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  ملخص البحث

ارات التفاعل الشفھي لمتعلمي اللغة العربیة من غیر الناطقین بھا حسب مراجع تدریس اللغة تھدف ھذه الدراسة إلى بناء قائمة معاییر لمھ

: ما ھي معاییر تقییم مھارة التفاعل الشفوي على وتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة .، وتقییم مواقع تعلیم اللغة وفقا لھذه القائمةاألجنبیة

وما مدى تحقق ھذه المعاییر في المواقع التي تعلم العربیة عن بعد للناطقین  عن بعد لغیر الناطقین بھا؟ مواقع تعلیم اللغة العربیة عبر التعلم

وتوصلت إلى نتائج  لھا.وتحلی المنھج الوصفي التحلیلي لوصف نتائج الدراسة للعینة العشوائیة من المواقع اإللكترونیةونھجت الدراسة  .بغیرھا

عل الشفھي في تعلم العربیة عن بعد بسبب: (أ) انخفاض مستوى االتصال المتزامن في معظم مواقع الویب (ب) : ھناك ضعف في التفامن أھمھا

ً واضح معظم المواقع اإللكترونیة ھیكالً عدم بناء  مھام وواجبات عدم تقدیم (ج)  على مستوى التصمیم التعلیمي والمنھجیة لتفاعل المتعلمین ا

  لتدریب على االتصال الشفويافرص  تدني توفیرتعلیمیة تعاونیة (د) 

  .تقنیات تعلیم اللغة ،التصمیم التعلیمي ،تقییم التعلیم ،التفاعل الشفوي ،التعلیم عن بعد ،العربیة للناطقین بغیرھا ،تعلیم اللغة: الكلمات المفتاحیة

Arapçanın yabancı dil olarak çevrimiçi öğretimini yapan internet sitelerindeki 

sözlü etkileşim becerilerinin değerlendirilmesi 

Özet 

Bu çalışma; dil öğretim referansları ışığında, Arapçayı yabancı dil olarak öğrenenlerin sözlü 

etkileşim becerilerine ilişkin standartları içeren bir liste oluşturmayı ve yabancı dil eğitiminin 

yapıldığı internet sitelerini bu standartlar listesine göre değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu 

çalışma ile “Arapçanın yabancı dil olarak çevrimiçi öğretimini yapan internet sitelerinde sözlü 

etkileşim becerisini değerlendirmenin standartları nelerdir?” ve “Bu standartların bahsedilen 

internet sitelerindeki uygulanabilirliği ne ölçüdedir?” sorularına cevap aranmaktadır. Çalışmada 

internet sitelerinden rastgele seçilen örneklem üzerinden ulaşılan sonuçların tanımlanması ve 

analizi için tanımlayıcı-analitik yöntem izlenmiştir. Çalışma sonucunda Arapçanın yabancı dil 

olarak çevrimiçi öğretiminde internet sitelerinin; (a) birçoğunda eş zamanlı bağlantı seviyesinin 

düşüklüğü, (b) öğrencilerin etkileşimini sağlayan net bir yapıdan yoksun oluşu, (c) öğrencilere iş 

birliğine dayalı görev ve ödevler vermemesi ve (d) sözlü iletişim çalışmaları için gerekli fırsatı 

sunmaması nedeniyle sözlü etkileşim konusunda zayıf oldukları kanısına varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Dil eğitimi, dil öğretim teknikleri, sözlü etkileşim, çevrimiçi eğitim, eğitsel 

tasarım, dil öğretim standartlari 
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Evaluating the oral interaction skills in online Arabic language teaching 

websites  for non-native speakers 

Abstract 

This study aims to build a list of oral interaction skill standards for non-native learners of Arabic 

according to foreign language teaching references. Study question: What are the criteria for 

evaluating the skill of oral interaction on websites teaching the Arabic language via distance 

learning to non-native speakers? Methodology: The descriptive-analytical approach is used to 

describe and analyze the results of the study for the random sample of websites. Results: There is a 

weak degree of oral interaction in distance learning due to: (a) Low level of simultaneous 

communication in most websites (b) Most of the websites did not build a clear structure for the 

interaction of their learners (c) The websites did not offer collaborative teaching assignments (d) 

The websites did not provide an opportunity for training in oral communication. 

Keywords: Oral interaction skill, Arabic as a foreign language, Evaluation, Online Teaching, 

İnstructional design 

  تمھید

مقدّم على بقیة المھارات، وال أدلَّ على ھذا من بھا ظاھرة شفویة منطوقة ال مكتوبة؛ لذا فإن الكالم من جھة أنھا تمثّل  اللغةینظر إلى 

ولئن كان النطق مقدم على غیره من المھارات فینبغي تقدیم  ھا؛ فھي إما لغة للناطقین بھا أو للناطقین بغیرھا.ارتباط النطق باسم

؛ من نبر وتنغیم وما من شأنھ أن یكشف عن عواطف المتكلم وانفعاالتھ، العناصر المكونة لھ واالھتمام بھا وباألداءات المصاحبة لھا

ه األداءات تختلف باختالف المتلقي للرسالة الشفویة، على افتراض أن المتكلم نفسھ من یقوم بل ودرجة صراحتھ! وربما حذره، فھذ

بتوجیھ الرسالة نفسھا ألخیھ مثالً، أو لرب عملھ أو صدیقھ. فال یكفي إلمام المتعلم بقوالب اللغة ومعانیھا فحسب، بل یجب أن تُستخدم 

درجة من األھّمیة فال یمكن التقلیل من أھمیة ھذه الجتماعي. فإن كان التفاعل على ھذه المعرفة، للتداول حول تقدیمھا في قالبھا اال

تحلیل المحادثات اللغویة، دون إغفال ما یصاحبھا من تفاعالت ال یمكن ــ كذلك ــ التفاعل الشفوي في تعلیم اللغة الثانیة عموماً، و

ً  ـــومعرفة دالالتھا، وتشمل غیر شفویة؛ فالكفایة االتصالیة تشمل المقدرة غیر اللفظیة،  القدرة على إرسال واستقبال ھذه  ـــ أیضا

ـــ وفقاً لعدة دراسات ــ فإن اإلنسان  في مھارات تعلم اللغة؛ ولبیان مكانة التفاعل .اإلشارات غیر اللفظیة بشكل واضح ال غموض فیھ
ن سمع ورأى وعمل (طبّق)، فإّن ھذه النّسبة ترتفع إلى حوالي % مّما یسمعھ ویراه، أّما إ 40% مّما یسمعھ، وتذّكر 20یستطیع تذّكر 

(عیادات،  ؛)140 - 139: 1997(فریمان، )؛ 2018(منصور: في حالة تفاعل اإلنسان مع ما یتعلّم.  -ھذه النّسبة - %، بینما تزداد 70

  ).359: 1994(براون،  ؛)207، 2004

التفاعل شفویاً كان أو غیر شفوي؛ ذلك أّن بیئة التّعلّم بوساطة اإلنترنت تسمح  ولیست بیئة التعلم بوساطة اإلنترنت ببعیدة عن قضایا

ً أكثر فاعلیةً؛ وذلك ألنّھا تدفع المتعلّم ً تعلّمیّا ین إلى للمتعلّمین بأداء عدٍد من المھاّم الفعّالة والنّشطة، حیث یمكن أن تصنع نشاطا

ب من أن یعملوا معاً عن بعد؛ لترجمة المادّة التّربویّة إلى خبراٍت ذات معنًى ومغزًى، التّعاون والتّشارك والتّفاعل، مّما یمّكن الّطّال 

ویتّم ذلك عن طریق االتّصال المتزامن وغیر المتزامن والبرامج القائمة على النّصوص المترابطة. وكذلك فإن بناء محتوى تفاعلي 

ضخ للمعلومات، كما أنھ لیس مجرد وضع مقرر تقلیدي، وإتاحتھ على لتعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا، لیس مجّرد 
   .)2016اإلنترنت، بل ھو مزیج من المصادر والتفاعلیة، ودعم األداء، ونشاطات تعلیمیة تفاعلیة مبنیة بناء محكماً. (الباتع: 

تتحقق االستفادة المثلى منھا، ومازال استخدامھا  وعلى الرغم من األھمیة التربویة والمزایا العدیدة للتعلم بوساطة شبكة اإلنترنت، لم

محدوداً، سواًء من المؤسسات التعلیمیة أو المعلمین، وفي محاولٍة من الباحث تعرف واقع استخدام شبكة اإلنترنت في میدان تعلیم 

توى (النشر والتعلم والتفاعل... اللغة العربیة للناطقین بغیرھا، الحظ ضعف استفادة المعلمین، أو الطالب من الشبكة، وذلك على مس
ضعف تأھیل المعلمین قبل الخدمة وفي أثنائھا للتعامل مع مھارات إنتاج المقررات  -1 :إلخ) على الرغم من إمكان ذلك، ویرجع إلى

میم مواقع لتعلیم اللغة الحاجة إلى معاییر جودة (تربویة وتقنیة) لتص -2 .التعلیمیة التفاعلیة أو الوحدات التعلیمیة التفاعلیة على األقل

العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا وتطویرھا وتقویمھا، ما جعل بعض المحاوالت تصب في طور االجتھاد الشخصي أو على سبیل 
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عدم وجود توصیف تقني متختصص بمھارات تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا عموماً  - 3 .تقلید بعض المواقع األخرى

  الشفوي خصوصاً.والتفاعل 

   ویمكن صیاغة مشكلة البحث في السؤال الرئیس:

  بغیرھا؟ للناطقین بعد عن العربیة اللغة تعلیم مواقع في الشفوي التفاعل مھارة تقییم معاییر ما

ة على نجاح في بیئة التعلم عن بعد، واألداءات غیر الشفویة المساعدیحاول الباحث بیان مفھوم التفاعل ولإلجابة عن ھذا السؤال س

أسـس اختیار موضوعات التفاعل الشفوي، وأسس التفاعل الشفوي الناجح في بیئة التعلم عن بعد،  واستعراضالتفاعل الشفوي، 

معاییر تقییم التفاعل والتفاعل الشفوي في مواقع  وصیاغةعن معاییر تقدیم مھارة التفاعل الشفوي في بیئة التعلم عن بعد،  والكشف

باالعتماد على أدبیات الدراسة  عربیة عن بعد للناطقین بغیرھا من خالل تقدیم نموذج معیاري لمھارة التفاعل الشفوي،تعلیم اللغة ال

كخطوة أولى في طریق بناء محتوى إلكتروني تعلیمي یشمل مھارات تعلم اللغة العربیة كلھا، ومستویات تعلیمھا  والدراسات السابقة،

 لمستویات العالمیة. للناطقین بغیرھا حسب تصنیفات ا

  )Interaction( التفاعل أوالً:

ال بد قبل الخوض في تفصیالت التفاعل من معرفة حده وإزالة اللبس الحاصل بینھ وبین األلفاظ ذات الصلة؛ كاالتصال، والتواصل، 

  والتفاعل.

  )Contact, Communication and Interaction( االتصال والتواصل والتفاعل

ة تتحقق بتوافر عناصرھا األربع: (المرسل، الرسالة، قناة االتصال، المستقبل)، أما إن تحققت شروط (التأثر والتأثیر، االتصال عملی

والتبلیغ، والتبادل) فإن ذلك یرقى باالتصال فیجعل منھ تواصالً، فإذا بحثنا عن الفرق بین التواصل واالتصال، فإننا نجد أن التواصل 

  اللغة والمناخ التواصلي. يال یحدث إال بوجود عامل

االتصال أما التفاعل فإنھ یتضمن باإلضافة إلى االتصال الفكري، 

أداءات و جوانب لفظیةبین المرسل والمستقبل، حیث یشمل  االنفعالي
   .وجوانب غیر لفظیةمصاحبة 

  أنواع التفاعل

للبحث في تصنیف التفاعل في بیئة التعلم عن بعد، یمكن األخذ بعین 

  ما یأتي: الحسبان

 .تصنیف التفاعل في ضوء االتصال المباشر أو غیر المباشر 

 .تصنیف التفاعل في ضوء اللفظ وسواه 

  أوالً: تصنیف التفاعل في ضوء االتصال المباشر أو غیر المباشر:

أمثلتھ غرف الحوار المكان) ومن  واختالف-الوقتویقصد بھ التفاعل والتعاون بین األفراد في ذات الوقت ویطلق علیھ خدمة (ذات "

والرسائل الفوریة، واللوحات البیضاء،  مرئیة، ومؤتمرات الفیدیو ومؤتمرات الصوت،أو كانت نصیة أو صوتیة أالمباشر، سواء 

المكان) ومن األمثلة علیھ  اختالف- الوقتوالمشاركات في التطبیقات، والتعلم القائم على االتصال غیر المتزامن خدمة (اختالف 

. "عالنات، البرید االلكتروني النصي، والصوتي، القوائم البریدیة، ملفات الفیدیو المسجلة، وثائق مكتبة، قواعد البیاناتلوحات اإل
  ).16: 2012، والعبد هللا(حسامو 

 ثانیاً: تصنیف التفاعل في ضوء اللفظ وسواه.

   .والتفاعل نوعان: تفاعل لفظي وغیر لفظي
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   (Verbal interaction) التفاعل اللفظي

% من وقت النشاط الصفي اإلجمالي أو أكثر، وھو عملیة 70أحد مظاھر النشاط التدریسي، ألنھ یغطي أحیانًا اللفظيیشكل التفاعل و

م دینامیكیة متحركة مستمرة تدفع المتعلمین إلى اإلقبال على التعلم وتتیح للمعلم فرًصا كثیرة للعطاء واإلبداع، وإذا ما طغى على المعل

اعلھ مع طالبھ أسلوب المحاضرة وإعطاء التعلیمات واألوامر واإلرشادات سمي معلًما مباشًرا أما إذا لجأ المعلم إلى أسلوب في تف

وتقبل  الحوار والمناقشة وأفسح أمام تالمیذه الفرص لكي یتحدثوا ویسألوا ویعبروا عن حاجاتھم وانفعاالتھم وشجعھم على ذلك
(الشوامرة:  .المعلم إلى المباشرة میل سلوك اشر. وقد وجد العلماء أن انتباه المتعلمین یتشتت في حالةیسمى غیر المب ھفإن - مشاعرھم 

  ).101: 2009(علي، دون)؛ 

  :أنواع التفاعل اللفظي

  .تفاعل شفوي، وتفاعل كتابي

  :التفاعل الشفوي

) بأنھ: "عملیة اجتماعیة حیث 2001ویعرفھ محمد محمود الحیلة (

 تفاعلوجود طرفین (مرسل ومستقبل)، ونشوء یقتضي تحقیقھا 

ینتج عنھما نقل األفكار أو المعلومات أو المھارات أو بینھما 

(محور  االتجاھات أو المشاعر أو تبادل التأثیر إزاء موضوع
  ).96: 2001التواصل). (الحیلة،

لمي بین عناصره المتعددة، من أجل تنظیم عملیة یشیر المفھوم التربوي للتواصل إلى العملیة الحاصلة في الموقف التعلیمي التعو  

التعلیم والتعلم؛ لتحقیق أھدافھا المنشودة، "وتجري عملیات التواصل الصفي عبر قنوات متعددة ومتنوعة، سواء كانت لفظیة أو غیر 

واالنتباه أو استخدام األجھزة لفظیة أو كتابیة، وتشمل اللغة المسموعة والمقروءة وما یرافقھا من حركات وإیماءات، وبین االستماع 

واألدوات والبرامج والكتب والصور واألفالم، فالتواصل على ھذا النحو عملیة تفاعل ببین المتعلم والوسط الذي یحیط بھ، وھو عملیة 
  ). 177 :1996تشھد إحداث التغییرات المرغوب فیھا في سلوك األطراف المشاركة في ھذا التفاعل" (الكحلوت، 

  األداءات غیر الشفویة المساعدة على نجاح التفاعل الشفويثالثاً: 

في جعلھا التواصل ینقل رسالتین في آن واحد، األولى شفویة  (األداءات المصاحبة للكالم) وتكمن أھمیة األداءات غیر الشفویة

رز دور الرسالة غیر الشفویة لتأكید (لفظیة) یستخدم فیھا الكلمات، والثانیة غیر شفویة/ غیر لفظیة، وعندما تتعارض الرسالتان، یب

  المراد؛ ذلك أنھا أكثر تعبیراً وصدقاً. 

ویؤكد ھذا المعنى أن  .الداخلي : فالوجھ یأتي في المنزلة الثانیة بعد الكلمات لنقل مراد الشخص وإحساسھتعبیرات الوجھ .1

  تعبیرات الوجھ كلھا تعبیرات مقصودة.

تعبیرات الوجھ تعكس ستة أنماط رئیسیة من االنفعاالت وھي: السعادة، الحزن، الدھشة، ویستخدم الوجھ لنقل رسائل معینة، وأن 

  التعجب، الضیق، الغضب، وانفعاالت أخرى، حسب ما ھو مبیّن في الصورة اآلتیة:

وتعدّ تعبیرات الوجھ التي تدل على 

االبتھاج والسرور، واإلعجاب 

والتقدیر، ذات أثر إیجابي كبیر على 

مین، لوضوحھا وسھولة أداء المتعل

أما تعبیرات الوجھ  تغییر داللتھا.

التي تحمل معنى الضیق وعدم 

الرضا والغضب یكون لھا أثر 
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  ).100: 1988عكسي على المتعلمین (مرسي: 

ً وفاعلیة، وھي لغة تعبیریة تھدف إلیصال أفكار معینة یعبر عنھا  الوسائلأكثر وھي  لغة األیدي: .2 ً واستخداما شیوعا

وھي من أكثر اللغات تأثیراً في عملیة  لغة العیون: -3. بحركات محددة، للحصول على استجابات مفیدة وصحیحةالمرسل 

التواصل بین األفراد، ألن أي تواصل یبدأ عادة بعد التقاء العیون، لیعلن الطرفان استعدادھما للتواصل، ویستطیع المعلم 

م حول الدرس، كما أنھم یستطیعون من خالل عالقتھم بالمعلم أن یفھموا من خالل النظر في عیون المتعلمین قراءة انطباعھ
وتعني اقتراب المرسل من  التواصل المكاني: لغة- 4. ما یرید بواسطة نظرات العین خاصة فیما یتعلق بضبط النظام

یعیق التواصل  المستقبل للتواصل معھ، مع المحافظة على نطاق لمسافة التواصل، ألن أي اختراق لنطاق التواصل قد

الفعال بین األطراف المتواصلة، وعلى ذلك فالمسافة بین المعلم والمتعلم تعطي إشارة معینة یمكن أن یفسرھا المتعلم في 

ضوء الموقف فتؤثر على سلوك المتعلم بطریقة إیجابیة أو سلبیة، وكلما اقترب المعلم من المتعلم فإن ذلك یدل على تقدیر 
وتحمل معاني كثیرة ودالالت متعددة، ومنھا ما یشیر إلى  الشفاه: لغة- 5. عالقة اجتماعیة بینھماالمعلم للطالب وتوفر 

  ).163-156: 1988الغضب وعدم الرضا وإلى الدفء والسعادة والصداقة (السید واسكندر: 

  أسـس اختیار موضوعات التفاعل الشفويرابعاً: 

ى أھدافھ الفكریة والسلوكیة والوجدانیة، فالبد لھ من أسس، یعتمد تدریسھ علیھا، إذا أرید للتفاعل الشفوي أن یحقق غایتھ، ویصل إل

ومعاییر، یتم اختیار موضوعاتھ وفقھا؛ بحیث تصب في مركزیة المتعلم الذي تھیأ لھ رصیدٌ لغوي كاٍف یمّكنھ من التفاعل الشفوي، 

  ویتأتى ذلك من جانبین:

ویعبّر عن قیمة الثروة اللفظیة، واتصالھا باللغة الطبیعیة التي تمكنھ من  :ثاني نوعيّ وال ویقصد بھ الثروة اللفظیة. :األول كمي 

  التفاعل مع الموضوعات المطروحة، بحیث تتوافق مع ھذه األسس:

 المباشرة وغیر المباشرة. متعلم اللغةأن ترتبط بخبرات  .1

 ف عملھ المستقبلي).المتعلم وتجاربھ (أھداأھداف أن تكون من الخبرات التي یمكن أن تتصل ب .2

 أن ترتبط بحاجاتھ ومیولھ واتجاھاتھ واھتماماتھ، لیجد في نفسھ الدافع إلى التفاعل معھا. .3

أن تكون المواقف طبیعیة ما أمكن ذلك؛ ألّن ارتباط الموقف بالسیاق الطبیعي ھدف یأمل كل متعلم للغة أن یصل إلى  .4
 .، وأن تتسم بصالحیتھا الزمنیةالتمكن منھ

 في مستوى المتعلم، فإن كانت أعلى انقطع عنھا، وإن كانت أدنى استھان بھا.أن تكون  .5

 أن تكون متنوعة، لتتناسب والفروق الفردیة للمتعلمین، وتجذب اھتمامھم، وتدفع الملل ما أمكن. .6

من  –افات من مختلف الثق- أن تتوافق والحد األدنى من القیم األخالقیة (على أقل تقدیر) بحیث تمّكن جمیع المتعلمین  .7
  )VERPLAETSE، 2013: 88-91( التفاعل معھا، دون خوف أو خجل.

  أسس التفاعل الشفوي الناجحخامساً: 

 على اعتبار أن التفاعل عملیة تبادل مستمرة بین المعلم والطالب ولھا دور ھام في البناء التنظیمي للعملیة التعلیمیة التعلمیة وتحقیق
 ) فإنھ یجب أن تتوافر في عملیة التواصل شروط منھا:2006ألبي نمرة (األھداف المنشودة، لذلك ووفقاً 

یجب أن تكون مفھومة لدى أطراف عملیة التواصل لتعبر عنھا سواء لذا اللغة عن مضمون الرسالة، تعبّر  وجود لغة مشتركة: - 1

وعلیھ یجب أن تتوافر  ل واالستقبال:حسن اإلرسا - 2 كانت لغة مكتوبة أو صامتة أو حركات أو إشارات أو إیماءات وتلمیحات.أ

مھارات اإلصغاء والتي تعد من أكثر المھارات فعالیة في التفاعل اللفظي داخل الصف وخارجھ، وتشیر إلى مدى اھتمام المصغي 

ش في للمتحدث وما یقولھ، كما تتطلب حسن تفسیر الرسائل الصادرة ووضوح التعبیر والدقة في ھذه الرسائل، بحیث ال یحدث تشوی
ووجود اإلحساس بمشاعر اآلخرین وحاجاتھم، ویتطلب ذلك ثقة المعلم بقدرات الطالب،  الثقة المتبادلة: -3 مضمون ھذه الرسالة.

وثقة الطالب بما یصدره المعلم من أقوال وأفعال، ألن ذلك یولد االحترام والتقدیر، كما یتطلب من المعلم تفھم مشاعر الطلبة 
وتتضمن ھذه  تزوید المتعلّمین بالتغذیة الراجعة: - 4 لى احتیاجاتھم، والمساعدة في تلبیتھا في أحسن صورة.وأحاسیسھم، والوقوف ع

علیھا بالطرق واألسالیب  وثنائھالموقف التعلیمي،  خالل المتعلمین لألداءات اإلیجابیة من قبلعن استحسانھ المعلم تعبیر النقطة 
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باإلرشادات والتوجیھات البناءة والھادفة التي تعینھ على تحسین أدائھم ھم تزویدومالھا. اللفظیة وغیر اللفظیة المناسبة وعدم إھ
دقیق ألھداف الموقف  وذلك بتحدید وضوح الھدف لكل من المرسل والمستقبل: -5 وتطویره، مما یساھم في تحقیق التعلم الفعال.

ام بینھم، ویوفر فرصة لالنطالق بھذا التواصل دون وجود یحقق االنسجبما التواصلي، ووضوحھا لجمیع األطراف المشاركة فیھ 
تنوع قنوات االتصال التي تمر من خاللھا الرسالة كاللغة اللفظیة وغیر اللفظیة أو الكتابیة،  ویعني تعدد قنوات االتصال: -6 عوائق.

 توافر أجواء نفسیة واجتماعیة: – 7 علیمي.لموقف التلأو نقلھا من خالل التقنیات واألجھزة والمواد واألدوات التعلیمیة المالئمة 

تشجع عملیة التواصل بین أطراف العملیة التواصلیة فھو یؤثر على درجة الرضا والدافعیة لالستمرار في بناء وتتالءم مع االتصال 

، وتثبط من فاعلیة تواصل فعال، أما الخوف والقلق والمحاباة والغضب والسخریة والتجاھل فإنھا تعمل على إعاقة عملیة التواصل
  ).34 – 33: 1995 ،)، (عدس105- 102: 2006،المناخ النفسي واالجتماعي. (أبونمرة

  مھارة التفاعل الشفويتقدیم معاییر سادساً: 

) معاییر ھذه المھارة، مع مھارات 2007على الرغم من قلة الدراسات التي تناولت مھارة التفاعل الشفوي، فقد ذكر جاك ریتشارز (

)، حیث یتم عرض شھادات في كل Weir، 1990في المھارات االتصالیة في اإلنجلیزیة ( UCLES/RSAھي من شھادات أخرى و

في مستویات مختلفة". ومن أجل تحقیق النجاح في مستوى معین، یجب على المتعلمین إظھار القدرة على إنجاز  المھارات األربع

  ذه المعاییر:المھمات المحددة مع درجة المھارة المحددة وفق ھ

: یجب أن یكون النطق واضحاً تماماً حتى وإن كان ال یزال متأثراً باللغة األولى، وتكون درجة الدقة القواعدیة والداللیة الدّقة -أوالً "

ً  بصورة عامة عالیة، رغم قبول بعض األخطاء التي ال تفسد عملیة االتصال.  رةبصو اللغة استخدام یكون أن یجب بة:المناسَ  -ثانیا

 ً ً  - عامة بصورة - یكون فیجب أن العام المتكلم قصد للوظیفة، أما عامة مناسبا ً  .واضحا یجب أن یتوفر لدى المتعلم نطاق  المدى: - ثالثا

ً  لغوي واسع، وھناك حاجة للبحث عن الكلمات في الملفوظات المعقدة فقط. یجب أن یكون ھناك دلیل على قدرة  المرونة: - رابعا

ً  ء بالمحادثة والتكیف مع الموضوعات الجدیدة أو التغیرات في التوجھ.المتعلم على البد ینبغي على المتعلم أن یكون  الحجم: - خامسا

قادراً على الرد بأكثر من إجابة قصیرة الصیغة عندما یكون ذلك مناسباً. وینبغي علیھ أن یكون قادرا على تمدید الملفوظات البسیطة 
  )225-224: 2007 ،. (ریتشارز"قبل الُمحاورمع التحفیز العرضي أحیاناً من 

  وأنماطھ التفاعل في بیئة التعلم عن بعدسابعاً: 

ترابطاً بین الباحث عند البحث عن التفاعل في بیئة التعلم عن بعد، وجد ، والتفاعل من أبرز المفاھیم المھمة في بیئة التعلم عن بعدیعد 

من خالل مقاربة ھذه المصطلحات  - ثنائي االتجاه، والتعلم التبادلي عن بعد)، لذلك یمكن ھذا المفھوم ومفاھیم (التعلم النشط، االتصال 
 ً ) للتفاعل في بیئة التعلم عن بعد بأنھ: التعلم النشط الذي یحوي 2008( القول بأن أدق ما یمثل ھذا االتجاه تعریف الراشد -جمیعا

  ). 4: 2008لیمیة. (الراشد، اتصاالً وتفاعالً متعدد االتجاه بین عناصر العملیة التع

  أنماطھ:

  تفاعل المتعلمین فیما بینھم -3 – تفاعل المتعلم مع المعلم -2 -  تفاعل المتعلم مع المحتوى

 فإن كل)، 1996العملیة التي یختبر المتعلم من خاللھا المحتوى المقدم لھ في أثناء تعلّمھ، ووفقاً لما یراه مور وكیرسلي (التفاعل ھو 

وھذا التفاعل مع ي معارفھ الجدیدة من خالل عملیة تواؤم شخصي مع المعلومات الموجودة في بناءه اإلدراكي السابق. متعلم یبن
) كما ذكره الراشد في ورقتھ البحثیة: 128 :1996المحتوى ھو الذي یقود إلى التغیر في قدرة المتلقي على الفھم (مور وكیرسلي،

  ).6: 2008(الراشد، 

الموقع فرصاً إثرائیة للتواصل الشفوي من خالل الموقع، كالتفاعل مع تدریبات أو وفّر التفاعل على ھذا الصعید إذا وقد تزداد خطوط 

واجبات وما شابھ ذلك، أو خارج الموقع كأن یحیل الموقع إلى تفاعالت أخرى مع محتوى أو أصدقاء متعلمین أو معلمین، ومن صور 

اتھ قضایا واقعیة، یُحتاج في تعلیمھا إلى مھارات التواصل وتضمینھا مواقف ذات استخدام التفاعل مع المحتوى: أن تعالج موضوع

  شائع.
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التفاعل الفكري مع المحتوى الذي ینتج عنھ تغییرات في فھم المتعلم، أو  حیث إن وال یحدث تعلّم دون تفاعل المتعلم مع المحتوى؛
"یتحدث المتعلمون  حیث) "المحادثة التعلیمیة الداخلیة" 1986یسمیھ ھولمبیرج (ھذا ھو النوع من التفاعل و. لھالھیاكل المعرفیة لعق

 Hiemstra؛ Penland 1977؛ Tough 1971آخر. (أو أي محتوى إلى أنفسھم" حول المعلومات واألفكار التي یواجھونھا في نص أو 

1982.(  

یعترضھ من مشكالت، ویشمل التفاعل  ویم أداء أدائھ، وحل ماوتق  وتفاعل المتعلم مع المعلم ھو اتصال بینھما یھدف إلى دعم تعلمھ،

كما یحدث عند عمل مؤتمرات الفیدیو عن بعد بین مجموعة من المعلمین للتشاور حول ما یتم تدریسھ ، صیغ االتصال المختلفة

اعالت مھمة تحدث بین وعرضھ، والتفاعل الحاصل فیما یخص تعلیم اللغة عن بعد، ومھارة التفاعل الشفوي خاصة، فإن ثمة تف

 المعلم والمتعلم ومن أھما:

 تدریب اللفظي.التفاعل الحاصل بال  

 صل بالتدریبات األدائیة المصاحبة للكالم.االتفاعل الح 

ھنا تكون األنشطة التعلیمیة متمركزة حول المتعلم، فقد یثیر أحد المتعلمین سؤاالً، وبدالً من أن یجیب المعلم على ھذا السؤال، فإنھ و
: 2010(أبوشقیر وحلس، فقط.یقوم بتوجیھھ إلى متعلم آخر لكي یجیب عنھ أو یدلي برأیھ فیھ، فدور المعلم ھنا یقتصر على التوجیھ 

228–229.(  
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  التصور المقترح

  لتقییم مھارة التفاعل الشفوي وفق التصمیم التعلیمي

  في مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا

  ات متعلمي اللغة العربیة عن بعد من الناطقین بغیرھا: أوالً: حاج

المواقف االجتماعیة من وفقاً للتصنیفات المعتمدة بالتعامل مع عدد متعلمي اللغة العربیة من الناطقین بغیرھا عن بعد وتتحدد حاجات 

، ولتحقیق ذلك یتطلب من إطار الحیاة الیومیة التفاعلیة الموّجھة نحو المھّمة في المجتمع؛ بمناسباتھ وحاجاتھ ومواقفھ التواصلیة في

  :موقع تعلیم اللغة أن

 المعلم. اختیار إمكانیة للمتعلّم یوفر 

 المتعلمین. وأوقات تتناسب تزامنیة تعلیم ساعات یوفر 

 مستوى. تحدید امتحان یوفر 

 المتعلمین. حاجات تحلیل استبانات یوفر 

 أھدافھ. خطة في ویضعھا المتعلمین حاجات تحلیل نتائج یعرض 

 المستوى. ضمن باھتماماتھ یتصل الذي الموضوع اختیار للمتعلم یوفر  

  ثانیاً: أھداف مھارة التفاعل الشفوي لمتعلمي اللغة العربیة عن بعد من الناطقین بغیرھا، في المستوى المتوسط:

تبعد عن الھدف كلما غمض في ذھن  )، وبالتالي فإن المسافة1986إّن وضوح الھدف نصُف الطریق لتحقیقھ كما یذكر طعیمة (

صاحبھ، والھدف متعلق بحاجة المتعلم، وھو إیصال ما نقصد إلیھ بصیاغٍة تصف التغیر المطلوب لدى المتعلم صیاغةً تبین ما ینبغي 

  :لذا فینبغي على الموقع أنأن یكون علیھ سلوك المتعلم حین یكون قد أتم خبرة التعلم وحصل حاجتھ منھ بنجاح، 

 والوجدانیة. والمھاریة المعرفیة األھداف جوانب یحدد 

 ووضوح. بدقة اللغویة والكفاءة المھارات أھدافھ تحدد 

 للقیاس. وقابلة إجرائیة بصیاغة التعلم أھداف یحدد 

 المھارات. لكل الخاصة األھداف یوضح 

 المتعلمین. وخصائص الوقت متغیري ضوء في للتحقیق فیھ قابلة التعلم تكون أھداف 

 الحالي. المستوى من انتھائھم بعد -  بدقة -  الطالب فاءةك یصف  

  ثالثاً: المحتوى المقدّم لمتعلمي اللغة العربیة عن بعد من الناطقین بغیرھا:

ینبغي على المحتوى التعلیمي اللغوي أن یعتمد أسساً الختیار موضوعاتھ وفقھا بحیث تصب في مركزیة المتعلم، وذلك وفق التعلیم 

مھارة واحدة والتي تحددت في ھذه الدراسة بمھارة التفاعل الشفوي، وینبغي على المحتوى أن یحقق رصیداً لغویاً بالتركیز على 

: الناحیة األولى شفویاً كافیاً لیمكنھ من التفاعل الشفوي في المواقف المحددة في حاجات المتعلم وأھداف المھارة، وذلك من ناحیتین:

: نوعیة، وتمثل قیمة الثروة اللغویة واتصالھا باللغة الطبیعیة في إطارھا االجتماعي والناحیة الثانیة ، وتمثّل الثروة اللغویة.كمیة
) 2االرتباط بخبرة المتعلم. ( )1( ویُشترط في المحتوى المطروح أن یتوافق مع األسس اآلتیة: وضمن مواقف االتصال الطبیعیة.

) 6) طبیعیة الموقف. (5) مناسبتھ مستوى المتعلم. (4حاجاتھ ومیولھ واھتماماتھ. () االرتباط ب3االتصال بأھداف عملھ المستقبلي. (

  وینبغي على الموقع أن: ) توافقھا والحد األدنى من القیَم األخالقیة.7تنوع الموضوعات المطروحة. (

 المعلم. ولیس المتعلم حول المتمركز والتعلم الذاتي التعلم على تصمیمھ یعتمد 

 المدخالت. على القائم التكنولوجي أو كالحلزوني للمنھج مفھوم لىع تصمیمھ یعتمد 

 مستویاتھ. بین شروخ توجد وال البنیة یكون متماسك 
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 األولویات. بحسب مرتّبة المھارات یقدم 

 التركیز. من حقھ المھارات في جانب كل یعطي 

 المجرد. إلى المحسوس من فیھ التعلیم ینتقل 

 األصعب. إلى ألسھلا- تصاعدي محتوى مستوى یكون لكل 

 باستمرار. الطالب تشویق عنصر یوفر 

 تاماً. اعتماداً  الفصیحة العربیة یعتمد 

 والشیوع. والتدّرج، األھمیة،: مبادئ وفق فیھ مبنّیة المحتوى تكون مفردات 

  رابعاً: التفاعل في مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا:

، بمعنى: تصمیم التفاعل التقني في صفحات الموقع اإللكتروني لیخلق الحافز لدى المتعلم، والدافع ةالتفاعل التقني من ناحیویشمل 

ً التفاعل الشفوي من ناحیة أخرى، حیث یُشترط لعملیة  على االستمرار، والتفاعل مع المحتوى المطروح في الموقع، ویشمل أیضا

  :أن عدة شروط منھا الموقعالتفاعل أن تتوافر في 

 التعلمیة. التعلیمیة العملیة أھداف تخدم والمحتوى المتعلم بین تفاعالت یوفر 

 التعلمیة. التعلیمیة العملیة أھداف تخدم والمعلم المتعلم بین تفاعالت یوفر 

 التعلمیة. التعلیمیة العملیة أھداف تخدم المتعلّمین بین تفاعالت یوفر 

 للمتعلم. فوریة راجعة تغذیة یوفر 

 یوفر  ً  صحیح. بشكل والّنطق الحروف مخارج على تدریبا

 والتنغیم. النبر مثل للكالم، المصاحبة األداءات على تدریبات یوفر 

 یوفر  ً  خارجھ. أو الموقع خالل من الشفوي للتواصل إثرائیة فرصا

 الیومیة. المواقف خالل من والتفاعل التواصل مھارات یعالج 

 تھم.واھتماما المتعلمین قدرات مع تنسجم أفكاراً  یطرح 

 عنھا. اإلجابة في رغباتھم وإشباع المتعلمین، بتساؤالت والمحتوى المعلم یھتم 

 المتعلم. معھا یتفاعل بصریة وسمعیة سمعیة مواد یوفر  

  خامساً: التقنیات في مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا:

ي موقع التعلیم عموماً بقدر ما تھتم بالتقنیات التي تخدم مھارة التفاعل ال یُنتظر من الدراسة أن ترصد التقنیات التي ینبغي توافرھا ف

  الشفوي على وجھ الخصوص؛ لذا فإن على الموقع المعني بتقدیم ھذه المھارة أن تتوافر فیھ الشروط اآلتیة:

 دون معیقات، : ینبغي أن تتسم بالوضوح وأن تتیح الوصول المباشر إلى الھدف من ناحیة صفحة البدایة والمحتویات
 وینبغي كذلك أن یتمیز عرضھا للعناصر بالمنطقیة والتسلسل.

  من ناحیة بنیة الموقع وتصفحھ: خاصة ما یخدم التفاعل منھا، كتحویل المتعلم إلى المستوى المناسب عن تسجیل
ربین على التفاعل إلى ارتباطات إثرائیة، وتوفیر ارتباطات لدعم تواصلھ مع ناطقین باللغة أو متد وإحالتھالدخول، 

 الشفوي من متعلمیھا.

  من ناحیة المواد السمعیة والسمعیة البصریة التفاعلیة: ویُشترط فیھا خلّوھا من أخطاء اإلنتاج الفني، ووضوحھا
صورة وصوتاً، ومناسبة السرعة لكافة مستویات التعلم، ومراعاة التدرج في سرعة عرض المواد من المستوى 

 مروراً بالمتوسط.  المبتدئ إلى المتقدّم

  من ناحیة األدوات التقنیة: والتي ینبغي أن تساعد على إتاحة االتصال المتزامن بین المتعلم والمعلم، والمتعلمین فیما
 بینھم.
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  سادساً: التقویم في مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا:

لیة ودرایة كبیرة في مقدرتھ على تقییم استجابات الطالب الشفویة وغیر یتطلب التقویم في التفاعل الشفوي من المعلم مھارة عا

الشفویة من أداءات مصاحبة للكالم وھیئات تساعد على تنمیة مھارة التفاعل الشفوي، وكذلك مقدرتھ على ضبط التواصل التفاعلي 

إلى فوضى؛ مما یصعّب التحكم بھا، وضبطھا،  عن بعد؛ فھو المشرف والموجھ في ھذه العملیة، وإال فإن المواقف التعلیمیة تتحول

 العملیة في ودوره نفسھ المعلم أھمیة من وتدریبھ المعلم إعداد مسألة . وتأتيوبالمحصلة یصعب قیاس أدءات المتعلمین وتقویمھا
ً لدراسة دی أساسیة جوانب ثالثة على األدنى حده في اللغة معلم إعداد یشتمل أن من والبد التعلیمیة؛  اإلعداد: ) وھي2012ب (وفقا

  ).210، ص2012(دیب،  .والتربوي. ویضاف إلیھا الجانب التقني لمراعاة خصوصیة التعلیم عن بعد والعلمي، اللغوي

 ویتم تقویم الطالب في حالة االتصال التزامني من خالل المعلم أو المتعلمین أنفسھم؛ إذ یحیل المعلم إجابة متعلم إلى زمیلھ لیقیّمھا،

االتصال التزامني أكثر فاعلیة في عملیة التقویم؛ إذ یتیح للمعلم استقبال التغذیة الراجعة الفوریة من الطالب ما یشعرھم بالثقة ویعدّ 
  ).2018منصور: (وما لذلك من أثر في تحفیزھم ودفعھم إلى التعلم 

  أما في حالة االتصال غیر التزامني، فیتم تقییم أعمال الطالب على شكلین:

 م التلقائي المبرمج باألدوات التقنیة، ویمكن برمجة الموقع تفاعلیاً بحیث یمكن أن یعرض درجة تقییم أداء المتعلم، التقیی
 األجوبة الصحیحة البدیلة. ویعرض-وجدتإن  –وأخطائھ 

 جاباتھم؛ التقییم بوساطة المعلم، وذلك بأن یّطلع على استجابة طالبھ ویبلغھم بمواطن الصواب والخطأ في أدائھم واست
وذلك من خالل الرد الكتابي أو الرد الشفوي المباشر في اللقاء التالي، أو تسجیل صوتي أو مرئي یوضح فیھ درجة 

 .وتصویبھ-وجدإن  –المتعلم وخطئھ 

  الدراسات التي عنیت بمھارة التفاعل الشفوي.

مثالً، أو  )ACTFLییر معتمدة؛ كتوصیف أكتفل (دراسات منبثقة من توصیف معا –على الرغم من البحث الحثیث  –لم یجد الباحث 

دراسات تخصصت في مھارة التفاعل الشفوي بوصفھا مھارة فرعیة عن مھارات اللغة. وھذا بیان دراسات التي تتصل بالتفاعل 

  الشفوي أو تحوي في مضامینھا بعضاً مما یتصل بھ:
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  التعلیق على الدراسات السابقة:

 أداة الدراسة الدراسة منھج ةالدراس تصنیف الدراسة عام

        

تنمیة التواصل أو التفاعل اللفظي أو الشفوي من خالل برامج ھدفت الدراسات السابقة إلى من حیث أغراض الدراسة وأھدافھا: 
ین )، في ح2008)، ودراسة ظھیر (2010)، ودراسة القذافي (2011) ودراسة القاضي (2012الخمایسة ( دراسةمقترحة كما في 

 ) بتحدید مھارات التعبیر الشفھي، حیث كان التفاعل فرعاً عنھا. 1986تخصصت دراسة عبد الحمید (

تفاوتت الدراسات السابقة في اختیار منھج البحث؛ لعدم تجانسھا أصالً! فقد استخدمت من حیث المنھج المستخدم في الدراسة: 
)، المنھج 2011منھج الوصفي التحلیلي، في حین نھجت دراسة القاضي، ()، ال1986)، ودراسة عبد الحمید (2012دراسة الخمایسة (

)، 2009)، المنھج التجریبي، بینما نجد أن دراسة علي (2008)، ودراسة ظھیر (2010شبھ التجریبي، وسلكت دراسة القذافي (

 اعتمدت المنھج االستقرائي.

واالختبار البرنامج المقترح: فقد اعتمدت االستبانة كل من دراسة تراوحت أدوات الدراسة بین االستبانة  من حیث أدوات الدراسة:
)، واعتمدت 2011)، بینما استخدمت دراسة القاضي (1986)، ودراسة عبد الحمید (2010)، ودراسة القذافي (2012الخمایسة (

 )، برنامجاً مقترحاً كأداة لھا.2008دراسة ظھیر (

ر مھارة التفاعل الشفوي، وأسس نجاحھا، وأسس اختیار موضوعاتھا، والتفاعل وأنماطھ في حین تسعى ھذه الدراسة إلى تقدیم معایی

في بیئة التعلم عن بعد، ومن ثم التوصل إلى معاییر التفاعل والتفاعل الشفوي؛ لتقییم مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین 

  بغیرھا.

)، 2013الدراسة في ھذا الجانب ودراسة عبد الرحمن بن سعد الصرامي (تتشابھ ھذه موقع ھذه الدراسة من الدراسات السابقة: 

الحالي، إذ یشترك  للبحث السابقة الدراسات )، وھما أقرب2011وھدایة ھدایة إبراھیم الشیخ علي، وصالح بن حمد السحیباني (

  البحث الحالي معھا في:

 موضوع البحث: مواقع تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا. .1

 وصفیة. مسحیة ھج الدراسة:من .2

 أداة البحث: االستبانة. .3

 من عینة بتقییم والقیام لتقییمھا، معاییر واقتراح أھداف الدراسة: مسح مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا، .4

 .لھا مقترح ووضع تصور المواقع، ھذه
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 ورتین:وھذا بیان إحصائي لمقارنة الدراسة الحالیة بالدراستین المذك .5

  الدراسة 

  المقارنة

  الدراسة الحالیة

)2015(  

دراسة الصرامي 
)2013(  

دراسة ھدیة إبراھیم 
  )2011والسحیباني (

  8  12  3  عدد المواقع التي قامت بدراستھا

  9  5  6  عدد المحاور التي اقترحتھا الدراسة

  54  61  53  عدد المعاییر التي اقترحتھا الدراسة

 المواقع. تحلیل وطرائق لبناء قائمة المعاییر البحثیة إجراءاتھا الدراستین في ینوتفید ھذه الدراسة من ھات  

  دراسة بحثت في بناء محتوى  -على الرغم من البحث والتقصي الدائم خالل سنّي البحث –ولم یجد الباحث

  إلكتروني لتعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا، فیما یخص المتغیرین اآلتیین:

، وتقییم مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا وفق نموذج المحتوى القائم على نموذج تصمیم تعلیمي بناء .1
 .تصمیم تعلیمي معتمد

 مھارة التفاعل الشفوي والتفاعلیة. .2

ً من مشكلة الدراسة وأھمیتھا صاغ الباحث أھدافھا  :الدراسة إجراءات ن اإلجابة عن تساؤالتھا ولیتمكن الباحث م وأسئلتھا،انطالقا

 ووصفھا، الدراسة،وإجراءات إعداد أداة  وعیّنتھا، ومجتمعھا، الدراسة،وتشمل منھج  الدراسة،یستعرض اإلجراءات التي اتبعھا في 
  :وذلك كما یأتي اإلحصائیة،وأسالیب المعالجة  وثباتھا، وصدقھا، تطبیقھا،وكیفیة 

 والتعرف، بغیرھا للناطقین بعد عن العربیة اللغة تعلیم مواقع بناء معاییر إلى الوصول سةالدرا ھذه من الھدف أن بما :الدراسة منھج

ً  الحالیة الدراسة استخدمت فقد، بعد عن بغیرھا للناطقین العربیة اللغة تقدم التي المواقع في تحققھا مدى على  المنھج لطبیعتھا وفقا

 للناطقین بعد عن) أجنبیة لغة بوصفھا( العربیة اللغة تعلم التي لمواقع حیةالمس الدراسة في بھ الباحث واستعان: المسحي الوصفي

 أن یمكن كما، السائدة والممارسات والظروف الطبیعة حیث من، للظاھرة الراھنة الحالة یصف الذي: التحلیلي والوصفي، بغیرھا
  .)27ص، 2007، والشریفین الكیالني. (الجاریة الظواھر بین السائدة العالقات یصف

ً  وستین سبعة) 67( من الدراسة مجتمع تألف :الدراسة مجتمع  التعرف وتم اإلنترنت، على بغیرھا للناطقین العربیة اللغة لتعلیم موقعا

 الصرامي كدراسة: السابقة الدراسات من االستفادة خالل ومن وتتبعھا اإلنترنت على البحث محركات خالل من البحث مجتمع على
  .(2011) والسحیباني راھیمإب ودراسة ،)2013(

 بعد البحث مجتمع من الباحث اختارھا بعد، عن بغیرھا للناطقین العربیة اللغة لتعلیم مواقع من البحث عینة تكونت :الدراسة عینة
  .تعلیم مھارة الكالم في اللغة العربیة الفصیحة للناطقین بغیرھا :اآلتي القید علیھ ینطبق وممن المسحیة الدراسة

  :القید ھذا من ویسقط

  .المواقع التي تعلم اللھجات غیر الفصیحة •

  .المواقع التي ال تعلم مھارة الكالم •

  .للناطقین بالعربیةالمواقع الموجھة   •

  ) مواقع كما یظھر في الجدول:10وكانت المواقع التي حققت القید المذكور (

  عنوان الموقع على اإلنترنت  الموقع   م

 http://naturalarabic.com العربیة الطبیعیة  1



490 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

Evaluating the oral interaction skills in online Arabic language teaching websites  for non-native speakers / İ. Mansur (pp. 477-
503) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

 http://www.madinaharabic.com المدینة العربیة  2

 http://www.islamicedfoundation.com فناإ  3

 http://www.italki.com آیتاكي  4

 http://www.rosettastone.eu/lp/h1/?cmp=eusw&language=ar حجر الرشید   5

 http://learning.aljazeera.net/arabic تعلم العربیة مع الجزیرة  6

 http://www.hobob.org حبّوب  7

 http://www.languageguide.org/arabic دلیل اللغة  8

 www.livemocha.com الیف موكا  9

 http://www.langue-arabe.fr لنجو  10

لدراسة اختصاراً، وموقع (الیف وبعد تحلیل نتائج البحث لم تحقق ست مواقع درجة تحقق لذلك أسقطت من الذكر في جداول ھذه ا

  موكا) حیث تم إغالقھ من إدارتھ، وبقیت ھذه المواقع لتحقیقھا أدنى دراجات التحقق في مؤشرات قائمة التقییم:

  عنوان الموقع على اإلنترنت  الموقع  م

 http://naturalarabic.com العربیة الطبیعیة  1

 http://www.italki.com آیتاكي  2

  http://www.rosettastone.eu/lp/h1/?cmp=eusw&language=ar  حجر الرشید  3

  أداة البحث:

فقد تم اختیار االستبانة أداةً لجمع البیانات؛ إذ  تساؤالتھا،بما أن الدراسة اتّبعت المنھج الوصفي التحلیلي لتحقیق أھدافھا واإلجابة عن 

وذلك من خالل استطالع آراء (معلّمي اللغة العربیة للناطقین  ،معیّنھي مالئمة للحصول على معلومات وحقائق متعلقة بواقع 

بغیرھا) (ومعلمي تقنیات التعلیم في كلیات التربیة) أنى كانوا عن مدى تحقق معاییر بناء مواقع تعلیم العربیة عن بعد للناطقین 

وذلك ألسباب عدة منھا بغیرھا، : 

 البعد عن التحیز من الباحث والمستطلعة آراؤھم.  

 سبة االستبانة لموضوع الدراسة عن مدى تحقق معاییر بناء موقع إلكتروني لتعلیم العربیة عن بعد منا
  .للناطقین بغیرھا

 .مالءمة االستبانة للمنھج الوصفي التحلیلي المستخدم في ھذه الدراسة  

ولتفسیر نتائج التي قائمة المعاییر،  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل عینة البحث لكل المؤشرات

النتائج وفق الدرجات المعطاة لفئات اإلجابة، بطریقة  البحث والمتعلقة باإلجابة على األسئلة حدد الباحث معیاراً عند تفسیر ومناقشة

  ریاضیة وفق اآلتي:

  أصغر قیمة لفئات اإلجابة  –المدى= أكبر قیمة لفئات اإلجابة 

   3=  1 – 4المدى = 

ول الفئة = ط
المدى

 عدد الفئات
، بالتعویض فإن طول الفئة =  

�

� 
  =0.75  



R u m e l i D E  D i l  v e  E d e b i y a t  A r a ş t ı r m a l a r ı  D e r g i s i  2 0 2 0 . Ö 7  ( E k i m ) /  4 9 1  

Arapçanın yabancı dil olarak çevrimiçi öğretimini yapan internet sitelerindeki sözlü etkileşim becerilerinin değerlendirilmesi / İ. 
Mansur (477-503. s.) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

  ویكون معیار الحكم على قیمة المتوسط الحسابي كاآلتي:

  ) یكون المعیار غیر متحقق.1.75) إلى أقل من (1قیمة المتوسط الحسابي من (

  یار ضعیفة.) تكون درجة المع2.5) إلى أقل من(1.75قیمة المتوسط الحسابي من (

  ) تكون درجة المعیار متوسطة.3.25) إلى أقل من(2.5قیمة المتوسط الحسابي من(

  ) تكون درجة المعیار عالیة.4) إلى أقل من (3.25قیمة المتوسط الحسابي من (

  ) محور حاجات المتعلم1(

  الموقع              

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة

  الطبیعیة

 1.78 3.11  3.92 للمتعلّم إمكانیة اختیار المعلم یوفر الموقع

 2.02 2.98 3.92 یوفر الموقع ساعات تعلیم تزامنیة تتناسب وأوقات المتعلمین

 2.38 2.74 2.71 یوفر الموقع امتحان تحدید مستوى

 2.42 3.68 2.55 یوفر الموقع استبانات تحلیل حاجات المتعلمین

 2.40 2.64 2.24  المتعلمین ویضعھا في خطة أھدافھیعرض الموقع نتائج تحلیل حاجات 

 3.02 3.21 2.14 للمتعلم اختیار الموضوع الذي یتصل باھتماماتھ ضمن المستوى الموقعیوفر 

  التقییم العام للمحور
2.91  3.06  2.34  

  ضعیف  متوسط  متوسط

  

ً من مقولة "إن المتعلم ھو مركز العملیة التعلیمیة التعلمیة و محورھا" فإن بعض المواقع التي تعلم اللغة العربیة للناطقین انطالقا

أتاحت للمتعلم اختیار معلمھ، وما لذلك من أثر من ارتیاحھ وانعكاس ذلك إیجاباً  -واحتذاء بمثیالتھا الرائدة في تعلیم اللغات- بغیرھا 

وكذلك طبیعة العالقة بین  یتیح اختیار المعلم)؛ حیث آیتاكيعلى تعلمھ وتقدمھ، ومن أھم المواقع التي تتیح ذلك بوضوح موقع (

المعلم والمتعلم من خالل إمكانیة التعلم المجاني أو المدفوع، أو التبادل اللغوي؛ ففي ھذه الحالة األخیرة یكون كل من طرفي العملیة 
ً وھذا ما یظھره  ً ومتعلما حیث التعلیم المتزامن  لعربیة الطبیعیة)(اوھذا ما لم یحققھ موقع  )1الجدول رقم (التعلیمیة التعلمیة معلما

على تقییم مرتفع  آیتاكي)غیر متوفر، وإنما یكتفي الموقع بعرض المقاالت وترجمتھا وتحلیلھا بطریقة غیر تزامنیة. وحصل الموقع (

ً یقوم على الیوفر الموقع ساعات تعلیم تزامنیة تتناسب وأوقات المتعلمینفي مؤشر: ( تعلیم التزامني وما ) حیث إن الموقع أساسا

ینبني على ذلك من تحقیق ألھداف التعلم القائم على إمكانیة التقییم المباشر، والتغذیة الراجعة الفوریة؛ من خالل التواصل التزامني 

ققھ، فلم ) بین الضعف والتوسط في تحیوفر الموقع امتحان تحدید مستوىبین المعلم والمتعلم. وتراوحت المواقع وفقاً لمؤشر األداء: (

توفر المواقع المدروسة امتحان تحدید مستوى وإن وفرت بعضھا بضع أسئلة على مبدأ استطالع الرأي. لكن یمكن القول: استناداً إلى 

األسس النظریة لمعیار تحلیل الحاجات، وضعف درجة تحقیق المواقع المدروسة للمعاییر الموضوعیة، فإن األجدر بمواقع تعلیم 

للناطقین بغیرھا أن تحقق المعاییر الموضوعیة التي تخدم ھذا المیدان؛ ذلك أنھا لم تقدم امتحان تحدید مستوى الطالب العربیة عن بعد 
) "البواعث والدوافع أو العوامل التي تولد عند الدارس إحساساً 2003مثالً، أو استبانة تحلیل وتحدید حاجاتھ، والتي ھي وفقاً لطعیمة (

3,923,92

2,712,552,242,14
3,112,982,74

3,68
2,64

3,21

1,782,022,382,422,4
3,02

0
1
2
3
4
5

یوفر الموقع للمتعلّم 
إمكانیة اختیار المعلم

یوفر الموقع ساعات 
تعلیم تزامنیة تتناسب 

وأوقات المتعلمین

یوفر الموقع امتحان 
تحدید مستوى

یوفر الموقع استبانات 
تحلیل حاجات المتعلمین

یعرض الموقع نتائج 
تحلیل حاجات المتعلمین 
ویضعھا في خطة أھدافھ

یوفر الموقع للمتعلم 
فرصة اختیار الموضوع 
الذي یتصل باھتماماتھ 

ضمن المستوى

حجر الرشید آیتاكي العربیة الطبیعیة
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لو تم  – عرض نتائج تحلیل الحاجات، إضافة إلى مسألة والموضوعات التي یرغب في دراستھام لغة معینة". داخلیاً، ورغبة في تعل

ووضعھا في خطة أھدافھا في تعلیم العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا. وعموماً فإن عینة البحث كانت تمیل إلى الضعف  –ذلك فعالً 

بل كانت تطرح منھجھا وتمضي، فإن أحسنت في شيء فھو طرح موضوعات في  محاجات المتعلفي ھذا المحور ذلك أنھا لم تراع 

  المحتوى التعلیمي بحیث یمكن للمتعلم أن یتخیّر منھا.

  ) محور أھداف المحتوى2(

  الموقع               

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة
  الطبیعیة

 3.20 2.31  2.20 لوجدانیةیحدد المحتوى جوانب األھداف المعرفیة والمھاریة وا

 2.86 1.82 2.82 تحدد األھداف المھارات والكفاءة اللغویة بدقة ووضوح

 2.18 1.99 2.14 یحدد الموقع أھداف التعلم بصیاغة إجرائیة وقابلة للقیاس

 2.50 1.78 2.02 یوضح الموقع األھداف الخاصة لكل المھارات

 2.63 2.42 2.87 ي الوقت وخصائص المتعلمینأھداف التعلم قابلة للتحقیق في ضوء متغیر

 3.44 1.89 2.32 انتھائھم من المستوى الحالي بعد-  بدقة- یصف الموقع كفاءة الطالب 

  التقییم العام للمحور
2.40  2.04  2.74  

  متوسط  ضعیف  ضعیف

فأھداف التعلیم تختلف باختالف المعلم  ،مثالً -) آیتاكيتراوحت عینة الدراسة في محور األھداف بین الضعف التوسط؛ ففي موقع (

یحدد المحتوى جوانب فھو موقع یربط بین معلمي اللغات ومتعلمیھا لذلك ال یوجد فیھ خطة واضحة في ضوء مؤشر األداء: "

ل ملموس أو "، وبالعودة إلى واقع ھذه المواقع فإننا نلمس عدم وجود ھذه األھداف أصالً بشكاألھداف المعرفیة والمھاریة والوجدانیة

في بناء محتوًى أو مقرٍر تعلیمي وإتاحتھ على  -على أقل تقدیر –ملمح لھ أو منّوه عنھ، وبتتبع عیّنة البحث نجد أنھا اشتركت 

ً أو حتى وجدانیاً  اإلنترنت، بینما لم تراعِ في ذلك قواعد التصمیم التعلیمي، ولم توضح رؤیتھا والمراد من تعلیمھا العربیة معرفیا

 یاً.وسلوك

(یحدد  ،تحدد األھداف المھارات والكفاءة اللغویة بدقة ووضوح)[( وتنبني على المؤشر السابق، درجة ضعف المؤشرات الالحقة لھ

(أھداف التعلم قابلة  ،(یوضح الموقع األھداف الخاصة لكل المھارات) ،الموقع أھداف التعلم بصیاغة إجرائیة وقابلة للقیاس)

بعد انتھائھم من المستوى  -بدقة  - یصف الموقع كفاءة الطالب ( ،الوقت وخصائص المتعلمین)للتحقیق في ضوء متغیري 

ینفي وجود أھداف واضحة تصف الكفاءة  ،]؛ حیث إن عدم وجود أھداف تصف الجوانب المعرفیة والوجدانیة والسلوكیةالحالي)

لذا فیمكن القول انطالقاً  ،لما اتصل األمر بجوانب األھدافوتنخفض درجة تحقق مؤشرات األداء في عینة البحث ك ،اللغویة المطلوبة

في عینة البحث على درجة غیر عالیة من التحقق وفق مؤشرات وتصنیف المستویات وكفاءة الطالب من ھذه المعطیات: إن المحتوى 
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أھداف التعلم قابلة 
للتحقیق في ضوء 
متغیري الوقت 

وخصائص المتعلمین
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ة ووضوح كلما ساعد ذلك على األداء؛ لعدم وجود أھداف تصف بدقة المعرفة والكفاءة المرادة؛ فكلما تحددت أھداف المنھج بدق

اختیار المحتوى والطرائق والوسائل التي تعمل على تحقیق تلك األھداف، وذلك بدوره یساعد على اختیار أسالیب ووسائل التقویم 

  التي یمكن بواسطتھا معرفة مدى تحقق األھداف الموضوعة.

في المواقع المخصوصة بالدراسة ضعیفةُ الملمح وفقیرة خطیط لھا والتإن مسألة المعیاریة في أھداف تعلیم العربیة للناطقین بغیرھا 

وما وضع الھدف إال لتقویم وتقییم التعلیم وقیاسھ؛ فالمواقع ال تصف  بالقیاس،الوجود؛ ذلك أن قضیة وجود الھدف في التعلیم مرتبط 

وتوصیف  بغیرھا،لمستویات تعلیم العربیة للناطقین كفاءة الطالب بعد دراستھ المستوى الحالي؛ لعدم استنادھا إلى المعاییر المعتمدة 

 الكفاءات.

  التعلیمي  ) محور المحتوى3(

  الموقع              

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة

  الطبیعیة

 3.10 2.62 3.96 على التعلم الذاتي والتعلم المتمركز حول المتعلم ولیس المعلمھ یعتمد تصمیم

 2.92 2.02 3.92 الحلزوني أو التكنولوجي القائم على المدخالتكمفھوم للمنھج  علىھ یعتمد تصمیم

 2.10 2.65 3.64 المحتوى متماسك البنیة وال توجد شروخ بین مستویاتھ

 2.24 2.48 3.86 یقدم الموقع المھارات مرتّبة بحسب األولویات

 2.16 2.67 3.80 یعطي كل جانب في المھارات حقھ من التركیز

 3.04 3.21 4.00 تقل التعلیم فیھ من المحسوس إلى المجردین

 2.82 3.42 3.91 األسھل إلى األصعب- كل مستوى محتوى تصاعديل

 1.98 3.19 3.95 یوفر الموقع عنصر تشویق الطالب باستمرار

ً  الفصیحةالعربیة  الموقعیعتمد   1.20 2.90 3.85 اعتماداً تاما

 3.68 2.50 4.00 والشیوع والتدّرج، األھمیة، ئ:مفردات المحتوى مبنیّة وفق مباد

  التقییم العام للمحور
3.89  2.76  2.52  

  متوسط  متوسط  مرتفع

حجر في ھذا المحور یبدأ االختالف بین عینة البحث بالظھور؛ ومردّ ذلك إلى طبیعة الموقع ووظیفتھ التي المرادة لھ، فموقع (

) فھو بمحتواه العربي آیتاكيواصلي موقفي یومي یبني المعرفة حلزونیاً، أما موقع (یقوم على محتوى ت -باختصار –) الرشید

الضحل ال یمثل موقع تعلیم لغة من خالل محتواه، لكنھ یشكل منصة إلكترونیة یلتقي فیھا الناس فیربط المعلم والمتعلم، وأما موقع 
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المحتوى 
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وال توجد 
شروخ بین 

یقدم الموقع 
المھارات 

مرتّبة بحسب 

یعطي كل 
جانب في 

المھارات حقھ  

ینتقل التعلیم 
فیھ من 

المحسوس إلى 

لكل مستوى 
محتوى 
تصاعدي

یوفر الموقع 
عنصر تشویق 

الطالب 
باستمرار

یعتمد الموقع 
العربیة 
الفصیحة 
 ً اعتماداً تاما

مفردات 
المحتوى مبنیّة 

: وفق مبادئ
األھمیة، 
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غة، تلك التي تطرح المحتوى التعلیمي وتترك لك إمكانیة تعلمھ من ) فیمثل شریحة غیر قلیلة من مواقع تعلیم اللالعربیة الطبیعیة(

 خالل نماذج طبیعیة مختارة من مصادر مختلفة منھا صحف عربیة ومجالت ومواقع إخباریة.

ً للمحتوى سیخرج موقع ( ) بیعیةالعربیة الط)؛ ألنھ یفتقر إلى المحتوى التعلیمي المطلوب تقییمھ، وأما موقع (آیتاكيفي التقییم تبعا

أو غیره وكذا فھو غیر متماسك؛ بمعنى أن محتوى  كالحلزوني واضح للمنھج: لكنھ یفتقر إلى مفھوم الذاتي التعلم على تصمیمھ فیعتمد

 المتعلم من تتطلب وال والتنمیط بالقولبة یتسم المحتوى أن كل مستوى فیھ ال یمّھد لآلخر، وما أفسد األمر ضعف التفاعلیة فیھ ذلك
ً  المتعلم من یجعل ما ؛)المحتوى مع، زمالئھ مع، المعلم مع: (المعروفة التفاعل أنماط وفق التفاعل ً  متلقیا على العكس من موقع  سلبیا

المحتوى ففیھ طلب ذاتي من المتعلم لتكرار األداء الشفوي حال تعثره ویوفر مخبر تدریب  مع والذي یوفر تفاعالت )حجر الرشید(

ً ألن الموقع یعرض علیھ الخلل الصوتي من خالل التمثیل البیاني لدرجة صوتي على األداء الشفوي ف یثق المتعلم بنفسھ تدریجیا
 المبدأ یتحقق التفاعل أنماطالتعلم، وبتحقیقھ لَطیٍف واسع من  في نفسھ على الطالب یعتمد أن الذاتي فالتعلم الصوت وشدتھ ومخرجھ؛

) على التدرج والتنوع في العربیة الطبیعیة وحجر الرشید. وكذلك اعتمد موقعا ("یتعلم كیف الطالب یتعلم: " أن على یركز الذي

ما وتتطابق الرؤیة في ھذا الجانب مع  إیضاح المفردات، واالنتقال من الحسي إلى شبھ الحسّي إلى المجّرد، ومن السھل إلى الصعب
 نمیز أن على الصعید اللغوي فیرى الباحث أنھ یمكن . وأّماJoyce & Weil) (1990 وضحھ جویس وویل في نموذجي برونر وأوزابل

 ثانیة جھة ومن، ذلك من جھة وغیر وتدریبات أسئلة من الموجودة؛ التعلیمات ذلك في بما المحتوى على الفصیحة اعتماد بین ھنا

 لم أنھا نجد) البحث عینة( المواقع لتصفح سریعة فبعودة لذا اللغة، لمتعلم تقدّم التي اللغویة المادة ھو المحتوى أنَّ  یَُظن أن یمكن
بینما تقتصر اللغة الوسیطة في ) الطبیعیة والعربیة آیتاكي،: (كموقعي، وسیطة بلغة التعلیمات یقدم بعضھا إذ دائماً؛ العربیة تستخدم

  ) على واجھة الموقع أما محتواه فإنھ یخلو منھا تماماً.حجر الرشیدموقع (

  وي) محور التفاعل والتفاعل الشف4(

  الموقع       

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة

  الطبیعیة

 3.15 2.21 3.86 یوفر الموقع تفاعالت بین المتعلم والمحتوى تخدم أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیة

  3.43 3.87 3.74 یوفر الموقع تفاعالت بین المتعلم والمعلم تخدم أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیة

ر الموقع تفاعالت بین المتعلّمین تخدم أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیةیوف  2.26 3.20 2.21 

 3.64 3.45 4.00 یوفر المحتوى تغذیة راجعة فوریة للمتعلم

 3.78 3.41 4.00 یوفر المحتوى تدریباً على مخارج الحروف والّنطق بشكل صحیح

مثل النبر والتنغیم للكالم،یوفر المحتوى تدریبات على األداءات المصاحبة   4.00 3.26 3.31 

 3.68 3.98 2.74 یوفر الموقع فرصاً إثرائیة للتواصل الشفوي من خالل الموقع أو خارجھ

 2.86 3.74 3.92 یعالج المحتوى مھارات التواصل والتفاعل من خالل المواقف الیومیة 

اتھمیطرح المحتوى أفكاراً تنسجم مع قدرات المتعلمین واھتمام  3.74 3.42 2.48 

 2.53 3.34 2.85 یھتم المعلم والمحتوى بتساؤالت المتعلمین، وإشباع رغباتھم في اإلجابة عنھا

المتعلم معھا یتفاعل بصریة وسمعیة سمعیة مواد الموقع یوفر  3.89 2.87 2.01 

  التقییم العام للمحور
3.55 3.34  3.01  

 متوسط مرتفع مرتفع
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 دراساتٍ  - المطلوبة التفاعالت مستوى على -  نجد حیث، مختلفة ودراساتٍ  بحوثٍ  نتائج من وكثیر معاییره صیاغة قتتف وھذا المحور
، بعد عن اإللكتروني التعلم في المؤثرة العوامل أكثر من أن إلى توصلت والتي)، song et al, 2004( وآخرون سونج كدراسة كثیرةً 

 & Mor( وبیني مور ودراسة، ومعلمیھم المتعلمین وبین أنفسھم المتعلمین بین الحاصلة القاتوالع التفاعالتُ ، نجاحھ على والمساعدة

Pinhey, 2006  ،(أنفسھم المتعلّمین بین تفاعالت وكذلك والمعلم المتعلم وبین والمحتوى المتعلم بین تفاعالت خلق على أّكدت حیث ،

 معاییر إلى أشارت والتي) Khan, Badrul & Vega, Rene, 1997( وفیجا خان ودراسة، التعلمیة التعلیمیة العملیة وأھداف یتفق بما

 الحاصلة المتعلمین تفاعالت وكذلك، والمتعلم المعلم بین الحاصل والتفاعل، الھادفة الصفیة المناقشة إثارة: ( منھا، الجانب بھذا متعلقة

 اللغة تعلیم مواقع منھ وتكاد تخلو، الدراسة ھذه تؤكده ما وھذا). التعلمیة التعلیمیة العملیة في التواصل خطوط وتنّوع، بینھم فیما
ً  التفاعل إطار في، بالبحث المخصوصة ً  الشفوي والتفاعل عموما  & Myles( ومیتشل میلز یراه كما االكتساب ألن، خصوصا

Mitchell, 2005 (لغوي نمو عملیات إلى تؤدي، اقعیةو اتصالیة مواقف في استخدامھا خالل من، اللغة مع الطبیعي التفاعل عن ینتج 

، الشائع االستخدام ذات الیومیة المواقف خالل من والتفاعل التواصل مھارات وتنمي، األولى اللغة اكتساب عند تحدث التي بتلك شبیھ

 .واھتماماتھم بغیرھا الناطقین العربیة متعلمي قدرات مع تنسجم موضوعات بطرح

 مسألة أو)، زمالئھ( اآلخرین والمتعلمین المتعلم أو، والمعلم المتعلم بین لتفاعالت الموقع تاحةإ مدى تقیس التي المؤشرات في أما

ً  تقتضي فإنھا، والفوریة الراجعة التغذیة توافر  إذ ؛)البحث عیّنة( بالدراسة المخصوصة المواقع توفره تزامني تواصل وجود حتما

 التي التفاعالت كانت وإن، التعلمیة التعلیمیة العملیة ذلك لیخدم التزامني؛ التواصل خالل من تتم المتوقّعة التفاعالت من األكبر الحجم

 بأھمیتھا توازي ال أنھا إال التعلمیة التعلیمیة العملیة أھداف یخدم أثر ذات تزامنیة غیر بطرقة التعلمیة التعلیمیة العملیة أطراف بین تتم
 إذ%، 80 نسبة تجاوزت للتفاعالت البحث عینة إتاحة بأن القول الصلة فإنھ یمكنالمؤشرات ذات  إلى وبالنظر، المتزامن االتصال

 تعلم ساعات تتیح التي المواقع ھي المؤشرین ھذین في عالیة درجة على حصلت التي المواقع بأن البحث نتائج على المالحظ ومن إنھ

  .بعد عن التعلم فاعلیة من یزید أن شأنھ من وما التفاعالت خلق في التزامني التعلم أھمیة في ویعضده الباحث رأي یؤكد ما تزامنیة

ً  المحتوى یوفر" للمؤشر العالیة التحقق درجة وإن  كل أن إلى مردّه ذلك فإن" صحیح بشكل والنطق الحروف مخارج على تدریبا

 مھارة في االنطالقة بدایة ھي اتاألصو كانت والنطق، وإن الحروف مخارج على متفاوتة بنسب تدّرب الدراسة تناولتھا التي المواقع

 مبني أمر وھو، الصوتي المستوى على اللغة تعلم في متقدّم أمر ھو وسوھما والتنغیم كالنبر للكالم؛ المصاحبة األداءات فإن، الكالم

 تغیر مدى نم فیھ ما بكل لھ مصاحب أداء فإنھ ذكره تقدّم عّما وفضالً ، األصوات وأداء الحروف ومخارج النطق تعلیم حسن على

 الموقع یتیحھا التي اإلثرائیة الفرص جانب من البحث عینة في التفاعل درجة یقیس جانب على الضوء سلطنا إن وأما، الصوت نبر

 حققا) آیتاكي وحجر الرشید( موقعي من كال فإن، خارجھ أو الموقع خالل من المتعلمین لدى الشفوي للتواصل إضافیة فرص لتحقیق

 أو ذاتھ المستوى في زمالئھ من اللغة متعلمي مع التواصل للمتعلم یتیح - المثال سبیل على- ) حجر الرشید( فموقع ؛عالیة تحقق درجة

ً  معھم للتواصل، نفسھ الموقع في آخرین معلمین أو معلمھ مع التواصل للمتعلم إتاحتھ إلى إضافة، مختلفة أخرى مستویات من  أو كتابیا

 ً   .وتدعمھ المقرر المنھج ترفد إضافیة ضخمة إثرائیة مادة بإتاحتھ لطبیعیةا العربیة موقع ویمتاز، شفویا

 على تعلیمھا في تعتمد التي المواقع على فینطبق، الیومیة المواقف خالل من والتفاعل التواصل لمھارات المحتوى معالجة عن وأما

 أو التفاعلیة المواد إلى ي موقع (حجر الرشید)، وبالعودةالمواقف وظھر ذلك جلیاً ف على المبني بالمنھج یدعى ما أو، الموقفي المنھج

 أما بغیرھا للناطقین بعد عن العربیة اللغة تعلیم مواقع في التفاعل خلق على وتساعد علیھ وتحفز التعلیم تثیر والتي المساعدة المواد
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 إلى یستمع أن من المتعلم تمّكن التي المواد تلك ھيو، تتیحھا المواقع من قلیالً  فإن التفاعلیة؛ البصریة والسمعیة السمعیة المواد عن

ً  ذلك عند وتتیح، استماعھ بعد ویرددھا -مثالً – الصوتیة المادة  من األدنى الحدّ  المتعلم یؤدِّ  لم لو فیما اإلعادة منھ وتطلب، ألدائھ تقییما

 تفاعلیة برمجیات تتیح التي المواقع ومن كمبیوترال على القائمة التعلیمیة البرمجیات بعض تتیحھا الخاصیة وھذه، المقبول األداء

  ).حجر الرشید( موقع الباحث یصفھ الذي من أدائھا في تقترب

  والوسائل ) محور التقنیات5( 

  الموقع             

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة

  الطبیعیة

الدخول تسجیل عند المناسب المستوى إلى المتعلم تحویل یتم  4.00 3.87 2.84  

المحتوى مع لیتفاعل المتعلم یحتاجھا التي الخدمیة التطبیقات الموقع یوفر   3.89  3.20 1.84 

 3.80 2.20 4.00 وأھدافھ ونشاطاتھ المحتوى تدعم صالحة (Links) ارتباطات الموقع یحوي

 2.57 3.41 4.00 معھ والتفاعل فھمھ على وتساعد الشفوي الجانب تدعم ووسائل صوراً  الموقع یوفر

ً  الموقع یوفر ً  دعما  1.87 3.16 4.00 وتطبیقاتھ تقنیاتھ استخدام في للمتعلم تقنیا

 3.68 3.10 3.90 المسموعة النماذج في بالوضوح یتّسم الصوت

 2.86 2.64 3.92 المرئیة النماذج في بالوضوح تتسم الصورة

 2.62 2.76 4.00 الفني اإلنتاج أخطاء من المذكورة المواد تخلو

 3.60 2.60 3.88 المذكورة المواد عرض عند المناسبة السرعة استخدام

 3.68 3.23 3.60    )الخط مقروئیة( الوظیفي الخط على المكتوب المحتوى في الموقع یعتمد

  التقییم العام للمحور
3.92 3.02  2.94  

 متوسط متوسط مرتفع

  

التعلم وتیّسره على المتعلمین؛ فانطالقاً من واجھة المواقع وتصمیمھا والتي یفترض بأن إن التقنیة التي تخلق التفاعلیة تزید من فاعلیة 
ً للجدول ( ، بینما موقع العربیة الطبیعیة) نجد أن 5توفر وصوالً مباشراً للمتعلمین إلى نقطة الھدف التي یرغب دون عوائق، فتبعا

؛ یقات خدمیة لیتفاعل المتعلم مع المحتوى بطریقة تیّسر علیھ عملیة التعلمعند الحدیث عن مدى إتاحة المواقع لتطب ارتفعت ھذه النسبة

ففي عینة البحث كان الواقع أحد الخیارین إما أنھا استخدمت برمجیات ذاتیة التنفیذ وبرامج تشغیل مضّمنة في الموقع ذاتھ كما في 

یمكن للمتعلم تنزیلھا وتبیتھا على حاسوبھ لیتمكن من الوصول ) أو أنھا أتاحت تلك التطبیقات أو البرامج على الموقع إذ حجر الرشید(
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تسھم و. وَحَوت عیّنة البحث جمیعھا روابط صالحة تدعم المحتوى ونشاطاتھ )العربیة الطبیعیةإلى المحتوى التعلیمي كما في موقع (

؛ ویعود ذلك من وجھة كالعربیة الطبیعیة في بعض المواقع ھذه الروابط في استمراریة التعلم، إال أنھا لم تحقق درجة تحقق عالیة

، فإنھ یصعب أن تصل مباشرة إلى یماثلھغیر مباشرة مما یعیق فاعلیة التعلم، فعند تصفح أي موقع  ھنظر الباحث إلى أن روابط

وبالمحّصلة  ،غیر مباشر؛ رابط عن رابط عن رابط إلى أن یتم الوصول إلى الھدف؛ وھذا یشعر المتعلم بالملل یكون بشكل بلھدفك، 

یق من تقل دافعیة المتعلم نحو التعلم، فالتقنیة التي یفترض أن تكون في خدمة العملیة التعلیمیة، قد تكون التقنیة وباالً على التعلیم، وتع

  . تقدمھ

 العملیة في حإیضا وسیلة والصورة، بھا الناطقین غیر من العربیة اللغة لمتعلم إیصالھا المراد الرسالة لحمل رمزي وسیط والخط

 ومحتویاتھا، مضامینھا في توظفھا أال تربویة منظومة أي على الصعب من، إنسانیة، ثقافیة، تربویة أداة تعد إذ التعلمیة؛ التعلیمیة

 اةالحی أفق في المتعلم لدى تحقیقھا المنتظر التعلیمیة والكفایات المھارات من العدید لتحقیق خصبة أداة ھي بل التعلیمیة، ومناھجھا
ووفقاً لذلك جاءت نتائج البحث،  ،تفاعل أداة الصورة بأن) 2012( العربي ودراسة المؤشر ھذا في البحث نتائج وتتفق. یحیاھا التي

ً لمعاییر الموافقة لظرف االستخدام أو الوضوح أو الجوانب ومراعاتھ حجر الرشیدفقد كان موقع ( ) یحسن انتقاء الصورة وفقا

 اللغات توظیف الصورة لتعلیم ففي نوع في عرض صور من أقالیم مختلفة وما یؤثر ذلك في خلق التفاعل،للجوانب الثقافیة والت

 والقیم المضمون، عن لتعبر واألشكال؛ والخطوط األلوان تعكسھا دالالت إدراك على المتعلم تعین مركزة، بسیطة فنیة رؤیة"

 على المنصب والحوار الصفي التفاعل عبر، الثانیة اللغة تعلیم قفموا في وتوظف اللفظي، المحتوى في المستھدفة واالتجاھات
  ).3 :2012،العربي" (المعنى

 :فیھا اآلتیة البنود أحد توافر عند البصریة والسمعیة السمعیة المواد في الخطأ توصیف وقد تم

 .فیھ للكالم المصاحبة واألداءات، بأنواعھ اللغوي الخطأ  -أ

 .مكانھا غیر في غیرھا أو الصوتیة ةالماد استخدام في الغلط  -ب

 .ذلك إلى وما وتقّطعھ وضوحھ عدم أو، الصورة مع الصوت توافق عدم  -ت

 .الصوت علیھ یدل الذي المدلول غیر إلى الصورة إشارة  -ث

من األخطاء  من األمور التي تعد الكثیر وھناك، المكتوبة العبارة أو الجملة علیھ تدل الذي المدلول غیر إلى الصورة إشارة  - ج

  في اإلنتاج الفني للمواد السمعیة والسمعیة البصریة.

ولم تراع المواقع مسألة التدّرج في سرعة عرض المواد المسموعة أو المرئیة من حیث مراعاة عرضھا على المبتدئ أو المتوسط أو 

كثیرة، وطرائق استثارتھ جمة،  ووسائلھعل المقابل فالتفاعل ال یتحصل بالصورة والخط فحسب، بل إن أدوات التفاب المتقدّم، لكن
 ):2011وفق دراسٍة لعلي سعود حسن ( –منھا: 

 .المتعلمین لدى المستقل للتعلم الدعم تقدیم أجل من للتفاعل؛ ھیكلیة بناءُ   .أ

 .بأنفسھم تعلمھم أسالیب بتوجیھ المتعلمون لیقوم الحریة؛ من قدر وتقدیم  .ب

 .مستقل بشكل بإكمالھا المتعلمون لیقوم تعاونیة؛ تعلیمیة وظائف وطرح  .ت

ً  یتأتّى وھذا المشكالت؛ حل بنشاطات المتعلمین إشراك  .ث  بین القائمة والتفاعالت، للكالم المصاحبة األداءات على المتعلمین تدریب في تماما

  .التعلیمي والمحتوى المعلم من وكل المتعلمین وبین، أنفسھم المتعلمین

  ) محور التقویم6(

  الموقع              

  المؤشرات 
حجر 

 الرشید
  آیتاكي

 العربیة

  الطبیعیة
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  3.65 2.65 3.82 یوفر التقویم فرص مراجعة المتعلم إلجاباتھ وتنقیحھا قبل تأكیدھا

 2.12 3.20  3.88 تغذیة راجعة فوریة للمتعلم الموقعیوفر 

 2.46 2.20 4.00 یستخدم الموقع طرق تقویم متنوعة (بنائیة ونھائیة)

 3.42 3.41 3.90 یستخدم الموقع نظام واجبات ووظائف

 3.02 3.16 3.98 یحوي الموقع شرحاً لمعاییر تقویم المتعلمین

 2.40 3.10 3.28 یوفر الموقع نظام اختبارات متزامن

 3.23 2.64 4.00 یوفر الموقع نظام اختبارات غیر متزامن

 2.41 2.76 4.00 باللغة لإلثراء والتقویم یوفر الموقع فرصة التواصل مع معلمین أو ناطقین

 2.57 2.60  2.30 یوفر الموقع للمتعلمین فرصة تقویمھ وإبداء رأیھم ومالحظاتھم

 3.51 3.23 3.87 یوفر الموقع مؤشرات تدل على مراجعة دوریة وتقویم مستمر 

  التقییم العام للمحور
3.70 2.89  2.87  

 متوسط متوسط مرتفع

ي على التقییم؛ حیث یبیّن التقییم درجة تحقق الھدف، ویقیس أداء المتعلم الذي یؤدي عملیة من المفترض أن تصل بھ إلى التقویم مبن

ما یحقق الھدف الذي وضع لھ، لذا فینبغي إتاحة الفرصة أمام المتعلّم لیراجع إجاباتھ ومشاركاتھ ویتأكد منھا وینقحھا قبل تأكید 

ذا ما لم یتحقق بدرجة مقنعة في مواقع تعلیم اللغة العربیة (عینة البحث)؛ فكانت درجة التحقق المتوسطة تسلیمھا إلى ملف تقییمھ، وھ

من نصیب موقع (حجر الرشید)، والموقع یتیح للمتعلم إمكانیة التصحیح لنفسھ، ویعرض أعمال الزمالء بعضھم على بعض، وعلى 

م، ولتتم عملیة تقویم المعلمین في الموقع بصورة دقیقة ینبغي أن ینّوع في أسالیب معلمیھم؛ للتقییم، ویوفر تغذیة فوریة راجعة للمتعل

نھائیة)؛ لیقیس مدى التقدم الحاصل لدى متعلمیھ من الناطقین بغیر العربیة، وكذا علیھ أن یستخدم نظام  –التقویم (بنائیة (مرحلیة) 

وبالعودة إلى الجدول  ،ولینال الوقت الكافي لیتھیأ للتقویم ،الموقع واجبات ووظائف لیتیح للمتعلم الفرصة في مراجعة ما تعلمھ في
 ظھر ، وكما)حجر الرشید)؛ فإننا نجد أن الموقع الوحید الذي یحقق درجة تحقق عالیة ویستخدم نظام واجبات ووظائف ھو موقع (6(

 في مباشر أثر من لذلك لما المتزامن، التواصل أو التزامني التعلیم على فیھا األداء مؤشر اعتماد سابقة كثیرة مؤشرات خالل من

ً  والتقییم)، والتقویم الراجعة والتغذیة التفاعل وقضایا وأھدافھ المتعلم، حاجات التحدید في الدقة من القرب: (منھا عدیدة قضایا  ووفقا

 عیّنة( المدروسة المواقع في متزامن اختبارات نظام توفر مدى یقیس والذي )،یستخدم الموقع نظام واجبات ووظائف( للمؤشر

! أبداً  متزامن اختبارات نظام توفر ال المواقع جمیع أن ذلك المذكور؛ الجدول یعرضھا التي النتائج مع یختلف الباحث فإن ؛)البحث

 ، ولكنمتزامن غیر اختبارات نظام توفر بعضھا أن حین في، المذكور الجدول في المتضمن المؤشر أداء قیاس نتائج تنفھ لم ما وھذا

 اللغة تعلیم مواقع في المتوفر االختبارات نظام أن الباحث؛ نظر وجھة من الجانب ھذا في البحث عینة بین النتائج في الحاصل الفرق

حجر ( مواقع في ھو كما: تفاعلي اآلخر والبعض ،)العربیة الطبیعیة( مواقع في الحال كما: تفاعلي غیر بعضھا) البحث عینة(

 .معنى للتعلیم یجعل ما وھذا االختبار، تجاه دافعیتھم وزیادة المتعلمین، أداء مستوى رفع في تسھم االختبارات ةوتفاعلی ،)الرشید
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 إبداء إلمكانیة بسیطة مالمح إال نجد وال، معدومة تكون تكاد الظاھرة ھذه فإن، المتعلمین من المواقع تقییم مؤشرات عن وأما

، ضمنیة" حاجات تحلیل" عملیة ھي نفسھ المتعلم من الموقع تقییم إن السابق، مؤشر في الجدولال نتائج أظھرتھ فعالً  وھذا المالحظة

، واألھداف، الحاجات تحلیل( مراحل فإن لذا عنده؛ حقیقیة حاجة عن یعبر المتعلم، نظر وجھة من الموقع علیھ یكون أن ینبغي فما

 خدمة في تسھم -بالمحصلة – وكلھا األخرى المراحل تنمیة في مرحلة لك وتسھم الصلة، ووثیقة ومتداخلة مترابطة مراحل) والتقییم

  .التعلمیة التعلیمیة العملیة

  نتائج البحث 

  ) تقییم عینة البحث وفق معاییر النموذج المقترح7(

  الموقع       

  

  المعاییر 

  موقع حجر الرشید
(Rosetta stone) 

  موقع آیتاكي
(italki)  

  الطبیعیة العربیة

(Natural Arabic)  

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 1.01 2.34 0.58 3.06 0.08 2.91  معاییر حاجات الجمھور المستھدف

 0.72 2.74 0.36  2.04 0.32 2.40  معاییر أھداف المحتوى

 0.55 2.52 0.62  2.76 0.64 3.89  معاییر المحتوى التعلیمي

 0.28 3.01 0.46  3.34 0.21 3.55  معاییر التفاعل

 0.69 2.94 0.54  3.02 0.28 3.92  معاییر التقنیات والوسائل

 0.92 2.87 0.89  2.89 0.83 3.70  معاییر التقویم

  ضعیف 2.73  متوسط 2.85  مرتفع 3.40  التقییم العام للموقع

من أسس تعلیم اللغة العربیة عاییر لبناء مواقع تعلیم العربیة عن بعد للناطقین بغیرھا، وتقییمھا، مستخلصة إعداد قائمة مقام الباحث ب

 نموذج تصمیم تعلیمي مكون من ستةفي القائمة  ، جاءتونظریات تعلیم اللغات وتعلمھا، ومن فلسفة التصمیم التعلیمي وأسسھ النظریة

معاییر األھداف، معاییر المحتوى، معاییر التفاعل والتفاعل الشفوي، معاییر التقنیات  ،؛ (معاییر تحلیل الحاجاتمحاور رئیسة
  : وأظھرت نتائج تقییم عینة البحث ما یأتيوحوت اثنین وسبعین مؤشر أداء،  والوسائل، معاییر التقویم والتقییم)،

لمواقع التي تتبنى توزیع مستویات معتمد، تدنّت درجة تحقق عینة البحث فیما یخص مؤشر المستویات التعلیمیة؛ إذ قلّت ا .1
)، CEFRللغات ( المشترك األوربي المرجعي )، أو اإلطارACTFLكمستویات المجلس األمریكي لتعلیم اللغات األجنبیة (

ً  –حجر الرشید، والیف موكا ( باستثناء موقع أكتفل  تصنیف یعتمد والذي) والعربیة الطبیعیة-الذي توقّف عن العمل حالیا
)ACTFL( للغات عموماً واللغة العربیة خصوصاً. تعلیمھ في یقدمھا التي التعلیمیة المستویات توزیع في 

 تركََّز اھتماُم عینة البحث على المعاییر الذاتیة على حساب المعاییر الموضوعیة في محور تحلیل الحاجات. .2

2,91
2,4

3,89
3,55

3,923,7
3,06

2,04
2,76

3,34
3,022,89

2,34
2,82,52

3,012,942,87

0

1

2

3

4

5

معاییر حاجات الجمھور 
المستھدف

معاییر التقویممعاییر التقنیات والوسائلمعاییر التفاعلمعاییر المحتوى التعلیميمعاییر أھداف المحتوى

موقع حجر الرشید موقع آیتاكي العربیة الطبیعیة



500 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2020.S7 (October) 

Evaluating the oral interaction skills in online Arabic language teaching websites  for non-native speakers / İ. Mansur (pp. 477-
503) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Address 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

؛ (المعرفي والمھاري والوجداني)، مما أدى ضعف تحقق مؤشر أداء ذكر األھداف في عیّنة البحث على المستویات كلھا .3

بدوره إلى االرتباك في المقدرة على قیاس تقدّم المتعلم؛ إذ ال أھداف تصف الكفاءة اللغویة التي یُتوقع من المتعلمین 

 تحقیقھا!

من شبھ  ولو بصورة ضعیفة على التدرج والتنوع في إیضاح المفردات، واالنتقال –في مجملھا  –اعتمدت عیّنة البحث  .4

والشیوع، مما ساعد ، والتدّرج، األھمیة: مبادئ وفق بُنیت الحسّي إلى المجّرد، ومن السھل إلى الصعب، واعتمدت مفردات

على تفعیل التعلم الذاتي، وكذلك مراعاة عینة البحث كلھا ترتیب المھارات، لكن ما أفسد األمر ضعُف التفاعلیة الموجودة 

ً  المتعلم من مما قلّل من فاعلیة التعلم الذاتي في التعلیم عن بعد، وجعل على المستوى الشفوي خصوصاً؛  سلبیاً. متلقیا

ال تزال مواقع تعلیم اللغة العربیة عن بعد تعاني من استخدام اللغة الوسیطة في تعلیمھا اللغة، وخاصة على مستوى  .5

 اً كبیراً في وجھ مھّمة تنمیة التفاعل الشفوي.الشرح، أو اإلرشادات أو األسئلة في التدریبات اللغویة؛ ما یشكل عائق

إذ -فیما عدا مواقع (آي توك آي) و (الیف موكا) و(حجر الرشید) - افتقرت عینة البحث إلى التعلیم التواصلي المتزامن،  .6

شرات األداء وجدت فیھا بقلّة، وكان دیدن عینة البحث تقلیدیةً في التعلیم، وعدَم التشویق في بناء المعرفة، حیث أشارت مؤ

إلى قلة إتاحة ساعات التعلم التزامنیة فیھا، وانعدامھا في كثیر منھا كما الحال في مواقع (حبوب، وتعلم اللغة العربیة مع 

 الجزیرة).

 في عیّنة البحث عموماً؛ إذ: التفاعل الشفويانخفضت درجة  .7

 ي بعضھا.قّل التواصل التزامني بأنماطھ المختلفة في غالبیة المواقع، وانعدم ف 

  لم تراعِ المواقع جمیعُھا مسألة التدّرج في سرعة عرض المواد المسموعة أو المرئیة؛ من حیث مراعاة عرضھا

 المتقدم). –المتوسط  –على المتعلم على اختالف مستویاتھ (المبتدئ 

 نھم من تقویم تعلّمھم.لم تبِن المواقع ھیكلیة واضحة لتفاعل متعلمیھا؛ یتم من خاللھا دعم تعلمھم المستقل، وتمكی 

 .لم تطرح المواقع وظائف تعلیمیة تعاونیة، لیقوم المتعلمون بأدائھا على نحو ینّمي تفاعالتھم 

  ،لم توفّر المواقع فرصة التدریب على األداءات المصاحبة للكالم، وما لذلك من أثر في تنمیة التفاعل الشفوي

 یفھ في تعاملھ الیومي مع أصحاب اللغة األصلیین.وبالمحصلة ثقة المتعلم برصیده الشفوي، وحسن توظ

 أظھرت عینة البحث ضعفاً واضحاً على مستوى التقویم، وتجلى ذلك في النقاط اآلتیة: .8

 .ال تقویَم ممكٌن في ظل غیاب أھداف التعلم؛ إذ غاب األساُس الذي من المفترض تقییم المتعلم وفقھ 

 حث كلھا.غیاب نظام االختبارات النھائیة في عینة الب 

 .(الیف موكا) عدم توافر نظام واجبات ووظائف تفاعلي في عینة البحث باستثناء موقع 

  انتفاء التواصل التزامني من بعض المواقع؛ ما یؤدي إلى إعاقة التغذیة الراجعة المباشرة، والتقویم المباشر من

 المعلم.

 لمھم بوساطة الموقع التعلیمي، ما یزید من سلبیتھم عدم إتاحة المجال أمام المتعلمین لیُبدوا آراءھم في طریقة تع

 ویخفض من أدائھم.

  الصلة الوثیقة بین مراحل (التقویم، وتحلیل الحاجات، واألھداف التعلیمیة)، وما لذلك من تأثیر متبادل فیما بینھا؛

 فالضعف الحاصل في تحلیل الحاجات واألھداف، ینعكس على مرحلة التقویم. 

  ة إلى:وتخلص ھذه الدراس
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لیم التأكید على االلتزام بالتصمیم التعلیمي كمرحلة تخطیطیة تنظیمیة دائمة ومستمرة ال بد منھا عند بناء مواقع تعلیم اللغة عموماً، وتع

 اللغة العربیة للناطقین بغیرھا خصوصاً؛ لمقدرتھ على الربط بین النظري والتطبیقي في العملیة التعلیمیة، ولعنایتھ بتحلیل حاجات

المتعلمین وربطھا بمراحل التصمیم التعلیمي؛ من األھداف إلى التقویم، ولتوجیھھ اھتمام القائمین على العملیة التعلیمیة إلى األھداف 

التعلیمیة، وتحدیدھا وترتیبھا وفق أولویات المتعلم المتوصَّل إلیھا من خالل تحلیل حاجاتھ، ومتابعة أدائھ وتقییمھ، وإلسھامھ في 

رات المعلم وإعداده مھنیاً ما یساعده على التنبؤ بالمشكالت التي قد تعترضھ لیتفاداھا, وكذلك لخلقھ االنسجام واالتساق بین تطویر قد

أھداف التعلم وحاجات المتعلم من جھة، واألنشطة التعلیمیة وتقویم األداء من جھة أخرى. وھذا ما افتقرت إلیھ عیّنة الدراسة معظُمھا؛ 

ررات التعلیمیة بشكل إلكتروني على اإلنترنت، ولیس ھذا غایة التعلیم عن بعد المرتكز على التصمیم التعلیمي؛ إذ فقد أتاحت المق

ینبغي على مواقع تعلیم اللغة أن تقدّم عملیة تعلیمیة ممنھجة واضحة؛ تحدد المدخالت، وتقیس المخرجات، وتراعي حاجة المتعلم، وال 

  المیدان.تغِفل رؤیة المعلم الخبیر بھذا 

ویجدر عند بناء مواقع تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا التركیز على مھارة التفاعل الشفوي وتوجیھ االھتمام نحوھا؛ إذ تعد أرقى 

ا یمكن القول بأنھا تمثل اللغة بوجھ عام وكذلك یجب االھتمام بتصمیم التفاعلیة التقنیة، وم-ألھمیتھا–درجات (النطق باللغة)، والتي 

- كذلك –لذلك من أثر في إتاحة أنماط التفاعل المختلفة للمتعلم على مستوى تفاعلھ مع المحتوى، والمعلم، وزمالئھ المتعلّمین، وینبغي 

االھتمام بما یصاحب التفاعل الشفوي من أداءات تضع اللغة في قالبھا االجتماعي، عندھا یمكن أن نعلّم اللغة العربیة للناطقین بغیرھا 

  ة توازي بل تنافس التعلیم في الغرف الصفیة.بطریق
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