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عملية تخطيط منهجية تسبق التنفيذ. أو هندسة لشيء ما وفق معايير محددة، ويستخدم 

هذا المصطلح في كثير من المجاالت مثل: الديكور، والتصميم الداخلي، والهندسة، 

 والصناعة، والتجارة. 

من القرن  ةيعد علم تصميم التعليم من العلوم الحديثة التي ظهرت في السنوات األخير

العشرين ، وهو العلم الذي يبحث في كافة اإلجراءات والطرق المناسبة لتحقيق نتاجات 

تعليمية مرغوب فيها، والسعي لتطويرها تحت شروط معينة. ويحاول تصميم التعليم الربط 

بين الجوانب النظرية والتطبيقية للتدريس،فالجانب النظري يتعلق بنظريات التعلم خاصة 

فس بشكل عام. أما الجانب العملي والتطبيقي فيختص بتحديد الوسائل التقنية وعلم الن

 المختلفة.  

العديد من التصورات لتصميم التعليم يطلق عليها نماذج  تصميم التعليموقد قدم علماء 

لبناء الموقف التعليمية  Systematicتصميم التعليم. وهي توفر إطاراً إجرائياً نظامياً 

 اد التعليمية. أو إنتاج المو

 لقراراتاباختصار تعد نماذج تصميم التعليم بمثابة الضوء الذي يرشد المصمم التخاذ 

الصحيحة في كل مرحلة من مراحل تصميم الموقف أو المنتج التعليمي وتطويره 

 واستخدامه وتقويمه.

حول أسباب عدم تحقيق بعض األهداف معلمون اليطرحها هناك أسئلة كثيرة يمكن أن 

 همهذه التساؤالت في مدى صحة افتراضعن  اإلجابةأو كلها، ويكمن الجزء األكبر من 

 جيداً.. واقد حضر نهم بأ

هل كانت األهداف واضحة تماماً؟ هل كانت الشروط التي ستتحقق من خاللها  -

 األهداف محددة؟ هل كان المعيار المقبول من أداء الطالب لتحقيق الهدف محدداً؟
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 لماذا لم يحدث التعلّم؟ -

 ؟وهتسر الحصة على النحو الذي رسملماذا لم  -

 هل كانت المشكلة في االختبار؟ -

 لماذا كانت نتائج الطالب متدنية؟ -

 لماذا لم تؤِت الوسيلة التعليمية النتائج المتوقعة؟ -

 ؟درسالهي ينتنتهى الوقت قبل أن كيف ا -

فهناك إجراءات ومعايير وأسس تربوية يجب أن تراعيها حتى تصل إلى اإلعداد الجيد 

 ، منها على سبيل المثال:للدرس

 هل كانت المفاهيم التي سيتناولها الدرس محددة جيداً؟ -

لك كيف أن هذه المفاهيم والعمليات المتعلقة بها ترتبط تبين  التعليمإن نماذج تصميم 

فيما بينها، وكيف يمكن أن توظف لتحقيق التعلم والفعال، وتسير بك خطوة بخطوة نحو 

 تحقيق هدفك.  

وهنا تأتي أهمية نماذج تصميم التعليم فهي تقدم لك اإلرشادات الالزمة للسير في عملية 

ك في وحدة واحدة العديد من المفاهيم التي تعرضت بناء الموقف التعليمي. وهي تجمع ل

لها سابقاً في مجال أساليب التدريس ونظريات التعلم وتقنيات المعلومات واالتصال 

وأساليب التقويم، فال شك أنك قد سمعت باألهداف السلوكية، وبالتقويم التكويني، 

ي، وحل ، وبالتعلم التعاونوباالختبارات محكية المرجع، وبأنماط التعلم، وبالفروق الفردية

 ، وغير ذلك من المفاهيم المرتبطة بالمواقف التعليمية.المنظمات المتقدمةالمشكالت، و

هناك أسئلة كثيرة ال بد أن تجيب عنها أوالً قبل أن تقرر أن درسك قد أصبح جاهزاً 

تصل  ن، وحتى تستطيع القيام بذلك ال بد أن تسير في مراحل وخطوات محددة إلى أللتقديم

 إلى هدفك.

 هل أعددت التقنيات التعليمية بالشكل الصحيح؟ -

 هل اخترت التقنية التعليمية المناسبة؟ -

 هل اخترت أدوات التقويم المناسبة لقياس مدى تحقق األهداف؟ -

 هل اخترت اإلستراتيجية المناسبة لتقديم الدرس؟  -

http://vp.psyeduc.com/?p=1710
http://vp.psyeduc.com/?p=1710
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هل تحققت من هل تحقّقَت من قدرة الطالب على التعامل مع األهداف المحددة؟  -

 توفر المعلومات السابقة الالزمة لدى الطالب لتعلم المفاهيم الجديدة؟ 

ADDIE 

إن تصميم نظم التدريس عملية تهدف إلى التحقق من أن التعلّم ال يتم بالصدفة وكيفما 

اتفق، بل أنه بني وفق عملية ذات مخرجات محددة. ومسؤولية مصمم التدريس هي إيجاد 

 التدريس، ومن هذا المنطلق فإن النموذج ألهدافخبرات التعلّم التي تكفل تحقيق المتعلم 

م واحد من نماذج تصميم التعليم وهو أسلوب نظامي لعملية تصميم العام لتصميم التعلي

التعليم يزود المصمم بإطار إجرائي يضمن أن  تكون المنتجات التعليمية ذات فاعلية 

 وكفاءة في تحقيق األهداف.

( نموذج مختلف لتصميم نظم التدريس، بعضها معقد، واآلخر 011وهناك أكثر من )

كون من عناصر مشتركة تقتضيها طبيعة العملية التربوية، بسيط، ومع ذلك فجميعها تت

 النظرية السلوكية أوواالختالف بينها ينشأ من انتماء مبتكري هذه النماذج إلى خلفية 

، وذلك بتركيزهم على عناصر معينة في مراحل النظرية المعرفية أو النظرية البنائية

التصميم وبترتيب محدد، فهناك مرونة في تناول هذه العناصر حسب ما يراه المصمم، 

 عة التي يتلقاها، ومن ثم إجراء التعديل المطلوب.وحسب طبيعة التغذية الراج

من خمس مراحل رئيسة يستمد  ADDIE Modelيتكون النموذج العام لتصميم التعليم 

 النموذج اسمه منها، وهي كاآلتي:

 

Behaviorism

Cognitivism

 

Constructivism
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        Analysisالتحليل  .0

   Designالتصميم  .2

 Developmentالتطوير  .3

     Implementationالتنفيذ  .4

      Evaluationالتقويم  .5

جميع نماذج تصميم التعليم باختالفها  تدور حول هذه المراحل الخمسه الرئيسة, ويكمن 

 االختالف في نماذج التصميم التعليمي بحسب التوسع في عرض مرحلة دون األخرى.

األساس لجميع المرحل األخرى لتصميم التعليم، وخالل  حجرمرحلة التحليل تمثل 

 هذه المرحلة عليك أن تحدد المشكلة، ومصدرها، والحلول الممكنة لها.

وقد تشمل هذه المرحلة أساليب البحث مثل تحليل الحاجات، تحليل المهام، وتحليل 

 المحتوى، وتحليل الفئة المستهدفة.

أهداف التدريس، وقائمة بالمهام أو المفاهيم في العادة  المرحلةوتشمل مخرجات هذه 

التي سيتم تدريسها، وتعريفاً بالمشكلة والمصادر والمعوقات وخصائص المتعلم وتحديد 

 ما يجب فعله، وتكون هذه المخرجات مدخالت لمرحلة التصميم.

التعليمي إلى اإلجابة على عدد من األسئلة من أهمها  المصممفي مرحلة التحليل يسعى 

 يأتي:ما 

 ما هو الحاجات الخاصة بالمتعلمين؟ -

 ماهي الوسائل التعليمية المناسبة؟ -

 ما أهداف الدرس؟ -

 ماهو المحتوى العلمي المناسب وكيف سيتم عرضه؟ -

 كيف سيتم تقويم المخرجات؟ -

 

E 

I 

D 

A 

D 
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والمسودات األولية لتطوير المنتج التعليمي، وفي  المخططاتيشير التصميم إلى وضع 

تي التعليم يلمم وصف األساليب واإلجراءات والتي تتعلق بكيفية تنفيذ عهذه المرحلة يت

 والتعلم، وتشمل مخرجاتها ما يأتي:

 تحديد التقويم المناسب لكل هدف.  -

تحديد أهداف األداء )األهداف اإلجرائية( بناء على أهداف الدرس ومخرجات التعلّم  -

 ف.بعبارات قابلة للقياس ومعايير لألداء الناجح لكل هد

تحديد استراتيجيات التدريس بناء على األهداف، وفيها يتم تحديد كيفية تعلم الطالب،  -

 ؟إلخالة، أو المجموعات التعاونية، ..هل سيكون ذلك من خالل المناقشة، أو دراسة الح

  وضع تصميم مبدئي مبسط للوسيلة التعليمية. -

عملية التصميم من مخططات  مخرجاتيتم في مرحلة التطوير ترجمة 

حقيقية، فيتم في هذه المرحلة تأليف وإنتاج مكونات الموقف  مواد تعليميةوسيناريوهات إلى 

أو المنتج التعليمي، وخالل هذه المرحلة ستقوم بتطوير التدريس وكل الوسائل التعليمية 

  (Hardware)التي ستستخدم فيه، وأية مواد أخرى داعمة، وقد يشمل ذلك األجهزة 

.(Software)والبرامج 

يتم في هذه المرحلة القيام الفعلي باستخدام الوسيلة التعليمية، سواء كان ذلك في الصف، 

أو بالتعلم اإللكتروني، أو من خالل برامج الحاسب، أو غيرها. وتهدف هذه المرحلة إلى 

فهم  جب في هذه المرحلة أن يتم تحسينتحقيق الكفاءة والفاعلية في المنتج التعليمي، وي

 الطالب، ودعم إتقانهم لألهداف. 

وتشمل هذه المرحلة إجراء االختبار التجريبي والتجارب الميدانية للمواد والتحضير 

البعيد، ويجب أن تشمل هذه المرحلة التأكد من أن المواد والنشاطات  المدىللتوظيف على 

ب، وأن المعلم مستعد وراغب باستخدام هذه المواد، التدريسية تعمل بشكل جيد مع الطال
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ومن المهم أيضا التأكد من تهيئة الظروف المالئمة من حيث توفر األجهزة وجوانب الدعم 

 األخرى المختلفة.

 مهام المعلم في هذه المرحلة:

 يطبق أهداف الدرس والنشاطات والتقويم. -

 يوجه الطالب للتعلم -

 يقدم التغذية الراجعة -

في هذه المرحلة يتم قياس مدى كفاءة وفاعلية التدريس، والحقيقة أن التقويم يتم خالل 

وقد  وبينها وبعد التنفيذ، المختلفةجميع مراحل عملية تصميم التعليم، أي خالل المرحل 

 يكون التقويم تكوينياً أو ختامياً.

 

، وهو تقويم مستمر أثناء كل مرحلة وبين Formative Evaluationالتقويم التكويني 

 ائية.الوسيلة التعليمية قبل وضعها بصيغتها النه إنتاجالمختلفة، ويهدف إلى تحسين  المراحل

ويكون في العادة بعد االستخدام الفعلي  ،Summative Evaluationالتقويم الختامي 

تفاد ، ويقيم هذا النوع الفاعلية الكلية للتدريس، ويسالتعليميةللبرنامج التعليمي أو الوسيلة 

و أ من التقويم النهائي في اتخاذ قرار حول شراء البرنامج التعليمي على سبيل المثال

االستمرار في التدريس أو التوقف عنه.

 


