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مجلة الكوفة للحاسوب والرياضيات

تصــميم أنمــوذج الميندس محـــتوى تعميمـي الكترونـي
أ.م.د .مـنى ىـادي صــالح
جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات /قسـ عموـ الحاسبات

الخالصة:

المتشعب ،المحتوى االلكتروني ،المقررات االلكترونية.
-1المقدمة:

ظيرت الحاجة إلى توظيؼ منظومات التعميـ

يعد التصميـ التعميمي( )IDمف المجاالت

اإللكتروني وفؽ أنموذج يساعد في حؿ المشكالت التي

الجديدة التي ظيرت خالؿ السبعينات والتي تستند إلى

تواجو تطبيقو ،حيث استخدمت بعض النماذج المحدودة

استخداـ تكنولوجيا تعميمية تطبؽ فكر وأسموب

لتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ في منظومات التعميـ

النظـ ) (System Approachفي تصميـ برامج

اإللكتروني .لذا فقد اقترح في ىذا البحث تصميـ أنموذج

تعميمية ترتبط عمى نحو مباشر بأىداؼ ونشاط التعميـ

الميندس لمحتوى تعميمي الكتروني ،تعتمد مفرداتو عمى

والتعمـ داخؿ حجرات الدراسة ويعرؼ التصميـ

أساس بناء قاعدة بيانات لقطع تعميمية إلكترونية يمكف

التعميمي(Design

أف يتـ تحميميا عمى منظومة التعميـ اإللكتروني ،أو في

،)Instructional

كذلؾ

بػ( )Instructional Systems Designيطمؽ عمى

حاؿ عدـ توفر المختبرات الالزمة ،فيمكف تحميميا عمى

شبكة الحاسوب الداخمية .يتكوف األنموذج مف أثنى

عشرة خطوة ،تدور حوؿ ثالثة محاور رئيسية ىي:

عمميات الوصؼ والتحميؿ التي تتـ لدراسة متطمبات

التعميـ اإللكتروني كمصدر لممعمومات ،المحور الثاني

التعمـ .وتعود أىمية حقؿ تصميـ التعميـ إلى أنو يشكؿ

التدريس المتمازج ،والمحور الثالث إدارة التدريس .يعتبر

اإلطار النظري النموذجي الذي لو اتبع فإنو سيسيّؿ
تفعيؿ العممية التعميمية بمياميا المختمفة :نقؿ المعرفة

تصميـ األنموذج في ىذا البحث ،أحد انواع التصاميـ
المتفرعة (التفرع الخمفي) ،حيث تجري عممية االنتقاؿ

اكتساب الميارات ،وجودة الموقؼ التعميمي] .[1وتكمف

العكسي بيف التحميؿ الميداني ،والتقويـ ،والمتابعة .ومف

أىمية التصميـ التعميمي في أنو جسر يصؿ بيف العموـ

خالؿ عرض العديد مف النماذج االجنبية والعربية ،فقد

النظرية ،العموـ السموكية والمعرفية والعموـ التطبيقية (أي

تـ التوصؿ الى إف أىـ نقطة في تصميـ محتوى تعميمي

استخداـ التكنولوجيا والتقنية في عممية التعمـ) ،وفي ىذا

الكتروني ىو أف يكوف بسيطاً ،ولو القدرة عمى التنقؿ

العصر الذي قفزت فيو التقنية وباتت الفجوة تتسع بيف

لألماـ أو الرجوع لمخمؼ أو الذىاب الى أي نقطة في

النظريات التربوية والتعميمية تأتي الحاجة لمعناية بتصميـ

البرنامج.

التعميـ لتحويؿ التعميـ مف اإلطار النظري القائـ عمى

الكممات المفاتحية :التعميـ االلكتروني ،التصميـ

التذكر والحفظ فقط إلى الشكؿ التطبيقي التي يتممس فيو

التعميمي ،التصميـ الخطي ،التصميـ اليرمي ،التصميـ

المتعمموف مف أنفسيـ الفاعمية في تطبيؽ ما تعمموه في

المتفرع ،التفرع االمامي ،التفرع الخمفي ،التفرع

حياتيـ.

لقد

أدى

وجود

وتطور

الشبكة

العنكبوتية( )wwwوالػمتصفحات()Web Browser
إلى جعؿ اإلنترنت البيئة األكثر سيولة لالستعماؿ

بالنسبة لػ :الطمبة ،المتعمميف أو المتدربيف حيث توفر
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لقد تـ ترتيب البحث بما يمي :البند الثاني:

شبكة الويب ( )wwwفرصة مثيرة لمتعميـ والتعمّـ،

فيمكف إستخداـ الػ()wwwمف قبؿ التدريسي لتصميـ

ذكر فيو مفيوـ التصميـ وتعريؼ تصميـ التعميـ ومدى

بربط الطالب بقائمة مف قوائـ النقاشات أو قوائـ التوزيع

العاـ لمتعميـ االلكتروني والمقررات االلكترونية .اما أنواع

الدروس ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف شبكة

عالقتو بالتدريس .وأما البند الثالث .تـ عرض المفيوـ

الويب تقوـ

تصاميـ المحتوى التعميمي االلكتروني ففي البند الرابع.

(.[3] [2]) i.e. Forum, Lists

ُيعد التعميـ اإللكتروني" شكؿ مف أشكاؿ التعميـ

وفي البند الخامس فقد ،تـ التطرؽ الى مراحؿ بناء

والشبكات لدعـ التفاعؿ المتزامف وغير المتزامف بيف

المحتوى االلكتروني مع ذكر بعض النماذج األجنبية

المحتوى االلكتروني مع أىـ متطمبات ومواصفات

توظؼ فيو تكنولوجيا المعمومات ،واالتصاؿ كاإلنترنت،

والعربية لمتصميـ التعميمي .وأخي اًر طرح وبشكؿ مفصؿ

التدريسيف ،والمتعمميف ،مف أجؿ إتاحة المقررات

التعميمية ،ومصادر التعميـ اإللكترونية لممتعمميف في أي

خطوات تصميـ االنموذج المقترح (أنموذج الميندس)

التدريسيف مف تقويـ التدريسييف] . [4اف ازدياد اختبار

 -2مفيوم التصميم وتعريف تصميم التعميم:

الحاجة لمعمؿ مع مصممي التعميـ .فقد أثبتت األدبيات

عزـ عمى الشيء بعد دراستو بشكؿ واؼ ،وتوقعو

موضوع ىذا البحث.

زماف أو مكاف بأسرع وقت ،وأقؿ تكمفة ،وبصورة تمكف
ومناقشة الجيود في التعمـ اإللكتروني المزيج برزت

إف كممة تصميـ مشتقة مف الفعؿ (صمـ) أي

المتعمقة باستخداـ تصميـ التعميـ لمتعمـ اإللكتروني أف

بنتائجو ،أما مفيوـ التصميـ اصطالحاً فيعني ىندسة

برامج تصميـ التعميـ بيف تصميـ أدوات التعمـ وفقاً

ىندسية لموقؼ ما ،ويستعمؿ مفيوـ التصميـ في العديد

الحاسوب ونظاـ إدارة التعمـ والبريد اإللكتروني والوسائط

وكذلؾ التربوي وغيرىا :وتصميـ التعميـ عممية منطقية

مصممي التعميـ في اختيار واستخداـ التقنيات المالئمة

وتنفيذه ،وتقويمو ،بما يتفؽ والخصائص اإلدراكية

المتعمميف باإلضافة إلى حؿ المشكالت ذات العالقة

تخطيط منيجية تسبؽ الخطة في حؿ المشكالت أما في

التعاوف وضعؼ األداء] .[5ينتشر استخداـ مصممي

لتصميـ التعمـ وانتاجو وتنفيذه وتقويمو .تتكوف عبارة

نجاح التعمـ اإللكتروني ناتج عف الرابط الذي صنعتو

الشيء بطريقة ما عمى وفؽ محكات معينة أو عمميو

لنظرية التعمـ وبيف اختيار واستخداـ التقنية (مؤتمرات

مف المجاالت كالتصميـ اليندسي والتجاري والصناعي

السمعية والبصرية) .حيث يحتاج األكاديميوف استشارة

تتناوؿ اإلجراءات الالزمة لتنظيـ التعميـ ،وتطويره،

لموقؼ التعمـ كتدريس المفاىيـ ومالقاة حاجات

لممتعممو التصميـ ] .[7] [5كما يعرؼ عمى انو عممية

بالتعمـ اإللكتروني مثؿ مقاومة المتعمـ وانخفاض مستوى

المجاؿ التعميمي فالتصميـ خطوات منطقية وعممية تتبع

التعميـ ذوو الخبرة في االستراتيجيات التعميمية والتقنية

تصميـ مف ثالث كممات ىي :عممية ،وتصميـ ،وتعميـ

تقنيات الحاسوب خدمات مختمفة لتصميـ التعميـ وأصبح

عمى حدة.

في مؤسسات التعميـ العالي ،وفي الوقت الحالي قدمت

ولمتوصؿ لممفيوـ العاـ ليا البد مف تحميؿ كؿ كممة

األساس لمصممي التعميـ بتراوح ما بيف مستشاريف في

عممية ) :(Processتعني الترتيب المنظـ لمجموعة مف

التعميـ التمفزيوني والفيديو التعميمي وتطوير التعميـ

الخطوات أو اإلجراءات إلنجاز ميمة معينة .

المستند عمى الحاسوب والوسائط المطبوعة وتطوير

تصميم ( :)Designىي كممة لفظ مستعارة مف مجاؿ

المناىج وأخي اًر التعمـ اإللكتروني .ركزت نظريات

اليندسة.

التطوير والبحث في مجاؿ تصميـ التعميـ عمى تحميؿ

تعميم (:)Instructionعممية اجتماعية انتقائية تربوية

الحاجات وأىداؼ التعمـ وتحميؿ الميمة ومداخؿ

ىادفة تتفاعؿ فييا العناصر كافة التي تيتـ بالعممية

والتقويـ والتقييـ .وىذه اإلجراءات جميعيا تقود إلى

نمو المتعمـ واالستجابة لرغباتو وخصائصو وأساليب

الميارات واالستراتيجيات التعميمية واختيار الوسائط

التعميمية مف إدارييف ومشرفيف ومدرسيف وطمبة ,بيدؼ

تصميـ فعاؿ وتطبيقات لتطوير التعمـ اإللكتروني[.]6

تعممو وذلؾ باستخداـ األنشطة واإلجراءات التي تتناسب

وقدرتو وامكاناتو.
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ٍ
بعدد مف الخصائص مف أىميا ما
عمى اإلنترنت

 2.1التصميم وعالقتو بتطوير التدريس:

يمي]:[10] [9

إف التطوير أعـ وأشمؿ مف التصميـ ألف

التدريس ىو جزء مف التطوير .فالتطوير يشمؿ العممية

 -1الترابط :حيث تعمؿ ىذه المقررات عمى الترابط بيف

نظاـ فرعي مف ىذا النظاـ الرئيس ،كما أف تكنولوجيا

اإللكتروني أـ مف خالؿ التحاور ( .)Chatting

الطالب وزمالئو ومعممو ،سواء مف خالؿ البريد

التربوية بأكمميا فيو نظاـ رئيس بينما تصميـ التدريس

التعميـ ىي نظاـ رئيس وتكنولوجيا التدريس ىي نظاـ

 -2التمركز حول الطالب :فعمى الرغـ مف أف أعضاء

فرعي مف ىذا النظاـ الرئيس ،ويمتاز تصميـ التعميـ

ىيئة التدريس والخبراء يؤدوف دو اًر أساسياً في إنشاء

عف الحفظ والتمقيف ،بؿ التركيز عمى استثمار خياؿ

مف خالؿ مشاركتيـ وأنشطتيـ ،فالتدريسي يحدد

وتنظيـ المقرر ،إال أف الطالب يحددوف اتجاىاتيـ بحرية

باإلبداع والخياؿ ،وبيذا يجب عمى التدريسيف االبتعاد

األىداؼ ويدير العممية التعميمية ،وعمى الطالب ميمة

الطمبة ألجؿ اإلبداع في العمؿ ،وبناء عمى ذلؾ،

فالتصميـ المبني عمى الدقة في العمؿ واإلبداع يبقى

اكتشاؼ المحتوى بطريقتو الخاصة مما يحممو كماً أكبر

التقميدي فيصير إلى النسياف .حيث بينت الدراسات

 -3تخطي حاجزي الزمان والمكان :يعد تدريس

يسمعو ،ويتذكر  %02مما يسمعو ويراه ،أما إف سمع

لتخطي الحواجز المكانية والزمنية والوصوؿ إلى

بينما تزداد ىذه النسبة في حالة تفاعؿ اإلنساف مع ما

الدراسي عمى العالـ ،لقد جاءت مثؿ ىذه المقررات

العممية التعميمية تـ تطوير العديد مف األدوات المختمفة

الفصؿ الدراسي ،سواء لمبعد المكاني أـ لعدـ التفرغ أـ

مف المسئولية في تعممو.

مرسوما في الذاكرة طويمة األمد] .[8أما التصميـ

المقررات اإللكترونية مف خالؿ اإلنترنت فرصة مميزة

المختمفة أف اإلنساف يستطيع أف يتذكر  %02مما
ورأى وعمؿ فاف ىذه النسبة ترتفع إلى حوالي .%72

المعمومة أينما كاف موقعيا ،كما أنو يفتح الفصؿ

يتعممو مف خالؿ ىذه الطرؽ ومف أجؿ تحسيف فعالية

بحموؿ عممية لمف ال يستطيع دراسة المقررات داخؿ

المستخدمة في إيصاؿ المعمومات لممتعمميف] .[9ىذه

لإلعاقة الجسدية أـ لمف تفرض عميو طبيعة عممو كثرة

األدوات تنوعت وتطورت عمى مر العصور ،وأىـ ىذه

التنقؿ أو عدـ االستقرار في مكاف واحد.

األدوات ىي تمؾ األدوات المستخدمة في تقنيات عرض

 -4االستكشاف :تضـ أغمب أنشطة التعمـ عمى

الصوت والصورة والنص واألفالـ والتي تعرؼ بالوسائط

اإلنترنت نوعاً مف االستكشاؼ والمبادرة الذاتية لممتعمـ،

المتعددة.

 -3التعميم اإللكتروني والمقررات اإللكترونية:
كثي اًر

ما

يتـ

الخمط

بيف

ومف أكثرأشكاؿ التعمـ االستكشافي عمى اإلنترنت ىو

التعمـ المبني عمى حؿ المشكالت المتقدمة

التعميـ

(Problem–Based

االلكتروني( )e-Learningكمصطمح وبيف المقرر

)Learning

ٍ
وبخاصة

مع

مقررات طالب المرحمة العمرية كالتعميـ الجامعي

االلكتروني( )e-Courseويبدو أف ذلؾ نتاجاً طبيعياً

والعالي ،ويعتمد ىذا المدخؿ عمى تكميؼ الطالب في

لحداثة المجاؿ واالحتياج لبعض الوقت لنشر ثقافة

أثناء دراستو لممقرر بقضية أومشكمة دراسية ليعمؿ عمى

التعميـ اإللكتروني .المقرر االلكتروني()e-Courseىو

حميا.

أحد نواتج التعميـ االلكتروني ( )e-Learningالميمة

 -5المشاركة في المعرفة :لقد كاف الكتاب مف أكثر

ويعرؼ بأنو استخداـ التكنولوجيا بأنواعيا لتحويؿ مقرر

طرؽ نقؿ المعارؼ لقمة تكمفتو وسيولة نقمو ،إال أنو مع

دراسي إلى شكؿ الكتروني يمتزـ بضوابط قياسية في

تزايد كـ المعرفة البشرية لـ يعد باستطاعة الكتاب وحده

الشكؿ والمضموف كالتفاعؿ واستخداـ الممتيميديا والتقييـ

تمبية الحاجة المتزايدة إلى نقؿ المعرفة ونشرىا .لقد قدـ

الذاتي وغيرىا .وتتصؼ المقررات االلكترونية المعتمدة
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التعمـ المعتمد عمى اإلنترنت بيئة خصبة لتنمية

بطريقة ىرمية تنازلية حيث يتـ ربط صفحات موقع

عاتؽ الطالب مسئولية البحث في ىذا الخضـ اليائؿ مف

جـ -التصميم المتفرع ( :)Branching Designتعد

االنترنت بطريقة ىرمية.

المعمومات لمف يرغب في نشر معمومة ،ووضع عمى

اختيارات التفرع في البرنامج مف أىـ العوامؿ التى تعتمد

المعمومات وأختيار ما يناسبو.

عمييا قدرة البرنامج عمى تقديـ تعميـ فردي ،ويقصد

 -4أنواع تصاميم المحتوى التعميمي االلكتروني:

بالتفرع داخؿ البرنامج قدرتو عمى التقدـ لألماـ ،أو

المحتوى التعميمي االلكتروني ليس مجرد

الرجوع لمخمؼ أو الذىاب إلى أى نقطة في البرنامج،

مجموعة مف المواد والوسائؿ التعميمية ،وانما ىو وحدة

بناء عمى طمب المستخدـ ،ويستخدـ التفرع داخؿ
ً
البرنامج عندما يتاح تخطي بعض التدريبات لموصوؿ

مف مجموعة مف العناصر التي تتكامؿ مع بعضيا،

بالموضوعات األخرى .ومف أشكاؿ التصميـ التفريعي:

تعميمية قائمة بذاتيا تحتوي عمى المكونات األساسية

التي تجعؿ منيا برنامجاً متكامالً ،إنو منظومة تتكوف

إلى األختبار ،أو دراسة موضوع دوف المرور

وتتفاعؿ تفاعالً وظيفياً لتحقيؽ أىداؼ محددة].[11

( )1التفرع األمامي(:)Branching Forward

حيث أف التنظيـ الجيد يجعؿ نشاط المتعمـ ىادفاً ومرك اًز

ويقصد بالتفرع األمامي االنتقاؿ مف موقع ما فى

بيف عناصر المحتوى االلكتروني القائـ عمى الحاسوب

وعمى متطمبات الدراسة ،ويوجد نوعاف لمتفرع األمامي:

بصفة دائمة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة ،وأف الترابط

البرنامج إلى موق ٍع ٍ
تاؿ لو ،وىو يعتمد عمى رغبة المتعمـ

يحقؽ المنحى النظامي التكاممي لمتعمـ ،ويحقؽ نظاماً

(أ) التفرع األمامي المعتمد عمى أداء المتعمم :ويحدث

متماسكاً وفي كؿ خطوة مف التصميـ يتخذ العديد مف

الق اررات ،وتشكؿ مخرجات كؿ خطوة أساساً منطقياً

بناء عمى شرط معيف يحدده مصمـ
ىذا النوع ً
البرنامج ،كاالنتقاؿ إلى جزء ما فى البرنامج إذا ما

اصبح لدينا العديد مف طرؽ التصميـ التي تُستخدـ في
بناء نماذج تعميمية متنوعة بقصد تحقيؽ التفاعؿ البناء

(ب) التفرع األمامى المعتمد عمى اختيارات المتعمم:

لمدخالت الخطوة التي تمييا حتى يكتمؿ البرنامج .لذا

كانت إجابة المتدرب صحيحة.

بناء عمى رغبة المتعمـ عندما يحدد
ويحدث ىذا النوع ً
ما إذا كاف سيتقدـ لألماـ أو سيتخطى إلى االختبار

بيف المتعمـ والتدريسي ،ومف أىـ تصاميـ برامج اإلنترنت
المستخدمة فى تقديـ البرامج التدريبية والتعميمية ما يمي:

أ-التصميم

الخطي(Design

:)Linear

البعدي والذى يظير لو في قائمة االختيارات.

يعتبر

( )2التفرع الخمفي ( :)Branching Backwardفى

التصميـ الخطي لبرامج اإلنترنت مف أبسط التصاميـ،

ٍ
كثير مف األحياف يكوف مف الميـ االنتقاؿ مف موضوع

وىو يمزـ جميع المتعمميف بالسير في نفس الخطوات

ما فى البرنامج إلى موضوع سابؽ لو ،ويطمؽ عمى ذلؾ

التعميمية في البرنامج ،فمكي يتعمـ المتعمـ/المتدرب ميارة

عممية االنتقاؿ العكسي عبر معمومات البرنامج وحتى

معينة ،أو مفيوماً محدداً ،البد لو مف المرور بكؿ

الوصوؿ إلى بدايتو " التفرع الخمفي" ،وىذا النوع مف

اإلجراءات التى يقررىا البرنامج ،وفي الترتيب نفسو،

التفرع ميـ لمغاية عند الحاجة إلى مراجعة جزء معيف في

وذلؾ مف معمومات وأمثمة وتدريبات ،ومف أىـ مميزات

البرنامج ،وىو يحدث عند فشؿ الطالب في االستجابة

ىذا التصميـ القدرة عمى التحكـ التاـ في جميع إجراءات

لمتطمبات البرنامج ،حيث يرجع بو إلى الموضوع الذي

عممية التعمـ ،باإلضافة إلى أف التخطيط لتصميـ ىذا

يحتاج إلى إعادة دراستو مرة أخرى ،أو إلى دراسة بعض

النوع مف البرامج أقؿ تعقيداً مف التصميمات األخرى،

األمثمة السابقة.

وىو مفيد وفعاؿ عندما تكوف مستويات الطالب

( )3التفرع العشوائي أو المتشعب ( Random

متجانسة ،بينما ال يتناسب ىذا التصميـ مع الطالب ذوي

 :)Branchingوالتفرع العشوائي يعد مف الحاالت

المستويات المختمفة.

الخاصة لمتفرع في البرنامج ،ويستخدـ عندما يكوف

ب -التصميم اليرمي( :)Hierarchal Designمف

الترتيب ،أو التسمسؿ في خطوات السير في البرنامج

خالؿ التصميـ اليرمي يتـ اإلبحار عبر موقع االنترنت
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السيؿ إلى الصعب أو مف المألوؼ إلى غير المألوؼ

غير ميـ ،وىو يسمح ألي مف النوعيف السابقيف

وبناء عمى خصائص المتعمميف واإلمكانات المادية
ً
والزمانية والمكانية والعالقات بيف المفاىيـ المكونة لو.

(األمامي -الخمفي) بالحدوث دوف االعتماد عمى
التسمسؿ المنطقي لعرض المادة .أف ىذا النوع مف

فمخرجات كالً مف البنية المفاىيمية لممحتوى واختيار

التصميمات يشمؿ عمى :الموقع الشبكي وفيو يتـ ربط

التسمسؿ األفضؿ لممحتوى ونشاطاتو تمثؿ مدخالت

صفحات الموقع عمى ىيئة شبكة.

لصياغة أىداؼ األداء ويجب أف تصاغ ىذه األىداؼ

 -5مراحل بناء المحتوى االلكتروني:

صياغة قابمة لمقياس لتحقيؽ ىدؼ نيائي محدد .وكذلؾ

بناء المحتوى االلكتروني تعددت حسب وجيات النظر

تتضمف ىذه المرحمة تحديد االستراتيجية التعميمية في

 )1التحميل  :ويتضمف معرفة وافية في تعريؼ المقرر

التعميـ ويوجد ىناؾ نماذج تصميـ تعميمية عديدة

مناىج أو برامج التعمـ االلكتروني ويشمؿ ذلؾ اسـ

أ -التدريس المباشر :وىو يعتمد عمى االساس الفمسفي

البرنامج والمتطمبات السابقة وعالقتو بالبرامج األخرى

(المثير) لممتعمـ الذي يتفاعؿ معيا (االستجابة) ثـ

واالىتمامات وىي كاألتي]:[12] [11] [8

معرفة األسموب األفضؿ لمتعميـ والتعمـ ونظاـ توصيؿ

مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس أو فريؽ المقرر أو لجنة

(سموكية وبنائية) ويمكف تصنيفيما إلى فئتيف رئيستيف:

المقرر ومجالو العممي وموضوعاتو الدراسية وتسمسمو في

والنظري لممدرسة السموكية وفي تقديـ المعمومات

ومدى مالئمة المقرر لمتعميـ االلكتروني ،وكذلؾ يتضمف

يحصؿ عمى تغذية راجعة حوؿ أدائو (تعزيز) ىذا

واضحة تصؼ مخرجات التعمـ وتستخدـ في مرحمة

المعرفة في تصنيؼ بموـ.

المعرفة باألىداؼ أي تحديد مياـ التعمـ وكتابة أىداؼ

األسموب مناسب لتدريس الميارات الدنيا مف مستويات

التقويـ لقياس مدى نجاح البرنامج ،يتضمف كذلؾ مرحمة

ب -التدريس الغير مباشر :يعتمد عمى االساس

حيث طبيعة ىذا الجميور وخبراتو السابقة التي يحتاجيا

التعمـ في أسموب حؿ المشكالت والتعمـ المعتمد عمى

التحميؿ معرفة الجميور المستفيد مف ىذا المحتوى مف

الفمسفي والنظري لممدرسة البنائية وفيو تقدـ نشاطات

ىذا المحتوى .أيضاً تتضمف معرفة بيئة التعمـ سواء في

المشروع والمحاكاة والتعمـ التعاوني ويتطمب مف المتعمـ

البيئة التقنية مف خالؿ معرفة نظاـ التشغيؿ والشبكة

مف مستويات المعرفة في تصنيؼ بموـ.

نظاـ التعمـ االلكتروني متضمف في ىذه المرحمة أيضاً

سموكية او بنائية يجب أف يتضمف أي أسموب تعميـ

االنطالؽ الميمة لفريؽ التصميـ.

وتوجيو وارشاد وتطبيؽ وتقويـ ويجب أف تتضمف ىذه

الفصوؿ الدراسية أو في المنازؿ وكذلؾ التعرؼ عمى

البحث واالستقصاء وىو مالئـ لميارات التفكير العميا

الحاسوبية ونوع المتصفحات وسرعة المودـ .نرى اختيار

وبغض النظر عمى أساليب التدريس سواء

وكذلؾ تحديد معايير ضماف الجودة والتي تعتبر نقطة

وتعمـ عمى أربع مراحؿ رئيسية مف عرض معمومات

 )2التخطيط :وىي تتضمف وضع جدوؿ أعماؿ

المرحمة أساليب التعميـ والتعمـ المناسبة لنظاـ التوصيؿ

مخطط سير العمؿ.

االستراتيجيات ما قبؿ التدريس وىي تيدؼ عمى تييئة

ونشاطات المشروع وتشكيؿ فريؽ العمؿ وانشاء وثيقة

إضافة إلى الوسائؿ التقنية المالئمة ،وأيضاً تحديد

 )3التصميم :وىي تتضمف تحديد البنية المفاىيمية

المتعمـ لتعمـ الميارات والمعرفة المطموبة ومف بيف

لممحتوى مف مفاىيـ وحقائؽ ومبادئ واجراءات وميارات

االستراتيجيات القبمية المعروفة منيا أسئمة قبمية لرفع

وبناء عمييا يمكف اختيار
معرفية أو حركية أو وجدانية
ً
التسمسؿ األفضؿ لممحتوى ونشاطاتو وتنظيـ أنشطة

وعي المتعمـ بالمحتوى مف خالؿ التمميحات حوؿ النقاط

الرئيسية في المحتوى وتشجع المتعمـ الشتقاؽ اإلجابات

التعمـ المالئمة لممحتوى مف البسيط إلى المعقد أو مف

مف المحتوى وأىداؼ محددة إلشعار المتعمـ بدقة عما

5

مـنى ىـادي صــالح
ىو متوقع منو ومقدمة لتييئة المتعمـ لمياـ التعمـ ومنظـ

 -3التعرؼ إلى طريقة تحميؿ المحتوى.

تمييدي لتوفير إطار مفاىيمي يوفر جس اًر بيف التعمـ

 -4االنخراط الفعمي في تحميؿ المحتوى وموضوعاتو.

السابؽ والتعمـ الجديد ومنظـ بصري لتوضيح العالقة

أي أف تحميؿ المحتوى التعميمي ىي عممية

بيف المفاىيـ أيضاً مف ضمف ىذه المرحمة تحديد وسائؿ

يتعرض واضع المادة التعميمية مف خالليا إلى محتوياتيا

عرض المحتوى سواء نص أو صوت أو رسوـ ثابتة أو

مف ناحية ،وخصائص الفرد المتعمـ العقمية ،وقدرتو

رسوـ متحركة ،ولممتعمـ دور يحدد في كيفية دراسة

اإلدراكية وخبراتو السابقة وكيفية تعممو ،مف ناحية أخرى

المحتوى سوءا قراءة ذاتية ،محادثة نصية أو مؤتمرات

بيدؼ تييئة الطريقة المثمى لو في التعمـ .وتيدؼ

فيديو .نحدد في التصميـ أسموب التقويـ وتصميـ ادواتو.

العممية إلى التعرؼ عمى ما يشتمؿ عميو المحتوى مف

 )4التنفيذ :يتـ في ىذه المرحمة تجريب البرنامج عمى

معرفة ومعمومات ثـ تنظيميا بطريقة تتفؽ وخصائص

لدييـ الميارات الحاسوبية المطموبة الستخداـ نظاـ التعمـ

(الثاني) تنظيم المحتوى التعميمي :ويشمؿ المراحؿ

المطموبة لتعمـ المحتوى الذي يجري تجريبو ويشمؿ

 -1التسمسؿ الذي يبدأ مف العاـ إلى الخاص.

عدد معيف مف المتعمميف في بيئة التعمـ الفعمية ممف

الفرد المتعمـ.

االلكتروني الذي تـ اختياره وكذلؾ الميارات السابقة

التالية:

التجريب الميداني تقويـ فاعمية البرنامج واتجاىات

 -2التسمسؿ الذي يبدأ مف السيؿ إلى الصعب.

المطموبة وتحمؿ وتتخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

وىذا يعتمد عمى الخمفية المعرفية لمطالب.

المتعمميف نحوه واألداء التقني وغير ذلؾ وتجمع البيانات

 -3التسمسؿ الذي يبدأ مف المألوؼ إلى غير المألوؼ

يمي ذلؾ التعميـ واالستخداـ الكامؿ لمبرنامج.

 -4التسمسؿ الذي يبدأ مف األكثر أىمية إلى األقؿ

أىمية ،ويقصد باألىمية درجة ارتباط المفيوـ المتعمـ

 -5التقويم :وفي ىذه المرحمة يتـ تحميؿ بيانات التقويـ

باليدؼ التعميمي المنشود مف ناحية ،ودرجة ارتباطو

اإلجماؿ التي تـ جمعيا في مرحمة االستخداـ حوؿ جودة

بواقع المتعمـ وبيئتو مف ناحية أخرى.

كامؿ البرنامج أو المقرر بالنسبة لفاعميتو وكفاءتو بما

في ذلؾ الدعـ والمدرسيف واألداء التقني والمدرسيف وغير

 5.2مواصفات المحتوى األلكتروني ومقوماتو:

تقرير التقويـ في تصميـ برامج مستقبمية.

األتية:

ذلؾ واتخاذ الق اررات المناسبة لتحديثو واالستفادة مف

يمتاز المحتوى االلكتروني لمنموذج المقترح بالمواصفات

-االستم اررية.

 5.1متطمبات صناعة المحتوى األلكتروني:

 -النفاذية ،سيولة الوصوؿ(.)Accessibility

إف استخداـ نظريات وتماذج التصميـ

 -التشغيؿ البيني(.)Interoperability

التعميمي في تصميـ المحتوى يقوـ عمى ركنيف متتابعيف:

 -إعادة االستخداـ.

 -األعتمادية لتحديد مدى جودة المنتج.

(األول) تحميل المحتوى التعميمي :أما تحميؿ المحتوى

إف التصميـ التعميمي لممحتوى االلكتروني يمثؿ إحدى

فيو أسموب يعمؿ عمى تحديد الميمات الفرعية المطموبة

وظائؼ التطوير التعميمي في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لما

مف المتعمـ لتحقيؽ اليدؼ التعميمي .ويشمؿ ذلؾ عدة

يقوـ بو مف ربط بيف تكنولوجيا التعميـ والتخطيط الذي

مراحؿ:

يتـ مف خاللو تطوير النظاـ التعميمي وتنفيذه والتحكـ بو

 -1التعرؼ إلى مكونات المحتوى التعميمي( يتكوف

وتقويمو .ولذا فأف لتصميـ وصناعة المحتوى عدة

المحتوى عادة مف أركاف أربعة رئيسية :اإلجراءات،

مقومات ىي:

المفاىيـ ،المبادئ ،الحقائؽ).

 -وجود السياسات والتشريعات القانونية التي تنظـ

 -2التعرؼ إلى العالقات التي تنتظـ ىذه األركاف

وترتب صناعة المحتوى األلكتروني.

األربعة ليمكف التحكـ فييا.
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 -وجود الموارد البشرية المدربة والقادرة عمى إنتاج

المستقبؿ .وطبقاً لنظريات التعمـ التي تستند عمييا

-البرمجيات ومتطمباتيا.

مختمؼ التكنولوجيات لتحقيؽ األغراض والغايات

االستراتيجيات التعميمية /التدريسية في تيسير تطبيقيا

محتوى الكتروني متميز.

التعميمية التي تمثؿ الييكؿ األساسي لخرائط التعمـ .لذا

 -وجود حماية فكرية.

تعددت النماذج التي تناولت تصميـ البرامج التعميمية

 -وجود أساليب تسويؽ وتحفيز لصناعة المحتوى

تبعاً لمستوياتيا مف حيث الشموؿ والعمؽ ،أو لطبيعة

األلكتروني.

األىداؼ ونواتج التعمـ المستيدفة ،أو لمستويات إتقاف

 5.3نماذج التصميم التعميمي:

تعمميا لذا نعرض بعض نماذج التصميـ التعميمي والتي

لنماذج التصميـ التعميمي أىميتيا البالغة

استخدمت لتصميـ برامج أو مقررات عبر االنترنت وفيما

وذلؾ ألنيا تضمف وبشكؿ كبير استم اررية اىتماـ

يمي:

الطالب واثارة دافعيتيـ لمواصمة التعميـ وعمى العكس
مف ذلؾ تماما فاف التصميـ الغير جيد قد يتسبب بتسرب

(أ) النماذج االجنبية:

عدد كبير مف الطالب وبالتالي يؤثر عمى مخرجات تعمـ

 -1أنموذج روفيني.

التصميـ التعميمي في المقررات عبر االنترنت يمكف أف

 –3أنموذج جوليؼ وآخروف.

الطالب وفي ىذا الشأف يرى "روفيني" أف مراعاة مبادئ

 -2أنموذج رياف وآخروف.

يساعد في إنتاج نوعية جديدة مف المقررات كما يرى "

 -4أنموذج ىاميروس .Hamerous

فالينتي" أف الجيؿ األوؿ لنماذج التصميـ التعميمي تكوف

 -5أنموذج جيرالش .Gerlach

مف خمس مراحؿ عامة وأساسية وىي] :[9] [7التحميؿ،

 -6أنموذج دؾ وكاري .Carey & Dick

التصميـ ،التطوير ،التطبيؽ ،التقويـ ،وانو ال يكاد يخمو

 -7أنموذج ميريؿ .Merrill

نموذج تصميـ تعميمي مف تمؾ المراحؿ ،وكما موضح

 -8نموذج بريف بموـ .Brain Blum

في الشكؿ رقـ (.)1

 -9نموذج استيفف واستانمى .Staley & Stephen
 -10أنموذج كافاريؿ Caffarella
 -11أنموذج جيرولد كمب.
(ب) النماذج العربية:

 -1أنموذج الغريب زاىر.

 -0أنموذج عبد اهلل الموسى وأحمد المبارؾ.
 - 3أنموذج عمى محمد عبد المنعـ.

 -0أنموذج عبد المطيؼ بف صفي الجزار.

شكؿ رقـ ( :)1أنموذج روفيني

 -5أنموذج زينب محمد أميف.

اف التصميـ القائـ عمى أساس مف الدراسة العممية التي

 -6أنموذج احمد محمد عبد السالـ.

تستند إلى استخداـ التكنولوجيا التعميمية لتطبيؽ
األساليب التقنية الحديثة وليس المسايرة الجامدة لممنيج

 -6تصميم أالنموذج المقترح (أالنموذج اليندسي)

التعميمي .وال يصمح نموذج تعميمي واحد لجميع المراحؿ

التعميمية

والمواقؼ

التدريسية

والبيئية

لمحتوى تعميمي الكتروني:

واحتياجات
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إف صناعة التعميـ االلكتروني مازالت في

ويمكف أف يتـ ذلؾ باستخداـ منظومة التعميـ اإللكتروني

اليوـ بطريقة ( )Onlineمازلت قائمة عمى نماذج الورؽ

يمكف تصميـ

مراحؿ مبكرة ،والكثير مف المواد التعميمية التي تدرس

أو

ما

يشار

إليو

عادة

()EduWave

أو

أنظمة

مشابية

ألنظمة

بناء عمى ذلؾ،
(.)Blackboard
ً
النموذج عمى النحو اآلتي وكما موضح في الشكؿ رقـ

بػ)Page-Turning

(:)0

يحمؿ التدريسيف برامج )
 ،(Coursewareحيث
ّ
 (Word, PowerPointإلى بيئة التعميـ االفتراضية

أوالً -إجراء التحميل الميداني :وذلؾ بغرض استكشاؼ
الظروؼ التي تُستخدـ فييا الدروس ،وتشمؿ الحاالت
التالية:

( )Virtual Learning Environmentsأو مواقع
االنترنت ( )Websitesأو ممفات بمغة ()HTML

تحتوي عمى روابط ليذه الوثائؽ .وفي الحقيقة فإنو مف

( )1االستعمال المقترح لمدرس ،وذلؾ مف حيث:

الصعوبة إنشاء التفاعية باستخداـ أدوات تقميدية:

 -طبيعة الدرس :ىؿ ىو درس جديد أو سوؼ يحؿ

( ،)HTMLىذه األدوات قد تكوف ممتازة لممواد الجامدة

محؿ درس سابؽ.

في المنيج التعميمي ،ولكف المواد المواد الحيوية التي

 -ثبات المادة :وذلؾ لمعرفة ثبات محتويات المقرر

برمجية تتوافر عند المصمـ ،مثؿ:

 -حجرة الدراسة (القاعة الدراسية) :ىؿ الحاسبات

تستمزـ إضافة مادة صوتية مثال فيي تحتاج لميارات

لعدد مف السنوات أو الفصوؿ الدراسية.

برامج ) )Java, Visual Basicوىذا ما يفسر فقداف

موجودة في قاعة خاصة بعيدة عف متناوؿ الطالب ،أـ

إشغاؿ المتعمـ وتشجيعو .يراع النموذج المقترح البنية

 )2توافر األجيزة والمعدات :وذلؾ لمعرفة إمكانات

مواقع االنترنت التعميمية لمتفاعؿ والحيوية القادرة عمى

أنيا موزعة عمى الفصوؿ.

التمكينية الضعيفة لدى الجامعات ،وبالتالي يتضمف

الحاسبات ىؿ ىي مركزية أو شخصية ،وىؿ الممحقات

المحاور اآلتية:

 )3اتجاه المستعممين :ويقصد بيا اتجاىات التدريسيف

النموذج تفعيؿ منظومات التعميـ اإللكتروني وفؽ
(المحور

األول)

التعميم

اإللكتروني

الضرورية متوافرة أـ ال؟

كمصدر

والطالب نحو استخداـ الحاسب ،وال بد أف تكوف ىذه

قواعد البيانات مف قطع تعميمية إلكترونية ومصادر

ثانياً -الحصول عمى المادة العممية لمدرس :يكوف ذلؾ

لممعمومات :ويتضمف ىذا المحور سيولة الدخوؿ إلى

االتجاىات إيجابية حتى نضمف نجاح الدرس.

اء عمى شبكة االنترنت
التعمـ والمواقع التعميمية سو ً
العالمية أو شبكة الحاسوب الداخمية في الجامعات،

الدراسية ومحتوى المقرر ،أو تدريسيف مف ذوي الخبر

قاعدة البيانات المعتمدة عمى تصميـ القطع التعميمية

مادة الدرس الجانبيف اآلتييف:

بتعاوف مصممي الدروس مع اختصاصييف في المادة

باعتماد توصيات ( )Jwaifell. 2007في تشكيؿ

الكبيرة في تدريس المقرر ،تشمؿ عممية الحصوؿ عمى

اإللكترونية.

أ -استيعاب محتويات المقرر.
ب -تحميؿ المفاىيـ واألعماؿ.

(المحور الثاني) التدريس المتمازج :ويتضمف إمكانية

ثالثاً -تحديد الغايات واألىداف التعميمية :وتشمؿ النقاط

التدريس وجياً لوجو وعمى الويب باألعتماد عمى القطع

األتية:

التعميمية اإللكترونية ومحتوى الكتاب المنيجي ،ويمكف

( )1تحديد الغايات :ويقصد بيا العبارات العامة التي

أف يتـ ذلؾ بتوظيؼ حاسوب واحد في الغرفة الصفية

توضح سبب دراسة ىذا الموضوع أو المقرر والناتج

واعتماد نموذج العواممة ( ،)0229أو بداخؿ مختبر

المتوقع مف تعممو ،وتشمؿ صياغة الغايات أربع مكونات

الحاسوب باستخداـ نموذج الزعبي وجويفؿ (.)0228

ىي:

(المحور الثالث) إدارة التدريس :ويتضمف إدارة التدريس

 -عبارة عامة عف المادة الدراسية.

اء باستخداـ مختبر الحاسوب عمى الشبكة الداخمية
سو ً
لمجامعة ،أو عمى شبكة منظومة التعميـ اإللكتروني،

 -وظيفة المقرر.

 -نسبة الموضوعات ( المفيوـ إلى األعماؿ) بالدرس.
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 -مستوى األداء المتوقع لكؿ موضوع :ىؿ الغرض منو

يصحبيا مف حركة ووميض أو صوت ،عمى أف ال

( )2صياغة األىداف التعميمية الخاصة :تشتؽ األىداؼ

سابعاً -برمجة الحاسوب :وىي تنفيذ خطة الدرس حتى

يكوف ذلؾ عمى حساب المحتوي العممي لممادة.

استيعاب المادة أـ المحافظة عمى التفوؽ.

مف الغايات ،ويحتوي اليدؼ التعميمي عمى العناصر

يمكف إجراؤىا عمى الحاسوب ،وتبرمج الدروس بالطرؽ

-العمؿ المطموب أف يقوـ بو المتعمـ بسبب دراستو.

 -لغات البرمجة العامة :مثؿ لغة البيسؾ أو السي أو

األتية:

األتية:

البرولوجي وغير ذلؾ مف المغات.

 -األحواؿ واإلمكانات المتاحة التي يجب أف ينفذ في

 -لغات التأليف :يفضؿ استخداميا لمرونتيا وسيولة

ظميا المتعمـ ما تعممو مف الدروس والكيفية التي ينجز

استخداميا وامكاناتيا وصغر حجميا.

بيا عممو.

 -مستوى األداء المتوقع وطريقة قياسو.

 -نظم تأليف الدروس :وىي برامح تطبيقية سيمة

( )3تصنيف األىداف التعميمية :ويشمؿ ىذا التصنيؼ

االستعماؿ تحتوي عمى إمكانات تشبو تمؾ الموجودة في

-المعرفية.

النصوص ،وبرامج الرسـ ،وبرامج الجداوؿ الحسابية،

البرامج

األىداؼ األتية:
-الوجدانية.

التطبيقية

الحديثة،

مثؿ:

برامج

معالجة

وبرامج قواعد البيانات.

-الميارية.

ثامناً -إنتاج وثائق الدرس :تكتب الوثائؽ المرفقة

-الحركية.

لمدرس ،والتي تشمؿ دليؿ المستخدـ ليستعمميا المتعمـ

رابعاً ـ تتابع وتسمسل الموضوعات واألعمال :يحدد

والتدريسي والمبرمج.

تسمسؿ الموضوعات واألعماؿ بالترتيب الذي يكوف عمى

تاسعاُ  -تقويم ومراجعة الدرس :توجد أربعة أنواع مف

أساسو تدريس الموضوعات واألعماؿ ،ويتطمب أمريف:

التقويـ التي يجب أف تتـ لمبرنامج التعميمي وىي:

أ -تحميؿ المادة العممية لمعرفة مكوناتيا.

 -تقويـ يشمؿ الشكؿ العاـ لمدرس.

ب -توضيح الترتيب الذي تعرض بو ىذه المكونات مف

 -التقويـ الوظيفي لفاعمية التدريس بوسائط الدرس.

خالؿ الدرس.

 -تقويـ الجدوى االقتصادية لمدرس.

وبمكف تصميـ تتابع الدرس عمى أسس مختمفة ،مثؿ

 -تقويـ آراء المستعمميف (التدريسي والمتعمـ) عف

التسمسؿ الخطي الذي يتحكـ فيو البرنامج أو التسمسؿ

الدرس.

المتفرع الذي يتحكـ فيو التدريسي.

عاش ارً -االستعمال والمتابعة :ويقصد بيا توزيع البرامج
إلى مكاف االستعماؿ ،والتأكد مف أنيا تعمؿ عمى

خامساً  -كتابة محتوى الدرس :تحتوي مقررات البرامج

األجيزة الموجودة ،كما خطط ليا أف تكوف ،وارشاد

التعميمية عمى أنواع مف الشاشات يتراوح عددىا تبعاً

األفراد المعنييف إلى طريقة استعماليا.

لطبيعة الدرس وحجمو ،ومف أنواعيا شاشات العناويف،
وشاشات عرض الدرس وشاشات المراجعة وشاشات

الخاتمة واالستنتاج:

االختبارات.

إف عممية التصميـ التعميمي التيتـ فقط

سادساً -تصميم الشاشات :ويقصد بو تصميـ الشكؿ

بالشكؿ اليندسي الذي تبدو بو دائما ،ولكف ماييـ ىو

العاـ لمحتوى الشاشة واالىتماـ في ذلؾ يتحقؽ بالتركيز

تطبيؽ مباديء التعمـ في تصميـ العممية التعميمية وفؽ

وتناسؽ األلواف وبساطة الرسوـ ،ووضوحيا ،وما قد

ىامة لتحقيؽ األىداؼ المطموبة بدقة ،وبسرعة ،وبأقؿ

عمى التناسؽ بيف عناصر الشاشة وحجـ الحروؼ،

خطوات واجراءات منظمة .فالتصميـ التعميمي عممية
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Design an Engineering Model of Electronic Instructional Content
Asst. Prof. Dr. Muna Hadi Saleh
Baghdad University/College of Women for Education/Computer Science Department

Abstract:
There was a need to employ e-learning systems in accordance with the model helps
resolve problems facing application, using some limited models employ educational
technology in e-learning systems. Therefore suggested in this new paradigm design search
called (Engineering Model) for an educational content, the words on the basis of building a
database of electronic educational pieces can be loaded on the e-learning system, or in the
absence of necessary laboratory, can be executed on the internal computer network. Model
consists of twelve steps, revolves around three main axes: learning as a source of
information, the second axis, the mixed teaching and teaching management the third axis.
Design model in that search, one of the types of designs branching (Branching Backward),
where the reverse transition between analyses field, evaluation, and follow-up. Through
several Arab and foreign models, it was found that the most important point in the design of
an instructional content is to be simple, and has the ability to navigate forward or go back or
go to any point in the program.
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