مقدمة :
إن التصمٌم التعلٌمً ٌهتم بفهم طرق التعلٌم و االستراتٌجٌات المخطط لها للوصول
إلى قرار حول أفضل الطرق لتحقٌق التغٌر المرغوب فً معارف الطالب .و من
المفاهٌم المهمة فً التصمٌم التعلٌمً ،بناء نموذج لتصمٌم التعلٌمً من خالل
توضٌح و عرض العالقة بٌن الخطوات و كٌف تحدث الخطوات بتعرٌف مكونات
النماذج .
فالشكل التالي يوضح تصور مقترح لنموذج تصميم تعليمي

شكل()1تصور مقترح لنموذج تصميم تعليمي
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و يتكون النموذج من  7خطوات و تتضمنها تفرع وصفي وهي كالتالي:
التقويم قبلي :
تقدٌم اختبار لتحدٌد خبرات المتعلمٌن و معلوماتهم السابقة عن المادة و
توقعاتهم الخاصة بالتعلم ألن هذا التحدٌد ٌساعد على معرفة األشٌاء الحدٌثة
التً ٌحتاج المتعلم إلى معرفتها و ٌتم حذف ماتعلمه بالفعل من قبل .
(شمى،اسماعيل.)86 :2008،

دراسة خصائص الفئة المستهدفة :
و ٌقصد بها تحدٌد خصائص المتعلمٌن (العٌنة المستهدفة،التالمٌذ) األكادٌمٌة
و اإلجتماعٌة و النفسٌة (شمى،اسماعيل.)91 :2008،

تحليل المحتوى:
بعد دراسة خصائص الفئة المستهدفة ٌ ،حٌن الوقت لتحلٌل هذا المحتوى المعد
مسبقاً .لذا ٌجب اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل :ماذا ٌتم تضمٌنه فً المحتوى ؟
أي الطرق ستستخدم لتوصٌل هذا المحتوى ؟(.عبدالعزيز)86 :2008،
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وهذا يتطلب تحديد:
 صياغة األهداف اإلجرائية:
البد أن ٌكون المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة  .وهذا ٌنسجم مع األسلوب النظامً
الستخدام تكنولوجٌا التعلٌم .فتحدٌد األهداف هً احد العناصر الحٌوٌة فً أسلوب
النظم فاألهداف هً التً تحدد المحتوى و األنشطة التعلٌمٌة .
فالهدف السلوكي أو التعليمي هو نمط السلوك أو النتٌجة التعلٌمٌة المراد من المتعلم
أداؤها ضمن ظروف وشروط محددة قابلة للمالحظة و القٌاس .
و ٌكون التركٌز على السلوك أو النتٌجة أو األداء فً تحقٌق الهدف القابل للمالحظة
و التقوٌم .و هذا ٌمكن المعلم من رؤٌة عملٌة التعلم بمنظور واضح لألسباب التالية:
ٌ .1مكن المعلم تحدٌد أنواع التعلم و تحدٌد األهداف التعلٌمٌة التً ٌرٌد من
الطالب تحقٌقها .
ٌ .2مكن المعلم من اختٌار الطرائق و األسالٌب التً تناسب التعلٌم و التعلم .
ٌ .3مكن المعلم من إظهار نتائج التعلم من سلوك المتعلم و أدائه .
ٌ .4مكن المعلم من تقوٌم نتائج التعلم و مدى ما تحقق من األهداف التعلٌمٌة .
(شحادة)30-29 :2006،
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 .5تسهل التخطٌط للموقف التعلٌمً  ،فإذا حددت أهداف الدرس و أن غاٌته هً
نجاح المتعلم فً أداء مهام محددة  ،سهل التخطٌط لموقف تعلٌمً ٌتٌح
للمتعلم الفرصة لممارسة هذه المهام .
 .6تفٌد فً توجٌه جهود المتعلم فإذا عرف المتعلم ما المطلوب إنجازه ،فإنه
ٌستطٌع توجٌه جهوده نحو هذه المهمة و انجازها فً أقل وقت و جهد.
(سالمه)255 :2007،

 استراتيجيات التعليم :و ٌقصد بها طرق التدرٌس المتبعه و اإلجراءات
لتحقٌق األهداف منذ مقدمة الدرس و حتى التهٌئة لدرس القادم فٌجب تحدٌد
استراتٌجٌة التدرٌس و التنوٌع (تعلم تعاونً ،التعلم بإثراء البٌئة اإلبداعٌة ،
تعلم ذاتً  ،تعلم بالعمل ،تعلم باللعب ..و غٌرها ) .
 أنشطة التعليم و التعلم:و تتضمن األنشطة من نشاط استهاللً(مقدمه ) و
نشاط بنائً و نشاط نهائً .

 تقنيات التعليم :عملٌة منهجة منظمة فً تصمٌم عملٌة التعلٌم و التعلم  ،و
تنفٌذها  ،و تقوٌمها ،فً ضوء أهداف محددة تقوم أساسا على نتائج البحوث
فً مجاالت المعرفة المختلفة  ،و تستخدم جمٌع الموارد المتاحة البشرٌة
وغٌر البشرٌة  ،للوصول إلى تعلم أكثر فاعلٌة وكفاٌة.
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فتقنٌات التعلٌم تشمل جانبٌن النظري و التطبٌقً إذ أنها تقدم إطاراً معرفٌا
لدعم التطبٌق  ،و توفر قاعده معرفٌة حول كٌفٌة التعرف على المشكالت
التعلٌمٌة و حلها  .فتقنٌات التعلٌم علم متجدد ال ٌقف عند حدود استخدام
االجهزة التعلٌمٌة و صٌانتها  ،بل ٌتأثر بالتغٌرات النظرٌة التً تواجه
المجال و تطبٌقاته .و حددت جمعٌة االتصاالت والتكنولوجٌا التربوٌة
األمرٌكٌة( )AECTمفهوم تقنيات التعليم بأنها النظرٌة و التطبٌق فً تصمٌم
العملٌات  ،و المصادر و تطوٌرها  ،و استخدامها  ،و إدارتها  ،و تقوٌمها
من أجل التعلم ( .شمى،اسماعيل)17 ،15 :2008،

التقويم التكويني :
عرف التقوٌم بأنه هو عملٌة التحقق بالتجربة أو االختبار من مجاالت قرار معٌن
موضع االهتمام و انتقاء البٌانات المناسبة  ،و جمع و تحلٌل هذه البٌانات من أجل
التوصل إلى معلومات تلخٌصٌة تفٌد صانعً القرارات فً االختٌار بٌن البدائل .
(عالم)2003،
وٌطلق علٌة أحٌانا اسم التقوٌم التطوري .وٌجري التقوٌم البنائً فً فترات مختلفة
أثناء تطبٌق المنهج  ,بغرض الحصول علً معلومات تساعد فً
مراجعةالعمل.
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=51&topic_id=1533
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تنفيذ التعليم :
تصور لكٌفٌة تنفٌذ البرنامج لتحقٌق أهدافه التعلٌمٌة و التً البد أن ٌراعى
فٌها التتابع و الترابط بٌن عناصر عملٌة التعلم.

التقويم النهائي:
وفٌه تجرب المنظومة على عٌنة كبٌرة ممثلة لنوعٌة المتعلمٌن فإذا كانت
نتائج التقوٌم تؤكد تحقق األهداف ٌتم اإلنتقال إلى مرحلة اإلستخدام أما إذا لم
تحقق األهداف فٌتم تعدٌلها (تغذيه راجعه)( .شمى،اسماعيل)86 :2008،
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