاتيا يت. في  التمايل بين التلمي  م المد س  لط أقماط د جاة مان د جاات 

لبرنامج التعليم  ال   ععد  بمها   أم يوض  ذ  إلة تعليمياة م بواتا ة الكماعة م ذلك من مزل ا
 البرنامج التعليم  المبرمج عست ي  التلمي  أب عستقبل الماد  لتعليمية 

 :أهداف التعليم المبرمج  -2
 تعل. المرد كيفية م املت  أم مما تت  للخبرات التعليمية بنمس   -
 وان  الموقف التعليم  تأريد قد   المتعل. يلط  د اك ج -
 اتتخدام المتعل. لقد ات ، متوظي  اتتعدادات  ذ  تبيل الوصول  لط غايت   -
 المرمنة ذ  ا لمما تة العملية للمتعل. مذقا ومكانيات  الد اتية أم التحميلية  -
  رساب المتعل. الثقة بنمس  نتيجة تحمل  مسؤملية التعلي. ماتيتماد يلط قد ات  ال اتية  -
 : أنواع التعليم المبرمج -3

 ذناك نوياب  ييسياب من البرمجة ذما اثتلوب الخ   م اثتلوب التمر ع 
مايلية عقاوم يلاط تحليال المااد  الد اتاية أم التح skiner» تاكينر « + اثتلوب الخ  : ذاو ل 

ثج ا  مستقلة عسمط كل منها   اا  متتاوالط اث ار ذا  نماي أذقا  مساتيي. متقادم اثتاةلة مباعار  
ذ  البرنامج الخ  هبحيث عمكر التلمي  م عكت   جابت  هم تسمط البرمجاة الخ ياة ببارامج الخاي 

  ااا  المسااتيي.ه الاا   يباادأ ماان الساالوك اثملاا   لااط الساالوك النهاااي  الم لااوب هم لاا لك ذاااب كاال 



يتضمن اتتتجابة المحيحة لإل ا  السااب?ه باوضااذة  لاط المعلوماات الجدياد  م المنبهاات أ  
  ب اتتجابة التلمي  يت. تع   ذا مباعر  

مينااد  عشاامل او ااا  « crawder» + اثتاالوب التمر عاا  :م عااود المضاال ذاا  ابتكااا    لااط كاارامد 
نوع اتمتيا  من المتعدد ه عجي  يلي  المتعل. ذقر  أم ذقرتين من المعلومات  ث. يوج  تؤات من 

بامتيا   جابة ماحد    ذإذا كانت اوجابة صحيحة ع ل  البرنامج من الماتعل. اتنتقاال  لاط   اا  
إمر أصع  ه  ما  ذا كانت اوجابة ما ةة ذاب المتعل. ينتقال  لاط تقاو . تشخيما  يزجا    م 

ة التمر عيااة أتاالوب تشخيماا  لنااواح  القااو  م عسااتمر ذاا  ذلااك حتااط عختماا  الخ ااأ    ب البرمجاا
 الضعف ذ  التعلي. م أتلوب يزج  لألم ا  

 م وات  يداد الوحدات البرمجية -4
 التعرق يلط المتعل. من حيث تن  م مستوى اتتعدادات  العقلية م مستوا  الد ات   -
 تحديد نوع النشاط مالسلوك الم لوب من المتعل.  -
 لهدق المراد التوصل  لي  من البرنامج تحديد المستوى م ا -
 تحديد الخ وات الزومة لتحقي? الهدق النهاي   -
-اتتتعانة ببعض المثيرات المسايد  م المثيرات الحادثاة التا  عمكان أب تساايد الماتعل. يلاط  -

 تع      -اتتجابة –اتتتجابة المحيحةرمثير 
 نهايية تجربة الكتاب المبرمج قبل اتتخدام  ذ  صو ت  ال

 تقو . البرنامج م تعديل   -
 كتابة البرنامج ذ  صو ت  النهايية  -
 مباد  التعلي. المبرمج  -5
 تقسي. كل يمل أم مهمة  لط الخ وات الممير  الت  تتكوب منها  -
 اتتتجابة م المشا كة اتعجابية  -
 المعرذة المو  ة لنتيجة اتتتجابة الت  تمت أم التع     -
 ذ  التعل. حس  قد   المتعل. الشخمية السير  -
 اتيتماد يلط التقيي. ال ات  للمتعل.  -
 قوايد التعلي. المبرمج  -6
 أب تماغ أذداق البرنامج بعبا ات تلوكية تحدد تلوك المتعل. م تمف أدا  قابز لليياس  -
أم اتمتيااا  أب تحاادد عاارمط اثدا هذيوضااا لبرنااامج مااا  ذا كاااب الم لااوب ذااو  نشااا   جابااةه  -

 من بين  جابات متعدد  



أب عحااادد الموضاااوع التعليم هالااا   تااايتلقط البرناااامج ه م أب نحااادد تلاااك المعلوماااات التااا  ذااا   -
متنامل الباحث ه حتط ت عقدم للمتعل. برنامجا عقوم يلاط مساتوى تحليلا  معاين غيار متاوذر لادى 

 المعل. 
أب عحرا ماض  البرنامج يلط يدم حشد الكثيار مان المعلوماات ذا  كال   اا ه تمادعاا لوقاوع  -

 المتعل. ذ  اثم ا  ه ماب يتومط المبرمج البسا ة م الوضوح 
أب ععنااط ماضاا  البرنااامج بتج يااة الماااد  التعليميااة ذاا  ا اار صاامير  عسااهل تعليمهااا م اوجابااة  -

 يليها م ك ا ديمها 
 امج بأتلوب مبرات مشوقةه عحم  المتعل. يلط اتنتبا  م التركي  أب يبنط البرن -
 أب عشتمل الخبرات المرحلية الت  عمكن تقدعمها كنوع من المراجعة بعدد معين من اث ر  -
 
 ممي ات التعلي. المبرمج -7
يتمااو  التعلااي. المباارمج يلااط  ر قااة التعلااي. الحااال  ذاا  معاادل التقاادم ذاا  الااتعل. مذاا  امتمااا   -

 رثير من مقت التعل. م جهد  
يتماااو  التعلاااي. المبااارمج ذااا  حجااا. التااا كر ه م اااول ماااد  احتمااااف الماااتعل. باااالخبر  المتعلماااة ذااا   -

 ال ارر  
 يتمو  التعلي. المبرمج ذ  تجر د الخبر  م تعميقها م انتقال اثر التد     لط مواقف يديد   -
تعل. بال ر قاااة التقليدعاااة ه غيااار أب ذااا   عمكااان اتاااتخدام حاااواذ  داملياااة أم دماذااا  أملياااة ذااا  الااا -

الحواذ  تتأثر بعوامل يديد  مثل : عخمية المعل.،أم  بيعة المتعل. م ميل  للخبر  المراد تعلمهاا، 
أما ذ  التعلي. المبارمج ذإنناا نزحان أب لحاواذ  لداملياة أم الداذعياة اثملياة تكاوب كنتيجاة من يياة 

 منتيمة  تتتخدام التع    م اتتتجابة ب ر قة
حيااث ععتمااد المااتعل. يلااط  تعر اا  أم مااا ذااو التعلااي. المباارمج :ذااو نااوع ماان الااتعل. الماارد  الاا ات 

الماتعل. ذاتا  مجعجابيتا  ذا  تحقياا?  نمسا  ذا  تحقيا? متحمايل نتاايج الاتعل. ذهاو ععتماد يلاط نشااط
 أذداق التعلي. مذلك من مزل متايل ماصة مثل :

 أجه   الكمبيوتر –المو  إتت التعل.  –م اثذز –الشرايا  –الكتيبات 
  
 

 ممي ات التعلي. المبرمج
 ممن مي ات التعلي.

مباعاار   المباارمج أناا  يتناتاا  ماا  الماارم  المردعااة للمتعلمااين كمااا أناا  ععاارق المااتعل. نتااايج تاالوك 
 ذينتقل  لط مرحلة جديد  أم عحامل مر  أمرى للتعل.  



 م :التطور التاريخي لفكرة برمجة التعلي
 5295 ترجا   لااط أذز ااوب ذاا   تباياا  ماانهج المحاام   ثاا. امتاارع يااال. الاانم  اتمر كاا  ر باارس  

العااال. اتمر كاا   ثاا. جااا إلااة صاامير  للتمااحيا الاا ات  ملكاان كاناات لزمتبااا ات النمسااية الخاصااة  
مكانات امل  علط الحيواناات  تكنير مؤت  التعلي. المبارمج ملكنا  اذات. باإجرا  التجاا ب اتعاترا 

 مالمانياا مكثيارثا.  با? ذا  كال مان انجلتارا  أمر كاادملة اذتمت به ا النوع من التعلي. مت و   ذا  
الناوع مان التعلاي. مان المجاال الماناي  ارثار مان المجاال  من الدمل الشرقية ذما  ذرنساا اذات. ذا ا

ذا  المجاال الترباو  مماصاة ذا  حالاة الناوع مان التعلاي. بشاكل أمتا   ث. بدأ ت بي? ذا ا التربو   
 مالضبي التجر ب    توذر امكانات التجر  

 -يناصر التعلي. المبرمج :
 لتعليم المبرمج عنصرين هما :

 تنيي. الماد  التعليمية   -5
 تخ يي الماد  متهيةتها بمو   كماعة  -9

 المبرمج هي : أهداف التعليم
 بنمس    ت  لخبرات التعلي.تعلي. المرد كيفية م املت  ممما ت -5
 تأريد يلط قد   المتعل. يلط  د اك جوان  الموقف التعليم    -9
 اتتخدام المتعل. لقد ات   -3
 المرمنة ذ  المما تة العملية   -4

 خصائص التعليم المبرمج :
  و اد  المايلية للتعل. -5
 ا تماع كما   التعلي.   -9
 تكو ن اتجاذات اعجابية نحو التعلي.   -3
 تحقي? نتايج التعلي.  -4
 اتقتماد ذ  ومن التعلي.   -5
 تسايد يلط  تقاب التعل.   التم عة الراجعة الت -6

 :أهميه التعليم المبرمج
  ي ا  ذرصة لجمي  المتعلمين ذ  التعل. ال ات    -5
 المتعلمين   و اد  تمايل -9
 ال ايد يلط المعل.   تقليل الع   -3
 ترية التعل. مالكشف ينها   مرايا  المرم  المردعة ذ  -4
 التمل  يلط اثيداد الكبير  من المتعلمين   -5



 ارتساب المتعلمين الجوان  المعرفية ذ  المنهج   -6
 

 المبادئ  التي يرتكز عليها :ينتهج الطريقة الحوارية .
 ينقل الماد  العلمية لل ال  دمب التدمل لتع    اتعجاب   عقوم يلط ا النشيعحق? مبدأ التعل. 

ذايلية   ثا   متحقي? المباعر من قبل المعل. م  مرايا  ظرمق كل  ال  مقد ات  يلط حد 
 تقو . أيمال ال ال  أمل بأمل  المتعل.

 خطوات  تنفيذ التعليم المبرمج:
 صمير    تحليل الماد  العلمية متمسيرذا  لط أج ا  -5
يااداد كبياار  ماان   مضاااع يمليااة البرمجااة للقايااد  التاا  تسااتوج  تكيياا  الماااد  لتتناتاا  ماا  -9

 ال زب ين  ر ? التقو . أم المراجعة المستمر   
 يلط ذيةة مواقف تعليمية ممممة لتعلي. ال زب المنهج   يمل البرنامج -3
 نش ا  يلط ضرم   بقا  ال ال  ذايز اعجابيا  أب تكوب البرامج تؤكد -4
 بنتايج تعلم  مباعر  م  تقو م    أب تكوب البرامج تل. ال ال  -5

 :انماط من التعلي. البرامج
 نمط برس :

 عقدم لل ال  قايمة من اثتةلة متعدد  اتمتيا    ممن
 أمثلة أم عجي  ال ال  بضمي قل. مدب  ذ  ماحد من ذتحات أ ب  ذ  اللوحة  

 سكينر : نمط
  ت القمير  متكوب يلط ذيةة اورمال ذ  اوجاباتععرق بنمي الخ وا

ذا  أرثار مان م او   يوصف بأن  البرنامج المتمرع مذو يت. ين  ر ? تنيي. المااد  نمط كرودر :
توجيااا  ال الااا   مكااال م اااو  تكاااوب يلاااط ذيةاااة أتاااةلة امتياااا  مااان متعااادد م هااات. ذااا ا الناااوع يلاااط

مميااا ات ذااا ا الناااوع انااا   لإل ااازع يلاااط الم  اااد مااان الماااواد العزجياااة الموجاااود  ذااا  البرناااامج ممااان
  عستخدم نتايج البرنامج لتشخيص قو  أم ضعف المتعل.

 متأم  البرمجة أتلوباب :
متوالياة مان المعلوماات منيماة تنييماا دقيقاا  اثتلوب الخ   : مذو أب ععرا يلط الماتعل. -5
تحليل الماد  الد اتية ثجا ا  مساتقلة عسامط كال منهاا  ل منها مثير تتتجابة مزيمة متقوم يلطر

بارامج  –حج. الممحة الواحد  ممن أنما ا  : بارامج اويااد     ا  م كوب كل   ا  ت ي  د يلط
 المتعدد    برامج المسا ات –التخ   

 من المعلومات   ذقر  أم ذقرتين أتلوب البرمجة التمر عية : م شمل ذنا او ا  يلط -9
 عملية البرمجة :



 لها اث بعة يناصر التالية : تبد أب يتواذر
 تحديد السلوك النهاي  مالمبدي  بكل دقة   -5
 تقدع. الماد  ذ  عكل   ا ات  -9
 اتتخدام مختلف أنواع التع      -3
 التقو .-4

 خطوات إعداد الوحدة المبرمجة :
 الهدق من البرنامج   تحديد -5
 تحديد مستوى المتعلمين   -9
 كتابة او ا    -3
 رتابة البرنامج بمو   أملية   -4
 مرحلة التقو .   -5

  اااا ات  –تنمياااة المعلوماااات    اااا ات –أناااواع او اااا ات ذااا  التعلاااي. المبااارمج :  اااا ات تمهيدعاااة 
  اااا ات  –  اااا ات التعلاااي.  –اد  اويااا   اااا ات –  اااا ات المراجعاااة  –  اااا ات الاااربي  –التمييااا  
 –  ااا ات اتمتبااا   – د اك العزقااات    ااا ات –  ااا ات تسلساال  –  ااا ات محاادد   –التخ اا  

   ا ات التقو .  
 المصطلحات التي ظهرت في البحث : بعض

  البرمجة : الماد  المراد تد  سها -5
الماد  التعليمياة يلاط  ب المألوق م عدالكتاب المبرمج :رتاب يوحد الماد  التعليمية غير الكتا -9

 ذيةة   ا ات  
 الت  يترك  ذيها البرنامج   او ا  :ذو الوحد  اثتاتية السلوكية -3
الساااابقة مالتااا  تت لااا  مااان الماااتعل.  المثيااار :ذاااو تاااؤال م ااارمح ذااا  او اااا  يااان المعلوماااات -4

 اتتجابة معينة 
 ينشا  المتعل.   اتتتجابة :ذو الجواب ال   -5
 الكتابة مالن ? ماثدا    اتتتجابة الياذر  :تلوك عمكن مزحيت  من قبل اآلمر ن مثل -6
 مثل الضمي يلط و  المتعل.   اتتتجابة المنشأ  :ذ  اوجابة الت  عحدثها المتعل. -7
تيهر للمتعل. أم توج  الماتعل. لخ او  أمارى  التع    أم التديي. :ذ  اوجابة المحيحة الت  -8

  ر التم عة الرجعية  
 بعض االنتقادات التي وجهت لهذا النوع من التعلم:

 الضرم   اب ال ر  الت  نجحت ذ  تعلي. الحيوانات تنجا ذ  تعلي. اثذراد  لي  من -5



 اب تعااارا يليااا اتاااتخدام اآللاااة فيااا   ذاناااة للمعلااا. واس لكرامتااا  مال الااا  ت يرغااا  ذقاااي ذااا   -9
بعيد  ين ماد   الماد  بمو   إلية ملكن  عحتاج  لط أب يوج   لي  اتنتبا  لما يواجه  من مشكزت

 الد اتة  
 
 
 
 
  
 
 
  
 


