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 ؟SIDالمنّظم ما التصميم التعليمي  

 ؟ ISDأو تصميم النظم التعليمية

تحليل مشكالت التعلم واألداء و تصميم العمليات و المصادر •

التعليمية و غير التعليمية ، و إنتاجها و استخدامها و 

إدارتها بهدف تحسين التعلم و األداء في مواقف متنوعة 

 خصوًصاً المؤسسات التربوية و مواقع العمل

 

•(Reiser & Dempsey, 2002, p12)                                                             
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  ISDتصميم النظم التعليمية

 إذا كانت

 مشكلة التعلم
 أو األداء 

 مهارات حركية
Motor Skills 

 

 مهارات وجدانية
Attitudinal 

 Skills 
 

 مهارات معرفية
Cognitive 

 Skills 
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 ISD تصميم النظم التعليميةأهداف 

 تحليل مشكالت التعلم واألداء •

 التدريب/ تحديد مخرجات التعلم•

تصميم العمليات و المصادر التعليمية أو التدريبية لحل •

 مشكلة التعلم أو األداء

 التدريب/ توجيه عملية تطوير محتوى التعلم•

 التدريب المناسبة /اختيار أو تطوير استراتيجيات التعليم•

 التدريب/ تقويم فاعلية وكفاءة التعليم•
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 مستويات التصميم التعليمي

 

 تصميم مناهج دراسية             ازدياد التعقيد                                          -                

 تصميم برامج تدريبية              والتكلفة -                

 تصميم مقرر دراسي كامل -                

 تصميم ورشة عمل قصيرة -                

 تصميم وحدة دراسية -                
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 تدريب ذاتي تقليدية/ حقائب •

     IMMتدريب ذاتي إلكترونية وسائط تفاعلية / حقائب •

 EPSSنظم أداء إلكتروني مساندة   •

 تدريب على الشبكة العنكبوتية/ تعليم•

 افتراضية/مناهج دراسية إلكترونية/ مقررات•

 برمجيات التدريس الخصوصي•

   برمجيات التمرينات والتدريبات•

 مخرجات التصميم التعليمي المنظم
ID Deliverables 
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 يستخدم مهنيو المجال مدخل أو أسلوب: مدخل النظم 

 النظم في تصميم الحلول التعليمية أو التدريبية 

  لمشكالت التعلم و األداء 

 ؟  System Approachما أسلوب النظم•

عملية منطقية ذاتية التصحيح لتحليل التعليم أو التدريب و •

و تقويمه ( استخدامه)و تنفيذه ( إنتاجه)تصميمه و تطويره 

، توفر إطاراً إجرائياً يتحدد بداخله هدف النظام أوالً، ثم يتم 

و على أساس . تحليله من أجل تحديد أفضل السبل لتحقيقه

هذا التحليل يمكن اختيار المكونات األفضل مالئمة لألداء 

ًً  للتغيير . الناجح للنظام و يوفر التقويم المستمر أساساً

  .المقصود من أجل تحسين األداء

(Bela Banathy,1968)                                                    
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 يوظف مهنيو المجال نماذج : النماذج 

 تعتمد منهج مدخل النظم لتصميم التعليم

 ؟(Model)ما النموذج •

لمراحل أو خطوات عملية أو ( أو لفظي)تمثيل بصري ”•
                 “إجراء معين

 

 

 

 

 

 1خطوة رقم 

 2خطوة رقم 

 4خطوة رقم 

Feedback 

 التغذية الراجعة

 3خطوة رقم 
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 نماذج التصميم التعليمي
 Instructional Design Models 

 

 : نماذج التصميم التعليمي                      

 نماذج إجرائية لتصميم التعليم أو التدريب           

 

 ما نموذج التصميم التعليمي؟•

و وثيقة كاملة تصف اإلجراءات ( أو لفظي)تمثيل بصري ” •
 الُمنِظمة لعملية التصميم التعليمي
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 نماذج التصميم التعليمي
Instructional Design Models 

نفذ التحليل 
 التعليمي

 نقح التعليم

اكتب أهداف  حلل الحاجات
 األداء

طور أدوات 
 التقويم

طور 
االستراتيجية 

 التعليمية

طور و اختر 
المواد   
 التعليمية

صمم و نفذ 
التقويم التكويني 

 للتعليم 

صمم و نفذ 
 التقويم اإلجمالي 

حلل المتعلمين 
 و السياق
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 GIDMالنموذج العام للتصميم التعليمي           

ADDIE MODEL         

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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 لماذا نماذج التصميم التعليمي؟ 
  و العملية المنظمة لتصميم التعليم؟

 .توضح بصرياً مراحل و خطوات التصميم التعليمي المنظم•

 .تصف إجرائياً و تفصيلياً خطوات التصميم التعليمي المنظم •

 .تعتمد على المبادئ المشتقة من النظريات ذات العالقة •

تدعم فرصة الحصول على تعليم أو تدريب يتصف بالفاعلية  •

 .والكفاءة وقبول المتعلم

تّيسر االنسجام بين أهداف التعلم أو التدريب ونشاطاته  •

 .وتقويمه

تيّسر االتصال و التفاهم بين أعضاء الفريق و بينهم و بين  •
 .المستفيد
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 لماذا التصميم التعليمي
 لعضو هيئة التدريس؟ 

 .انتشار تطبيقات التعلم اإللكتروني في المدارس•

وعن بعد، تتطلب من المعلم مهارات في تصميم المقررات    

 .الدراسية وتطويرها

تجدد المعرفة على نحو غير مسبوق وتغير المجتمع •

 الطالبي يتطلب من المعلم مهارات التقويم المستمر 

لمادته، مما يعني إعادة تصميمها وتطويرها       ( التكويني)   
 .باستمرار 
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 لماذا التصميم التعليمي؟

 .  التدريس عملية منظمة ومقصودة لتحقيق أهداف محددة•

نص،رسوم، لقطات )في عصر المعرفة وتنوع المصادر •

وسهولة الوصول إليها، يصبح ( فيديو، تجارب معملية

 .المعلم مصمم ومّطور للمادة الدراسية
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 عملية موّجهة باألهداف: التعليمي التصميم
ID IS Goal Oriented 
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 مراحل التصميم التعليمي المنظم             

SYSTEMATIC ID             

          

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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 Analysisالتحليل 

 Diagnosisتشخيص المشكلة  

 

 تحديد المتطلبات:    Deliverablesالمخرجات     
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 التحليل

 ANALYSIS   
 تحديد المتطلبات

  

 

 

 :تحديد المتطلبات يتطلب     

 

 تحليل المتعلم  •

 تحليل السياق  •

 تحليل المحتوى  •
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  Learner Analysisالمتدرب/تحليل المتعلم

 خصائص

 /المتعلم 
 المتدرب

 أساليب التعلم
Learning 

 Style 

 السلوك المدخلي
Entry  

Behaviour 

 الخصائص 

 العامة
G .Characteristics 
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  Context Analysisتحليل السياق

 السياق
Context 

 بيئة التعلم
Learning 

Environment 

 سياق نقل التعلم

Learning 

Transfer 

 السياق التوجيهي
Orientation  

Context 
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 (أو المحتوى) المهام/تحليل التعليم
Instructional/Task Analysis 

 تحليل المهام
Task  

Analysis 

 هرمي
Hierarchal 

 إجرائي
Procedural 

 عنقودي
Cluster 
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 مراحل التصميم التعليمي المنظم             

SYSTEMATIC ID             

          

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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 : DESIGNالتصميم

 تحويل المتطلبات إلى مواصفات 

   

 

 

 

 

 

 

   : Deliverablesالمخرجات        

         
 مواصفات نظام التدريس       
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 : DESIGNالتصميم

 تحويل المتطلبات إلى مواصفات 

 المواصفات•
 أهداف األداء•

 تسلسل وتنظيم المحتوى•

 التدريب/ استراتيجيات التعليم•

 التدريب/ تقنيات التعليم•

 ( (Motivational Designتصميم الحافز •

 ( (Screen Designالسيناريو •

 ((Flowchartمخططات المسار •

 ((Scriptالنص الفني •

 أدوات تقويم الفاعلية •

 والكفاءة وقبول المتعلم    
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 النموذج العام للتصميم التعليمي                  

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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 DEVELOPMENTالتطوير

   تحويل المواصفات إلى منَتج 

  

 

 

 : Deliverablesالمخرجات •

 نظام التدريس   
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 النموذج العام للتصميم التعليمي                  

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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   Implementationالتنفيذ

 استخدام المنَتج 

 : Deliverablesالمخرجات •

 االستخدام الفعلي لنظام التدريس في

 البيئة التعليمية
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 النموذج العام للتصميم التعليمي                  

التقويم
Evaluation 

  التصميم  
Design  

التنفيذ
Implementation 

 التحليل
Analysis 

التطوير
Development 
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  EVALUATIONالتقويم

 تقرير الفاعلية والكفاءة والقبول

 

 

 : Deliverablesالمخرجات  

 تقرير التقويم•

 التدخالت المناسبة•
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  EVALUATIONالتقويم

 تقرير الفاعلية والكفاءة والقبول

 (ألفا وبيتا) تقويم تكويني •

 الفاعلية والكفاءة:تقويم إجمالي•

 وقبول المتعلم   
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