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تتضمن الممارسة العممية لمتعمم عدة مفاىيم ونظريات 
واألساليب والتقنيات ومناىج تتطمب تطبيق التفكير العممي 

التي تيدف إلى تحقيق تعميم أكثر كفاءة وفعالية؛ مما 
يالءم الفروق الفردية والمستويات التعميمية لممتعممين، ومن 
بين العموم التي تتولى مواكبة كل ما ىو حديث نجد 
تكنولوجيا التعميم، ىذه األخيرة التي تحاول مواجية تحدي 

ولوجي، وقد مرت بعدة تفجر المعمومات والتطور التكن
عمى تطور لممفاىيم  مراحل تأسيسية، تعبر في مجمميا

تقنية التعمم، الوسائط السمعية البصرية، مدخل  التالية؛
 .النظم

 

Abstract : 
 

Practice of Learning it 

contain a Manny of concepts 

and theory , it need to 

application of science thinking 

for achieve more effective 

education ,The technology of 

education is one of theories 

witch is try to keeping up with 

the times and development ,the 

technology of education have 

many concept like; technology, 

audiovisual media, and system 

entrance , at least instruction 

design .  

 
 

 
 :تمهيد

رجح بين مفيوم التقنية ألتكنولوجيا التعميم نجد أنيا تت تداولةإن التعريفات الم
، والجدير باإلشارة أن ىذه المفاىيم ىي مفيوم الوسيمة وبين مفيوم الوسائط وبين

في حد ذاتيا تعبر عن محطات ميمة في تكوين مفيوم تكنولوجيا التعميم وفي 
 ميا كمقياس يدرس وكعممية تيتم بتطوير المستوى المعرفي لمطالب.يتجسيدىا أكاد

 من ىو إشكالية تحديده عمملمالزم ليذا الشكال اوأفضل مثال توضيحي لإل
ىل ىو يعبر عن أخرى ، ومن ناحية ىذا من ناحيةة المفيوم وطبيع أةنشال حيث
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تصال ويستعمل في تحسين ىو حديث ومتطور في مجال اإلعالم واال كل ما
ىو أبعد من ذلك ال يرتبط بأجيزة أو وسائط بل  وبين ما التعميمية،وتطوير العممية 

 التعمم.وسيمة نظامية لتصميم عممية 
مى أنيا عممية من م اليوم عيلى تقنية التعمإ االختصاص"ينظر كثيرا من أىل 

ن فإ وتنفيذىا مع ىذا بأكمميام لتصميم عممية التعمم والتعميم عمميات مدخل النظ
خارج ميدان  الباحثين يرجعونيا لموسائل ىيأن نذكر أن معظم  األىميةفمن 

السمعية والبصرية، ومن ىنا فمازال نوعا التعريف كالىما  األجيزةىي و التعميم 
مدخل نظم ووسائل سمعية  أنياعمى  إليياسائدين، أي مازالت تقنية التعميم ينظر 

"بصرية
. 

تتفاعل مع بعض كوحدة ونسق  األجزاءكما نعمم أن النظام ىو مجموعة من 
واحد، يتفاعل مع بعضيا من أجل تحقيق غاية معينة وىو كنظام تعتمد عمى 
عممية التخطيط من أجل ضمان عمل مرتب األجزاء "فتكنولوجيا التعميم ىي عممية 

يب عممية لدراسة طرقا وأسال تستخدممفيوم التنظيم والتي  إطارالتخطيط في 
يجادالمشكالت والحاجات التعميمية  الحمول المناسبة ليا وتقويم ما توصمت اليو  وا 

من نتائج فتكنولوجيا التعمم ىي منيجية في التفكير وليست حال جاىزا، وىي نظام 
 باستخدامكما تعني بحل المشكالت ، وليست أداة تدخل في عمميتي التعمم والتعميم

 (01)ميعمتفيي تكنولوجيا التعمم وليست التكنولوجيا في ال، لمختمفةتطبيقات العموم ا
وير طت إلىم وفق ىذه المفاىيم ىي أسموب ونظام ييدف يعمتفتكنولوجيا ال

ىو تقنية  والمعدات التكنولوجية بقدر ما بمنتجاتالعممية التعميمية وال يختص 
 وفق ما يمي:، وسوف نتطرق ليذه المحطات التأسيسية ليذا العمم لمتعمم
 :تقنية التعميم-أوال

في البدايات األولى كان لمفيوم تقنية التعميم الحظ األوفر في التداول العممي 
لما يمثل وساطة آلية أو أسموب بشري أو غير بشري لتحصيل التعميم، وكان ىناك 
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يمكن تعريفيا جدل سائد في إشكالية المفاىيم الخاصة بتقنيات التعميم، بحيث 
 :بطريقتين

  تصاالت الوسائط التي تولدت عن ثورة االىي من حيث المفيوم المتداول
لى جنب مع المدرس إالتعميمية جنبا  األغراضوالتي يمكن استخداميا في 

 ورة.بوالكتاب المدرسي والس
 ال يتقيد بأنو وسائط أو معدات فيي ، أما التعريف الثاني " التقنية التعميم

يي وسيمة نظامية لتصميم عممية التعمم والتدريس بأسرىا ف، أداةمن مجرد  أكثر
وتنفيذىا وتقويميا عمى شكل أىداف محددة توضع عمى أساس أبحاث التعمم 

تعميم  إلىوتستخدم مزيجا من الموارد البشرية وغير البشرية لمتوصل  واالتصال
 .(02) أكثر فاعمية"

ىناك العديد من الدراسات لم تفرق بين ىذين المفيومين ويقابميا اتجاه جديد 
عمى العمميات التي تتعمق تطمق  التقنيات العممية بينيما، بحيث نجدنحو التفرقة 

بتصميم عممية التعميم والتعمم وتنفيذىا وتقويميا لذلك فيي "مجموعة فرعية من 
وييتم ، واسع في التربية حطالاصىي  "ويةالتقنيات التربأما  ،التقنيات التربوية

نحنى منطقي لحل مشكالت بتصميم التعمم وبالتطوير التربوي وىي شكل رئيسي م
 .(03) "نيا طريقة لمتفكير في التدريس والتعميم تفكيرا نظاميا واعياأ، التربية
 .(04)طريقة منيجية في التفكير والممارسة" جمبرت فيار ويع

وتنفيذىا  التعميمية"منحنى نظامي لتصميم العممية  التعميميةما التقنيات أ
في التعميم واالتصال  األبحاثمحددة نابعة من نتائج  ألىدافوتقويميا لكل تبعا 

كساب التعميم مزيدا من إالبشري ومستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من اجل 
 .الفاعمية"

 معان: 3وىي تحمل في طياتيا 
 كنظام ىدفو تطبيق المعرفة العمميةلتقنيات ا. 
  كنتائجالتقنيات. 
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 مزيج بين النتائج والنظامك لتقنياتا. 
طار عممتي التعمم والتعميم وليس كامل إفتنحصر مجال التقنيات العممية ضمن 

 :مدى تزيد عمى ىذه العممية إلىالعممية التربوية التي تمتد 
 .التقنيات العممية عمميتي التعمم والتعميم مجال

 .التي تتعمق بالمجال التربوي كافة األنظمةمجال التقنيات التربوية ويشمل 
 .كثر شموال من تقنيات العمميةأوسع و أمجال التقنيات التربوية 

 .(05) التربويةالتقنيات مية جزء من منظومة يالتقنيات التعم
مستخدم لمداللة عمى تنظيم عممية التعميم  يةالتعميمن مصطمح التقنيات أي أ

لمداللة عمى تنظيم النظام ، بينما يستخدم مصطمح التقنيات التربوية، وظروفيا
الكتب الدراسية  وتأليفالتربوي وتطويره بصورة شاممة تمتد الى تطوير المنياج 

عدادية وتدريبي المعممين العاممين في التربية معميتوتوفير الوسائل ال المبنى  وا 
 .المدرسي

 :معية والبصريةلساالوسائل -ثانيا
افة ضأو بما يسمى حركة التعميم السمعي البصري والتي تطورت بداية مع إ

مية فظيرت األفالم المتحركة الناطقة يعمتلى األجيزة والمواد الإعنصر الصوت 
وشرائط الفيديو ومن ىنا ظير مفيوم التعميم السمعي البصري "فيي تعني أنو 
معدات مع ما يرتبط بيا من مواد يتحكم من خالل وسائل ميكانيكية أو الكترونية 

فإن أجيزة ، تصال سمعي بصري لغرض التعميم بذلكافي عرض وتقديم أي 
 األجيزةتمفاز والحواسيب ليست اال قميال من كثير من أمثال العرض والشاشات ال

السمعية البصرية وستجد من ىذه الوسائل المعمم والنص المكتوب كالىما حيث ال 
 .(06) "مفيوم الوسائل السمعية والبصرية يندرجان تحت

بصدور كتاب ، 71القرن  إلىترجع بداية حركة الوسائل السمعية البصرية 
تعمم األشياء المحيطة بنا من ن ناالذي يرى أن Johmcomeniusومنيوسكجوىان 

التأكيد عمى فكرة التعمم عن طريق  اسنا وقد سايره جوىان بستالوتزيخالل حو 
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انتشر في أوروبا الذي تبع أسموب تعميمي أسماه بالتعميم المادي و االحواس بحيث 
 أ..م.والو

م المرئي من خالل توزيعيا ولقد رافقت ىذه المرحمة ظيور وحدات إدارية لمتعم
ولى ىذه المعارض كان في سانت أو ، وأفالم وصور مجسمة كمواد تعميميةلشرائح 
سنة  استخداموظيور مصطمح التعميم البصري وبدأ بحيث تالىا ، 7091لويس 
شرائح الفانوس  الستخدامنتشار كتاب التعميم البصري وىو دليل المعمم اب 7091

 السحري والنماذج المجسمة من طرف شركة كويستن فيوكومباني
KeystoneVieuCompany  عممية تال األفالممجموعة من انتشار ل أول تالىاو

7079. 
 شيئا عفا عميون الكتب عمى وشك أن تصبح إديسون "إولقد صرح طوماس 

األفالم  باستخدامإلنسانية ا المعرفة من الممكن تدريس كل فرع من فروع نوإذ أالزمن 
 .(07) "ا من خالل السنوات العشر القادمةوسوف يتغير نظامنا المدرسي تمام

ات مفارقبالرغم من وجود بعض الوتواصل نمو وتطور حركة التعمم البصري 
الزمت نمو ىذه الحركة التعميمية بحيث لم يتأثر المجتمع بالدعاية المجتمعية التي 

ظل ىذا الميدان ينموا ولكن مجتمع التعميم بصفة بحيث  لياواإلشيار التجاري 
التجاري في  االستثماربدأ  7039عامة لم يتأثر بذلك النحو ويذكر انو بحمول 
مميون دوالر وقد ساىم في تمك  19التعميم البصري والذي كانت خسائره أكبر من 

 .(08) الخسارة فترة الكساد العظيم في ذلك الوقت
مي فقد تزامنت تطور ىذه الحركة السمعية البصرية يالنظام التعملى جانب إ

بنشوب الحرب العالمية الثانية واستخدمت في تدريب الجنود من خالل اقتناء أجيزة 
ات والييئات العسكرية وكان ليا الفضل في تدريب العدد الكبير و عرض األفالم لألد

قال: "رئيس ىيئة أركان  جتماعية المختمفة بحيثالخمفيات االذوي من الجنود 
الحرب األلمانية" لقد حسبنا حساب كل شيء بإتقان تام فماعدا السرعة التي 
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ن الخطأ الرئيسي في حسابنا يكمن في إذ أاستطاعت بيا أمريكا تدريب أفرادىا 
 .(09) األفالمبعدم تقدير لتمكنيم السريع والكامل من التعمم 
ستخدام الوسائل السمعية ارت مجال وعقب الحرب العالمية الثانية فقد تطو 

البصرية التي تأثرت بنتائج األبحاث العممية وبروز عدة رواد اىتموا بتطوير 
التي  االتصالبنظريات  االىتمامتم وستيمر  Clark_allenالبرامج التعميمية منيم 

 االتصالوالتي تركز عمى عممية " 7090في  Shanin And Weaverقدميا 
القائمة عمى ثالث عناصر المرسل والمتمقي والرسالة وتعتمد عمى تكنولوجيا 

، التكنولوجية االختراعاتوالتي تعرف بمستخدم لوصف مدى كبير من  االتصال
ومما تجدر مالحظتو أن معدل التغير ، واالتصاالتخصوصا في مجال الحسابات 

ابقة مما يصعب ميمة الذي تحدثو ىذه المبتكرات أسرع كثير من المعدالت الس
ومن ىنا البد من التفكير جيدا ، من خالل الروتين العادي واستيعابياامتصاصيا 
 .(10)دارة ىذا التغير لصالح المجتمع"إفي كيفية 

 باقتناعفإني أزعم ، االتصال وادأحد ر  باعتباره (Berlo 1963)ويقول بيرلو
تصال مع أىميتيا ىي ذاتيا ىي المحور وأن وسائل اال االتصالتام أن عممية 

( في تأكيدىم 7019( وفين )7013ل )يولقد أكد في ىذه الفكرة كل من د ،ثانوية
 االتصالوالعديد من الميمين بيذا المجال لمعمميات  االتصالعمى أىمية عممية 

يؤكدون عمى أن حركة التعمم بالوسائل السمعية البصرية انتعشت بتقديم تمويل 
 إطالقوكان كرد فعل عمى أمريكا اإلعالم وىذا ب حاث وسائلضخم لمنظور أب

 سابقا لمقمر الصناعي سبوتنيك. السوفيتياتحاد 
 التمفاز التعميمي :-1

كانت ىناك عدة محاوالت قبل الخمسينات استخدم التمفزيون في األغراض 
التعميمية من خالل تخصيص فترات تعميمية ضمن اإلطار الخاص بالبث التمفزي 

فيو لم يحقق األىداف  االىتمامال أن ىذا إ مريكية،لواليات المتحدة األوىذا با
ن الدور الذي يؤديو التمفاز العممي في مجال العمم الرسمي يعد في أ المرجوة منو
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 اإلمكانيةمن  يقتربمجموعة دورا ضئيال ولم يحقق في الممارسة العممية أي شيء 
ضئيمة األىمية ولكن القول إن  االستثناءاتمي ومع بعض يعمتالحقيقية لمتمفاز ال

 .(11) مييعمتساسيا من النظام الأفاء التمفاز العممي لن يغير شيئا تاخ
التمفاز في  الستعمالأحد أىم األسباب لذلك ىي مقاومة المدرسين نجد أن من 

 فصوليم الدراسية نظرا تكمفة إقامة ىذه األنظمة وصيانتيا.
اء األجيزة والمصطمحات أيضا ألغراضيا إيفوفي أوائل الستينيات ولعدم 

 يأن ىذا المجال السمعي البصري أوسع من أن ينطو  إلىم التوصل تالتعميمية 
يرا خاصا حول ر تق 7097لذلك فقد طرح جسمين فين سنة  االسمعمى ىذا 

عية البصرية سم الوسائل السمن استخدام المتزايد الأ" المصطمحات المرتبطة بو
عل معان مختمفة  ييجاد لفظ ينطو إلى إدى أخالل ثالثين سنة الماضية قد 

واآلالت أو من خالل  األجيزةفبعضيم يعرف ميدان تقنية التعميم من خالل ذكر 
 .(12) "او من خالل ما ليس بوسيمة سمعية أو بصرية، ذكر الخبرات الحسية

تكنولوجيا التعميم مثل روبرت بتاريخ نشأة  ىناك بعض الباحثين وميتمين
جنيو الذي يضيف ضمنيا وجود فترة أو مرحمة من تطور تكنولوجيا التعميم ليا 
ارتباط بعمم االتصال من خالل إدخالو لمفاىيم االتصال في تكنولوجيا التعميم 

طريقة تتم عن طريقيا انتقال المعرفة من شخص ك، كالمرسل والرسالة والمستقبل
التفاىم بين ىذين الشخصين وىي  إلىوتؤدي ، امة ومتوافرةحتى تصبح ع ألخر
ولقد أضاف مفيوم  والمستقبل المرسل عناصر بين فييا التفاعل يتم ديناميكية عممية

مية مفيوم العمميات وبذلك أصبح االىتمام بطرق تعمم يالعممية التعم إلىاالتصال 
 كما كان من قبل. األجيزةكثر من االىتمام بطرق تعميم أكثر من االىتمام بالمواد أ

اف مفيوم استخدام النماذج الدينامكية وىذه ضمفيوم االتصال أ أن"كما 
يكية لمعمميات التي تعبر مانينظرية االتصال ىي نماذج د أوجدتياالنماذج التي 

ىي حواس  قناة االتصالن أ برلوعتبر إ berloعنيا، ومن ىذه النماذج نموذج 
ذوق ( فعندما تجري االتصال ىاتفيا نحن ، شم، الممس، ) الصبر، سمعاإلنسان
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المستقبل  إلىساسيا في وصول المعنى أالمرسمون )المصدر( فصاحتنا تمعب دورا 
ذا كانت حاسة السمع لدى المستقبل معطمة "قد يكون إىي فصاحتنا  ولكن ما

الصحيح في العممية التربوية ولكن  األسموبالمدرس بارعا في االختصار وذلك 
مام الطالب لوحة أفي الصف ووضع  الطبيعةلقى المدرس درسا عن أماذا لو 

مطار غزيرة ومجموعة من الناس يحممون مظالت في أطبيعية تحتوي عمى 
 .(13) نو يجب أن يكون ىناك تجانس بين المادة والوسيمة "أنى الشوارع بمع

ففي أوائل الخمسينيات من القرن العشرين بدأ الكثيرون من رواد حركة التعمم 
بالوسائل السمعية البصرية ييتمون بمختمف نظرية االتصاالت أو نماذجيا من 

 shanon and weaver 7090أمثمة ذلك النموذج الذي قدمو شانون وويفر
كانت ىذه النماذج تركز عمى عممية االتصال وىي عممية تنطوي عمى مرسل و 

 .(14)ورسالة ومتمق وقناة أو وسائط ترسل من خالليا الرسالة 
 مدخل النظم:-ثالثا

، ىناك بعض الكتابات التي تعتبر مدخل النظم ليس بمرحمة في تاريخ النشأة
ىناك من ، عمى أساسو تقنية التعميمإنما ىو عبارة عمى إيديولوجية واتجاه يصنف 

أي الوسائط التي تولدت ، يعتبرىا مفيوم موازي لمجموعة الوسائل السمعية البصرية
 عن ثورة االتصاالت التي يمكن استخداميا في أغراض التعميمية.

مدخل النظم ىو عممية منطقية ذاتية  7091panathyيعرف باناثي "
يوفر إطارا إجرائيا يتحدد بداخمو غرض ، فيذهالتصحيح لتخطيط العمم وتطويره وتن

وعمى أساس ىذا التحميل ، النظام أوال ثم يتم تحميمو من أجل أفضل الطرق لتحقيقو
يمكن اختيار المكونات والعناصر األكثر مالئمة لألداء الناجح من أجل تحسين 

 .(71) االقتصاد واألداء"
ىو عنصر التخطيط الذي نجد من خالل ىذا التعريف أن أساس مدخل النظم 

يعتمد بدوره عمى الترتيب المنطقي لمعمميات ولألداء المستوحى من أي عممية ميما 
أي أن اليدف األساسي من ىذا المدخل ىو االنتياج المنطقي ، كانت طبيعتيا
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لعممية تطوير وتحسين العمم واعتباره أسموب وعممية ونيج قبل أن يكون رسالة أو 
بدال من مفيوم  Processإلى مدخل النظم من مفيوم العمميات أداة" بدأت النظرة 

فتم التأكيد عمى أن تكنولوجيا التعميم عبارة عن عممية وليست  Produitالمنتجات 
وعمى أىمية استخدام نظم تعميمية كاممة بينيا عالقات تبادلية ، أدوات ووسائل

 (16) وتكاممية و تأثير وتأثر"
ىذا المدخل ىي طريقة نظامية لتصميم وتنفيذ وتقويم فالعممية التعميمية وفق 

العممية التعميمية في ضوء أىداف ومنيج محدد بتسخير الموارد البشرية والغير 
 بشرية لموصول لتعميم جيد وفعال.

 ىناك جانبان ايجابيان يجب ذكرىما بالنسبة لمفيوم األنظمة:
وتضع طريقة لحميا ىو عممية تضع طريق لفحص المشكالت التعميمية  األول:

وىكذا فإن أسموب األنظمة يحتوي عمى عناصر كثيرة سوف تكون عظيمة الفائدة 
 في أي خطة لتحسين التعمم.

نو مالئم عمى المستوى أإن أسموب النظم في الوقت الحاضر يبدو الثاني: 
اإلداري حيث يمكن تطبيقو عمى المشكالت التنظيمية والعممية بشكل واسع وعندما 

لدى التربويين خبرة كافية في مفيوم األنظمة فسوف يكونون قادرين عمى يتوفر 
 تنشيط وتنقية المفيوم بحيث يكون لو األثر المباشر أكبر عمى المسائل التربوية

(17). 
تحقق الخبرة لدى التربويين من خالل مواجيتيم لممشكالت التنظيمية وكيفية 
مواجيتيا باالعتماد عمى الطرق العممية في حل المشكالت أي اعتماد المالحظة 

من أىم رواد  Edward L thorandik يكدوار ثورنداأالعممية والتجريب ويعتبر 
ىذا االتجاه التجريبي بحيث كان لو الفضل في دراساتو التجريبية التي أثرت عمى 

 الممارسة التربوية.
"أحدث مؤلفاتو في أثنائيا في مجاالت مختمفة مثل نظرية التعمم واالختبارات 

وفي ىذا أشار سيتمر الى أن ، العقمية والفروق الفردية تأثير كبير في مجتمع التعميم
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وأنو كان المثل المحتذى بو ، ثورندايك أرسى البحث التجريبي أساسا لعمم التعميم
 (18)فيما يمكن عممو بالنظريات واألبحاث التجريبية 

فمدخل النظم يقوم عمى افتراض أن العقل البشري ىو قمة اإلبداع والتنظيم 
بد من وىذا العقل وىو منظم جدا بطريقة يصعب وصفيا أو حتى تخيميا، ولذلك ال

 التعامل مع ىذا العقل، ويكون واضح ومرتب وفق منيجية منظمة
 التعميم المبرمج :-1

من العوامل أو النتائج التي كانت سبب ظيور والعمل بمدخل النظم ىو نشوء 
وىي أيضا تعتمد  09حركة التعميم المبرمج وىذا في منتصف الخمسينيات القرن 

"طريقة ـ ويعرف التعميم المبرمج ب لتعميمعمى األسموب التجريبي في حل مشكالت ا
من الطرق الحديثة التي ستسمح لممعمم بتدريس أكبر عدد ممكن من المتعممين 

 .(19) بحيث يصبح المتعمم معمما لنفسو
عرفو وليد خضر "إعطاء الطالب منبيا عمى شكل سؤال بعد الدراسة موضوع 

فان كانت ، وراء ذلك الموضوعما والسؤال يرتبط باألىداف التي تسعى إلييا من 
وىكذا فان األسئمة تتدرج من ، إجابتو صحيحة انتقل إلى السؤال أعقد وأكثر سعة

، خر لمموضوع نفسوآالسيل إلى الصعب، أما إن أخطأ فيقدم لو الشرح تفصيمي 
وبتفصيل أكثر يعاد نظام األسئمة، وىكذا حتى يصيب إجابة مقبولة عن جميع 

طئ الطالب يكون ىناك سيم يدلو عمى الصفحة التي يجب أن األسئمة وعادة ما يخ
 .(20) ينتقل إلييا

من خالل ىذين التعريفيين نجد أنيا طريقة تعمم تقوم عمى التصحيح والتعمم 
الذاتي وال يشترط تواجد المعمم "يرجع البعض الفضل في إدخال مدخل النظم في 

ذلك أنو من خالل تحميل المحتوى التعميمي إلى ، ميدان العمم إلى التعميم المبرمج
أىداف سموكية محددة ووضع الخطوات الالزمة لتحقيق تمك األىداف ووضع 
إجراءات لتجربة تمك الخطوات وتعديميا ومراجعة البرامج والتحقيق من صدقو من 
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نجح التعميم المبرمج في إيجاد نظام تعمم ذاتي صغير ، ألىدافو حيث ىو تحقيقا
 .(21) فعال ذلك ىو تقنية التعميملكنو 

بينما نجد بعض العمماء والباحثين التربويين ممن يرجعون الجذور األولى 
الطريقة الحوارية باالعتماد  لمتعميم المبرمج إلى العصر اليوناني، حينما استخدمت

إال أنو ىناك أيضا بعض العمماء ، عمى التدرج في األسئمة خاصة عند أفالطون
يرجعون التعميم المبرمج إلى عمم النفس. "قد كانت أبحاث عمماء النفس وثيقة 
الصمة بالتعميم المبرمج ومن ىؤالء العمماء نجد العالم الروسي بافموف صاحب 
نظرية االرتباط الشرطي بين المثير واالستجابة والذي يقوي فقط نتيجة الجزاء الذي 

وىذا المبدأ الذي يتعمق بالثواب وىو ما يعرف اآلن بالتعميم ، الستجابةسيتيح ا
صممت أول آلة تعميمية استخدمت لتجعل  7009في سنة ، المبرمج لمبدأ التعزيز

الدارس في نشاط مستمر وتزوده بالمعرفة الفورية وتعتبر ىذه اآللية بداية االىتمام 
ن استخدام التعميم المبرمج في أعمن سكينر ع 7019بالتعميم المبرمج في عام 

إحدى مؤتمرات عمم النفس وتوالت بعد ذلك المؤتمرات التي تيتم بالتعميم المبرمج 
 7099وبيروت  7093ومؤتمر فانا ببمغاريا واألردن  7093لمؤتمر برلين عام 

 .7091والقاىرة 
 فبعض الكتابات تدرج نوعين من البرمجة:، أما بالنسبة ألنواع ىذا التعميم

: تسمى ىذه الطريقة بطريقة سكينر وتستخدم أسئمة تتابعية ومتسمسمة الخطية-أ
 مراحل: 3حول درس معين وىي عمى 

 وحدة المعمومات. -
 األسئمة. -
 اإلجابة. -

 وتكون في مكان منفصل وكل سمسمة تبدأ باختبار قبمي وباختبار بعدي.
تعتمد عمى طرح عدة بدائل لحل أي مشكمة  : وتسمى بطريقة كراودرالمتفرعة-ب

تعميمية دون أستاذ لطريقة منيجية في الحل من أجل التعرف عمى مواطن الضعف 
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يانات أحيانا حين تواجيو مشكمة تعميمية أو موقف تعميمي "إن الب، لدى المتعمم
لتعزيز غير منظمة وان اإلجراءات غير منيجية إال أنيا تعتبر الوسائل الوحيدة 

 .(22) مومات التمميذ وتجديدىا"مع
وبالرغم من أن ىذا التعميم يحاول تطوير التعميم الذاتي والفردي لممتعمم من 

ن لو أ إال يحفز الدافعية نحو التعمم،و ، وتعزيز الصحيح خالل مبدأ تصحيح الخطأ
 بعض المأخذ ونذكر منيا:

 يقود إلى ممل التعميم. -
 بين المتعممين .تفتقر إلى العالقات االجتماعية  -
 بعض المتعممين ال يتجاوزون االختبارات بنجاح. -
يعتمد البرنامج عمى الدافعية والرقابة الذاتية فإذا ضعفت، قمت فاعمية التعميم  -

 المبرمج.
 ييمل التفكير. يركز عمى الحفظ و -
 ال يعطي فرصة لالبتكار لدى المتعممين. -
 .(23) ومواده ارتفاع أسعار أجيزة التعميم المبرمج -
ىو عممية تحديد الميام الرئيسية والميام يقصد بتحميل الميام " تحميل المهام:-2

الفرعية التي يجب أداؤىا أداء ناجحا لكي يتسنى تنفيذ وظيفة أو عممية ما عمى 
وقد قام بأولى األبحاث في ىذا المجال فرانك وليمين ، الوجو الصحيح المناسب

 .(24) "ريتشارتز جمبرث وكذلك بوبيت
من خالل ىذا التعريف نجد أن ىذه العممية تعتمد عمى التجزئة والتفكك الميام 
من أجل فيم األجزاء واكتساب الميارات الجزئية أو الفرعية مثل محاولة اكتساب 

 ميارات ومعارف أكبر.
 الحركة السموكية:-3

تؤكد العمماء المحميين لمعممية التعميمية والميتمين بالتعمم البصري والمبرمج 
عمى أىمية تحديد أنماط السموك لمظاىرة التي نستشفيا من المتعمم أثناء مواجيتو 
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يبرز تأثير العموم السموكية عمى تكنولوجيا التعميم لممواقف والمشكالت التعميمية و 
.كان لمعموم السموكية تأثير عمى تكنولوجيا التعميم من خالل بداية نظرية سكينر "..

وبدا ذلك واضحا بنظرية سكينر لمتعزيز الفوري وتطبيقاتيا، خاصة في بداية 
الستينات فمقد أدت إلى نمو اإلطار النظري لتكنولوجيا التعمم والذي يتضح فيما 

 يمي:
عمى  التحول من التركيز عمى المثير المتمثل في الرسالة إلى التركيز -7

 السموك المتعمم.
التحول من استخدام اآللة أثناء التدريس إلى استخداميا في تعزيز سموك  -0

 المتعمم المرغوب فيو.
 .(25)تقويم المتعمم بناء عمى ما يحققو من أىداف سموكية  -3

يعتبر أيضا تايمور أبا لحركة األىداف السموكية فقد كتب  فباإلضافة لسكينر
"يجب تحديد كل ىدف عمى نحو يوضح نوع السموك الذي ينبغي أن  7093

 .(26) يساعد البرنامج الدراسي عمى تطويره
 والذي حدد مبادئ النظرية السموكية لمتعمم العناصر التالية: 

تعميم الالمشاركة: يكون عن طريق مشاركة المعمم بطريقة ايجابية في عممية -
  .تمقينالو 
 التكرار: التدريب واإلعادة المستمرة في المواقف التعميمية.-
بالرضا لدى المتعمم ىذه  ثل في المكافأة ويرفع درجة الفوزوىو يم التعزيز:-

المبادئ التي تعتمد عمييا النظرية السموكية في العممية التعميمية ألنيا ترتكز عمى 
فيو ، ما يتعمق بسموك اإلنسان وتحفيز إحساسو واستجابتو كنمط من أنماط العمم

تعميم تغيب عنو عنصر اإلبداع والعمميات العقمية والتي اىتمت بيا بنظريات 
ي تعتمد عمى اإلدراك التي تعتمد بدوره عمى صفات الذكاء التي يتمتع التعميم الت

 .عن غيره من الكائنات الحيةبيا اإلنسان 
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فالبرغم من أبحاث سكينر وتايمور فإن حركة األىداف السموكية لم تزدىر إال 
كتاب "إعداد األىداف لمتعميم  Robert Magerروبرت ميجر كتاب لبنشر 

وجاء من  كيفية كتابة وتحديد األىداف ضح من خاللويو  7090 المبرمج" سنة
 و الذي حاول وضع تصنيف ليذه األىداف.بعده روبرت جاني

 والمقاييس: االختيارات-4
كانا أول من أستخدم المقياس المستند  Klaws 7090يعتبر جالسر وكالوس 

 إلى معايير تحدد من خالليا تقسيم سموك الطالب وفق برنامج تعميمي.
 التقويم المستمر:-5

وتبعا لممفاىيم واألفكار التي سادت في فترة الستينات والتي تنادي بمبدأ 
م مدخل النظم، الذي في كل مرة يطرح ئتطوير المفاىيم والمصطمحات حتى تال

مناىج تعميمية تعالج الخمل في المناىج التي قبميا أي أنيا تعتمد عمى ، من خالليا
التعميم ، ذلك فقد استخدمت ألفاظ مثل تطوير النظاممبدأ التحسين والتطوير ل

ونقل مجال مدخل النظم إلى المجال  مة،المنظم، والنظام التعميمي تطوير األنظ
التطبيقي، لذلك كانت عدة محاوالت لتطوير التعمم واالىتمام وخاصة من طرف 

القمر  حين أطمق اإلتحاد السوفياتي 7011ففي سنة ، الواليات المتحدة األمريكية
الصناعي سبوتونيك حين اعتبر الكونغرس أن التعميم ىو عنصر ميم لمدفاع 
القومي مما جمب اعتمادات مالية كبيرة لتطوير المناىج خاصة في مجال العموم 

 والرياضيات بحيث كونت فرق وخبراء والمربيين لتطوير المواد التعميمية .
إلى أن سبب كون أغمب المواد التي طورتيا  Borick 7019يشير بوريك "

أخرى ميدانية لبعض تجريبية و  ا كانت تجري اختباراتلذ، ىذه الفرق جديدة تماما
ثم تنقح المواد عمى أساس تمك االختبارات، بذلك فإن بعض جيود ، تمك المواد

لتقويم نسميو اليوم ا تطوير المناىج التي تمت في تمك الفترة كانت تنطوي عمى ما
فقد كانت اختبارات مواد المناىج ، 7013المستمر، وعمى حد تعبير بيكر سنة 



 مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراىنةدفاتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

41 

التي أجريت في أثناء تمك الفترة اختبارات غير منظمة وكانت تجري في كثير من 
 :ويضم ىذا التقويم نوعين أوليما ،(27) األحيان بعد فوات أوان تعديل المواد"

 ية وىي لم تزل في مرحمة التطوير.المنتجات التعميمالذي يستخدم  التقويم األولي:
وىو خاص بتقويم فاعمية الشكل النيائي لممنتج وقد قدما أول مرة  التقويم الفعمي:

كعممية ليس بجديد  وىو 7093سنة  Crobach ىذين النوعين من التقويم كرونباخ
 Ralphtylerوعرفو رالف تايمر ، إنما جذور تاريخو ترجع إلى أوائل العشرينيات

أن عممية التعمم ىي عممية متكررة نتائجيا تشير إلى التعديالت المرغوب  7090
 فييا في التعميم وفي البرنامج التعميمي ذاتو.

تمك التي  وبالرغم من التطورات التي مر بيا مدخل النظم إال أن مرحمة تطوره
"يمكن  7019نيو النفس اإلدراك وفي ىذا اإلطار يقول جا ارتبطت انجازاتيا بعمم

أن أقول بثقة تامة أن قبول المعالجة اإلدراكية كفكرة يحب التعامل معيا في حدود 
ففي تطوير برامج التعميم ، النظريات المتعمقة بالتعمم اإلنساني وىو تغير مستحب

البد لممرء من حل مشكالت تصميم الدرس واختيار الوسيمة في ضوء الحاالت 
 .(28)ية وليس في ضوء النتائج السموكية العقمية والعمميات العقم

 لذاتي:ا التعميم-6
تعدد االتجاىات والمنطمقات الفكرية التي تعالج المواقف التعميمية فالبرغم من 

ال ىناك القميل من العمماء إ ،من حيث الوسائل والتقنيات التي يعتمد عمييا
و أالتربويين الذين يستخدمون مدخل النظم وفق العمم الموجو نحو التعميم المنفرد 

والذي كان كنظام تعميمي سائد لمئات السنين بحيث كان "يدعى فيو  ،التعميم الذاتي
، لى منصة المدرس ليستظير ما حفظو من المواد التي درسيا مفرداإكل تمميذ 
تغير نظام التعميم الذي كان متبعا في كثير من مدارس ، 70القرن  وفي أوائل

 . anderwbellتباع نظام تعميمي طوره جوزيف لنكاسستريإالواليات المتحدة الت
joseph lankaste   لى عدد كبير إويتضمن ىذا النظام مدرسا واحدا يقدم التعميم

من الطمبة األصغر سنا  79ويقوم كل من ىؤالء التالميذ بتعمم نحو ، من الطمبة
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لى ظيور المدارس ذات إوظيور في الوقت نفسو تقريبا  بالتضاؤلأخذ ىذا النظام 
التعميم الجماعي كنسبة سائدة في النظام التعميمي  وظيرالمتدرجة  المراحل
 .(29) األمريكي

 إالوبالرغم من الزوال التدريجي لمتعميم الفردي والتوجو نحو التعميم الجماعي 
خرى أالطريقة المعتمدة في التعميم الجماعي يتجو نحو تفريد التعميم بطريقة  أن

و الغير متجانسة أبين المتعممين من حيث قدراتيم سواء المتجانسة  تميز وىي
كرة الفردية في ىذه فتاحت بدرجة قميمة أوسميت بطريقة التجميع والتصنيف و 

ول نظام يمكن وصفو أولعل  ،الفردية الفروقساس أالمجموعات التي صنفت عمى 
ذاتية أ ويقوم ىذا النوع من التعميم عمى مبد، بيرك بتعمم فردي ىو نظام فريدريك

ن يقوم أفال بد ، التعمم "مادام الفرد ىو المسؤول عن السعادة الشخصية لنفسو
ن يختار ألى أقصى حد فيما يتعمق بقدراتو ورغباتو، ويجب إبتطوير استعداداتو 

ن يكون في حالة أو نمط يساعده عمى اكتساب أكما معرفيا كبيرا ليتعممو وال بد 
تقان وصت بجعل أو ، التأمميعمى الميارات الفردية مع التفكير  التأكيدالميارات و  وا 

الذين يبحثون عن تنمية  ألولئكمجاالت خصبة  اإلنسانيةوالدراسات  األدبيات
ن يقوم المعممون والمتعممون معا أوالبد ، الذاتي ازلالنجقدراتيم عمى التعبير أو 

وضرورة توفر قدر كبير من الحرية من اجل  وآمنةبتطوير ونمو عالقات مفتوحة 
تنمية قدرة الفرد عمى تكوين وتشكيل نظامو الشخصي وقدراتو الذاتية في اتخاذ 

 (30)القرار

الواقع في منح مجال الحرية في  يتحدىنا يكون لممعمم والموجو مسئولية 
أكثر استقاللية في فكره أو منحو الحرية  المتعمم التفكير من خالل جعل يقةطر 

ليذا فيو يساعده ، يفرض عميو طريقة تفكير محددة ال نوأ إاللبناء اتجاىو الفكري 
ح دور المعمم بوىنا يص، اإليديولوجيةعمى بناء طريقة مستقمة في تحديد خياراتو 

مصدر الوحيد الممقن أو فمم يعد الىو الموجو والمرشد والمشارك لعممية التعميم 
 .لممعمومة
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 ىو بين مابحيث يميز خصائص لمدخمو ضمن التعميم الفردي يمر ك دحد قدول
 ا ىو حديث:متقميدي و 

 .اشتراط التمكن من الوحدة-
 .معدل سرعتو وقدرتومتابعة الطالب لمبرنامج عمى قدر  سموبأتباع إ-
 .استخدام المرشد-
 .االعتماد عمى التعميم الكتابي-
 .(31) عدم التركيز عمى المحاضرات-

وائل أفي مجال التعميم الفردي ظيرت في  األبحاثومع التطورات الناتجة عن 
 :جية توجييا فرديا وىي ثالث مراحلالسبعينات نظم تعميم مو 

جراءاتىو عبارة عمى مواد  : IPIالتعميم المحدد تحديدا فرديا -أ تعميمية  وا 
دية في بداية كل سنة يمن االمتحانات التمي تستند عمى ما ينتج  لألطفال ةموجي

دراسية. وعمى ضوء نتائجيا تحدد المواد التي ينبغي عمى الطالب دراستيا ولقد 
، وكميف في ضواحي بيسبرجألمدينة  7099اتبع ىذا النظام األول مرة في سبتمبر

جراءاتومواده  استخدمتحيث   1في القراءة والرياضيات والعمم وفي غضون  وا 
مدرسة وبحمول  799كان يجرب في نحو ، األمريكيسنوات وبمساندة المكتب 

 (32)وخارجيا أمريكاالف الفصول بآمنتصف السبعينات، كان تطبيقو قد انتشر في 

نظام تعميم فردي قائم عمى تحديد  ىو : (PLAN)التعمم حسب االحتياجات  -ب
لى إاألىداف التي يجب أن يعمل الطالب عمى تحقيقيا حتى تستطيع االنتقال 

عمى مجموعة من  7010 -7010مية أخرى "استخدم ىذا النظام سنة يوحدات تعم
الثانوية في أكثر و  األوليةطالب في المدارس  9199أكثر من  تصل إلىالطالب 

نامج ر والية مشركين في ىذا البرنامج غير أن ىذا الب 70من مدرسة في  799من 
ة الجديدة التي ميميعتمكان استخدام المواد الإلم يحدث عمى نحو يعكس كيفية 

وعفا  األحداثأصبح في نياية المطاف نظاما تجاوزتو إال أنو ، صبحت متاحةأ
 .(33)عميو الزمن فتوقف استخدامو 
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ري اداعتمد عمى التنظيم الييكل اإل : I G Eالعمم الموجه توجيها فرديا  -ج
لنتائج التعميم  ويسكنسومن خالل دراسة قام بيا ، األولي لممدارس ذات التعميم

غمب المدارس لم تكن قد طبقتو عمى المنيج أأن تبين الموجو توجييا فرديا 
تغيير في المدارس  إحداثىذه النتائج تبين صعوبة  إن" إلىرجع ذلك ا  الصحيح و 

السياق االجتماعي  االذين يودون حدوث التغير ان يدرسو  أولئكوقد اقترح انو عمى 
لذلك فال بد من فحص ، مي الذي يعمل فيو النظام المدرسييوالسياسي والتعم

ككل والعمل عمى تحقيق االشتراك  معتقدات واجتماعات المدارس ومجتمع التعميمي
من  سيئة التدريس بالمدارس وبدون المساندة ليااليجابي النشط ألعضاء ى

 .(34) ديد حقيقيجن يحدث أي تأالمحتمل 
حديثا بالرغم  تعميميالم تعد مشكل  أنيا إالفالبرغم من تعدد البرامج السابقة 

ساىمت في تطور مفيوم وتطبيق تقنية التعميم ووصمت جميعيا في النياية  أنيا
دور المخطط والموجو وىذا  إلىتغير دور المعمم من مصدر لممعمومة والممقن  إلى

التعميم بما يسمى في ظل االستخدام الطاغي لمتعميم عن طريق الحاسوب أو 
 .االلكتروني

 التعمم اإللكتروني:-رابعا
أتكنسون لمحاسوب في مجال التعمم عمى يد كل من  األولىترجع االستعماالت 

Atknison  وولسونWilson وسوبسSuppes  بمساعدة الحاسوب  بالتعميم يقصدو
وىنا يحدث ، الحاسوب تقديم دروس تعميمية مفردة الى الطمبة مباشرة بإمكانأنو "

 .(35) التي يقدميا الحاسوب التعميميةالتفاعل بين ىؤالء الطمبة )منفردين( والبرامج 
الخمسينات باالستعانة من لقد استخدم الحاسوب في التربية ألول مرة في 

برامج من أجل  الغة وصممو  االذين طورو  I B M أم ، ب، الباحثين بشركة أي
 .اآلليتسييل عممية التعمم عن طريق الحاسب 

 األحداثومن  ،نموت"ففي التسعينات، ضمت حركة التعميم بمساعدة الحاسوب 
نظام  أمبد 7010 ميتريونج مع شركة  الرئيسية ليذه الفترة قيام جامعة برجيام
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المشاركة في  أساستمفاز معموماتي تفاعمي يتحكم فيو الحاسوب ويعمل عمى 
، وىو نظام لمتعمم باالستعانة بالحاسوب يستخدم اليوم عمى نطاق واسع، الوقت

 (36)ولعمو أول نظام يصمم لتقديم التعميم وفقا لنظرية تعميمية 

 التعميم:تصميم  -خامسا
أحد المفاىيم ت الرئيسية لتكنولوجيا التعميم و التعميمي أحد العمميايعد التصميم 
ويعرف عمى أنو حقل من المعرفة ييتم بطرق تخطيط التعميم ، التي تعبر عمييا

تصويرىا في وصف أفضل المخططات والنماذج التنظيمية و وتنظيمو عن طريق 
التي تحقق ىو عمم وتقنية يبحث في وصف أفضل الطرق التعميمية أشكال خرائط "

 .(37)التعميمية المرغوب فييا وتطويرىا وفق شروط معينة"  النتائج
 وأ أداة أوية تقنم سواء اعتبرت تعميال تكنولوجيان أسبق نجد  ما وعمى ضوء

 أومن ناحية تطبيقاتيا كوسيمة سمعية بصرية  أو، المفاىيميةنواتج من ناحية 
كبير عمى مجال  تأثيرفان ليا  أو تصميم التعميم تعميم فردي أومدخل لمنظم 

 حديثة. أوكانت تقميدية  إنالتعميم ولكل المفاىيم السابقة ليا فاعميتيا بغض النظر 
ت مما يعني أن تكنولوجيا التعميم تشمل مجموعة متنوعة ومتباينة من اآلال

واألجيزة والمعدات والمستمزمات ابتداء من السبورة التقميدية وانتياء بالتقانات 
التربوية الحديثة، مع األخذ في عين االعتبار أن لكل وسيمة من ىذه الوسائل 
خصائصيا وميزاتيا وحدودىا. فكل تقنية من ىذه التقنيات تتوقف فعاليتيا وأثرىا 

ألغراض التي تستخدم ألجميا، وكذا األوضاع التعميمي عمى خصائصيا وميزاتيا وا
 والظروف المحيطة باستخداميا وتشغيميا وتوظيفيا في الموقف التعميمي.

قد ظيرت تعريفات ف التعميم الذكيمتسارعة وخاصة في مجال التطورات مع الو 
تكنولوجيا التعميم " 0991لعام  أبرزىاف وتحديدات لمجال ومفيوم تكنولوجيا التعميم

الدراسة والممارسة األخالقية الخاصة بتسييل التعميم وتحسين األداء من خالل ىي 
دارت التي تتحكم و ابتكار العمميات والمصادر التكنولوجية المناسبة واستخداميا وا 
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بالتدخالت والتفاعالت التعميمية من قبل المتخصصين بيدف التعمم واإلدارة المينية 
 .(38)" واألخالقية

لتدخالت والتفاعالت التعميمية من قبل المتخصصين بيدف التعمم التي تتحكم با
إلى أن إحدى نقاط القوة  (Reiser) وقد أشار ريزر" واإلدارة المينية واألخالقية

لمتعريف الثالث لتكنولوجيا التعميم أنو يركز عمى العمميات النظامية واستخدام 
كما يركز عمى تحميل التعميم ومشكالت األداء والتصميم ، المصادر التكنولوجية

دارة العمميات التعميمية وغير التعميمية والمصادر،  والتطوير واالستخدام والتقويم وا 
لتحسين التعميم في مختمف المؤسسات. وبذلك ارتبط المفيوم الجديد لتكنولوجيا 

وضوح مفيوم  مما ساعد عمى ،تصميم التدريس والتكنولوجياالتعميم بحقل 
 .(39)" .الوسائل التعميمية مختمف تكنولوجيا التعميم وتميزه عن

وىو ما سنتطرق لو في -بالرغم من جميع التعريفات الواسعة لتكنولوجيا التعميم و 
تسمية إال أن ال -تكنولوجيا التعميم كعمم وكمفيوم المحاور القادمة حول تطور ونشأة

بداًل من تكنولوجيا  التدريس والتكنولوجياتصميم أصبحت يذا الحقل الحديثة ل
 .التعميم

مع التطورات السريعة  التي حاولت التماشيليذا العمم، و بتعدد التسميات و 
عدادًا وتطويرًا  اعتبرت، لمتكنولوجيا تكنولوجيا التعميم في أوسع معانييا تخطيطًا وا 

يات والمصادر دعمًا لمحمول وتنفيذًا وتقويمًا كاماًل لمعمميات التعميمية وابتكارًا لمعمم
من مختمف جوانبيا، ومن خالل أدوات وبيئات تقنية متنوعة تعمل جميعيا بشكل 

 .منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أفضل ألىداف التعمم

 قائمة الهوامش:
(01)

، واملطابعالنشر العلمي  ت حممد بن سلمان بن محود وآخرون،، أصول تكنولوجيا التعليم روبرت جنيو، 
 .16،ص 2000السعودية، 

 . 26، ص 2006دار كنوز املعرفة، عمان، األردن، ،  التكنولوجية التعليمبة، أمل عايد شحادة (02)
 . 16ص ، مرجع سابق، أصول تكنولوجيا العلم، روبرت جنيو (03)
 (. 23 – 22) ، مرجع سابق،صتكنولوجيا التعليم بين الظرية والتطبيقحممد حممود احلبلة   (04) 
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 .24ص ، املرجع نفسو( 05) 

 .24مرجع سبق ذكره، ص ، أصول تكنولوجيا التعليمروبرت جنيو،  (06)
 .17املرجع نفسو، ص (07)
 (.98ص ، 1968، ) ستيلرنقال عن، 20ص ، مرجع سابق، أصول التكنولوجيا، روبرت جنيو (08)
 . 21ص ، املرجع نفسو (09)
 . 33، ص 1982: اولني وباي عن نقال 21ص ، املرجع نفسو (10)
 . 460ص ، ، القاىرة1996دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم المعلومات والمكتبات، ، بدر أمحد أنور (11)
 (.80_81، ص )1967، للتلفاز العلميتقرير جلنة كارجني  (12)
 . 28ص، ، مرجع سابق أصول تكنولوجيا العلمروبرت جنيو، (13)
 www.ahewar.org( 9:31-9/10/2005جملة احلوار  )، 1342عدد ، عبد الرمحان شيتورى( 14)

 .23مرجع سابق، ص ، أصول تكنولوجيا التعليم، روبرت جنيو -(15)
 .31ص، املرجع نفسو (16)
 . 247ص ، مرجع سابق، وسائل وتكنولوجيا التعليم، أمحد حممد سامل (17)
 . 27ص ، ، مرجع سابقالعلميةالتكنولوجيا ، أمل عايد شحادة(18)
 . 32مرجع سابق ص ، أصول تكنولوجيا العلمروبرت جنيو،  (19)
 (. 85 – 84ص )، 1969، دار النهضة العربية، القاىرة، مسؤولية المعلم داخل الصفمجيل صليبا،  (20)
 .77.ص2004، الرياض سلسلة إصدارات أكادميية ، التصاميم التعليمية، خضرالزند  وليد( 21)
 .34ص ، مرجع سابق، أصول تكنلوجيا التعليمروبرت جنيو،  (22)
 .261-260ص  2002عمان، دار الفكر للطباعة والنشر ، تفريد التعليمتوفيق أمحد مرعى،  (23)
جملة دراسات  18/عدد 185ص ، ماهيته، عيوبه، نماذج تطبيقاته، لتعليم المبرمجا اسامة نبيل حممد أمحد، (24)

 تربوية.
 . 35ص ، مرجع سابق، أصول تكنولوجيا  التعليمروبرت جنيو،   (25)
 .246مرجع سابق، ص ، وسائل تكنولوجيا التعليم، أمحد حممد سامل (26)
 . 36مرجع سابق ص ،  أصول تكنولوجيا التعليم روبرت جنيو، (27)
 .39مرج سابق،ص ، أصول تكنولوجيا التعليمروبرت جنيو،  (28)
 .44املرجع نفسو، ص  (29)
 .45املرجع نفسو، ص (30)
 .33ص ، مرجع سابق، التعليم النشط، حممد محادىندي (31)
 .53مرجع سابق، ص ، أصول تكنولوجيا التعليم، روبرت جنيو (32)
 .56املرجع نفسو، ص  (33)
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 .57ص، املرحع نفسو (34)
 .59ص ، املرجع نفسو (35)
 .358ص ، مرجع سابق، تكنولوجيا التعليم، حممد حممود احلبلة (36)
 .19، ص 2076، عمان االردن، دار حامد للنشر والتوزيع، تصميم التعليم، مصطفى يوسف (37)
(38)-educ.com-www.new   11:00الساعة  11/07/2017تاريخ 
(39)- educ.com-www.new   11:00الساعة  11/07/2017تاريخ 
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