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منمنتجهيالطريقةاواملادةاواجلهازاواآللةنعترببينما

التقنيةمنتجات



التكنولوجيا/التقنية/تعريف التقنيات

ت تطبيق منظم حلقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات العلم يف الواقع الفعلي ألي جمال من جماال•

.اإلنسانية

:سؤال للمناقشة

:اذكري مثال على احد منتجات التقنيات التالية

تقنيات الطب•

اإلتصاالتتقنيات •

تقنيات التعليم•

تقنيات الزراعة•



مفهوم التكنولوجيا

كما يتضح يف إمجاع العديد من التعريفات على أن كلمة تكنولوجيا تعين 

«الدراسة العلمية التطبيقية»

«هي علم تطبيق املعرفة يف األغراض العلمية بطريقة منظمة»أو بعبارة أخرى 



التقنية أو التكنولوجيا إذن هي تطبيق نظمي حلقائق

علي ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظريات العلم يف الواقع الف

.  ألي جمال من جماالت احلياة اإلنسانية

مفهوم التكنولوجيا..



عمل  تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآللة واألفكار واآلراء وأساليب العمل واإلدارة حبيث ت:يعرفها تشارلز هوبان على أنها 

.داخل إطار واحد

اآللـــةاإلنســان

األفكـــار

واآلراء

أســــاليب

العمل

اإلدارة

مفهوم تكنولوجيا التعليم



مفهوم تكنولوجيا التعليم..

عملية مركبة متكاملة تتضمن األفكار و األفراد واألساليب واألجهزة  »

مية اليت  وتنظيمها لتحليل وتصميم وتنفيذ وتقويم احللول للمشكالت التعلي

«تتطلب تعلما هادفا ومضبوطا

AECT



:تكنولوجيا التعليم على أنها تتألف من عدة عناصر أساسية هيبريقزوقد عرف 

.املتعلقة بتصميم العملية التعليميةاإلجراءات -1

.واألدوات التعليمية اليت تستخدم يف التعليماألجهزة -2

معا( 2)و ( 1)يف ماجاء-3

مفهوم تكنولوجيا التعليم..



مكونات تكنولوجيا التعليم؟



عمل  تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآللة واألفكار واآلراء وأساليب العمل واإلدارة حبيث ت:يعرفها تشارلز هوبان على أنها 

.داخل إطار واحد

اآللـــةاإلنســان

األفكـــار

واآلراء

أســــاليب

العمل

اإلدارة

مفهوم تكنولوجيا التعليم



عالقة تقنيات التعليم ببعض املصطلحات األخرى

الرتبية التكنولوجية•

الوسائل التعليمية•

تقنيات املعلومات•

التقنية يف التعليم•

:سؤال للمناقشة

ما الفرق بني الرتبية و التعليم؟



الوسائل التعليمية

Instructional aids

كل ما يستخدمه املعلم واملتعلم من أجهزة وأدوات ومواد وأي مصادر أخرى  

داخل حجرة الدرس، وخارجها بهدف إكساب املتعلم خربات تعليمية حمددة  

.بسهولة، ويسر ، ووضوح مع االقتصاد يف الوقت واجلهد املبذول



تكنولوجيـــا

التعلـيـم

الوســـائل

التعليمية

:توضيح العالقة بني الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم وميكن 



تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

.الوسائل التعليمية متثل جزءا من منظومة تقنيات التعليم 

.ي كما أنها يف تطورها التارخيي مهدت لظهور تقنيات التعليم مبفهومها احلال



التطور التارخيي ملفهوم الوسائل 

التعليمية

مرحلة التسمية على ضوء احلواس

وسائل  

بصرية

وسائل  

مسعية

وسائل  

مسعية  

بصرية

مرحلة التسمية على 

ضوء دورها يف 

التدريس

معينات  

تدريس

وسائل  

ايضاح

ها  مرحلة التسمية على ضوء ارتباط
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دواعي االهتمام بتكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية

تفاقم مشكالت  

التعليم

خصائص  

التكنولوجيا

مواكبة النظام  

العاملي اجلديد

ة تأصيل الرتبي
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مر  التطوير املست
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تكنولوجيا التعليم يف اململكة العربية السعودية



كيف ننتج وسيلة تعليمية؟

وهل حنتاج تعلم كيف ننتج؟



ملاذا ننتج الوسائل التعليمية؟

.ارتفاع أسعار النماذج اجلاهزة بشكل كبري ودائم•

اليت يشملها تطوير الوسائل( اإلنتاج)أن الطالب يتأثر أو يتعلم من خالل عملية االبتكار •

.التعليمية

كوناتها أن تصميم الوسيلة أو إعدادها يدفع املتعلم إىل التعلم؛ ألن إعداد الوسيلة يعرف املتعلم مب•

.و أهدافها

.توضيح املفاهيم الصعبة من خالل الوسائل التعليمية•

.اديةالوقت الكبري الذي يقضيه املتعلم يف التدرب على استخدام النماذج اجلاهزة والتكلفة امل•

.اإلنتاج احمللي للوسائل يؤدي إىل تطوير املنهج•



أسس إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية

ة األسس النفسي

إلنتاج الوسائل 

التعليمية

نتائج الدراسات 

السابقة

اخلطوات 

العلمية وفق 

أسلوب النظم



مفهوم التصميم التعليمي

إجراء منظم لتطوير مواد او برامج تعليمية يتضمن •

حتديد ما ينبغي)التحليل:مثلخطوات وعمليات مهمة 

جيب حتديد الكيفية اليت)و التصميم(تعليمه وتعلمه

أليف ت)والتطوير (أن يتم بها التعليم و حيدث بها التعلم

جيات استخدام املواد او االسرتاتي)والتنفيذ(او انتاج املواد

تقرير مدى كفاية)و التقويم(يف سياقها املقصود

(النظم التعليمية



مهارات التصميم التعليمي

مهارات 

م التصمي

يالتعليم

التحليل

التخطيط

التنفيذالتطوير

التقويم



أشهر مناذج التصميم التعليمي
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مراحل التصميم التعليمي

A
Analysisالتحليل 

Designالتصميم 

Developmentالتطوير 

Implementationالتنفيذ 

Evaluationالتقويم 



Analysisمرحلة التحليل 

ما أهداف الدرس؟•

ما املخرجات أو الكفايات اليت سيظهرها الطالب حتقيقًا لألهداف؟•

كيف سيتم تقويم املخرجات؟•

من الفئة املستهدفة؟•

ما احلاجات اخلاصة للمتعلمني؟•

كيف سيتم حتديد احلاجات؟•



Designمرحلة التصميم 

صــف يشــري التصــميم إىل وضــع املخططــات واملســودات األوليــة لتطــوير عمليــة التــدريس، ويف هــذ  املرحلــة يــتم و          

:األساليب واإلجراءات واليت تتعلق بكيفية تنفيذ علمييت التعليم والتعلم، وتشمل خمرجاتها ما يأتي

حتديد أهداف األداء . بناء على أهـداف الـدرس وخمرجـات الـتعلعم بعبـارات قابلـة       ( األهداف اإلجرائية)1

.للقياس ومعايري لألداء الناجح لكل هدف

حتديد التقويم املناسب لكل هدف. 2.

حتديــد اســرتاتيجيات التــدريس بنــاء علــى األهــداف، وفيهــا يــتم حتديــد كيفيــة تعلــم الطــالب، هــل       . 3

إخل؟.. سيكون ذلك من خالل املناقشة، أو دراسة احلالة، أو اجملموعات التعاونية، 



Developmentمرحلة التطوير 

يــــتم يف مرحلــــة التطــــوير ترمجــــة خمرجــــات عمليــــة التصــــميم مــــن 

حقيقيــــة، فيــــتم يف هــــذ  مــــواد تعليميــــةخمططــــات وســــيناريوهات إىل 

ذ  املرحلــة تــأليف وإنتــاج مكونــات املوقــف أو املنــتج التعليمــي، وخــالل هــ     

ــة الــــيت    ــائل التعليميــ ــوير التــــدريس وكــــل الوســ املرحلــــة ســــتقوم بتطــ

ستســـتخدم فيـــه، وأيـــة مـــواد أخـــرى داعمـــة، وقـــد يشـــمل ذلـــك األجهـــزة   

(Hardware) والربامج(Software).



Implementationمرحلة التنفيذ 

وتشـــمل هـــذ  املرحلـــة إجـــراء االختبـــار التجـــرية والتجـــارب امليدانيـــة للمـــواد   

كــد والتحضــري للتوظيــف علــى املــدى البعيــد، وجيــب أن تشــمل هــذ  املرحلــة التأ

م مــن أن املــواد والنشــاطات التدريســية تعمــل بشــكل جيــد مــع الطــالب، وأن املعلــ      

مستعد وراغب باستخدام هذ  املواد، ومن املهم أيضا التأكد مـن تهيئـة الظـروف   

.املالئمة من حيث توفر األجهزة وجوانب الدعم األخرى املختلفة



Evaluationمرحلة التقويم 

يف هـــذ  املرحلـــة يـــتم قيـــاس مـــدى كفـــاءة وفاعليـــة التـــدريس، واحلقيقـــة أن 

التقــويم يــتم خــالل مجيــع مراحــل عمليــة تصــميم التعلــيم، أي خــالل املرحــل          

.املختلفة وبينها وبعد التنفيذ، وقد يكون التقويم تكوينيًا أو ختاميًا



حتديد اسرتاتيجية استخدام الوسيلة

حتديد اهلدف العام من الوسيلة

حتليل احملتوى 

التعليمي

حتديد خصائص 

ةالفئة املستهدف

(األدائية)حتديد األهداف السلوكية 

مهاريةوجدانيةمعرفية

زمريفردي
مجعي

عمل املخطط األولي للوسيلة وحتكيمه 

ةالتقويم واملتابع

حتديد حمتوى الوسيلة واملادة املصنوعة منها
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