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 البحث ملخص 
( للوحدة الدراسية اليت تعتمد على جهاز احلاسوب وتطبيقه Instructional designتركز هذه الدراسة على التصميم التعليمي )

وذلك لتنمية مهارات االستماع يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا. فمنذ بداايت القرن العشرين أصبحت   ADDIEعلى منوذج )
م العملية الرتبوية تعتمد بشكل كبري على التكنولوجيا احلديثة املعاصرة والتقنيات والوسائط املتعددة فله الدور البارز واملهم يف تعلي

السنوات املاضية كانت مهارة االستماع من املهارات املهمشة لكوهنا أصعب املهارات من    يفف  اللغات عاما واللغة العربية خاصة. 
قبل املعلم واملتعلم على حد سواء لذا أصبحت احلاجة ملحة البتكار وتصميم مواد ووحدات دراسية حديثة بعيدة عن الوسائل  

تعلم النفسية واالجتماعية والثقافية فقد هدفت الدراسة على بيان  التقليدية اليت تعتمد على التلقني املباشر دون النظر حلاجات امل
قني  مفهوم التصميم التعليمي وأمهيته يف العملية التعليمية. وذكر مفهوم مهارة االستماع وانواعه وأمهيته يف تعليمية اللغة العربية للناط

التحليل التصميم    و(، وهADDIEائم على منوذج )بغريها. ووضع خطوات لتصميم وحدة دراسية يف تعليم مهارة االستماع الق
ا  والتطوير والتنفيذ والتقومي. فقد مت استخدام املنهج الوصفي االستقرائي يف الوصول إىل أهم الطرائق واالسرتاتيجيات اليت ميكن تطبيقه

 ملهارة االستماع. 
 

 ستماع  التعليمي، وحدات دراسية حاسوبية، مهارة اال مالتصمي الكلمات املفتاحية: 
This study focuses on the instructional design of the unit of study that depends on the   

 : قدمةملا
  تعد مهارات اللغة العربية )االستماع و التحدث و القراءة والكتابة(من الركائز األساسية لتعلم اللغة العربية .إذا ما حتدثنا عن أكثر 

هذه املهارات أمهية يف اكتساب اللغات عامة واللغة العربية خاصة نالحظ أهنا كالشبكة املرتابطة واملتشابكة يصعب علينا فصلها  
ا إال أنه يف العملية التعليمية البد أن ترتكز على اللبنة األوىل يف تعليم اللغة العربية وهي مهارة االستماع، ففي قوله وحتديد حدوده

حيث بدأ حباسة السمع، و تكمن أمهيتها  1تعاىل}وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و الفؤاد كل أولئك عنه مسؤوال{
واس فاجلنني يف بطن أمه يستطيع السماع منذ األسبوع الرابع مث بعد والدته يستطيع مساع األصوات  أن هللا تعاىل خلقها أوىل احل

بشكل أوضح أما حاسة البصر فتكاد تكون معدومة بعد والدته كذلك املرء الذي يولد أصم فهو أبكم بطبيعة احلال فكالمها مرتبط  
من االتصال اللغوي ميضيه الفرد مستمعاً، يف  %42يث وجد أن   فقد أظهرت بعض الدراسات مدى أمهية االستماع ح  2ابآلخر
حديثة لتعزز العملية  لذا أصبح من الضرورة استخدام اسرتاتيجيات وطرائق    3كاتباً.%11قارائ   %15ميضيه متكلماً,   %32حني  

 Instructional التعليمية، ومن تلك االسرتاتيجيات احلديثة املعاصرة يف فهم وحتليل حاجات املتعلمني هو التصميم التعليمي  



design   أن التصميم (  1967)  ابرسونذكر  فقد     هو منوذج ُيستخدم للمساعدة يف تنظيم وتبسيط إنتاج حمتوى املادة التعليمّية
 4.اهلدف منه حتسني منهجية التدريس التعليمي

 
 يف العملية التعليمية:    5( وأمهيتهInstructional designالتصميم التعليمي )

التصميم التعليمي له اتريخ طويل حافل بسلسلة من النظرايت و طرائق التدريس املختلفة، فهو كمنهجية مستخدمة يف  إن منوذج  
تصميم إجراءات و أنشطة التعلم كما يعد أحد العمليات الرئيسية لتكنولوجيا التعليم و املفاهيم اليت يعرب عليها،و يعرف على أنه  

  6لتعليم و تنظيمه عن طريق وصف أفضل املخططات التنظيمية، وتصورها يف أشكال خرائط.حقل من املعرفة يهتم بطرق ختطيط ا
الذي اندى على " Dewey John أعمال "جون ديوي  خاللالقرن العشرين من    بداايت    نشأ التصميم التعليمي وتطور يففقد  

نية ظهر الكثري من املصممني املهتمني هبذه النظرايت ربط بني نظرية التعلم و املمارسات التعليمية ويف اعقاب احلرب العاملية الثا
الذي طور    Seymour Bruner (فقد عمل على تطوير نظرايت التدريس املربمج، أما عند    B.F Skinnerعلى رأسهم  )  

املختلفة لذا  زادت األحباث و الدراسات القائمة على نظرايت التعلم و االسرتاتيجيات    1980إىل    1970املنهج املعريف، ومنذ  
ميكن القول أن منوذج التصميم التعليمي هو سلسلة من جمموعة نظرايت و مناذج اليت تساعد على فهم الطرائق التدريسية وتطبيقاهتا 

 7بشكل عام.
 

 ( Instructional design) مفهوم التصميم التعليمي
املعىن االصطالحي للتصميم هو نشاط أو عملية يقوم   أما  8اثبت العزم.  رأيه: مضى يف  وهومن الفعل )صمم(،إن كلمة )التصميم(  

( التصميم أبنه عملية احلوار الواعي و املتبصرة مع  Shoon1987هبا األشخاص لتحسني نوعية ابتكاراهتم الالحقة. وكما يصف )
التصميم والتطوير   ممارسة   التصميم التعليمي كما يعرف ابلنظم التعليمية هو:   9كل املواد و العناصر املشرتكة يف تشكيل حالة ما. 

املعرفة  اكتساب  أجل  من  وموثوقة،  مّتسقة  وبطريقة  منهجي،  بشكل  والفيزايئّية،  الرقمّية  التعليمّية،  واخلربات  للمنتجات  والتقدمي 
واضحة حول كيفية مساعدة الناس  بقوله: أنه تقدمي إرشادات (بريكنز ) كما عرفه  10.بكفاءة وفعالّية وبطريقة جّذابة وممتعة وملهمة 

كما يعرف   11تشمل أنواع التعلم والتطوير اإلدراكية والعاطفية واالجتماعية واجلسدية والروحية.  أفضل قدعلى التعلم والتطور بشكل  
وفق  تطويرها، على  فيها  الرغوب  التعليمية  النتاجات  اليت حتقق  التعليمية  الطرق  أفضل  يبحث يف وصف  وتقنية  علم  شروط    أنه 

 12معينة.
ويعرف أيضا أنه عملية منطقية تتناول اإلجراءات الالزمة لتنظيم التعليم وتطويره، وتنفيذه، وتقوميه مبا يتفق واخلصائص  
اإلدراكية للمتعلم، وذلك بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة، وتعد عملية التصميم من أهم املهام األساسية اليت يقوم هبا تكنولوجيا 

املواد    عملية ترمجة املبادئ العامة للتعلم والتعليم إىل خطط تعليمية كما يعرف أنه    13التعليمي بكل عناصره.التعليم لتفعيل املوقف  
 14وأنشطة التعلم.

كما عرف أبنه جمموعة سلسلة من العمليات املنهجية اليت ترتجم مبادئ التعلم والتعليم إىل خطط عملية لتطوير املواد 
 15ومصادر املعلومات والتقومي.التعليمية، واألنشطة، 



وترى الباحثة أن التصميم التعليمي هو جمموعة أسس وإجراءات تتم وفق نظام هندسي حمدد وتدمج مع نظرايت التعليم 
 وتتم عرب مراحل وخطوات ميكن التحقق من صدقها وثباهتا وفاعليتها بناء على أهداف التعليم املدروسة.

غالبًا ما   التعليمي،عملية التصميم    عند مناقشة   وهكذا،إىل وظائف مميزة لسياق حمدد.  ختصيص العام    يسعى النموذج إىل
ميكننا شرح النماذج الفردية. ميكن ختطيط أو حماذاة اخلطوات املوصوفة   على أنه النموذج الشامل أو إطار العمل  ADDIEنشري إىل  
  16.العودة إىل مراحل عملية  للنموذج

 : 17يف تطوير العملية الرتبوية ومواكبتها مع التكنولوجيا املعاصرة، وميكن حصرها كالتايلأمهية  التعليمي للتصميم

بناء جسر يصل بني العلوم سواء العلوم النظرية من جهة  حماوالتإن أمهية علم التصميم التعليمي تكمن يف  •
 التعليم. ائل التكنولوجية يف عملية والعلوم التطبيقية )استعمال الوس التعلم،نظرايت علم النفس العام وخباصة نظرية 

 .التعليمية التصميم التعليمي من احتمالية فرص جناح املعلم يف تعليم املادة  يزيد •

 .عمل تصميم التعليم على توفري الوقت واجلهد مبا أن التصميم عبارة عن عملية دراسة ونقد وتعديل وتغيري •

املشرتكني يف تصميم الربامج  األعضاءوالتناسق وذلك بني يعمل تصميم التعليم على تسهيل االتصاالت والتفاعل  •
 .التعليمية وتطبيقها

 .العشوائية يقلل تصميم التعليم من التوتر الذي قد ينشأ بني املعلمني من جراء التخبط يف اتباع الطرق التعليمية  •
 

 ADDIE) ) يف منوذج خطوات ومراحل التصميم التعليمي
 التعليمي ترتكز على مخسة خطوات متتالية رئيسة تسمى النموذج العام لتصميم التعليم وهي: ومجيع مناذج تصميم 

 األداء. حتديد األسباب احملتملة لفجوة  -  (Analysis). حتليل 1
 املناسبة، التحقق من األداء املطلوب وطرق االختبار   - (Design) . التصميم2
 صحتها، إنشاء مصادر التعلم والتحقق من  -(Development). تطوير3
 الطالب،إعداد بيئة التعلم وإشراك  - (Implementation). التنفيذ4
 18.التنفيذ قبل وبعد التعليمية،تقييم جودة املنتجات والعمليات  -(Evaluation). تقييم5

 

 ( Analysis)حتليلاملرحلة األوىل: 
األساسية و املهمة لتحديد املشكلة، و البحث فيها وحتليلها ومعرفة أبعادها و العمل على فهمها بشكل  تعد مرحلة التحليل القاعدة  

مفصل من حيث التدريب و الفجوات املعرفية والبد من طرح سلسلة من األسئلة لفهم الوضع و معرفة اهلدف: ما أهداف احملتوى؟، 
قيقا لألهداف؟،كيف سيتم تقييم املخرجات؟،ما هي الفئة املستهدفة؟،ما وما املخرجات و الكفاايت اليت سيظهرها املتعلمني حت

 19هي حاجاهتم اخلاصة يف التعليم والتدريب؟،كيف سيتم حتديد االحتياجات؟. 
 

 Design ماملرحلة الثانية: التصمي
راءات واليت تبني كيفية عمل  ويف هذه املرحلة يتم وضع املخططات لتطوير عملية التعليم ووضع االسرتاتيجيات واألساليب واإلج

 هذه املخططات، وخمرجات هذه املرحلة هي: 



 حتديد أهداف األداء، األهداف اإلجرائية بناء على أهداف التدريب، وخمرجات التدريب بعبارات قابلة للقياس.  .1

 حتديد التقومي املناسب لكل هدف. .2

 طرق تعليم املتعلمني. حتديد اسرتاتيجيات التدريب بناء على األهداف، وفيها يتم حتديد  .3

 تقييم الربانمج، وحتديد التكاليف وكذلك اخلطوط العريضة حملتوايت الربانمج. .4

يتم وصف األساليب واإلجراءات واليت تتعلق التعليم، كما املخططات واملسودات األولية لتطوير عملية وضع  .5
 .بكيفية تنفيذ عملييت التعليم والتعلم

 
 Development التطويراملرحلة الثالثة: 

ويتم يف هذه املرحلة حتويل مواصفات التصميم إىل صيغة مادية متمثلة يف برانمج إثرائي،كما يتم حتليل خمرجات عملية التصميم من 
 20خمططات عريضة و سيناريوهات إىل مواد تعليمية حقيقية و تطوير طرق تدريس و وسائلها التعليمية املختلفة.

 
 Implementation التنفيذ املرحلة الرابعة: 

ويف هذه املرحلة يتم تطبيق وتنفيذ وتوزيع املواد واألدوات والقيام الفعلي ابلتعليم، سواء كان ذلك يف الصف الدراسي التقليدي، أو 
 21يف التعليم.ابلتعلم االلكرتوين، أو من خالل احلقائب التعليمية وغريها. وابرز ما يف هذه املرحلة هو حتقيق الكفاءة و الفاعلية 

 
 Evaluationاملرحلة اخلامسة: التقومي 

 22ويف مرحلة التقومي يتم قياس كفاءة الربانمج و فاعليته كذلك إجراء تقومي النهائي أو اخلتامي.
 :أنه البد من احتاذ جمموعة من املعايري اليت جيب مراعاهتا عند عمل أي برانمج تعليمي حموسب وهي كالتايل 23فقد أشار احليلة 
  .وضع تعليمات استخدام الربانمج 

  .توافق حمتوى الربانمج مع األهداف احملددة 

 .تسلسل احملتوى منطقيا ونفسيا 

 .وضوح كتابة النصوص وتقسيمه إىل فقرات بشكل مناسب 

  .تفاعل الربانمج مع املتعلم وذلك من خالل فقراته وحمتواه 

  يسهل على املتعلم التنقل يف حمتوايت الربانمج.تشعب الربانمج واختالف مساراته وافكاره حبيث 

 
 مهارة االستماع وانواعه وأهدافه يف تعليمية اللغة العربية للناطقني بغريها 

يف   )اسم  اللغة:االستماع  اإلصغاء  (،  استماع  وهو  استمع  ابهتمام.  ابهتمام.مصدر  اليه  اصغي  إليه:  اْستمع   : ويف    24ويقال 
 تعريفات كثرية منها : االصطالح اللغوي 

هو العملية اإلنسانية املقصودة اليت هتدف إىل االكتساب،و الفهم،و التحليل،و التفسري،و االشتقاق  مث البناء    •
 25الذهين.



املتحدث ؛خبالف السمع الذي هو حاسة و آلته   مثل االستماع اىل مسموع. ءشيهو فهم الكالم أو االنتباه اىل  •
 26االذن.

أن السماع و االستماع عمليتني خمتلفتني اما السماع فهي عملية جسدية فهي تعتمد على عضو االذن وسلبية و  •
طبيعية اما االستماع فهي عملية جسدية فهي أيضا تعتمد بشكل مباشر على صحة االذن وسالمتها و عقلية 

املستمع الرتكيز واالنتباه ونشيطة ألهنا ال ميكن ان تتم اال بواسطة تفاعل بني الطرفني املتحدث   كوهنا يتطلب من
 27واملستمع.

هو عملية عقلية تتطلب جهدا يبذله املستمع يف متابعة املتكلم، وفهم معىن ما يقوله، واختزان أفكاره و اسرتجاعها   •
 28ملتعددة.اذا لزم االمر، واجراء عمليات ربط بني االفكار ا 

ومما سبق ميكن القول إن االستماع هو عملية ذهنية عقلية تستوجب جهدا وتركيزا وانتباها للطرف اآلخر أو للصوت 
املسموع سواء ابألصوات أو ابإلمياءات واحلركات الدالة على كالم معني حبيث يستطيع املتعلم بعدها أن يعيد األفكار املطروحة  

 بشكل واضح ومفهوم.
)جمرد استقبال األذن للذبذابت صوتية من مصدر معني، االنصات : فالسماع    واالستماع    السماع و  بني  ارقوهناك ف

يتوقف على سالمة األذن، وال    29وهو عملية بسيطة تعتمد على فسيولوجية األذن وقدرهتا على االلتقاط هذه الذبذابت الصوتية(.
أما االنصات فهو تركيز االنتباه على ما يسمعه االنسان من أجل حتقيق    30حيتاج إىل إعمال الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت.

كما يف قوله تعاىل :)وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و   31هدف معني. فهو كاالستماع اال انه حيتاج استماع مستمر دون مقاطعة.
ترمحون( لعلكم  دو   32أنصتوا  تعاىل  منصت آلايت هللا  املستمع  يظل  أن  بد  ليس جمرد  فهنا ال  االنصات  مقاطعة.ويقال:)ان  ن 

االستماع اىل حمتوى الكلمات ولكنه حماولة لفهم ما وراء تلك الكلمات فهما أقرب إىل  الصحة أو رؤية األفكار اليت يعرب عنها 
الستماع على وال بد من الرتكيز يف ا   33املتحدث ومعرفة اجتاهاته من وجهة نظره هو كما أنه يعين االحساس ما يريده املتحدث(

بصفة  العقلي  للنمو  املهم  و  االساسي  الشرط  اللغة؛ ألنه  تعليم  برامج  معظم  أساسي يف  أنه جانب  التعليمي من وجهة  اجلانب 
 34عامة.

 
 أنواع مهارة االستماع: 

وعالقاتنا مع االخرين مبنية على االستماع أن عملية االستماع من أكثر املهارات اللغوية هلا أتثري يف حياتنا اليومية فاغلب تواصلنا  
واالنصات والسماع وعليه تقتضي األهداف واحلاجات. وغالبا ما يكون االستماع الفعال اساسا لعالقات انسانية قوية مع االخرين، 

 35الشامل.  يف املنزل، او يف العمل وميكن القول ان هناك نوعان رئيسيان من االستماع : االستماع التمييزي و االستماع
اما االستماع التمييزي: فيتم يف سن مبكرة جدا و رمبا قبل الوالدة ويعترب من ابسط اشكال االستماع وهو ال يشتمل على 

الطفل يستطيع متييز بني صوت االب من صوت االم أو يكون قادرا التمييز بني تفاصيل    اال ان  فهم معاين الكلمات او العبارات 
 36احلزن من صوت الضحك او الغضب و التوتر.. لذا مسي ابالستماع التمييزي.الصوت الدقيقة من صوت 

 اما االستماع الشامل فيمكن تقسيمه اىل ثالثة اقسام رئيسية وهي: 
 القسم االول: االستماع التعليمي واهلدف منه التعلم وتلقي املعارف واحلقائق. 



ويعد هذا النمط اكثر نشاطا من االستماع للتعلم ويتطلب من القسم الثاين:االستماع النقدي او التقييمي و التحليلي  
 املستمع ان يقيم ما يسمعه ويفهمه. 

 37القسم الثالث: االستماع العالجي او التعاطفي.
وقد اختلف االحباث والدراسات حول حتديد امناط االستماع، وميكن تصنيفها وذلك على حسب هدف االستماع اىل أكثر  

 من منط ومن امهها: 
االستماع اهلامشي أو االستماع غري املركز : وهو ممارسة االستماع يف أثناء عمل ما آخر فيكون املادة املسموعة   .1

هم يف هذا النوع من االستماع معرفة اخلطوط العريضة ملا يقال دون اخلوض  و من امل 38غري واضحة بشكل مركز.
 39يف التفاصيل، ودون احلكم عليها ومعظم صغار السن من هذا النوع.

االستماع االجتماعي: وهو ما ميارسه الفرد يف مواقف خمتلفة يف حياته اليومية، وهو عادة يتمحور حول املوقف  .2
 40ومجيع من حوله يستمعون إىل تلك األفكار أو القصص أو املواقف احلياتية. االجتماعي حبيث يتحدث فرد

االستماع االستمتاع أو االيقاعي: حيث يتضمن االستماع مبحتوى املادة املسموعة مثل املباشر لنشيد أو موسيقى   .3
     41أو قصص أو االستماع إىل املذايع وغريه وذلك من أجل املتعة والتقدير.

قظ: وهو االستماع الذي يهدف املرء من ورائه اىل املادة املسموعة نفسها؛ بقصد فهمها، وحتليلها و  االستماع الي .4
 42استنباط االفكار فيها وعادة ما يكون يف احملاضرات والندوات.

املواقف  من  يف كثري  إنه  القول  ميكن  أنه  إال  االستماع  ألنواع  وتفرعات  اختالفات  من  يكن  مهما  أنه  الباحثة  وترى 
واالتصاالت مع أفراد اجملتمع مع بعضهم البعض قد يستعملون أكثر من منط يف آن واحد وال ميكن أن نفصلها عن بعضها؛ إال  
حلاجات حبثية أو تعليمية لدراستها وفهم أبعادها.  ذلك ألننا نتعامل مع عمليات بشرية معقدة تبىن عليها عالقاهتم االجتماعية  

ابلدرجة األوىل على الطرف اآلخر وكأمنا هي عملة واحدة لوجهني فإذا كان هناك مستمع فالبد أن  واالنسانية واالستماع يعتمد  
يكون هناك متحدث.. ورمبا أن تتحول هذه العملية عكسية أبن يكون املتحدث هو املستمع واملستمع هو املتحدث ابعتبار أهنا 

 إىل النمط العام والشامل أو االستماع العاطفي واالنفعايل وهكذا.. عالقات اتصالية وتستعمل يف هذه املواقف من النمط التمييزي 
  االستماع: أمهية مهارة 

تعد مهارة االستماع من املهارات اللغوية األساسية و اتقان املهارات اللغوية األخرى كالتحدث والقراءة والكتابة تعتمد بشكل مباشر  
 تعاىل أوىل حلاسة السمع و بني أمهيتها يف أكثر من موضع يف القران الكرمي  ومما الشك فيه أن هللا  43و غري مباشر هبذه املهارة.

وبني أن الطفل يبدا مشوار حياته األوىل يتلقى االصوات و يستمع لذويه وجيمع خمزونه اللغوية وبعد ذلك يتدرج يف حديثه و تواصله 
دراك اجملردات كاملوسيقى، وايضا قدرة هذه احلاسة على يف جمتمعه. كما أكد علماء التشريح من أن السمع ميتاز على البصر اب

التفريق بني التداخالت، فاألم مثال قد يتوه عنها طفلها بني الزحام ولكنها تستطيع ان متيز صوت بكاء طفلها من بني آالف  
عتبار ان حاسة السمع هي اول ول فنون اللغوية اليت يتعامل معها الطفل حيث يبدا هبا عالقاته اخلارجية ممن حوله اب  44االصوات. 

يتكلم او   فالفرد يسمع اكثر مما  اللغوية اليت تستخدمها االنسان يف مناشط حياته  القنوات  لديه و هي من  احلواس التب تعمل 
 .  45يكتب



يث أما فيما يتعلق ابلعملية التعليمية فقد ذكرت بعض األحباث أن مهارة االستماع تعزز عمليات التفكري لدى املتعلم حب
 جيعله مركزا فيما يقوله املتحدث، وحيلله ويقيمه كما أنه جيعله يف دائرة عمليات االتصال والتواصل الفعالة مع االخرين. وتتجلى أمهية 
افراد  مع  لتواصلهم  يسمعونه  ما  على  اعتمادهم  ينصب  حيث  املكفوفني  من  اخلاصة  االحتياجات  أصحاب  لدى  املهارة  هذه 

 46اجملتمع.
ستماع يف السنوات األوىل من عمر االنسان تنمي عنده التفكري النقدي من خالل ما يسمعه من أفكار و آراء خمتلفة،  و مبهارة اال

وتثري لديه ايضا احلصيلة اللغوية بسماعه ابلعديد من االلفاظ و االساليب و العبارات وهذا من شأنه يعزز ملكة التخيل و االبداع 
  47و يف احلوارات اليومية.اللغوي حبيث تتجلى  اثناء حديثه 

وترى الباحثة أن أمهية االستماع واالصغاء من أوىل املهارات االساسية لتعلم اللغات اإلنسانية عامة واللغة العربية خاصة  
  فهي تركز على فهم اللغة بشكل عميق يف نطق خمارج احلروف واالصوات فضال على التفريق بينها فاللغة العربية غنية ابملرتادفات 
اليت ميكن التفريق فيما بينها ابحلركات ابلتايل جتعل املستمع يركز على مساع نطقها وفهم معانيها يف السياق االجتماعي واملواقف  

 املختلفة. 
  

 مقرتح لتصميم وحدة دراسية لتعليم مهارة االستماع يف اللغة العربية للناطقني بغريها: 
إن تصميم الوحدات التعليمية يف مناهج تعليم اللغة العربية أصبحت أكثر تركيزا يف السنوات األخرية حيث يعتمد على نظرايت 

فيما يلي أهم   سنوضح .ADDIEحديثة مبنية على واقع ملموس هدفها األساسي هو املتعلم ومن هذه النظرايت والنماذج منوذج 
 ليمية يف مهارة االستماع يف اللغة العربية للناطقني بغريها.مخسة مراحل وخطوات لتصميم وحدة تع

 
 أوال: مرحلة التحليل

هم  املستهدفة  الفئة  أما  االستماع  مهارة  تعليم  وهو  الوحدة  لبيان وحتديد مشكلة  واألساسية  األوىل  القاعدة  التحليل  مرحلة  تعد 
 ما.املتعلمني الناطقني بلغات غري العربية وعددهم مخسة وعشرون متعل
 وهي:  48وميكن اتباع جمموعة من اخلطوات البد من اتباعها يف املرحلة األوىل

 مهارة االستماع يف اللغة العربية  محتديد موضوع الربانمج املراد تصميمه: تعلي .1

العمرية ترتاوح  حتديد الفئة العمرية املراد تصميم الربانمج هلم: يتم تصميم الربانمج لطلبة املستوى املبتدئ أما فئتهم  .2
بني العقد العشرين والثالثني واألربعني وعددهم مخسة وعشرون متعلما من جنسيات خمتلفة غري انطقة ابللغة  

 العربية.

 : 49حتديد األهداف التعليمية للربانمج املراد حتقيقها من خالله .3

 معرفة األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذات داللة.  •

 ليه من كلمات أو عبارات قصرية وسهلة إبيقاع صويت طبيعي.فهم ما يلقى ع •

 معرفة احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها.  •

 تعريف التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا.  •



 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة.  •

 لغته األوىل من أصوات. إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف  •

 االستماع إىل اللغة العربية وفهمها دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن. •

 تصميم الشاشات واإلطارات بصورة منظمة ومنطقية وسهلة وواضحة مشتملة على االرشادات والتوجيهات. .4

 تقومي الربانمج وجتريبه.  .5

  

وحدات تعليمّية منها: الربانمج ليات الفرعية املتداخلة تركز على تتضمن هذه املرحلة مبجموعة من العم مرحلة التصميم: 
ميكن أن تقسم إىل    املفردات والرتاكيب  الوحدات جمموعة من  ، اهلواايت، تتكون كل وحدة من  اليومي، بطاقة تعريفية للمتعلمني

بني    اللغوية  املهارات  املتعلم كل  فيها  يتناول  متنوعة  داللية  واحملادحقول  والكتابة القراءة  واالستماع  مع  ثة  مسعية .،  إضافات 
كما تتضمن جمموعة من األنشطة اخلاصة اليت تعزز مهارة االستماع حبيث تسمح للمتعلم أن يعيد ما حيتاج السماع إليه  50وبصرية 

إسقاط ) أو جهاز  مثل: احلاسوب  الصوتية  بواسطة األجهزة  مقاطع صوت  (Projectorوذلك  أو  فيديو  مقاطع  مشاهدة  ية  أو 
 متعددة.

ويف هذه املرحلة يتم حتديد املادة الدراسية بشكل دقيق، مع مراعاة التسلسل للفقرات واألنشطة والتدريبات وفق   التطوير: 
 ترتيب يتناسب مع الفروق الفردية بني املتعلمني وربطها ابجلدول الزمين واملكاين للربانمج.

كما    51اجلماعية واملناقشة ولعب األدوار وحّل املشكالت والعمل  التدريس الفعلي عرب اسرتاتيجيات احملاضر :  التنفيذ
ميكن حتويل الربانمج إىل تعلم ذايت بدون احلاجة للرجوع للمعلم ويصبح أكثر سهولة إذا مت وضعه يف اهلواتف الذكية كتطبيق يستفيد 

 منه املتعلم فأي وقت.
حتققت أهداف الربانمج ووصل املتعلمني إىل املستوى املطلوب، كذلك ويف املرحلة األخرية وهي اليت حتدد إذا ما    التقييم: 

 ابلنسبة للمحتوى التعليمي هل كان مناسبا أم حيتاج إىل تغيري وغريها من النقاط األساسية للربانمج. 
 

 
 اخلامتة: 

معيارا لربامج التعليم عن بعد عالية اجلودة املطورة بشكل احرتايف سواء كانت    ADDIEيعد تصميم الوحدات الدراسية بنموذج  
وميكن تطبيقه لكل املستوايت التعليمية سواء املبتدئ أو املتوسط أو املتقدم يف جماالت تعليم العربية،   52مطبوعة او عرب االنرتنت

 ل مستوى. و يتم تطوير حمتوى الربانمج مبا يتناسب مع األهداف احملددة لك
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