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القرآن ملقر التد للتصميم ح مق رنموذج املرحلة ر لطالب د والتجو م  الكر

نظر ة وج من تھ مناس ن بتدائية،ومدى واملختص اء  ا

املقاطي يم إبرا بن   صا

س التــد وطــر املنـا قــسم ك، املــشا س التـد وطــر املنــا رأسـتاذ ر قر جامعــة،ق بيــة، ال ليـة

اململكةشقراء السعودية، ية   .العر

ي و لك يد   salmuqati@su.edu.sa: ال

  :املستخلص

ـــد والتجو م الكـــر القـــرآن ملقـــر ـــ التد للتـــصميم ح ـــ مق نمـــوذج تـــصميم ـــ إ اســـة الد رـــدفت ر ر

ن واملختـص اء ــ ا نظـر ــة وج مــن تھ مناسـ ومــدى بتدائيـة املرحلــة الباحــث. لطـالب واســتخدم

وتــ ، املـس الوصـفي مـناملـن ح ــ املق النمـوذج تحكـيم وطــر) 22(م املنـا ـ مختــصا قمحكمـا
ً ً

التعلـــــيم تقنيـــــات ـــــ و س التـــــصميم. رالتـــــد ـــــ ح ـــــ املق النمـــــوذج تـــــصميم ـــــ إ اســـــة الد روتوصـــــلت

ــــ مراحــــل، ــــع أ مــــن ــــو امل ــــ رالتد م: نر والتقــــو والتطبيــــق، والتــــصميم، ــــم. التحليــــل، أ ومــــن

اســـــة الد امل: رتوصـــــيات النمـــــوذج ــــــ حتب ـــــ ــــــ(ADIE)ق ع ـــــد التجو ملــــــادة ـــــ التد التـــــصميم رــــــ

مراحــل ــ املــواد مـستو ــ وع ــة املركز الـتعلم ئــات ب ــ تطبيقــھ ولة لـس العــام التعلــيم ىمـستو ى

املختلفـــة اســـة. التعلـــيم د بـــإجراء اســـة الد ـــ تو ركمـــا النمـــوذج) شـــبھ(ر ـــذا باســـتخدام يـــة تجر

التد التصميم ح العامع(ADIE)راملق التعليم مواد  .ىمستو

املفتاحية لمات نموذج:ال ، التعلي التصميم ، التد التصميم تصميم،   . ADIEرنموذج،
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A Suggested Model of the Instructional Design in the 
Light of the Holy Quran and Tajweed Course for the 
Elementary School Students and its Suitability from 

the Viewpoints of Experts and Specialists 
Saleh bin Ibrahim Almuqaty 
Curriculum and Instruction Department, Shaqra University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: salmuqati@su.edu.sa 

ABSTRACT: 
The current study aimed to design a proposed model of the 
instructional design in the Holy Quran and Tajweed course for 
elementary school students and judging its suitability from the 
viewpoints of experts and specialists. The researcher used the 
descriptive and comparative survey method and the proposed model 
was assessed by 22 jury members specialized in curriculum and 
instruction and educational techniques. The study developed the 
proposed design model consisting of four stages: analysis, design, 
implementation, and evaluation. The research recommended adopting 
the proposed model (ADIE) as an instructional design of teaching 
Tajweed subject at the level of general education due to the ease of 
administration in the central learning environments and at the level of 
subjects in different stages of education. The research also 
recommended conducting a quasi-experimental study using this 
proposed model (ADIE) on the general education.  

keywords: model, design, teaching design, instructional design, ADIE 
model. 
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  :مقدمة
ا تطو السعودية ية العر اململكة املنا د ش
ً
ومنر والتصميم التأليف حيث من عا سر

ً

م أ ومن والشرعية ية الدي قائق وا يم املفا ة بك تتم ال سالمية بية ال مواد ا ضم
ده وتجو م الكر القرآن طالق ع ا خدم ب ي ال   .املواد

التطبيقي انب ا ا ف يت ال ات املقر م أ من د التجو رومقر القرر ملقراءة الكر  آن
سالميةع بية ال مواد من ه غ التفاعلية؛ن ونية لك امج لل املقر ذا فحاجة رولذلك

املواد بقية حاجة من م، ؛أشد الكر بالقرآن تباطھ ال العلوم أشرف من تمامربل ا جاء ولذلك
ذ اسة الد املقررذه   .را

التكن التطو ظل التعليمورو اتالتعليمأصبحلو املقر وتصميم ي و رلك
التطو ذا ملواكبة ة م ة ضر ونية رلك ع؛رو التعلي بالتصميم تمام جاء ولذلك

عد عن التعلم أو ي و لك للتعليم للتحو التعليم ة ا و ُمستو ل رى   .ز
ي ال ذكر د) 2016(و ش ن العشر القر بداية أن الوا من منتنأنھ سلسلة وقوع

ابطة امل منحداث الغرض وأن ، التعلي التصميم لعلم بداية ا أ ع تفسر أن يمكن وال
الغايات لتحقيق املث الوسائل ار ابت و تصميم ديو،أي جو يوأن منن طدلأو إ رعا

الزمن تقدم ومع س، التد سة مما ن و فراد علم كيفية عن ف معر و ما ن ب رالعلوم ر و
امل تم التعليما ن لتحس التعلي التصميم علم بالتعليم رهنختصو والتصميم.وتطو

شطة و التعليمية د للموا وخططھ التعلم مبادئ ترجمة عكس ية من عملية رالتعلي
جودة لضمان والتعلم التعليم ات نظر ع باالعتماد وذلك والتقييم املعلومات ومصادر

بحيثالتعليم تحليل، ناو التعليميةلي داف و لتلبية،حتياجات التعليم نظام ر وتطو
املتعلم شطة أ جميع وتقييم ب وتجر التعليمية شطة و الوسائل ر وتطو حتياجات تلك

التعليمية     .والعملية
ات نظر باستخدام سية التد العملية أداء ن تحس التعلي التصميم مية أ روتت

عملية أثناء مشالتعلم ال ذلك أو كما التعلي ).2016(يالتعلم التصميم نماذج وجاءت
اس ع اا
ً

التعلم ات عملياتوفلسفتھلنظر توجيھ إ دف حيث ؛ التعلي التصميم واقع
ف ا ذلك إ ت أشا كما للتعلم سابق مخطط وفق    .)1438(رالتعلم

ام بالت سمح تخطيطي تمثيل عام بوجھ لوصففالنموذج والتطبيق ة النظر ن ب ل
ذلك إ أشار كما ا بي امل مت ساق ا التعليم بتصميم اصة ا والعمليات جراءات

محمد وامدة، وا ر ا). 2012(زالعدوان، و التعلي التصميم نماذج مية أ وتت
املعق نظمة وتفس أفضل قة بطر التصميم عملية م ف ع ساعد التعليمأدوات دة

آلخر،والتعلم نموذج من ا عقيد و ا صعو جة د النماذج ذه ختالف،روتختلف قع و
النماذج ذه مراحل ن اب تبعاوخطوا

ً
ذا ا ضو ينطلق ال ة والنظر الفلسفية لألسس

خر،النموذج البعض وتختلف ا مراحل عض النماذج ذه ك ش ما وغالبا
ً

يجة ن
ف النموذج تطبيق يتم ال التعليمية ئات الب التعلماالختالف لنوع وتبعا

ً
املادةوطبيع ة

داود،التعليمية ذلك أو   ). 2014(كما
جميع التعلي التصميم نماذج جميع ن ب تنوع ناك أن العلمية اسات الد ت روأثب

تطب ا بي واختالف والتطبيقية ة النظر املوادالتخصصات لطبيعة تبعا النماذج ذه يق
ً

ل تطبيق خطوات أو مراحل جاءت ولذلك عدمھ؛ من التعليم ة ومركز التعلم ونوع اسية رالد
اسة كد والعملية ة النظر فلسفتھ ع بناء خر عن مختلف التعلي للتصميم عبدرنموذج



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 
 

 

- 227 - 

راو)2007(املجيد امل اسة ود ي، منا)2013(ر ، الع اسة ود ي، دىر والشدادي، ،)2018(ل
اسة الد ذه ا وعالق السابقة اسات الد ذكره تم س كما اسات الد من ا روغ ر    .ر

اسة الد لة   :رمش
لم أنھ يالحظ خاصة بصفة د التجو ومادة عامة بصفة سالمية بية ال مواد واملتأمل

ادا اج سو التد التصميم افية ال العناية من حظھ ىينل البحثر إطار خارج فردية ت
مادة التد التصميم مجال تناولت علمية اسة د أي الباحث يجد لم حيث ؛ رالعل ر

د ذلكلعلو. التجو ب درجالس والذي م الكر القرآن د بتجو تباطھ ال املقر ذا رقدسية ر
وتج قراءة ن املعلم أفواه من مباشرة العلم ذا يؤخذ أنھ املسلمو أننعليھ كما دا و

ً

ة يجعلصعو ي و إلك مقر إ ا ل وتحو ده وتجو م الكر القرآن ملادة التد رالتصميم ر
بية ال مواد بقية لھ بديل عن والبحث املجال ذا الولوج عن ن للباحث ف عز وناك

العل بحثھ مادة لتكز     .نسالمية
سبقو ما ع نموذجناء بتصميم تمام معجاء ناسب لي التد للتصميم ح رمق

والتعلم التعليم ة املركز الصبغة ذات املحلية ئة اسية،الب الد املادة طبيعة مع ناسب رو
العام خاصة؛،التعليم بصفة ده وتجو م الكر القرآن مقر التصميم روتصميم ذا إن حيث

ا استخدامھ يمكن ونيا الك ا مقر تصميم إ دف
ً ً

عد،ر عن س ٌلتد اختيارر رمقروتم
عليھ ح املق النموذج لتطبيق د عنوان ،التجو اسة الد ذه جاءت ح :رولذلك مق نموذج

من تھ مناس ومدى بتدائية، املرحلة لطالب د والتجو م الكر القرآن ملقر التد رللتصميم ر
ن واملختص اء ا نظر ة   .وج

اســـــة الد الد: رأســـــئلة ـــــذه عـــــنتتمثـــــل جابـــــة ـــــ حمـــــا:العـــــامالـــــسؤالراســـــة ـــــ املق النمـــــوذج
التدلل بتدائيـة رتصميم املرحلـة لطـالب ـد والتجو م الكـر القـرآن تھرملقـر مناسـ مـدى ومـا ؟

ن واملختص اء ا نظر ة وج يمن ما العام السؤال ذا عن تفرع و    :؟

ملقرما .1 ح املق التد للنموذج البنائية بتدائيةرالعناصر املرحلة لطالب د التجو  ؟ر
ـمـا .2 ن واملختـص اء ـ ا اء مناســبرآ ـمـدى التد النمـوذج ح رة ـ ـداملق التجو لطــالبرملقـر

بتدائية  ؟املرحلة
مراحــل .3 ــ ع بنــاء ــد التجو ملقــر ــ التد التــصميم ــ ح ــ املق للنمــوذج التطبيقــي املثــال رمــا ر

حة؟ املق التصميم  وخطوات

ـــــداف اســـــةأ ــــ :رالد إ اســــة الد حتــــصميمرــــدف ــــ مق ــــنمــــوذج التد ضــــوءرللتــــصميم ــــ
العـــام بـــالنموذج نتـــھ ومقا ، ــــ التعلي للتـــصميم ـــة والنظر الفلـــسفية ونمــــوذ(ADDIE)رســـس

ار و التعلي)  Dick & Carey(يديك دف .التصميم ال ذا تفصيل مكن   : إو

ال .1 حاملنمـــوذجتـــصميم ـــ ــــللتـــصميمق ــــة (ADIE) رالتد والنظر الفلـــسفية ســـس ضـــوء ـــ
التعلي  .للتصميم

نــة .2 ـــ رمقا التد للتــصميم ح ــ املق ـــبــ (ADIE)رالنمــوذج التعلي التــصميم ــ العــام النموذج
(ADDIE) ار و ديك  ).  Dick & Carey(يونموذ

ل .3 ـ واخ ولة سـ ــ أك ـ التد التــصميم ـ ح ـ مق نمــوذج ـ إ التوصـل
ً

ــر نـة ومر وطــوات
ــــ معل ـــ ع ل ـــس ل ســـالميةالتعامـــل بيـــة ال متخـــصص مـــواد اتوتــــصميم بيــــةرمقـــر ال
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ونيـــســـالمية االك
ً

ـــ أحـــد ملـــساعدة اجـــة ا للمـــصممندو تقديمـــھ تم ســـ الـــذي ىاملحتـــو
 .التعلي

مناســــبة .4 مــــدى نظــــمعرفــــة ــــة وج مــــن ــــد التجو ملقــــر ــــ التد للتــــصميم ح ــــ املق رالنمــــوذج رر
ن؟ واملختص اء  ا

النمــوذج .5 ــتطبيــق التد للتـــصميم ح ــ موضــوعراملق ــ ــدع التجو مقــر ــ كمثـــالردغـــام
ونيـــــــا الك ات املقــــــر محتـــــــو لتــــــصميم
ً

ر تنفيـــــــذليحتـــــــذيى ـــــــ ـــــــبــــــھ التد بقيـــــــةل رالتــــــصميم
اسية الد الوحدات أو د رملقرراملواضيع هالتجو ةوغ النظر املواد ات مقر  .رمن

مية اسةأ   :رالد
الفعليــة .1 التطبيقــات أحـــد اســة الد ــذه الـــتعلمرعــد ــات ــة :لنظر ـــةو،الــسلوكيةالنظر النظر

و ــــةالبنائيــــة ــــنظر املنظــــومي واملــــدخل رتــــصال تطــــو ــــ م ــــس ــــ ال ــــ التعلي التــــصميم
ُ

ديثة ا التقنية باستخدام   .التعليم
اســــــة .2 الد ــــــذه املنــــــارتفيــــــد ومــــــصم ن ــــــيوالتعلــــــيم املعلمــــــ و عــــــدلك عــــــن ُوالتعلــــــيم

التعلـــــيم تكنولوجيـــــا ـــــ ن مج ــــ عمليـــــةوامل التـــــ ـــــالتـــــصميم بيـــــة رد ال ات مقـــــر رملحتـــــو ى
ونيا الك سالمية
ً

 .العامالتعليم
ــــ .3 اســــة الد ــــذه م كتقــــديمرــــس ــــ التد حنمــــوذجرالتــــصميم ــــ سمق بيــــةرلتــــد ال مــــواد

 .العامالتعليمسالمية
ا اسةحدود    :رلد

املوضـــــوعية ـــــدود ح: ا ـــــ مق نمـــــوذج تـــــصميم ـــــ ع اســـــة الد حـــــدود ـــــرتقتـــــصر التد  رللتـــــصميم
من اءوتحكيمھ التعليما تقنيات ن واملختص س التد وطر راملنا   .ق

انيـــة امل ــدود ـــ: ا ع النمـــوذج ـــذا دغـــامتطبيـــق مموضــوع مقـــرأحـــد ـــ ـــد التجو روضـــوعات
م الكر القرآن ،الومادة و ـ ا الد الفـصل ي بتـدا ـامس ا الـصف ع ة املقر د لتجو ر ر

  .م2019/ه1441الطبعة

اسة الد ات   :رمصط
اتةرو:(The Model) النمـــوذج ـــ ـــم م ـــ تمثـــل"  :أنـــھ) 2003(والنجـــار،د تخطيطـــي ل شـــ

تفـــــس ـــــ املـــــساعدة غـــــرض محكمــــة ة بـــــصو ـــــا، بي والعالقـــــات ع الوقـــــا أو حـــــداث تلـــــكرعليــــھ
ومــــة املف ــــ غ ع الوقــــا أو ــــم؛)317ص"(حـــداث للف قابلــــة ـــا يجعل عــــر. ممــــا عمــــرانّو ) 2004(ف

خاصـة" : أنھبالنموذج فلسفية ة ر عكس ة و تر ات ونظر عملية أسس إ ند س عمل ؤخطة
النمـــوذج ـــ ا صـــدا دد ــ ـــة ).95ص"(ي النظر ن بـــ يجمـــع فكـــر نتـــاج اســـة الد ــذه ـــ يفـــالنموذج ر

فلــسفيةوالتطب ــة ر عكــس و ــ التعلي التــصميم نمــاذج كأحــد ــ و ــ التد التــصميم ــ ؤيــق ر
سالمية بية ال مواد بطبيعة   .خاصة

للعمــــر:(The Design)التــــصميم ن بــــو ال لغــــة قــــاموس ــــ د منظمــــة :أنــــھ) 2007(رو عمليــــة
اتيجيات سـ و لآلليـات وتحلـيال وصــفا تتـضمن ـضة عر خطـوط وضـع دف ـس

ً ً
بقــصد ـة املطلو

محــددة ملــشكالت حلــو ــ إ ال). 100ص"(لالتوصــل ـــ اخ دف ــس منظمــة عمليــة نــا فالتـــصميم
ـــداف أ وفـــق ـــسھ تد تـــصميم املعلـــم ـــ ع ل ـــس ل املختلفـــة؛ ـــ التعلي التـــصميم نمـــاذج يل ــس رو

تامة ولة س   . مادتھ
ـ التد العمـر :(The Teaching Design)رالتصميم تـصمي) 2007(ذكـر عمليـةأن س التـد رم

س الـــــد يـــــة ب تحديـــــد ـــــ املعلـــــم ـــــساعد وطبيعـــــةوتنظيمـــــھرمتقنـــــة ن املتعلمـــــ حاجـــــات ـــــ ع ًبنـــــاء

ـ التعلي واملوقـف واختيـار،ىاملحتـو س الـد ـداف وأ التعليميـة اجــات ا تحليـل قرطــرفيتـضمن
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س وأســاليبھرالتــد اتيجياتھ مواســ التقــو وأدوات ــشطتھ القــو. وأ يمكننــا لتــصميمانإلولــذلك
نظامعمليةورالتد عملياتأو من ي ـوجز ك نظام نـاوأو ي الـذي ـ التعلي لالتـصميم

ــل ك التعلــيم مــدخالتأوتــصميم ــا ل املــة مت عليميــة ــاتكمنظومــة غذيــةومعا و ومخرجــات
ـــ .راجعـــة التد العـــامرفالتـــصميم النظـــام مـــن ـــ فر ـــللتـــصميمنظـــام مـــن،التعلي جـــزء ـــو ف
التعلـــيمتـــصمي ذلـــك،م ـــ إ ـــش إجرائيـــا. )1424(ســـالمةكمـــا س التـــد تـــصميم ـــف عر مكـــن و

ً
ر

مـــن: بأنـــھ ـــو يت ـــ التعلي التـــصميم نظـــام مـــن ـــ فر أو ـــ أو عمليــــةننظـــام إجـــراءات أو خطـــوات
خاللـــھ مــــن يـــتم ونيـــةبنـــاءمنظمـــة لك ات الـــتعلمراملقــــر ـــات نظر ــــوفــــق التعلي التـــصميم ــــ

الــــــ نــــــواتج التعلــــــيملتحقيــــــق مــــــن املقــــــصودة ــــــتعلم محــــــددة، خطــــــوات مــــــن ــــــو ت التحليــــــل،: نو
م والتقو والتطبيق،    .والتصميم،

ـده وتجو م الكـر القرآن طـة: مادة ا ـ ع بنـاء ي بتـدا ـامس ا الـصف ـ ع ة املقـر املـادة رـ
املعتمــــــدة اســــــية التعلــــــيم رالد ة ا و رمــــــن حــــــصصز خمــــــس بواقــــــع ــــــده وتجو القــــــرآن مــــــادة بمــــــس

ي،ألسبوعبا والثا و ن اسي الد ن الفصل شمل لو    .ر

النظر   :يطار
  ):Instructional Design(التعليميالتصميم

التعلي التصميم ن ب ق التفر ن بو ال عند خلط ) Instructional Design(ناك
س التد ف) Teaching Design(روتصميم ذلك، ة الفكر س املدا الختالف يجة منمرن م

وم املف ن املصط ن ب واحد،ّقفر بمع ما وجعل يفر لم من م قوم جاء.ُ لط ا ذا و
ية نجل لمة لل رفية ا جمة لل يجة التعلي) Instructional Design(ن التصميم ع ال

املحتو بتصميم ع الذي س التد تصميم بخالف للتعليم والشامل العام ومھ ىبمف ُ فقطر
و جة بالد املعلم ام م من و ما،رالذي بي الفر يكمن نا التعلي.قو عدفالتصميم ُ

وجھمستقالاعليميانظام من التصميم ونماذجھ اتھ املدخالت ،بنظر نظم وفق س و
اواملخرجات وج التعليم عن آخر وجھ من ومستقل

ً
عن(Face to Face)لوجھ  مستقل أي

ا    .يقيقالتعليم
أن التعليالكما أوالواقعتصميم عد عن التعليم تصميم و طوة ا ُو

ي و لك بھ(E-Learning)التعليم إال التعليمية مواده تصميم يتم ال من. الذي النوع ذا و
امل مت ق فر بإعداده يقوم مصمم،التصميم م بي يالتعليمومن و اللك اء مجةوخ

م   . وغ
ال فإنھتصميمأما ُالتد نظامار عد

ً
أو أوليا

ً
فرعيا
ً

التعلي التصميم نظام من ثقا من
ً

ات نظر نفس ع ند س ،و التعلي التصميم نظام ا م ثق ان ال جزئياالتعلم ختلف و
ً

التعليمية املواد نوع باختالف نماذجھ اعض وتطومحتوا ا نظر ا وطبيع
ً

بيقا
ً

ع؛ عتمد ألنھ
ذا من املرادة التعلم نواتج أو ه معاي أو السلوكية أو اصة ا دافھ بأ املحتو ىتصميم

ت وأدوات سھ تد اتيجيات واس شطتھ وأ ا علم املراد ام وامل راملحتو باملحتوى املتعلقة مھ ىقو
التدالفوطبيعتھ، وليةرتصميم مراحلھ للتصميف ومن اللب جوانبھو ل ب التعلي ،م

مدخالت لھ ات،كنظام اجعة،ومخرجات،ومعا غذية التصميم،رو لنظام ع تا نظام و ف
   .التعلي



الكریم والتجوید  نموذج مقترح للتصمیم التدریسي لمقرر القرآن
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التدالو منرتصميم أحد ا ف شاركھ ال ال اتھ ا وم ساسية املعلم ام م من رعد ُ

ت سو التعلي التصميم اء التدالذاحميلىخ ونيالكإ رتصميم
ً

كمقر لھ روتحو
ي و    .الك

التعليو ف) Instructional Design(التصميم ا و ديثة) 1437(كما ا العلوم من
التعليم، مجال ن العشر القر من ة خ السنوات رت ظ التصميمفمصطنال

ن وم مف يتضمن وف .التعليممصطو،التصميممصط: ما،التعلي ولتعليماممف ما
إجرائية خطوات عقليةإال ات غ إلحداث املعلم ا جدانية،يقوم ة،وو ا لدى،روم وأدائية

نما،املتعلم تنفيذالذياملتخطيطالعمليةوالتصميمب سسبق التد أو ،رالتعليم
معايالندسةيقومفالتصميم وفق    .معينةء

ــــــيو ال ــــــأ Ragan&Smith (2005)عــــــننقـــــال) 2016(ـــــش التعلي التـــــصميم عمليــــــة" ن
املعلومـــات ومــصادر ــشطة و التعليميــة للمــواد وخططــھ الــتعلم مبــادئ ترجمــة عكــس يــة من

والتطبيــــق). 9ص"(والتقيــــيم ــــة النظر ن بــــ يجمــــع علــــم ــــ التعلي التــــصميم أن أيــــضا ــــذكر و
ً

ــــو، ف
و التعلـيم ـات ونظر الـنفس علـم ـات نظر ع التعلـيميقوم جـودة لـضمان ـ،الـتعلم إ ـدف ـو ف

التعليميـــــة ـــــداف و حتياجـــــات لتلبيـــــة التعلـــــيم نظـــــام ر الوحـــــدات؛تطـــــو ـــــ الـــــتعلم يل ـــــس ل
والتعقيد ة الصعو ات مستو وع موضوع ألي ة والصغ ة االكب   . ل

الـصا عـرف بأنــھ) 2002(ُو ـ التعلي ـ:" التــصميم و مــواد ر لتطـو مــنظم عليميــةإجـراء رامج
م والتقــو والتنفيــذ، ر، والتطــو والتــصميم، التحليــل، خطــوات ــوم). 6ص"(يتــضمن املف ــذا ــو ف

أســــاس أنــــھ ــــ بمع الدولــــة ــــ التعلــــيم مــــستو ــــ ع امــــل ومت وشــــامل مــــستقل نظــــام عــــن ة ىعبـــا ر
ي و لك التعليم   .لتحقيق
ين التعلي اطفالتصميم جراءات و العمليات مجموعة ع تحليليو املتمثلة ملنظمة

مھ وتقو وتنفيذه ره وتطو وتصميمھ شاديةالتعليم إ بنماذج إال ذلك إنجاز يتم ما روغالبا
ً

ة التعلي،بصر التصميم نماذج ا عل كما(Instructional Design Models)يطلق ذلك، ن ّب

  ). 2018(حداد

التعليمي للتصميم ة والنظر الفلسفية   :سس
ا مشرتذكر م)2016( يل ف من يمكننا الذي النظر باإلطار دنا تز التعلم ات نظر يأن و

السلوكية وأنماطھ التعلم التصميمأوقد،طبيعة نماذج بناء التعلم ات نظر مت س
املختلفة متالالتعلي ا أس املتعلمالتعلمحدوثعمليةتفسربدو ذهلدى ومن ،

ات السلو:النظر ة املعرفيةالنظر ة والنظر البنائية،كية، ة النفسوالنظر علم ات ونظر
املعاصر. ىخر التكنولو بالتطو تبطت ا ال ديثة ا ة النظر استحدثت رولقد ما،ر و

تصالية ة بالنظر تصالس ة نظر سأو اتلتصميمال الشب ع التعلم
ونية فعالإطارلك إك. اجتما أيضا ت أشا ما

ً
معأأنر ا من ي تأ التعلم نتائج فضل

القوة نقاط ن ةب نظر التعلمل ات نظر تصميممن نموذج إ الوصو ا لواستخدام
ممكنة علم نتائج أفضل إ يؤدي    .علي

محمد وامدة، وا د العدوان، ر) 2012(زوذكر تطو مت أس ات نظر عدة ناك أن
سموضوع التد وطر التعلم حدوث كيفية تصف ال التعلم ات كنظر س التد رتصميم قر

اتيجياتھ واس الواجب،وأساليبھ ف والظر سية التد ئة بالب تتعلق ال س التد ات ووكنظر ر ر
وت التعلم ن تحس م س ال ا أجزاء،هستوافر ط ع عمل ال النظم ات روكنظر

لتعم التد دافرالنظام لتحقيق معا ل
ً

ا، خالل من يتم ال تصال ات تحديدوكنظر
واملتعلمآلية املعلم ن ب   . التفاعل
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فإن ذلك ع ناء التدالعلمو محاولةرتصميم ع ةطراليقوم النظر ن ب
النظرف،والتطبيق انب عامةيتيا النفس علم ات بنظر خاصعلق بوجھ السلوكية ة والنظر

التعلمون ات البنائيةىخرظر ة النظر ا تصالوم ة ونظر النظم العمومدخل انب وا
التعليمة امج ال صف املتعلق للتعليمالتطبيقي اتيجياتساسية والتعلمالتعليمواس

التعليمة التقنيات التعلمساسيةوتحديد ا لدمج مة القو،زالال يمكن فإنھ نألولذلك
التدالعلم التعلمرتصميم ات نظر من خاصخرج أنبوجھ تبحثإال التعلم ات نظر

نما ب املتعلم سلوك تحدث ال ات التغ اسة التدالرد بھرتصميم يقوم فيما يبحث
من اماملعلم اتم ا م وطرأورأو القشاط سوأساليب اتيجياتھرتد الصفواس داخل

م التقو   .وأدوات
التعليف مستقلالتصميم ةعلم النظر العلوم ن ب ط ة: و،ير والنظر املعرفية ة النظر

وال البنائيةنالسلوكية ة التطبيقية،ظر إالتعليمالتقنيةاستخدام: و ،والعلوم ش كما
ا ةأفضلقيحقلت) 1438 (فذلك املرغو التعليمية ا،النتاجات ر معايوفقوتطو

من.حددةم و يت ق فر التعلي التصميم عملية يقوم يضع: نوالذي الذي التعلي املصمم
العمل وخطة ق، للفر كة املش يالعامة الذي ووالسلوكيةدافحدداملعلم تحليلاختيار

طر ختار و قاملحتو اتيجياتى واس سوأساليب وارالتد املناسبة، م التقو بوأدوات
عداتعليال اللذي املومسؤ والتنظيمحعن وىتو التقنية، مجةمختص ال وآخر ،

من ت ت ال قد قائمة من آخره إ خراج و الذعملوالتصميم ق نتاجإعمليالفر
ووتصميمھالتعليم والتنفيذموالتقومسؤ، عة   .واملتا
التدالأما و رتصميم املعلمف لية مستوفقطومسؤ لفصلھإىع تھ ب ،ردا وضعوذلك

واختيارداف املحتو املناسبةقطرىوتحليل س ارالتد اتيجيا اواس ع ثم،وتنو ومن
التعليؤعطاإ التصميم ق لفر اا من.بالتقنيةاودمجإلنتاج التد رفالتصميم

عة السر ولية ا،التصميمات ذلك إ ت أشا كنظامالتصمي)1438 (فركما التعلي م
  .مستقل

التعليمي التصميم   :نماذج
التصميم النماذج من العديد والتعقيدو،التعلييوجد سيط الت جة د رتختلف

ال خ و عوذلك،والتوسع وأبناء ا اإداف ذلك.جراءا النماذجومع ذه منفإن و نتت
كة مش التعليمية: ،عناصر ابداف اامستو ول ال، وىاملحتو ، خصائصتعلي

ماملتعلم وحاجا ون س، التد رطر ووأساليبھق اتيجياتھ، التعلمواس طةشومصادر
و مالتعليمية،    .وأدواتھالتقو

يلةحيث ا ش وجود) 2012(ُ ،إ التعلي للتصميم مختلف نموذج مئة من أك
فجميع ذلك ومع سيط، خر و معقد ا طبيعةياعض ا تقتض كة مش عناصر من و نت

و ة، بو ال نأنالعملية ب واضالنماذج ذهختالف انتماء من شأ إي النماذج ذه
مراحل معينة عناصر ع م ك ب وذلك بنائية، أو معرفية أو سلوكية ة نظر خلفية

محدد ب ت و ابت.التصميم بو ال للميدان سمح سيةيمما تد أو عليمية تصاميم رار
املناسب التد التصميم نة مر ذه و حدة ع اسية د مادة ل ل رمناسبة    .ور
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نو ا) 2016 (يالقمّ توافر يجب ة ضر خصائص ناك التصميمورأن نماذج
ذهالتعلي ومن ا يصائصالقبول ما ،:  

و .1 الي الذي الواقع سيط ت أجل من ال، جوانبھنخ جميع تمثيل ان  .باإلم
ع .2 عمل و ، ك وناتإال وامل العالقات عض ع ك بال وذلك صائص، ا  .براز
جديدة .3 نماذج شاف واك م ا نظر ر تطو ع ن الباحث ساعد ال داة عت و شاف، ك

عقيداأك
ً

. 
وا جراءات ضوح و ولة الس صائص ا ذه ل نضيف أن مكننا للمراحلوو املنطقي لتنظيم

طوات للنموذج،وا الداخ ساق   . وكذلك

فإنھ التعلي التصميم نماذج ة لك ونظرا
ً

تم النس عن ديث التصميمما العام وذج
ديك(ADDIE)التعلي ارونموذ ح)Dick & Carey(يو املق بالنموذج ما تباط   .رال

أوال
ً

ا:  للتصميم العام   ):ADDIE( لتعليميالنموذج
يلة        ا أن) 2012(ش العامإ التعلياالنموذج للتصميم أساس نماذجو

التعليم خاصة،،التصميم ية العر ئة التعليمف الب تصميم لعملية نظامي أسلوب الذيو
و ت أن يضمن ي إجرا بإطار املصمم د نيز فاعجميعو ذات التعليمية وكفاءةاملنتجات لية

داف وتحقيق ،:  

املرحلةلناوتو: (Analysis)التحليلمرحلة .1 اجاتذه ا ام،تحليل امل وتحليل،وتحليل
وىاملحتو دفةوداف،تحليل، املس الفئة املرحلة. تحليل ذه تحديد: ومخرجات

ام، امل قائمة وتحديد اجات، يداف،تحديدو ا املفا املرادوتحديد واملحتو ىم
سھ دفة،رتد املس الفئة اتھ،وتحديد وقد املتعلم املخرجات،روخصائص ذه و

ال للمرحلة  .تاليةمدخالت
وو:  (Design)التصميممرحلة .2 ا وقصد وا املخططات رراتاضع التطو لعملية ولية

وصف يتم املرحلة ذه و س ورللتد املتعلقةساليب عمليةجراءات تنفيذ بكيفية
س املرحلة.رالتد ذه عملية: ومخرجات ر تطو املدخالت ل ل تفصي مخطط وضع

و س املتوقعةأرالتد والنتائج التنفيذ  .ساليب
رمرحلة .3 منو:(Development)التطو التعليم عملية مخرجات ترجمة املرحلة ذه تم

ق الو ع ات و نا وس رمخططات حقيقيةموادإر املرحلة؛عليمية ذه يتم حيث
التعليوإتأليف املوقف ونات م التعليأ ،نتاج املنتج التعليميةإو،و الوسائل نتاج

و س التد ا تضمي املراد امج اروال وغ زة  .ج
بھ: (Implementation)التطبيقمرحلة .4 قصد سواءو س التد لعملية الفع ًالتطبيق انر

اسةد الد رة قأ ،راخل طر عن يالتعلمو و اسبأ ،لك ا برامج خالل من وأ ،و
التعليمية قائب اأا غ الوصو.و املرحلة ذه دف سإلو التد العالية رالكفاءة

حيث للموادإمن امليدانية ب والتجا ية التجر ات ختبا رجراء من،ر جميعأوالتأكد ن
وا الطالبشطة مع جيد ل ش ا تفعيل يتم سة املما ام متفانأنو.رمل داءأاملعلم

للموقف مالئمة ف والظر امھ  .التعليوم
ممرحلة .5 س: (Evaluation)التقو التد عملية كفاءة مدى قياس يتم املرحلة ،رذه

التعليم تصميم عملية مراحل خالل من يتم م ا،والتقو خاللوذلك جميع جراءإمن
تامي ا م والتقو و الت م السابقة.التقو املراحل ناو ي م الفالتقو تمثيل. جميع مكن و

ل بالش العام   :يالنموذج
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للتصميم العام النموذج ات   ):ADDIE(التعليميمم

عن) 2018(اتذكر سنقال العام)2003(خم النموذج التعليلأن يتملتصميم
سوع ال ات املم من واستخدامھّدد عليھ ك ال او ،التصميمغ   :م

وناتفج: ساق .1 م مةالنموذجميع وم سقة ام بي ضفيما عا أو تناقض ردو  .ن
ولة .2 العام: الس لُفالنموذج منللمصممس محدود عدد لھ يوفر حيث التصميم عملية

سا أن يمكنھ ال وملراحل ا، سالسةوفق ا بي ولةتقل  .وس
اليقتصر: التعميم .3 عإذ بلاستخدامھالنموذج ا، عي عليمية مادة أو ع مشر وتصميم

عليمية مادة أو ع مشر أي تصميم عند وتطبيقھ عميمھ اويمكن وغ حقيبة  .أو
ال .4 ف: خ ة املطلو ات املتغ ع مقتصرا والعالقات العمليات يقتصد أنھ حسب،أي

دقيقة تفاصيل بإيراد املصمم ن ذ ت شت دو ا، بي العالقات اك إد ل س ما و نو ر
 .ومعقدة

مراحل: التنظيم .5 س باملدخالتالنموذجإذ يبدأ ، دائر ل ش النظم مدخل يوفق
املنتج ن تحس ع ساعد ال الراجعة التغذية من إطار ضمن املخرجات ثم فالعمليات

ده وتجو ي ا  .ال

التعليمي للتصميم العام النموذج   ):ADDIE( سلبيات
عواد عن) 2018( يذكر بر) 2010( ضا نقال السلبيات من مجموعة ناك عدتزأن

التعلينموذجالتطبيق للتصميم ي) ADDIE (العام فيما   :تمثلت

التعليالنموذجأن .1 للتصميم سم العام ي افيةال ال نة  .وباملر
املختلفةالينالنموذجأن .2 ات املستو ذو الطالب  .ياسب
ستخدم .3 القرارالنموذجال اتخاذ تمثل) Decision-Making(إجراءات أن يمكن وال

نامج لل متقدمة انيات  إم
يح .4 نامجالنموذجالي ال ملصصم مالالفرصة جميع وتقديم س الد س امل ال  رلتحكم

للطالب عليمھ د نتائج؛ير ع عتمد القبليةإذ ات الطالب وأرختبا اختبار  .ع
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و .5 والالنموذجني العال التعليم فعال غ حيان تأث عض ضمان عيمكن ه
الطالب تحصيل  . ىمستو

ثانيا
ً

ار:  و ديك   ):Dick & Carey( ينموذج
ار) 2017(خليليذكر و ديك نموذج سع) Dick & Carey(يأن من و يت نمجملة

  :حلمرا

و .1 ن: املرحلة الرا الوضع تحديد أي داف، تحديد غرض اجات ا تقدير ا ف يتم
املتعلم و ي أن ب ي ما يحدد الذي التعلي دف ال تحديد يتم ثم املرغوب نوالوضع

التعلم اء ان عد بھ القيام ع ا  .رقاد
الثانية .2 خطوت: املرحلة تنفيذ و املرحلة عد التحليليتم إجراء ما و امن، م ل ش ن

والسياق ن املتعلم وتحليل ،  .التعليالتعلي
إجراءات  - أ إضافة مع يھ جان حھ اق كما رمي تحليل عن ة عبا و التعلي رالتحليل

اللفظية للمعلومات العنقودي التحليل مخططات  .لبناء
ا  - ب تحديد ا ف يتم خطوة ف والسياق ن املتعلم تحليل يتمكنأما ح ة املطلو ات ا رمل

والسمات اكية، د و ة، والفكر اللفظية، ة ا امل التعلم، مة م تحقيق من راملتعلمو ر ن
التعلم ئة ب حو معلومات تحديد يتم وكذلك صية،   .لال

الثالثة .3 ليمكن: املرحلة للقياس، قابلة قة بطر داء، داف أ كتابة املرحلة ذه يتم
حتياجات ومفصلةترجمة محددة داف أ إ داف  . و

عة .4 الرا ي: املرحلة مح ختبار أدوات ر تطو فيتم م، التقو أدوات ر تطو املرحلة ذه يتم
التعلم داف أ من دف ل شمل بحيث  .املرجع

امسة .5 ا تحقيق: املرحلة ع ن املتعلم ملساعدة التعليمية، اتيجية س ر تطو ا ف يتم
التعليمية،داف شطة قبل ا تحديد يتم التعليمية اتيجية س ذه و املرسومة،

ذه وتب عة، واملتا ختبار وعند الفعل، دود و سة املما وأثناء املعلومات، عرض روأثناء ر
ديثة ا التعلم ات نظر أساس ع اتيجية  .س

السادسة .6 الت: املرحلة املواد ر تطو املرحلة ذه اعليميةيتم أدلةرواختيا باستخدام ،
مثل التعليمية واملواد ب، والتجا والوسائط: راملتعلم، الفيديو، وأشرطة والطالب، املعلم،

ا وغ  .املتعددة
عة .7 السا لتنقيح: املرحلة مة الال البيانات لتوف وتنفيذه، ، و الت م التقو تصميم ا ف زيتم

أ ا وجعل التعليمية، املواد ن فعاليةوتحس  .ك
الثامنة .8 التقييم: املرحلة يص ت املرحلة ذه الطر،يتم تحدد ال طوة ا قو

ا، وتحليل ا يص وت التعلي ر التطو عملية أثناء ا تحصيل تم ال البيانات مع املتنوعة
التنقيح ات قرا س لت ا استخدام يمكن معلومات  .رو

التاسعة .9 تصم: املرحلة ا ف تحقيقيتم جة د تحديد قھ طر عن ليتم ي، ا ال م التقو ريم
 .داف
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ديك نموذج يو التا ل اروالش   ):Dick & Carey(يو

  
ار و ديك نموذج ات   :)Dick & Carey (يمم

العبادي    النموذجأن) 2006(يو يرغبوعتذا للذين ية التد التعليمية النماذج نمن ر
ا ساب باك والتد التعليم سة مما ع م لتعي ات، ا وامل ف رملعا ر ر ن ،ر للمعلم وخاصة

والعلوم العسكر أو الصنا ب والتد نية، امل س املدا عملو الذين التعليم يومصم رن ر
ساطة ب استخدامھ من يمكن عم نموذج و ف ، امل ب والتد ، والقانو والطب ية، رال ن

ا ع يركز و ف ولة، ةوس النظر ن ب ط ر و ات ا أساس،التطبيقورمل ع النموذج قوم و
اجات ا وتقييم لة املش تحديد يتضمن الذي املنظومات، الن. أسلوب ذا أن ع وذجممما

والتطب وامل الف التعليم العامييناسب التعليم من أك يناسب.قي ح املق ا ا والنموذج
ال سواء التعليم نو أوكال امل أو الف والتعليم التطبيقية، أو ة النظر بمواده العام تعليم

  .التطبيقي
ارسلبيات و ديك   :)Dick & Carey (ينموذج

العبادي   ا ذكر ال ات امل من الرغم ع القو مكن النموذجأإال) 2006(لو ن
جرائية طوات ا حيث من ا اختصا أك س التد تصميم ا ا

ً
ر ارر و ديك يلنموذج

مراحل سعة بلغت يحيث ال ذلك إ أشار كما طوات ا سلسلة م بخالف) 2016(غ
مراحل ع أ املراحل ذه اختصر فقد س التد تصميم ا ا رالنموذج سلسلةر م

طوات بدقةا التعلي التصميم املعلم ام م أنھ. تمس أيضا فيھ قال و
ً

ئةلناسبم ب
بمععلي م وحاجا ن املتعلم وخصائص التعليمية ئة الب تحليل ة حر املعلم عطي مية
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املحلية التعليمية ات لإلدا العامة السياسات تضع وال ة الالمركز التعليمية ئات الب ريناسب
ال التعلي التصميم النماذج ذه من النوع ذا و للمعلم املادة محتو تأليف ك ىوت

و ناسب لديناي التعليم ة   .  مركز

ن النموذج ع العام   :التعليق

القو اإنليمكن ذكر ال ات امل من الرغم ع التعلي للتصميم العام النموذج
آنفا) 2018(ا

ً
عطيب حيث السعودية؛ التعليمية ئة الب عن تختلف ئات لب مصمم أنھ

املادة محتو تصميم املة ال ة ر ا وخصائص،املةىاملعلم التعليمية ئة الب بتحليل وذلك
م لد التعليم ة مركز عدم و التصميم ة ر ا ذه ب والس م وحاجا ن نما. املتعلم ب

مركزالتعليم عليم السعودية ية العر التصميمياململكة ة ا الو ام م من أن جة د رإ زر
اململكة س مدا مستو ع رالتعلي ا،ى ةوجميع املقر الكتب بتأليف ال،رنفراد الذي مر

العليا السياسة ع بناء التعلي التصميم عن فضال الكتب تأليف املعلم ام م من يجعل
ً

بالكتاب موجود و ما س تد امھ وم ه دو ينحصر وإنما رللتعليم، تصميم،ر منھ طلب وإذا
ُ

ف س التعليميإرالتد ئة الب تحليل امھ م من س ل تحليلنھ أو ن املتعلم خصائص تحليل أو ة
تحليل ح أو اسية الد املرحلة داف أ أو اسية الد للمادة العامة داف تحليل أو م رحاجا ر

التعليمية الوحدة داف ومحتو،أ بموضوع املتعلقة اصة ا داف تحليل امھ م من ىوإنما
وأدوات سية التد جراءات و شطتھ وأ يمھ ومفا س رالد مر النموذج. التقو جاء لذلك يجة ون

التعليم ة ومركز التعلي التصميم العام النموذج ن ب الفجوة ذه ليعا ا ا ح   . املق
يتم أن املعلم ام بم تتعلق ال عة السر ولية النماذج ع بناء مستقبال توقع و

ً ُ

التدال املعلمرتصميم عمباشرةمن التعليم سةومصمم املد رمستو اجةى ا ندو
التعليم ة املركز ة دا إ ألخذرللرجوع التعليم ة ا لو رأو اذنز ستغناء. م يمكن أنھ كما

حيث ح املق النموذج التطبيق مرحلة ا ع كفي و العام النموذج ر التطو مرحلة عن
ن مرحلت من نا التطبيق و ااحدإنيت مج بامل خاصة ملتعليما وتقو نامج ال تطبيق و

مباشرة،مراحلھ باملعلم خاصة خر بالواقع،ىو س التد تنفيذ   .رو
ن ي العام النموذج م التقو مرحلة أن مسكما ا املراحل ذه م تقو فقط لاو

التعليم بمصم وإجراءا،املتعلقة ا ومحتوا املادة م تقو غفل لم النموذج ذا نما اُب
ا م تقو وأدوات سية للمعلم. رالتد ة ر ا ك ي ح املق النموذج ذا أن هامتالككما رقرا

التعليم مصم تدخل دو س التد تصميم امھ م يخص نفيما ح. ر املق النموذج أن كما
التخصص مواد ا،يناسب التطبيقيةجميع أو ا م ة النظر   .سواء

التعليمو   ة ا و ع رالحظ السعوديةز ية العر التعليمركزاملاململكة وخاصة،ة
اسية الد الكتب ارتأليف تصميم أوإأو التأليف ة ر ا املعلم عطي ال حيث ونيا؛ لك

ً

محددة، داف أ وفق التد فإنرالتصميم التعليولذلك التعليمالتصميم ة ا و ام م رمن ز
حاليا
ً

ا ذا حد و عد،
ُ

ارمآخ و ديك ونموذج العام للنموذج التعلي التصميم  يذ
)Dick & Carey(السعودية التعليم ية تب تم ما معو،إذا ناسب لي املقرح النموذج بناء تم

فمثال التعليم، ة املركز ة دا ام م
ً

التحليلر عن :مرحلة ستغناء اجاتتم ا تحديد
الفئة: و ،التعليمية دفةتحديد فواملس املعا الورتحديد دف ال التصميمياتحديد من

الطالبو ا يتعلم سوف ال ديدة ا ات ا امل قةورتحديد طر ةإتحديد ا امل تحديدوريصال
التعليمية التعليميةيدتحدوالوسائط ابداف اورمصاد ا امعايومستو صياغ

تحديدو ستغناء. دافخطوات التعليميةنع وتم ئة الب املاديةملعرفة :تحليل انات م
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ة شر ووال اواملالية ل لو وا العوائق ومعرفة ة لدا التعليمية: و،ر د العامةراملوا طة ا
اتو واملخت ا ةوغ شر ال د املعلمكراملوا اتوكفايات وا ه دوغ ةراملوا الدعممثل ،ردا

اويدار د املامثل ،ملاليةراملوا زةالدعم الألج ل. وغ ب ر والتطو التصميم ومرحلة
ة املركز ة دا أو ة ا الو ام م من ا رمتطلبا ر العلميةإمن ز سس وفق ا وتصميم املواد نتاج

التعلي للتصميم ي ا ال م التقو بمرحلة اء وان ة املطلو اتًواملعاي واملقر التعليمية امج رلل
اسيةال  .رد

السابقة اسات   :رالد
مــن عــدد ــ إ الباحــث وتوصــل اليــة، ا اســة الد مجــال تناولــت ــ ال اســات الد مراجعــة رتمـت ر
ـشر، ال خ تـا سلـسل حـسب ـا تي ب اسـات الد ـذه عـرض تم وس ية، والعر ية جن اسات رالد ر ر

عام من بدأت ال ديثة ا اسات بالد الباحث م ال ا)م2007(ركما أن كما ع، حرص لباحث
عالقــــة ــــا ل ــــ ال اســــات الد ن اليــــةرتــــضم ا اســــة بالد النمــــاذجرمباشــــرة تــــصميم ــــــــ ي وفيمــــا ،

اسات الد ذه   :رعض
املجيـــد عبـــد ـــ) 2007(قـــدم إ ـــدفت اســــة التــــصميمبنــــاءرد نمـــاذج ضـــوء ــــ ح ـــ مق نمـــوذج

اســب ا مقـر محتــو لبنـاء ـ رالتعلي وأى عـدادي و الــصف لطـالب ملـ تحــصيل ـ ع ثــره
ــ ا النمــوذج. رالد لتــصميم الوصــفي املــن الباحــث قيــاس،واســتخدم ــ ــ التجر شــبھ واملــن

للطــــالب ــــ ا الد التحــــصيل ــــ ع ح ــــ املق النمــــوذج ــــذا نمــــوذج. رأثــــر بنــــاء ــــ إ اســــة الد روتوصــــلت
ح ـــــ املتعـــــددةمق ــــــ التعلي للتــــــصميم نمـــــاذج ضــــــوء التطبيــــــو،ــــــ قبــــــل مــــــا مرحلـــــة مــــــن ــــــو قنت

العامة داف تحديد اصةوتتضمن إجرائيـة ،رللمقروا ة بـصو ا التطبيـق،روصياغ ومرحلـة
ح ــــ املق النمــــوذج للطـــالب،وفـــق املباشــــرة بات التــــد إعطــــاء بات،رومرحلـــة التــــد إعطــــاء رومرحلــــة

الــــسابرة للمعرفــــة،املتعمقــــة ــــيص والت ط الــــر ــــ و امــــسة ا م،واملرحلــــة تقــــو مرحلــــة ا ــــ وأخ
يختلـف.افد ولكنـھ ح ـ مق نمـوذج وتـصميم بنـاء ـ اليـة ا اسـة الد مـع اسة الد ذه رتتفق ر

مراحلــــــھ والتــــــصميم؛ـــــ التحليــــــل ـــــ فقــــــط، مراحــــــل ـــــع أ مــــــن ــــــو تت اليـــــة ا اســــــة الد إن رإذ نر
إعطــــــاء كمرحلــــــة طــــــوات ا عـــــض ــــــ تفــــــصيال ــــــ أك اســـــة الد ــــــذه نمــــــا ب م، والتقــــــو والتطبيـــــق

ً
ر

بات ورالتـد ـيصلــسابرةااملباشـرة والت ط الــر فقــط،ومرحلـة ـداف م تقــو ـ ع ا ،رواقتــصا
ميــعب دائــر ل ــش و م التقـو مــن أنــواع ثالثـة تناولــت م التقــو مرحلــة ـ اليــة ا اســة الد ينمـا ر

ح ــــ املق النمــــوذج اســـــة. مراحــــل الد ــــذه عــــن اليــــة ا اســـــة الد روتختلــــف ـــــــــر ع اقتــــصرت ــــا أ
دو ح ــــ املق النمــــوذج تحــــصيلنتـــصميم ــــ ع أثــــره لقيــــاس عــــشوائية عينـــة ــــ ع يــــا تجر تطبيقــــھ

ً

      .الطالب
اســـــةو د املطـــــو) 2008 (الفـــــارجـــــاءت املـــــن ـــــ اســـــوب ا ملـــــادة عليميـــــة وحـــــدة رلتـــــصميم

الوحــــدة لبنــــاء مــــة الال املعــــاي ضــــوء ــــ الــــسعودية يــــة العر اململكــــة س مــــدا ــــ طفــــال ــــاض زلر ر
حـــة املق قامـــت. التعليميـــة وإعــــدادحيـــث ـــا وتحكيم التعليميـــة الوحـــدة ـــداف أ بإعـــداد الباحثـــة

اسـب با املتعلقــة يم باملفــا ــا،قائمـة تطبيق مـنوتــم ونــت ت عينــة ـ و) 6(ع ــات و تر مــشرفات
التعليميــــــة) 14( للوحـــــدة املناســــــبة يم واملفــــــا ــــــداف لتحديــــــد ــــــ. معلمـــــة إ اســــــة الد روتوصــــــلت

ــ اســوب ا ملــادة عليميــة وحــدة ونـــةتــصميم م التعليميــة الوحــدة لبنــاء مــة الال املعــاي زضــوء
م وتقــــو عليميـــة ســـائل و ــــشطة وأ يم ومفـــا ـــداف أ أيــــ. ومـــن ـــا ل يكـــن لــــم اســـة الد ـــذه ةرولكـــن

ــ التعلي التــصميم نمــاذج مــن نمــوذج بــأي ــيعالقــة و الوحــدةلك تــصميم تناولــت ــا أ ىســو
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املحتــو حيـــث مــن اســـوبىالتعليميــة ا مــادة مثـــاالو،ـــ تناولــت اليـــة ا اســة ـــاقيــيتطبرالد ع
ـــد التجو مقـــر ـــ واحـــد ـــ ا د رموضـــوع ـــذه،ر أن اســـة كمـــا اســـةرالد كد اليـــة ا اســـة الد ـــد رتؤ ر

املجال ذا سسابقة ل ةبالأنھ أيـإجراءورضر ـ عليميـة وحـدة تـصميم أي ـة مـادةةتجر
اســـية فعاليتـــھرد ال،إلثبـــات بتحكـــيم يكتفـــى قـــد التخـــصصُوإنمـــا ـــ اء ـــ خ مجموعـــة مـــن نمـــوذج

اسة الد ذه فعال تم ما ذا رو
ً

.   
ـــراو تقـــدمو اســـة) 2013 (يامل اتـــدفرد للمقـــر ـــ التعلي للتـــصميم ح ـــ مق نمـــوذج رتقـــديم

نــت ن ـ ع ونيـة للبحــوث،لك الناقـدة القــراءة خـالل مــن مجــالووذلـك ـ ــة بو ال دبيـات
والتــــصم البنائيــــة ــــة يالنظر البنــــا املنظــــو مــــن نــــت ن ــــ ع ــــ التعلي الباحثــــة،ريم واســــتخدمت

حيـث الوصــفي؛ املــس علــمةالباحثــقامــتاملـن ـة نظر ــل ل نظــر املعرفيــة: يبوصـف ــة النظر
البنائية ة والنظر السلوكية ة ـذا ،والنظر مـن ونيـة لك ات املقـر تصميم مبادئ رواستخالص

املقــر،الوصــف تــصميم ثــم ســت. رومــن مــن يتــألف الــذي ح ــ املق النمــوذج ــ إ اســة الد روتوصــلت
نتاج،والتصميم،التحليل: مراحل، ب،و موالتجر والتقو والعرض، اسـة.، الد ـذه روتتفق

ــ فقـط، مراحــل ثـالث ــ اليـة ا اســة الد م: رمـع والتقـو والتــصميم بقيــة،التحليـل ـ وتختلــف
النم؛املراحل ا ال اخ تم ححيث املق اليةلوذج ا اسة ـ،رلد اليـة ا اسـة الد مـع روتتوافق

ـــــ تحو ــــ التخـــــصص ــــساعد ح ـــــ املق النمــــوذج إأن ات مقـــــر ــــ إ اســـــية الد ات املقــــر رل ونيـــــةرر لك
ح املق التد التصميم     . رباستخدام

هللا،تـــاوالباحث عبـــد الـــشفاء ن وحـــسن، ـــ اســـةاقـــدمت) 2015 (م وحـــدةرد تـــصميم ـــ إ ـــدف
التقنيــــــةرد ــــــة الثانو باملرحلــــــة و للــــــصف يــــــة العر للغــــــة املـــــــن.لاســــــية اســــــة الد رواســــــتخدمت

التحلي ية،الوصفي العر اللغة مقر كتب من تھ وعي البحث مجتمع و روت ـان العـةطامل (جميع
والنحـــــو ـــــ والتعب والبالغـــــة دب مـــــنو.)و ونـــــة م اســـــية د وحـــــدة تـــــصميم ـــــ إ اســـــة الد رتوصـــــلت ر

محــددة ـداف مأ تقــو وأسـاليب ، ومحتــو للتــصميم ،ى، نمــوذج أي ـ ع عتمــد لــم اسـة الد ــذه رو
ــــــي و لك ــــــ ــــــا.التعلي أ التــــــصميمبــــــأوصــــــتكمــــــا ــــــذا ــــــب تجر ة املرفــــــقالــــــدليلوفــــــقورضر

اسة ـ. ربالد اسـة الد ـذه مـع تتفـق اليـة ا اسة روالد ور يـة املراحـل؛املن اخـتالف مـع التـصميم
اســــة الد ـــذه اقتــــصرت املحتــــورحيـــث تـــصميم ــــ بخــــالفىع ــــ التق املجـــال ــــ اســــية د رلوحـــدة

الية ا اسة فقطالرالد ا د موضوع تصميم ع   .راقتصرت
حدادأما اسة وفـقفقد) 2018 (رد ن ـو املو الطـالب لرعايـة ح مق نموذج تقديم إ دفت

التعلي التصميم م(مبادئ التقـو التطبيـق، ر، التطـو التصميم، الباحـث. )التحليل، واسـتخدم
املــساملـن مــنالوصــفي اســة الد عينــة ونــت وت ملعرفــة) 80(ر، م علــ بانة ســ لتطبيــق معلمــا

ً

م معـــرف ـــمـــدى وا نمـــوذج ـــملتـــصميم ل برنـــامج أي تـــصميم ـــ م ـــساعد ل ن ـــو املو امج ـــ ل
نائـــھ ـــ.و إ اســـة الد مروتوصـــلت قـــد وعـــدم ـــ التعلي التـــصميم بنمـــوذج ن املعلمـــ معرفـــة رعـــدم

الـــذكر آنفــــة ـــ التعلي التـــصميم مبـــادئ وفـــق التـــصميم ـــ اســــة.ع الد مـــع اســـة الد ـــذه روتتفـــق ر
اســــــة الد يــــــة من ــــــ اليــــــة املــــــنأي ،را املــــــساســــــتخدام ــــــ،الوصــــــفي أيــــــضا ــــــا عل ــــــ وتتم

ً

املقــار الوصــفي املــن التــصميم. ناســتخدام بنمــاذج ن املعلمــ معرفــة عــدم اســة الد ــذه ــت روأثب
ـ ــدفممـا؛التعلي ـيجعلنـا اإ ــشر و ـ التد للتـصميم نمــاذج تـصميم ـ والتوســع رالبحـث

ن أوسعطاع    .التعليمق
ـــــــ ف ا اســـــــة د ئـــــــة) 1438(روجـــــــاءت الب ـــــــ التقنيـــــــة لـــــــدمج ح ـــــــ مق نمـــــــوذج تـــــــصميم ـــــــدف

التعلـــيم س مـــدا ـــ ة ـــشر وال املاديـــة انـــات م ضـــوء ـــ اســـة. العـــامرالتعليميـــة الد رواســـتخدمت
الـنظم تحليـل ومـن ـ التحلي الوصـفي مـن. املن عينـة ـ ع بانة سـ تطبيـق معلمـة) 381(وتـم

مــن عينـة ـ ع املالحظـة طاقـة ــامعل) 30(و وتحليل البيانـات مـع بنــاء. مـة ـ إ اسـة الد روتوصـلت
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ـــ التعلي التــصميم ـــ العــام النمـــوذج وفــق التعليميـــة ئــة الب ـــ التقنيــة لـــدمج (ADDIE)نمــوذج
ــــ مراحــــل، خمــــس مــــن ــــو ر: نامل والتطــــو والتــــصميم ــــذهو .والتقيــــيموالتطبيــــقالتحليــــل تتفــــق

ا الد مــــن ــــ اليــــة ا اســــة الد مــــع اســــة رالد ر ــــر التحلي الوصــــفي النمــــوذج،ســــة ــــ ع ــــا واعتماد
ـــــــ التعلي التـــــــصميم ـــــــ ناســـــــب. العـــــــام لي النمـــــــوذج ـــــــذا اختـــــــصرت اليـــــــة ا اســـــــة الد أن ركمـــــــا

ـــال التد ــــذارتـــصميم تناولـــت اســـة الد ــــذه نمـــا ب ، املركـــز الـــتعلم ئــــة ب ـــ املعلـــم واقــــع رمـــع ي
مـــــستو ـــــ ع العـــــام كىالنمــــوذج الـــــتعلم ـــــ ــــة املركز ة ــــردا علي مـــــستومـــــستقلنظـــــام ـــــ ىع

ة ا رالو    .ز
ـــدىأمـــا والـــشدادي، منـــال ، ـــ اســـةتـــاجاء) 2018 (يالع قـــائمربد نمـــوذج تـــصميم ـــ إ ـــدف

التكنولوجيـــة املعرفـــة مجـــاالت ـــ لـــدمج(TPACK)ع ـــ وإي الك ـــ ـــ التعلي التـــصميم ونمـــوذج
العــام التعلـــيم ــ اســةواســـتخدمت. التكنولوجيــا املــسالوصـــفاملــنرالد عينـــةي ونــت ت كمـــا ،

مـــن اســـة و) 169(رالد النمـــوذج) 53(معلمـــة حـــو ـــن ا آ ملعرفـــة لمـــشرفة ـــ.ر إ اســـة الد روتوصـــلت
إطار ع قائم ح مق نموذج لـدمج(TPACK)تصميم ـ وإي الك ـ ـ التعلي التـصميم ونمـوذج

العــام بــالتعليم ح. التكنولوجيــا ــ املق النمــوذج ــة بتجر ــو. وأوصــتا اســةتتفــق الد مــع اســة الد رذه ر
اســـــة الد مجـــــال ـــــ اليـــــة اســـــة،را الد يـــــة ومن ـــــ التعلي التـــــصميم ـــــ نمـــــوذج تـــــصميم ـــــو ،رو

النمـوذج ـة بتجر والتوصـية النمـوذج ـذا عـن للمعلمـات اء معرفـة حـد عند اسة الد روتوقفت ر
ح املوضوع؛املق سابقة اسة كد الية ا اسة الد د يؤ رمما اسور الد قتـصاررمجال ـو و ة

ملعرفـــــة ح ـــــ املق النمـــــوذج لتطبيـــــق اجـــــة ا دو حـــــة املق النمـــــاذج تحكـــــيم أو اء معرفـــــة ـــــ نع ر
الية ا اسة الد كحال ال، أم   .رفاعليتھ

اســــــة د ــــــOzmen (2019)روجــــــاءت التعلي للتــــــصميم نمــــــوذج وتنفيــــــذ ر تطــــــو -S)ــــــدف
TECHNO)التكنولوج ات دو كفــــاءة ــــادة حيــــرلز تركيــــا؛ ــــ نمــــوذجيــــا تــــصميم تــــم مــــنث ــــو : نم

والفـتح والتفـاوض ذ والـ ـشاء و ستكـشاف و ـ والتفك مجموعـة،عداد ـ ع تطبيقـھ وتـم
النمـــوذج ـــذا فعاليـــة لقيـــاس والطـــالب ن املعلمـــ ـــ،مــن النمـــوذج ـــذا فاعليـــة ـــ إ التوصـــل وتـــم

معتقـــ الدتحـــسن تكنولوجيـــا اســـتخدام نحـــو م ا ـــا وم والطـــالب ن املعلمـــ سرات التـــد ـــ  .رتعلـــيم
وو اســـــة الد مجــــال ــــ اليــــة ا اســـــة الد مــــع اســــة الد ــــذه رتتفــــق ر التـــــصميمإر نمــــاذج عــــدد ثبــــات

مختلفـة دو التعليم مستو ع املختلفة ئات للب ا ومناسب لالتعلي ـل؛ى ة ضـر ـ ع ورممـا
ون التعليميـة تــھ بي يناســب مــا النمــاذج ـذه مــن يختــار التعلــيم مــن التعظنـوع حيــثامــھ مــن ــ لي

ة ةأواملركز الية ،الالمركز ا اسة الد ح املق النموذج كحال اسة الد املادة روطبيعة   .ر
اســـــةو د ـــــرجـــــاءت والقـــــاعود،يالع حـــــاكم عابـــــدإ، ـــــرش، وال يم تـــــصميمـــــدف) 2019 (بـــــرا

مــــادة ــــ الــــتعلم دافعيــــة ــــز عز و التحــــصيل ــــ ــــا أثر وقيــــاس تفاعليــــة ونيــــة إلك عليميــــة وحـــدة
الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ـــــ الثـــــانو و الـــــصف طـــــالب لـــــدى جتماعيـــــة اســـــات يالد ل وتـــــم. ر

ــــزار ا نمــــوذج ضــــوء ــــ التفاعليــــة ونيــــة لك التعليميــــة الوحــــدة مــــن) 2013(تــــصميم ــــو نامل
مراحــــــل، ومرحلــــــة: ــــــ خمــــــس نتــــــاج، و ــــــشاء ومرحلــــــة التــــــصميم، مرحلــــــة التحليــــــل، مرحلــــــة

ومرحلــــــة م، ــــــســــــتخدام،التقــــــو ع ــــــا تطبيق البحــــــثوتــــــم ونــــــةعينــــــة تــــــم) 60(مــــــنامل طالبــــــا،
ً

ن متمــاثلت ن مجمــوعت ـ إ م تقــسيم وتــم عــشوائية، قــة بطر م املــن.راختيـا الباحــث واســتخدم
ن)شـــبھ( للمجمـــوعت تحــــصي اختبـــار تطبيـــق وتــــم ، ـــ أن. التجر اســـة الد نتــــائج ـــرت وجــــودروأظ

لــــصا إحــــصائية داللــــة ذات ق الوحــــدةوفـــر باســــتخدام ا ــــس تد تــــم ــــ ال يــــة التجر راملجموعــــة
التفاعليــــة ونيــــة لك لنمــــوذجالتعليميــــة ــــ التعلي التــــصميم لنمــــوذج وفقــــا ا تــــصميم تــــم ــــ ال

ً
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ـــزار نمـــوذجو .)2013(ا تـــصميم مـــن مراحـــل ثـــالث ـــ اليـــة ا اســـة الد مـــع اســـة الد ـــذه رتتفـــق ر
اســة الد تلــك عليــھ اعتمــدت ــ ال ــزار ا ؛را عــدد و التعلــيم التــصميم نمــاذج تنــوع ــ ع يــدل ممــا

ـــع أ ـــ اســـة الد ـــذه اختـــصرتھ الـــذي مـــر واملراحـــل طـــوات ا ـــ ا وتفـــصيال ـــا عا تفر ة ـــ روك ر
  .مراحل

تكنولوجيــــاAvcu & Er(2019)وقـــدم مجـــال ـــ ـــ علي تــــصميم ر تطـــو ـــ إ ـــدف اســـة رد
امل للطالب التحصيل ع أثره ومعرفة ضـوءاملعلومات ـ كيـا ب والفنـو العلوم مركز ن و نو

كمـــب ن. (Kamp)نمــوذج مجمـــوعت مــن اســـة الد عينـــة ونــت يـــةاحــدإروت تجر اما ) 25(وعـــدد
ضابطة وأخر وطالبة، ىطالبا

ً
او وطالبـة) 25(عـدد طالبـا

ً
يـة.  التجر املجموعـة س تـد تـم رحيـث

نمـــــوذج ـــــ (Kamp)مـــــبكباســـــتخدام التعلي التـــــصميم ـــــذا. ـــــ فعاليـــــة ـــــ إ اســـــة الد روتوصـــــلت
الـتعلم ــ ا ـ وا تحـسنا يــة التجر املجموعـة طــالب ـرت أظ حيـث س؛ التــد ـ النمـوذج

ً ً
ــذه.ر و

فعاليتـھ ومعرفـة التحـصيل ـ ع أثـره وقياس التعلي التصميم كمب نموذج تناولت اسة رالد
ة ضر إ الية ا اسة بالد يحدو الذي مر رذلك اور د لرإجراء مستقبلية النمـوذجسات ـة تجر

ح اسةاملق الد ارذه الد التحصيل أثره ملعرفة واسع نطاق   .رع
اســة د تركيــةروجــاءت ، ــ ويوالبلــوالعتي مــر ق، ــ وضــع ــدف) 2019 (ز علي تــصميم نمــوذج

التعلي للتصميم العام النموذج ع معتمد ح عليميـة(ADDIE)مق حقيبـة وإإلنتـاج نيـةلك
التعليميــة قائــب ا وإنتــاج تــصميم عنــد ــ التعلي املــصمم ــساعد ــ ال املحــددة املعــاي ضــوء ــ

ونيـة اســةواســتخدمت. لك ــاملـنرالد التحلي ح. الوصــفي ــ مق نمــوذج ــ إ اسـة الد روتوصــلت
مـــــــسة ا ـــــــ التعلي التـــــــصميم ـــــــ العـــــــام النمـــــــوذج مراحـــــــل وفـــــــق ـــــــ التعلي التحليـــــــل:للتــــــصميم

عنـــــدوالتـــــ ـــــا اتباع الواجـــــب التعليميـــــة املعـــــاي فـــــق و والتقيـــــيم والتنفيـــــذ ر والتطـــــو نتـــــاجإوصميم
ـــــــ و ونيـــــــة، لك التعليميـــــــة قائــــــب ـــــــداف: ا ـــــــ ع ـــــــداف(التعـــــــرف و والغايـــــــات العامـــــــة

واختيـــــــار) التعليميـــــــة ن املتعلمـــــــ ات مـــــــستو ـــــــ ع لتحقيـــــــقأوالتعـــــــرف املناســـــــب س التـــــــد رســـــــلوب
ا وإعداد مـدىداف ملعرفـة ميـة التقو ات ختبـا من مجموعة ناء و املناسبة التعليمية ئة رلب

داف التـصميمو .تحقق ـ العـام النمـوذج اختيـار ـ اليـة ا اسـة الد مـع اسـة الد ـذه رتتفـق ر
مـــا بي نـــة واملقا ـــ التعلي التـــصميم ـــ ن نمـــوذج ـــا باختيا اليـــة ا اســـة الد وتـــضيف ـــ رالتعلي ر ر

إ واحدوالتوصل نموذج ع املعتمدة اسة الد ذه بخالف التعلي للتصميم ح مق       .رنموذج
الـــــسابقة يــــــة والعر يـــــة جن اســــــات الد مـــــن تـــــ ــــــارو التــــــصميم جميع ن بـــــ ــــــق التفر عـــــدم

التديالتعل والتصميم للتوصـل؛رونماذجھ ـق التفر ـذا ـ عت الية ا اسة الد جعل رمما
وم مـــــستقل نمـــــوذج ـــــ ســـــةإ املد ـــــ مج ـــــ وامل املعلـــــم مـــــستو ـــــ ع ـــــ التد التـــــصميم ـــــ ح ـــــ رق ىر

التعليم ة املركز العليا ة دا ظل و اسية الد املادة طبيعة مع ناسب رو  .ر

و اسة الد ية   :اخطوارمن
املـــــن تطبيــــق ـــــدافاملــــسالوصــــفيتــــم أل مالءمــــة ــــ العل البحـــــث منــــا ــــ أك ه باعتبـــــا ر،

اسة   .رالد

طوا التنفيذيةا اسةإلتمامت   :رالد
الباحـث قـام اسـة الد داف أ ـرلتحقيق التد التـصميم ـ ح ـ املق النمـوذج وقـد. ربتـصميم

الباحث تيةالتصميماتبع طوات   :ا
أوال
ً

اســةطـالع - الد مجـال ــ ـ العل البحـث أدبيــات ـ ــ،رع التعلي التـصميم ـو سو التــد  رـ
والنظ الفلسفية سس ةو التعلير التصميم نماذج ا عل تب   .ُال

ثانيــــــا
ً

مختلـــــــف- ـــــــ ـــــــ التعلي التـــــــصميم نمـــــــاذج تناولـــــــت ـــــــ ال الـــــــسابقة اســـــــات الد ـــــــ ع رطـــــــالع
والتطبيقية ة النظر   .التخصصات
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الثــــــثا
ً

العامــــــة - طـــــــر العــــــاملتحديــــــد ــــــــــــــ(ADDIE)لنمـــــــوذج التعلي العامـــــــةوالتــــــصميم طــــــر
التعلي ديك للتصميم ـارنموذ مـن)Dick & Carey(يو النظـر طـار ـ تـم يكمـا

املقرح بالنموذج نتھ مقا   .رأجل
عا ا
ً

البند-ر دة الوا للنماذج العامة طر تحديد ثالثا(رعد
ٌ

العامـة)  طر بتحديد الباحث قام
ح ــــ املق مــــن(ADIE) للنمــــوذج ـــــو مرح: نوامل ثــــم التـــــصميم مرحلــــة ثــــم التحليـــــل لـــــةمرحلــــة

م التقو مرحلة ثم   .التطبيق
خامـــــسا
ً

التــــــصميم- ـــــ العـــــام للنمـــــوذج العامــــــة طـــــر ـــــ دة الـــــوا ر التطــــــو مرحلـــــة بعاد اســـــ رتـــــم
ـ مرحلــة(ADDIE)التعلي تحــو حيــث مـن ــ التعلي املــصمم ــام م مـن عــد خطــوة ــا لأل ُ

ا تـصميم ـ املعلـم ـام م مـن ـست ل ـذه و بالتقنيـة متعلقـة عمليات إ ىملحتـوالتصميم
ي و   .لك

سادســــا
ً

ـــــ- العـــــام النمـــــوذج تنفيـــــذ مراحــــل مـــــن مرحلـــــة ـــــل ل التنفيذيــــة طـــــوات ا اختـــــصار تـــــم
ـــ التعلي بيــــة(ADDIE)التـــصميم ال ات مقـــر مـــع ناســــب ت ال ـــا أ الباحـــث الحــــظ رحيـــث

النمــوذج تــصميم طــوات ــل تطو ــا فف ــة النظر املــواد أو ــامســالمية م مــن ــا وجميع
ة التعلــيمردا ـو ي ئـات لب صـمم العـام النمـوذج وألن املعلـم ـام م مـن ـست ول ـة ناملركز

ا مركز س ل ا ف
ً

.  
عا ســــا
ً

ــــارقتــــصار- و ديــــك نمــــوذ ــــ س التــــد تنقــــيح مرحلــــة ــــ يع ــــ) Dick & Carey(ر
ـــــ ـــــي و لك محتـــــو تـــــصميم ـــــ مباشـــــرة املعلـــــم ـــــام بم ـــــا لعالق ـــــ التعلي ىالتـــــصميم

التد التعليمالتصميم ة املركز ة دا ام بم ا لتعلق طر بقية بعاد رواس   . ر
عــــا ا
ً

تــــم -ر ســــبق مــــا ــــ ع نــــاء ــــًو التد التــــصميم ــــ ح ــــ املق النمــــوذج بحيـــــث(ADIE)رتـــــصميم
بيــــة ال ات ملقــــر ــــي و لك املحتــــو تــــصميم ــــ املعلــــم ــــام بم عالقــــة مالــــھ ــــل نــــاو ري ى ل

  .سالمية
خامسا
ً

ـتطبيقثم - التد التـصميم ـ ح ـ املق مقـر(ADIE)رالنمـوذج ـ دغـام موضـوع ـ رع
ي بتدا امس ا للصف د   .التجو

سادســــا
ً

تــــم - ذلـــــك عـــــد التطبيقـــــيو املثـــــال مـــــع ــــ التد التـــــصميم ـــــ ح ــــ املق النمـــــوذج رتحكـــــيم
ــ ع عرضــھ وذلــك دغــام موضــوع ــ ع و )22(للنمــوذج ا ــ خب

ً
يئــة أعــضاء مــن محكمــا

ــــا التعلــــيم تقنيــــات مجــــال ــــ و س التــــد وطــــر املنــــا مجــــال ــــ ن املختــــص س رلتــــد قر
الــــسعودية امعــــات يــــدوا ا النمـــــوذج معــــاي للنمـــــوذجأمرفــــق( وفــــق ن املحكمــــ ســــماء

التحكيم   ).املالحقومعاي
عا سا
ً

ع- التامة املوافقة حمناسبةجاءت ـ املق االنموذج ملقـر ـ التد التـصميم رـ ـدر لتجو
بتدائية املرحلة ناءلطالب است دو ن املحكم جميع انمن قد سبة   .%)100(رو
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اسة الد ارنتائج   :وتفس
و السؤال عن باإلجابة املتعلقة ع:لالنتائج ينص للنموذج: الذي البنائية العناصر ما

املرحلة لطالب د التجو ملقر ح املق رالتد قامول ؟بتدائيةر السؤال ذا عن إلجابة
التعلي التصميم مجال دبية القراءة ع بناء النموذج بتصميم سسالباحث و

ة والنظر التعليالفلسفية التصميم نماذج العلمية اسات النموذج،روالد ذا عرض وتم
ذكره د و كما ن املختص اسةخطواترع آنفارالد

ً
الدو ،وتحكيمھ نموذجرتوصلت إ اسة

التد مراحلرالتصميم ع أ من و ريت التحليل: ،ن التصميمثم ،مرحلة ثم ،مرحلة
التطبيق مثم ،مرحلة التقو يمرحلة   :اآل

التدانموذج   ):(ADIEرلتصميم
مات: (Analysis)التحليل: ورحلةامل .1 م ع أ املرحلة ذه املعلمرتتضمن ا و ،يقوم

  :التا
س )1 الد داف أ السلوكيةي: رتحليل س الد داف أ بتحديد املعلم ا ف الجرائيةرقوم

إس ااملعلم سھتحقيق د سكنواتجراية التد  .رلعملية
امل )2 سالتامتحليل او: يةرد خالل من مةتم امل سيةتحديد التد ام امل بناءرأو بدقة

وتجديدع الدتحليل داف الذكررسأ  .نفة
الت )3 نوع ستحليل الت: رد نوع تحديد بھ قصد سو التعلم رد أوو أو معر علم نھ

ي وجدا أو ي  .سلو
سيةتحليل )4 التد اُو: رجراءات التحديدقصد سية التد طوات قيتحقلرا

سية التد ايةرداف الناتجأوال  .ةاملرغوةالتعليميالنواتج/ تحقيق
وضع: (Design)التصميم :الثانيةرحلةامل .2 املرحلة ذه تم اتيجياتو عامةس بصفة

ق الو ع ا وروتصميم و: ، تنظيمية، اتيجيات اتيجياتإس واس سية، اتيجياترتد اس
ة االو،رإدا داخل الفصلتتم التد،رالد املحتو عرض روأثناء البدءتمو. ى

امل منذه اء ن عد ورحلة السابقة، التحليلاملرحلة املعاملعلمف .مرحلة بوضعو
التعليميةذه ام وامل داف تحقيق تكفل ال اتيجيات   .س

تم: (Implementation) التطبيق :الثالثةرحلةامل .3 املرحلة و تصميمھذه تم ما تنفيذ
إ،الثانيةاملرحلة لھ التعليإموادوتحو املصمم بمساعدة ونية معلملك وإشراف

التعليم. املادة خالل من س التد تصميم لعملية الفع التطبيق املرحلة ذه يتم ركما
عد الصف،ُعن رة داخل ه،أو وغ ي و لك التعلم  .أو

عةرحلةامل .4 م :الرا م: (Evaluation)التقو التقو املرحلة ذه ماتتضمن والتقو ي لبنا
ف تامي، ا أو ي ا ال م والتقو و يالت البنا م م يتمالتقو تقو خاللھ اتيجياتمن س

ةالتنظيمية دا و سية روالتد لبناءو. ر السابقة الثالث املراحل ناو ي و الت م لالتقو
دافھ أ تحقيق من للتأكد تاميأما.التصميم ا م يالتقو ا ال ايةالذ أو يتم ي

النموذج تصميم عميمھمراحل أجل من  .رالتد
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ل العام ل حالش املق التد التصميم  :(ADIE)رنموذج

ح املق النموذج ات : مم  
مرحلة .1 ل وخطوات املراحل ار و ديك ونموذج العام النموذج يختصر بحيث،يأنھ

س التد تصميم املعلم ع ل ندندورس ال مج بامل كتفي و التعلي للمصمم اجة ا
فقط النموذج ذا تنفيذ العام نامج  لل

يمكن .2 النموذج ذا يمكنإطالقوأن الذي و التد التصميم نموذج رمس
حيث التعليم؛ ة املركز ة دا إ اجة ا دو ض وعر واسع نطاق ع راستخدامھ ن

بتصميم كتفاء الفيمكن والتعليم العام التعليم س املدا مستو ع رھ وتنحصر،ى
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التصميم إلنجاز امل مت ق فر إ اجة ا دو ند ال مج وامل فقط املعلم ع امھ نم
التعلي التصميم  .   كما

ساطة .3 وال ولة النموذجالس ا يتم مرحلةال ل وخطوات مراحل ن ب التنقل
ا حالنموذج  .ملق

انية .4 حالتعميمإم املق والتطبيقيةللنموذج ة النظر املواد جميع ع عميمھ يمكن  .حيث
لإلنجاز .5 التعلي التصميم كما امل مت ق فر إ يحتاج باملعلم،ال كتفاء ممكن وإنما

فقط ند ال مج   .وامل
التعليم .6 ة مركز ع عتمد ال التعلم ئات ب ميع ة مناسب املركز ة دا  .رأو
يناسب .7 اتالنموذج ا،الطالبمستو مجميع ضم اصة وذوومن ا  .حتياجات
ة .8 ر ا امل س التد مصمم املعلم القرارريمتلك العلميةاتخاذ مادتھ يخص   .فيما

ي الثا السؤال عن باإلجابة املتعلقة ع:النتائج ينص ن: الذي واملختص اء ا اء آ رما
عن ولإلجابة بتدائية؟ املرحلة لطالب د التجو ملقر ح املق التد النموذج مناسبة رمدى ر
تقنيات و س التد وطر املنا ن واملختص اء ا باستفتاء الباحث قام السؤال رذا ق

مالتعليم محكما) 22(وعدد
ً

جاء، ما ع التامة م موافق ستفتاءوجاءت أداة بنود
ا قد ة مئو سبة قأنظر(%). 100(رب ،ال.)امل محاو ثالثة    :رتضمنت

مناسبة -لوراملحو مدى ن واملختص اء ا سؤال للتصميمتم ح املق النموذج نة رمقا
التعلي التصميم العام بالنموذج ار،رالتد و ديك ميونموذ إجابا وجاءت

ا بمناسبة التامة العامباملوافقة والنموذج اسة الد موضوع ح املق النموذج ن ب نة رملقا ر
ار و ديك ونموذ التعلي التصميم. يالتصميم ح املق النموذج ذا بأن م عض أى رو

التعلي التصميم أو كخطوة منھ البد التعلي التصميم أوليا نموذجا عد التد
ً ً ُ   .ر

ي الثا ا-راملحو سؤال عنتم ن واملختص مادةاء للنموذج التطبيقي املثال مطابقة
موضوع ح املق التد للتصميم د ع،دغامرالتجو التامة باملوافقة م إجابا وجاءت

موضوع و الذي التصميم املقرح للنموذج دغام ملوضوع التد التصميم رمطابقة
اسة   .رالد

الثالث التدسؤالتم-راملحو التصميم ح املق النموذج ات م عن ن واملختص اء را
مجالھ ح مق كنموذج تھ مناس يدومدى ا النموذج معاي ال ضوء كاالخ وال

النموذج ضوح و التنفيذ ولة اتھووالس عبا ة و وسالمة جرائية وجاءت. روخطواتھ
ذلك ع التامة   .املوافقة

الثاالنتـــائ الـــسؤال عـــن باإلجابـــة املتعلقـــة ـــ :لـــثج ع يـــنص للنمـــوذج: الـــذي التطبيقـــي املثـــال مـــا
حــــة؟ املق التــــصميم وخطــــوات مراحــــل ــــ ع بنــــاء ــــد التجو ملقــــر ــــ التد التــــصميم ــــ ح ــــ راملق ر
لتــــــصميم ح ــــــ املق للنمــــــوذج تطبيقــــــي مثــــــال بتــــــصميم الباحــــــث قــــــام الــــــسؤال ــــــذا عــــــن ولإلجابــــــة

موضـــوع ــ س ـــدهرالتــد وتجو م الكــر القــرآن ملـــادة ع التــا ـــد التجو ملقــر أوليـــةردغــام ة ركــصو
قيـــا، و وتخطيطــھ للنمــوذج

ً
در و كمـــا ن املختــص ـــ ع ح ــ املق النمـــوذج مــع املثـــال ــذا عـــرض روتــم

وتحكيمھخطواتذكره آنفا اسة الد
ً

ي،ر املثال إ اسة الد   :روتوصلت
تطب ايمثال لتصميم ح املق للنموذج دغامقي موضوع س درملقررلتد ملادةالتجو ع التا

ده وتجو م الكر   :القرآن
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التحليل .1 املادة،: (Analysis)مرحلة معلم ا عد مات م ع أ املرحلة ذه رتتضمن
  :و

س )1 الد داف أ ي: رتحليل وفق س الد داف أ تحديد تم  :رس
دغام -1 مع الطالب عرف  .أن
نطق -2 ع ب يتد مثالرأن دغام  .حرف
الستة -3 دغام ف حر عدد  .وأن
دغام -4 أقسام عرف  .أن
غنة -5 دغام ف حر عدد  .وأن
غنة -6 دغام ف ر يمثل  .وأن
غنة -7 غ دغام ف حر عدد  .وأن
بأمثلة -8 غنة غ دغام ف ر يمثل  .وأن
أسط -9 ستة يتجاو ال ملقطع تالوتھ أثناء دغام ام أح يطبق  .  رزأن

التعليمية )2 مة امل ام: تحليل امل و التعليمية/ نست ة ا س رامل الد داف أ ل رتحو
التا و دغام، موضوع علم ا تحقق مطلوب مستقلة ات ا م أو ام م إ  :رالسلوكية

مة -1 و/ امل ة ا دغام: رامل ف  .عر
مة -2 الثانية/ امل ة ا من: رامل حرف ل نطق ع ب مثالرالتد دغام ف  .وحر
مة -3 الثالثة/ امل ة ا الستة: رامل دغام ف حر وعدد ُ. 
مة -4 عة/ امل الرا ة ا دغام: رامل أقسام  .معرفة
مة -5 امسة/ امل ا ة ا غنة: رامل دغام ف حر  .وحفظ
مة -6 السادسة/ امل ة ا غنة: رامل دغام ف ر مثلة ضرب ع ة والقد  .ر
مة -7 الس/ امل ة ا عةرامل غنة: ا غ دغام ف حر  .وحفظ
مة -8 الثامنة/ امل ة ا غنة: رامل غ دغام ف ر مثلة ضرب ع ة والقد  .ر
مة -9 التاسعة/ امل ة ا القرآن: رامل من مقطع تالوة أثناء دغام ام أح بتطبيق ام ل

أسطر ستة يتجاو ال م  .  زلكر
التعلم )3 نوع عليمي: تحليل ة ا م أو مة م ورل ل ا ف التعلم نوع تحديد ا خالل من يتم ة

ي وجدا أو ار م أو معر  يعلم
سيةتحليل )4 التد ع:رجراءات عليمية مة م ل ل سية التد طوات ا تحديد و رو

التاحدة، صة ا س خطة أن نتوقع حيث نا إجماال ا نذكر أن مكن  :و
ملع -1 ي مفا معر نظر محتو يإعطاء وأمثلتھى فھ وحر وأقسامھ  .ودغام
دغام -2 بحكم متعلقة ة مختا آليات نموذجية تالوات إ  .رستماع
دغام -3 ام أح ا ال يات  .تحديد
دغام -4 ام أح ا ال ة املختا لآليات النموذجية للتالوات الطالب عض اة  .رمحا
ل -5 آيات تالوة الطالب لبعض بحكمستماع عالقة إا من للتأكد مدغام تقا

دغام حكم د التجو ة ا  .رم
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التصميم .2 التحليل: (Design)مرحلة مرحلة من اء ن تم أن عد املرحلة ذه ،وتبدأ
التحليليح مرحلة تحقق ال اتيجيات س بوضع املعلم يقوم املرحلة. ث ذه وتتضمن

ي  :ما
التنظيمية )1 اتيجيات تنف:س تم تيةس طوات ا وفق س الد   :ريذ

يد الستة: التم دغام ف حر مخارج ملعرفة الطالب أمام فيديو ة صو عرض ووذلك   . ر
مالحظا: شاط عن الطالب سؤال يتم ثم املخارجمومن حيث من حرف ذه ع

س الد رللدخو     .ل
وم )2 دغام: 1مف ف ح: عر أحد ن والتنو الساكنة النو بحيثنإدخال دغام ف ور

النطق أثناء مشددا واحدا حرفا ان يص
ً ً ً

 .  
  :1شاط )3
ية )4 ذه عمل" انطق لفظا" من

ً
الكيفية، ذه النطق و ْميعمل" نسي َ ْ ّ َ." 

ذه )5 مستقيما" يةانطق صراطا
ً ً

لفظا،" 
ً

الكيفية ذه النطق و نسي
ْصراطمستقيما" ُّ َ

." 
ن؟ )6 السابق ن املثال الحظت   ماذا
م   )7 دغام: 1التقو   .عرف
ي: 2شاط   )8 فيما دغام ف حر ا: وحدد ف كتب توضيحية لوحة عرض تم س حيث

عات مر ل ش ع ية العر اللغة ف حر ف،وجميع ر ا تلك بتحديد الطالب   .ووسيقوم
م )9 الستة: 2التقو دغام ف حر  .وعدد

وم )10 ن: 2مف قسم إ دغام غنة: لو: ينقسم عة،: دغام أ فھ روحر ر(  و م ن   ).ي
فھ   :وحر
رف الساكنة     ا ن                نالنو   التنو

أوال
ً

عا: 1المثالياء:حرف:  يخ: قال عا: 2مثالمن يره: قال ا خ
ً

  
تالحظ؟: 1شاط   ............................ماذا

م   :1التقو
مثاال -1 الياءات حرف  .ع
إل -2 تالواتحدستماع رف،الطالبى ا ذا املتعلق كم ا   .واستخراج

  
ثانيا
ً

النو:  عا: 1مثالنحرف ا: قال ندخل عا:2مثاللن ناعمة: قال   ٍيومئذ
تالحظ؟: 2شاط   ..........................ماذا

م   :2التقو
مثاال -1 النوات حرف  .نع
رف -2 ا ذا املتعلق كم ا واستخراج النماذج ألحد   .ستماع

ثالثا
ً

عا: 1مثالمليماحرف:  مسد: قال عا: 2مثالمن هللا: قال من ٌلسو   ر
ت:3شاط   ..........................الحظ؟ماذا

م   :3التقو
مثاال -1 امليمات حرف  .ع
ك -2 ا واستخراج املعلم لتالوة رفستماع ا ذا املتعلق   .م
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عا ا
ً

الواو: ر عا: 1مثال     حرف واق: قال عا: 2مثالمن وأبقى: قال   ٌخ
تالحظ؟: 4شاط   ................................ماذا

م   :4التقو
مثاال -1 الواوات حرف  .ع
رف -2 ا ذا يتعلق فيما القراء أحد لتالوة الطالب أحد   .تقليد

و ي: 3ممف الثا غنة: القسم غ ما: دغام ر( وحرفاه   ).ل
أوال
ً

مثال : الالم عا: 1حرف مثال: قال يقدر لن عا: 2أن ملزة: قال   ٍمزة
تالحظ؟: 1شاط    ................................ماذا

م   :1التقو
مثاال -1 الالمات حرف  .ع
الس -2 لألمثلة الطالب عض   .ابقةنطق

ثانيا
ً

الراء:  عا: 1مثال   حرف يره: قال لم عا: 2مثالأن ن: قال للمطفف ل   ٌو
تالحظ؟: 2شاط    ................................ماذا

م   :2التقو
مثاال -1 الراءات حرف  .ع
رف -2 ا ذا نطق ين املتم الطالب ألحد   .ستماع

سيةإ )2 تد اتيجيات   :رس
إليھملعا .1 ة شا تمت الذي املحتو عرض رة اتيجياتى بناؤس تم س عالتنظيمية ه

يمكن ال املعينة الوسائل عض استخدام تم س كما ، والتوس التقدمي سلسل ال
ي فيما تتمثل وال العرض ا اسوب: استخدام ا ع عرض لوحات ذكية، ة ، رسبو

ح برامج القراء، ألصوات صوتيةفيديو ية   .اسو
التا .2 وفق الطالب ع تو تم   :زوس

س .1 الد أثناء جما  .رعمل
فضل .2 و أع كحد طالب خمسة بواقع سة متجا ة صغ مجموعات إ الطالب يقسم

أ مجموعة ل يرأس تمأن م  .افضل
املحتو .3 عرض أثناء بنائيا ما تقو الطالب م تقو تم ىوس

ً ً
ذكره تم اتيجياتكما س

  .يميةالتنظ
ة )3 دا اتيجيات نامج:رس ال تنفيذ بواقع: مدة حصص حصة45ثالث ل ل . دقيقة

ي التقسيم و: وفق صة قم: ا وم املف عرض تم وأدوات1رس املختلفة شطتھ بأ
م   .التقو

الثانية صة قم: ا وم املف عرض تم قم2رس من شطتھ قم1ربأ م4رإ التقو   .وأدوات
صة قم: الثالثةا وم املف عرض تم م3رس التقو وأدوات املختلفة شطتھ   . بأ

التطبيق .3 ا: (Implementation)  مرحلة ف تم  :و
مواد -1 إ لھ وتحو السابقة املرحلة تصميمھ تم ما املصممإتنفيذ بمساعدة ونية لك

 .التعلي
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من -2 س التد تصميم باستخدام س التد لتنفيذ الفع رالتطبيق عنر التعليم خالل
ه غ أو ي و لك التعلم أو الصف رة داخل أو عد ُ. 

  

م .4 التقو ما: (Evaluation)مرحلة م، التقو من نوعان املرحلة ذه   : تتضمن
ي -1 البنا م سبق: التقو الذي م التقو و إليھتو ة التنظيميةرشا اتيجيات س

وضع اتيجياتمرحلة تطب. س تم اوس ن عند م التقو ذا عءيق س الد رمن
مالطالب الشفوجميع شقيھ الطالب لدى التعلم حدوث ملعرفة عدي ياختبار

مقطع حصة آخر الطالب إعطاء تم وس ، ر ونايوالتحر شتملام أسطر ستة من
دغام ام أح اع مجودةتالوتھليتمجميع  . تالوة

و -2 الت م ت: التقو يفقد ما وفق تنفيذه ا: م ن املصممءعد قام التصميم من
دافھ أ تحقيق من للتأكد امل ل ش  .بمراجعتھ

تامي -3 ا م عميمھ: التقو أجل من ي ا ال التد   .رللتصميم
اسة الد   :رنتائج

و يجة    :الن
ــ التد للتــصميم ح ــ مق نمــوذج ــ إ اســة الد ــذه رتوصــلت الكــرر القــرآن ــدرملقــر والتجو  م

يمكــــن كمــــا بتدائيــــة، املرحلــــة مــــوادلطــــالب جميــــع ــــ تخــــصصتطبيقــــھ ــــ ــــة النظر س رالتــــد
سالمية بية اال مـن. وغ ـل اسـة د مـع يجـة الن ـذه املجيـد: روتتفـق ـراو)2007(عبـد وامل ي،

وحــــداد)2013( ــــدى)2018(، والــــشدادي، ،منــــال والع ــــ)2018(ي، ف وا ــــ)1438(، بنـــــاء،
الت التصميم ح مق املختلفةردنموذج التعلي التصميم نماذج ـ؛ضوء تب يؤكد مما

مختلفـــة اســـية د مـــواد ـــ النمـــاذج العلميـــةو.رـــذه اســـات الد ـــذه اخـــتالفراخـــتالف أيـــضا يؤكـــد
ً

اســية الد املـــادة طبيعــة الخـــتالف تبعــا النمـــاذج رــذه
ً

مـــ. ـــل اســة د مـــع يجــة الن ـــذه تتفــق نركمـــا
الـــــشفاء)2008(الفــــا وحــــسن، ـــــ م هللا، عبــــد اســـــة ود والقـــــاعود،)2025(ر، حـــــاكم ، ــــ والع ي،

عابد رش، وال يم معينة) 2019(إبرا مادة ا د موضوع أو عليمية وحدة   .   ربناء
الثانية يجة   :الن

إ اسة الد ذه لطالبرتوصلت د التجو ملقر ح املق التد النموذج رمناسبة املرحلةر
أيبتدائية ع ربناء التعليمً تقنيات و س التد وطر املنا ن واملختص اء را ق

عو التامة م اموافق عل ب ال والفلسفة النموذج ذا ل العامة طر وسالمة ٌة

االنموذج قد ة مئو سبة   %). 100(رب
الثالثة يجة   :الن

كمث       عليمية وحدة بنـاءبناء ـد التجو ملقر التد التصميم ح املق للنموذج تطبيقي رال ر
القــرآن ملــادة ع التــا ــد التجو ملقــر دغــام موضــوع ــ حــة املق التــصميم وخطــوات مراحــل ــ رع

ونيا الك ا مقر لھ تحو أجل من قيا و وتخطيطھ للنموذج أولية ة كصو ده وتجو م الكر
ً ً ً

ر ر   .ر
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اسة الد   : رتوصيات
ي             باآل يو الباحث فإن اسة؛ الد ا إل توصلت ال النتائج   :رضوء

ــــــده .1 وتجو م الكــــــر القــــــرآن مــــــادة ــــــ التعليميــــــة الوحــــــدات مــــــن عــــــدد أو عليميــــــة وحــــــدة بنــــــاء
ـــ التد التـــصميم ـــ ح ـــ املق النمـــوذج ـــذا التحـــصيل(ADIE)رباســـتخدام ـــ أثـــره ـــة وتجر

للطالب ا  .رالد
ا .2 ــــة ــــتجر التد التــــصميم ــــ ح ــــ املق خــــر(ADIE)رلنمــــوذج ســــالمية بيــــة ال مــــواد ىــــ

والتفس ديث، وا والفقھ، التوحيد،  .كمادة
التــــــصميم .3 ــــــ ح ــــــ املق النمـــــوذج اســــــتخدام ــــــ ع ســــــالمية بيـــــة ال تخــــــصص ــــــ معل ب رتـــــد

اسةال(ADIE)رالتد الد ذه ا إل ارتوصلت ذه س تد  .ملوادرتصميم
ـــ .4 والتطبيقيـــةالتوســـع ـــة النظر املـــواد مـــستو ـــ ع ـــ التد التـــصميم ـــ نمـــاذج ىتـــصميم ر

التعلي التصميم نماذج ع قتصار وعدم املحلية ئة الب مع    .العامة املتوافقة
ح .5 ـــــ املق النمــــــوذج ـــــ ستب التــــــد التـــــصميم مــــــستورــــــ ـــــ وع التخــــــصص ـــــ معل قبــــــل ىمـــــن

س للمــد فقــي ــشار التعلــيم رن تقنيــات ــ مــستووتوظيفــھ ــ ع ه وإنجــا تطبيقــھ ولة ىلــس ز
و ن ةاملعلم املركز العليا ات لإلدا اجة ا دو سة راملد  . نر

بيـة .6 ال وطـالب ن املعلمـ ب وتـد امعات ا ة بو ال قسام قبل من ح املق النموذج رتب
عليھ  . امليدانية

اسة الد حات    :رمق
ا            حضوء يق الباحث فإن اسة؛ الد ا إل توصلت ال والتوصيات  :رلنتائج

ـــ .1 التد التـــصميم ـــ ح ــ املق النمـــوذج ـــذا باســـتخدام يــة تجر شـــبھ علميـــة اســـة د رإجــراء ر
(ADIE) د والتجو م الكر القرآن مادة للطالب ا الد التحصيل أثرة  .رومعرفة

باســتخدام .2 يــة تجر شــبھ علميــة اســات د عــددرإجــراء ــ ع اســة الد ــذه ــ ح ــ املق رالنمــوذج
النتائج نة ومقا سالمية بية ال تخصص مواد  .رمن

عــدد .3 ــ ع اســة الد ــذه ــ ح ــ املق النمــوذج باســتخدام يــة تجر شــبھ علميــة اســات د رإجــراء ر
جتماعيــــــات و يــــــة نجل واللغــــــة يــــــة العر اللغــــــة تخــــــصص ــــــ خــــــر ــــــة النظر املــــــواد ىمــــــن

اضيات النتائجوالر نة ومقا ا  . روغ
عــدد .4 ــ ع اســة الد ــذه ــ ح ــ املق النمــوذج باســتخدام يــة تجر شــبھ علميــة اســات د رإجــراء ر

النتائج نة ومقا والفنية نية وامل التطبيقية املواد  .رمن
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واملراجع املصادر   قائمة
أوال
ً

ية- العر   :املراجع
ي آ ، امل). 2016(نبراو ط التعلي التصميم سةرأساسيات واملما قة الطر مع سة الرئ . ربادئ
جم اض). 1ط(م شر: الر لل سعود امللك جامعة   .دار

وفاء ، ف املادية).1438(ا انات م ضوء التعليمية التقنية لدمج ح مق نموذج تصميم
العام التعليم س مدا ة شر ة (روال شو م غ ماجست رسالة تقنيات). ر قسم بية، ال لية

اض الر سعود، امللك جامعة   .التعليم،
سعيد لي ، وتطبيقات). 2018(ا تقنيات ة البصر املواد اض). 1ط.(تصميم ان: الر العبي

شر   .لل
محمد الطالب). 2018(حداد، لرعاية ح مق نموذج ر لتطو التعلي التصميم مبادئ استخدام

اصة ا ب املوا ذو من ن و ا.ياملو البحث بيةمجلة ال   .195،)19(،لعل
محمود محمد يلة، التعلمية). 2012(ا التعليمية الوسائل وإنتاج دار: عمان). 6ط.(تصميم

والطباعة ع والتو شر لل سرة   .زامل
ي ا ار) 2017(خليل، و ديك منDick & Careyينموذج جع  :اس

http://tasmemtaleme.blogspot.com/2017/01/dick-carey.html  
ع أحمد س).2014(داود، التد رأصو والعم: ل العلمية: عمان). 1ط. (يالنظر يافا دار

ع والتو شر   .زلل
داود محمود ، اضة). 2012(الر والر البدنية بية ال والتعليم دار: لبنان). 1ط(.التعلم

شر لل العلمية   .الكتب
افظ ا عبد س).1424(سالمة، التد اض). 1ط. (رتصميم ع: الر والتو شر لل ر ا   .زدار

حامد وعمار، ب والنجار، حسن والنفسية.)2003(زاتھ، ة بو ال ات املصط م . م
رة اللبنانية: القا ة املصر   .الدار

بدر ، عد). 2002(الصا عن التعليم برامج نجاح املؤثرة التعلي التصميم ات مجلة. متغ
سعود امللك اض،جامعة الر ،)14.(  

سيحان نذير س).2006(العبادي، التد ع: ردن). 1ط.(رتصميم والتو شر لل العلمية يافا   .زدار
أحمد املجيد، مقر). 2007(عبد محتو لبناء التعلي التصميم نماذج ضوء ح مق رنموذج ى

ا الد م تحصيل ع وأثره عدادي و الصف لتالميذ اسب را العلوم. ل مجلة
ة بو العليا،ال اسات الد لية رة، القا جامعة    .201-142،)2 (15ر،

الشفاء وحسن، م هللا، و). 2015(عبد للصف ية العر للغة اسية د وحدة لتصميم ر
التقنية، ة الثانو ةباملرحلة بو ال العلوم والتكنولوجيا،مجلة للعلوم السودان جامعة ،16 

)3(،82-94.  
والعتي مر ، والبلو تركية ق، ونية). 2019(زي إلك عليمية حقيبة لتصميم ح مق نموذج

التعلي التصميم نموذج ع بية. ADDIEمعتمد ال العل البحث نمجلة ع جامعة ،
 .600-589،)20 (11شمس،

محمد وامدة، وا د والتطبيق).2012(زالعدوان، ة النظر ن ب س التد ).2ط. (رتصميم
والطباعة: عمان ع والتو شر لل ة املس   .زدار

د غر ات). 2004(عمران، والتغ التحديات من عام مائة ع س التد ة ح-رمس مق نموذج
املعاصرة ياة ا س التد دو رلتفعيل رة. ر الشر: القا راء قمكتبة   .ز

ز العز عبد ن. )2007(العمر، بو ال اض. لغة ا: الر بية ال ليجمكتب ا لدو ي   .للعر
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عابد رش، وال يم ابرا والقاعود، حاكم ، ونية) 2019(يالع إلك عليمية وحدة تصميم
لدى جتماعية اسات الد مادة التعلم دافعية ز عز و التحصيل ا أثر وقياس رتفاعلية

السعودية ية العر اململكة الثانو و الصف يطالب لل.ل ية الفلسطي تعليماملجلة
ي، و لك والتعلم املفتوحة،املفتوح القدس   .134-120،)14(8جامعة

دى والشدادي، منال ، إطار). 2018(يالع ع قائم نموذج ونموذجTOACKتصميم
العام التعليم التكنولوجيا لدمج وإي الك ج التعلي الدولية. التصميم ة بو ال املجلة

  .108-96،)10 (7،املتخصصة
محمود نادر نموذج) 2018(عواد، والتعليم) ADDIE(تطبيق بية ال ة ا و ب التد برامج رع زر

ن فلسط ة(العا شو م غ ماجست رسالة ،). ر العل والبحث العليا اسات الد رليات
ن فلسط ليل، ا  . جامعة

م مر ، اسوب). 2008(الفا ا عن حة مق عليمية وحدة املطوتصميم املن رضوء
السعودية ية العر اململكة طفال اض بية. لر ال لتكنولوجيا ية العر معية مؤتمرا ،

ي، العر الطفل عليم و بية ال   .368- 334تكنولوجيا
حمد ، تصال). 2016(يالقم ات ا وم التعليم وتقنية: مصر) 2ط.(رتقنيات شر لل ابط ر ودار
  .املعلومات

أملياملط التعلم) ـ1433(، مصادر وانتاج تصميم املستخدمة التعلي التصميم نماذج
ونية من، لك جع   http://salehoff.blogspot.com/2015/02/blog-post.html: اس
داليا ، راو ع). 2013(يامل ونية لك ات للمقر التعلي للتصميم ح مق نموذج رنحو

نت ال. ن السادساملؤتمر ي العر ما: عل وآفاق ي التعليم، العر يع الر ات ثو .رعد
ا بب بية ال لية و بالتعاو بية ال ألصو ة املصر معية نا رةل القا ،.2،925-943.  

أحمد ة سر ، مشر ي )2016(يال و لك س التد ن: رتصميم للعامل وتطبيقاتھ اتھ ا رم
إلدا: مصر). 1ط.(بھ ية العر شأة املعلوماتامل تكنولوجيا خدمات   .رة

ية-ثانيا جن  :املراجع
Ozmen, Kemal. (2019).S-TECHNO: An instructional design model for 

redesigning instructional technology courses International Journal 
of Educational and Development using information and 
Communication Technology. 15 (1):99-117. 

Avcu, Yunus & Kemal، Er (2019). Developing an Instructional Design 
for the Field of ICT and Software for Gifted and Talented Students. 
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  املالحق
الرحيم الرحمن هللا   سم
ح املق النموذج   تحكيم

التصميم ة والنظر الفلسفية سس ضوء التد للتصميم ح مق رنموذج
أنموذجا(التعلي د التجو مقر

ً
  )ر

هللا   /                                                املكرم   حفظھ
عد و اتھ، ر و هللا حمة و عليكم   رالسالم

اسة بد الباحث اريقوم الفلسفيةعنوا سس ضوء التد للتصميم ح مق رنموذج
التعلي التصميم ة أنموذجا(والنظر د التجو مقر

ً
ي ،)ر يأ ما البحث ذا تطلب   :و

التصميم .1 العام بالنموذج بمعرفتك التعلي للتصميم ح املق النموذج نة رمقا
  .التعلي

لل .2 التطبيقي املثال مطابقة حمعرفة املق التعلي للتصميم د التجو مادة نموذج
سالمية بية ال البحث(مواد   .)موضوع

يد .3 ا النموذج معاي ضوء التعلي للتصميم ح املق النموذج  :تحكيم
جوانبھ .1 تمثيل ان باإلم و ي ال الذي الواقع سيط ت أجل من ال انخ  . جميع
الن .2 ونات م إبراز ك ضوحال و بدقة  . وموذج
ونية .3 لك ات للمقر التعلي املحتو إعداد النموذج ولة رس  .وتصميمھى
للنموذج .4 ا ومالءم ومدى ا وسالم ات العبا  .روضوح
جرائية .5 وخطواتھ النموذج   .وضوح

و                 وتر علمية ات خ من بھ تتمتعو ملا ونظرا املتطلبات، ذه الباحث أعد نوقد
ً

فإن ة
يديكم ن ب   :أضع

أوال
ً

ح:  املق   .النموذج
ثانيا
ً

د:  التجو مادة للنموذج التطبيقي   .املثال
ثالثا
ً

بانة:    .س
املرفقة بانة س وفق ا حيال مرئياتكم وإبداء ا عل باالطالع التكرم منكم آمال

ً
.  

و يحفظكم ،،،وهللا   رعاكم
  الباحث
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ثالثا
ً

املق:  النموذج التحكيم للتصميم بانةرتدح س وفق يد ا النموذج معاي ضوء
 :التالية

أوال
ً

ومطابقتھ:  النموذج نة           :رمقا

  مناسب
غ

  مناسب
التعديل
ح   املق

الت -1   للتصميم ح املق النموذج نة ردرمقا
التص العام النموذج ميمظضوء

ار  ADDEIالتعلي و ديك           يونموذ

  مطابق
غ

  مطابق
التعديل
ح   املق

للنموذج -2   التطبيقي املثال مطابقة معرفة
للتصميم د التجو حرالتدمادة املق

البحث(           )موضوع

ثانيا
ً

يد:  ا النموذج           معاي

متحقق
اتمام
ً

  
متحقق
ما   نوعا

غ
  متحقق

متحقق
جة ربد

  ضعيفة

ال -1 الذي الواقع سيط ت أجل من ال خ
جوانبھ تمثيل ان باإلم و ا  ني  .جميع

  
        

بدقة -2 النموذج ونات م إبراز ك ال
ضوح   .وو

        

التعلي -3 املحتو إعداد النموذج ولة ىس
ات وتصميمھرللمقر ونية   .لك

        

ا -4 ومالءم ومدى ا وسالم ات العبا روضوح
  .للنموذج

        

وخط -5 النموذج جرائيةوضوح   .واتھ
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ن املحكم   :أسماء
سعود. د. أ .1 بن محمد مام بجامعة العامة س التد وطر املنا أستاذ د الف هللا رعبد ق

س التد وطر املنا قسم رسالمية  .ق
التعليم. د. أ .2 تقنيات قسم سعود امللك بجامعة التعليم تقنيات أستاذ الصا  .بدر
ال. د. أ .3 التعليمعثمان تقنيات قسم سعود امللك بجامعة التعليم تقنيات أستاذ  .ي
التعليم. د.أ .4 تقنيات قسم سعود امللك بجامعة التعليم تقنيات أستاذ املسعد  .أحمد
واللغة. د.أ .5 سالمية اسات للد س التد وطر املنا أستاذ سعد ر ميد ا رعبد ر قز ي

بية ال لية الباحة، بجامعة ية  .العر
الدخيل. د. أ .6 د بنأ،ف محمد مام جامعة من س التد وطر املنا رستاذ سعودق

العلوم لية سسالمية، التد وطر املنا قسم رجتماعية،  .ق
سعود. د. أ .7 امللك بجامعة سالمية بية لل س التد وطر املنا أستاذ ل امل رطالل ق

س التد وطر املنا رقسم   .ق
محمد. د.أ .8 يةمحمد العر واللغة سالمية اسات للد س التد وطر املنا أستاذ رسالم ر ق

س التد وطر املنا قسم بية، ال لية ، القر أم ربجامعة ق             .ى
لية. د.أ .9 شقراء بجامعة س التد وطر املنا ستاذ محمود يم إبرا الدين رجمال ق

ة بو ال العلوم قسم عفيف، بية   .ال
سالمية.د.أ .10 سعود بن محمد مام بجامعة س التد وطر املنا أستاذ ن س ا رأحمد ق

س التد وطر املنا رقسم  .ق
بن. د.أ .11 محمد مام بجامعة سالمية بية لل س التد وطر املنا أستاذ ي ا رأحمد ق

س التد وطر املنا قسم سالمية رسعود  .ق
تق. د .12 أستاذ العقاب هللا سعودعبد بن محمد مام بجامعة ك املشا التعليم رنيات

س التد وطر املنا قسم رسالمية  .ق
املنا. د .13 قسم رج با سطام م بجامعة ك املشا التعليم تقنيات أستاذ القم رحمد ي

س التد روطر   .ق
ا. د .14 ا الاملستاذلفا لية شقراء بجامعة س التد وطر املنا ك رشا قسمقر بية،

العليا س التد وطر راملنا  .ق
بية.د .15 ال لية القصيم بجامعة س التد وطر املنا ك املشا ستاذ يدي الس رسامي قر

س التد وطر املنا رقسم  .ق
لية. د .16 القصيم بجامعة س التد وطر املنا ك املشا ستاذ ي الغدو هللا رعبد قر

بية  .ال
ستا. د .17 العصي ليةمحمد شقراء، بجامعة العامة س التد وطر املنا املساعد رذ ق

ة بو ال العلوم قسم بية،  .ال
شر. د .18 املن هللا املساعديعبد بجامعةستاذ س التد وطر راملنا ليةالقصيم ق ،

امل قسم بية، سال التد وطر رنا  .ق
الت. د .19 وطر املنا ك املشا ستاذ ي ر ا قصا بنر محمد مام بجامعة العامة س رد

س التد وطر املنا قسم سالمية رسعود  .ق
املظفر. د .20 وطر فؤاد املنا قسم باألحساء فيصل امللك جامعة ك املشا قستاذ ر

س   .رالتد
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محمد .21 مام جامعة ك املشا العامة س التد وطر املنا أستاذ العصيل ز العز رعبد ر ق
فرع سعود   .حساءبن

شط. د .22 آل بناملستاذع محمد مام بجامعة س التد وطر املنا رساعد ق
س التد وطر املنا قسم جتماعية، العلوم لية سالمية رسعود  .ق

 


