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 شكـر وتقـدير

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، احلمد هلل محدا يليق جباللو، 
والشكر لو على نعمائو وأفضالو، أمحده وأثين عليو على ما تفضل بو، وعلى ما مّن بو علي 

. إلدتام ىذا العمل يف ىذا البحث وإصلاز ىذه الرسالة

وابتداء؛ فالشكر هلل مث ذلذه اجلامعة العريقة، جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، 
وعلى رأس ىرمها معايل مدير اجلامعة السابق صاحب الفضيلة، عضو ىيئة كبار العلماء، الوزير 

األستاذ الدكتور سليمان بن عبداهلل أبا اخليل، والشكر كذلك دلديرىا احلايل بالنيابة سعادة 
الدكتور زلمود بن سليمان آل زلمود، ىذه اجلامعة اليت مكنت للباحثني ويسرت ذلم اخلوض 

. يف غمار البحث العلمي واالرتقاء بو

كما أتقدُم بالّشكر اجلزيل لكل من قدم يل معروفا، من زمالئي وأساتذيت الكرام يف 
معهد تعليم اللغة العربّية جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمّية، وزمالئي وأساتذيت الكرام يف 
معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة ادللك سعود، على ما بذلوه وقّدموه يل من خدماٍت طوال 

فًتة قيامي هبذا البحث؛ فقد كان ذلم فضٌل كبري، وكانت ذلم وقفات وأياٍد بيضاء، فجزاىم اهلل 
. عين خري ما جيزي عباده الصاحلني

وأحب كذلك توجيو وافر الشكر وأعطره دلن كان خلف ىذا البحث، مذ كان فكرة 
حبثية وبذرة صغرية، ومنى وترعرع، بفضل توجيهاتو، ودعمو، وسقايتو لبذرهتا، ورعايتو ذلا، 

وصربه على الباحث، حىت أضحى بشكلو احلايل، رسالة علمية قائمة، وقد كان لوقوفو ودعمو 
يل أكرب األثر يف السري قدما يف طريق إصلازه، وسرب أغواره، رغم قلة ادلادة العربية يف ىذا 
ادلوضوع، ورغم ندرة الدراسات فيو، إال أنو شجعين وساعدين، يف إمدادي بالكثري من 
التوجيهات وادلعلومات حولو، وأمدين بكثري من ادلراجع األجنبية، وقد قمت بًتمجتها 
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واالستفادة منها، وأسهمت وساعدت يف التعرف على جوانب كثرية فيو من خالل دراسات 
. مشاهبة أجنبية، اطلع عليها الباحث، ويسرت عليو الكثري من عملو

ومل يتوقف جهد مشريف الفاضل على إشرافو على رساليت ىذه يف أوقات األعمال الرمسّية 
فقط، بل تعداىا إىل أوقات اإلجازات الرمسّية، وكثريا ما تواصلت معو هباتفو اخلاص يف غري 

الوقت ادلخصص يل، وكان يسعد دوما بالرد علي واإلجابة على استفسارايت، وخباصة مع مثل 
ىذا البحث الذي جل مراجعو دراسات أجنبية ومع صعوبة التعامل مع اللغة األجنبية ادلتعمقة، 

. وتصويبو للًتمجة أحيانا وتعديلو ذلا

كما أتوجو بالّشـكر اجلزيل إىل سعادة األساتذة الكرام الدّكتور خالد القوسي، فقد كان 
موجًها جلميع طالب وطالبات الدراسات العليا سابقا، وسعادة عميد ادلعهد السابق، وسعادة 
عميد ادلعهد احلايل الدكتور بدر العبدالقادر على ما قدماه يل من إجراءات وتسهيالت إدارية 

كان ذلا أثر كبري يف إصلاز ىذا العمل بكل تناغم ويسر، وكان للتعامل التقين أثره الفاعل يف 
 .سرعة إصلاز الكثري من اإلجراءات اإلدارية اليت كانت تأخذ كثريا من الوقت من الباحثني سابقا

  

وأشكر كذلك كافة األساتذة الكرام يف معهدي تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام زلمد 
بن سعود اإلسالمية، وتعليم اللغة العربية يف جامعة ادللك سعود، على ما قاموا بو مشكورين 

من ملء االستبانات واإلجابة على تساؤالهتا، وأشكر أيضا أساتذيت الكرام شلن أجريت معهم 
ادلقابالت ادلعمقة حول كفاية التقاطع الثقايف، وقد كان لتفاعلهم وإجاباهتم، رغم مشاغلهم 

. ووقتهم الثمني، أكرب األثر يف حتقيق وتتمة ىذا البحث

         

فهد بن سعود 
العصيمي 
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مستخلص الدراسة 

هتدف ىذه الدراسة للتعرف على كفاية التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة 
: ثانية، ولتحقيق ىذا اذلدف من الدراسة، فقد استخدم الباحث ادلنهج ادلزجي للتوصل للتايل

 للكشف عن معارف التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية  .

 للكشف عن توجهات التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية  .

 للكشف عن مهارات التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية . 

االستبانة، وادلقابلة، : وقد استخدم الباحث لتحقيق أىداف الدراسة أداتني حبثيتني مها
فاالستبانة وزعت على ادلعلمني وادلتخصصني للتعرف من خالذلا على معارفهم وتوجهاهتم 

وقد تكونت . ومهاراهتم، وللتعرف على دالالت كمية عن شلارساهتم يف البيئة الصفية نفسها
 معلما يدرسون اللغة العربية باعتبارىا لغة ثانية يف معهدي تعليم 48عينة الدراسة من عدد 

اللغة العربية يف جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، ومعهد اللغويات العربية يف جامعة 
وادلقابلة جرت مع خنبة من معلمي تعليم . ىـ1439/1440ادللك سعود يف العام اجلامعي 

اللغة العربية لغة ثانية، للتعرف على أمور تفصيلية ودالالت كيفية أعمق عن كفاية التقاطع 
. الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية، شلا ال يتم  اكتشافو عادة من خالل االستبانات

: وأسفرت نتائج الّدراسة عن ما يلي

التوصل دلقياس ثالثي لكفاية التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانية،  -
. ادلعارف، والتوجهات، وادلهارات: ويشتمل على ثالثة أبعاد وىي بعد

أظهرت نتائج الدراسة على اتفاق مجيع من مشلتهم االستبانات، أو قام الباحث  -
. دبقابلتهم مقابالت عميقة على أمهية ىذا ادلوضوع يف رلال تعليم اللغة العربية لغة ثانية
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يشري إىل  (معارف التقاطع الثقايف)وجود فروق يف بعد  الدراسة أظهرت نتائج -
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول كفاية التقاطع 

الثقايف لدى ادلعلمني يف تلك األبعاد، تعود الختالف عدد سنوات خربة أفراد 
أكثر من عشر )العينة، وكانت تلك الفروق لصاحل أفراد العينة ذوي اخلربة 

 .(سنوات
، فالدراسة (توجهات التقاطع الثقايف، مهارات التقاطع الثقايف)بالنسبة لبعدي  -

اإلحصائية وحتليلها تشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات عينة الدراسة حول كفاية التقاطع الثقايف لدى ادلعلمني يف تلك 

 .األبعاد، تعود الختالف عدد سنوات خربة أفراد العينة
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Abstract  

 
The purpose of this study is to identify the competencies of 
the cultural intersection among the teachers of the second 
Arabic language. To achieve this objective of the study, the 
researcher used the descriptive descriptive approach to 
achieve the following: 

• Identify the knowledge of the cultural intersection that 
the teachers of the Arabic language for non-native 
speakers must be aware of and know. 

• To identify the directions of the cultural intersection 
between teachers of Arabic and non-Arabic speakers. 

• To know the skills of cultural cross-cultural teachers of 
the Arabic language for non-native speakers. 

In order to achieve the objectives of the study, the 
researcher used two research tools: questionnaire and 
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interview. The questionnaire was distributed to teachers 
and specialists to identify their vision, knowledge, attitudes 
and skills, and to identify quantitative implications of their 
practices in the classroom environment itself. The sample of 
the study consisted of 48 teachers studying Arabic as a 
second language in the institutes of Arabic language 
teaching at Imam Muhammad bin Saud Islamic University 
and the Institute of Arabic Language Teaching at King Saud 
University in the academic year 1439H. The interview was 
conducted with a group of Arabic language teachers and 
their second language learners, to learn about detailed 
things and indications of how they are not usually detected 
through questionnaires. 
The results of the study resulted in the following: 

- Achieving a three-dimensional measure of cultural 
cross-cultural competency among Arabic language 
teachers, which includes three dimensions: 
knowledge, orientation, and skills. 

- The results of the study showed the agreement of all 
respondents, or the interviewer interviewed in depth 
the importance of this subject in the field of teaching 
Arabic as a second language. 
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- The results of the study showed that there are no 
statistically significant differences between the 
responses of the sample of the study about the 
competencies of the cultural intersection, which 
teachers should be aware of and knowledge in these 
dimensions, due to differences in the scientific rank of 
the sample members. 

- The results of the study showed that there are 
statistically significant differences between the 
responses of the sample of the study about the 
competencies of the cultural intersection, which the 
teachers should be aware of and their knowledge in 
these dimensions, due to the different type of 
university from which the sample members graduated .
. 

- The results of the study showed differences in the 
distance (knowledge of the cultural intersection) 
indicating that there are statistically significant 
differences between the responses of the sample of the 
study on the competencies of the cultural intersection, 
which teachers must be aware of and knowledge in 
this dimension, due to the difference in the number of 
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years of experience of the sample members, For 
experienced sample members (more than 10 years). 

The statistical study and its analysis indicate that there 
are no statistically significant differences between the 
responses of the sample of the study on the competencies of 
the cultural intersection, which the teachers should be 
aware of and knowledge in these dimensions, due to the 
difference in the number of years of experience of the 
sample members.  
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 208التوصيات اخلاصة بالبحوث ادلستقبلّية - 6-3-3

 217 مراجع الدراسة
 217 ادلراجع العربية: أوالً 
 222 ادلراجع األجنبية: ثانيا

 225مالحق الدراسة  
 



  س

فهرس الجداول 

رقم عنوان الجـــدول 
الصفحة 

 26عرض للتعريفات حسب تسلسلها الزمين  (1)جدول رقم 
 مع مصادرىا، وذكر الّدراسات بعض يف ادلستخدمة ادلصطلحات( 2 )رقم جدول
 62 مصطلح لكلّ  وصف

(: ادلعارف ثانية، لغة العربية دلعلمي الثقايف التقاطع كفاية مقياس( 3 )رقم جدول
 70 اإلحاالت مع العبارات

 ثانية، لغة العربية دلعلمي الثقايف التقاطع كفاية مقياس( 4 )رقم جدول
 73 (التوجهات)

قياس كفاية التقاطع الثقايف دلعلمي العربية لغة ثانية،  (5)جدول رقم 
 75 (ادلهارات)

 76 :عبارة كل ومصدر الثقايف التقاطع مقياس يف الواردة العبارات (6)رقم  جدول
 83: التحكيم قبل االستبانة يف الواردة العبارات (7)رقم  جدول
 الثقايف التقاطع كافيات استبانة على احملكمني دللحوظات مناذج (8)رقم جدول
 87 التعديل وبعد قبل ثانية، لغة العربية دلعلمي

 89االستبانة بصورهتا النهائية بعد التعديل  (9)جدول رقم 
االستبانة ادلرسلة دلدرسي اللغة العربية لغة ثانية بصورهتا (10)جدول رقم 

 94 النهائية

 ادلنتمية للبعد الكلية بالدرجة االستبانة بنود ارتباط معامالت (11)رقم  جدول
 100 إليو

 ادلنتمية للبعد، الكلية بالدرجة االستبانة بنود ارتباط معامالت (12)رقم  جدول
 100 :لالستبانة الكلية بالدرجة االستبانة بنود ارتباط معامالت إليو

معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للبعد : (13)جدول رقم 
ادلنتمية إليو 

101 



  ع

رقم عنوان الجـــدول 
الصفحة 

 101معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة  (14)جدول رقم 
توزيع عينة : معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة (15)جدول رقم 

 الدراسة وفق الرتبة العلمية
101 

 102 توزيع عينة الدراسة وفق اجلامعة اليت خترج منها (16)جدول رقم 
 102توزيع عينة الدراسة وفق نوع اجلامعة اليت خترج منها  (17)جدول رقم 
 103 توزيع عينة الدراسة وفق التخصص الدقيق (18)جدول رقم 
 104توزيع عينة الدراسة وفق عدد سنوات اخلربة  (19)جدول رقم 
 104 توزيع عينة الدراسة وفق اللغات اليت جييدىا (20)جدول رقم 
 104توزيع للفئات وفق التدرج ادلستخدم يف أداة البحث : (21)جدول رقم 

 الثقايف التقاطع لكفايات تنازلياً  وترتيبها احلسابية ادلتوسطات( 22 )رقم جدول
 ثانية لغة العربية اللغة معلمي لدى

105 

 إلجابات تنازلياً  وترتيبها احلسابية وادلتوسطات ادلئوية النسب( 23 )رقم جدول
 105 :الثقايف التقاطع دبعارف وعيهم مدى تقيس اليت العبارات على الدراسة عينة

 تنازلياً  وترتيبها احلسابية وادلتوسطات ادلئوية والنسب التكرارات( 24 )رقم جدول
 107 لديهم الثقايف التقاطع توجهات تقيس اليت العبارات على الدراسة عينة إلجابات

 تنازلياً، وترتيبها احلسابية وادلتوسطات ادلئوية والنسب التكرارات( 25 )رقم جدول
 لديهم الثقايف التقاطع مهارات تقيس اليت العبارات على الدراسة عينة إلجابات

108 

 110 العلمية الرتبة وفق الدراسة عينة توزيع (26 )رقم جدول
 111 العلمية الرتبة وفق الدراسة عينة توزيع (27 )رقم جدول
 الدراسة عينة استجابات يف الفروق لداللة وتين -مان  اختبار( 28 )رقم جدول
 ومعرفتها هبا الوعي ادلعلمني على جيب واليت الثقايف التقاطع كفايات حول

 العلمية الرتبة باختالف
111 

 112 حول الدراسة عينة استجابات يف الفروق لداللة( ت )اختبار( 29 )رقم جدول



  ف

رقم عنوان الجـــدول 
الصفحة 

 باختالف ومعرفتها هبا الوعي ادلعلمني على جيب واليت الثقايف التقاطع كفايات
اجلامعة  نوع

 الدراسة عينة استجابات يف الفروق لداللة وتين-مان اختبار( 30 )رقم جدول
 ومعرفتها هبا الوعي ادلعلمني على جيب واليت الثقايف التقاطع كفايات حول

اجلامعة  نوع باختالف
113 

 حول الدراسة عينة استجابات يف الفروق لداللة( ت )اختبار( 31 )رقم جدول
 باختالف ومعرفتها هبا الوعي ادلعلمني على جيب واليت الثقايف التقاطع كفايات

 اخلربة سنوات عدد
114 

 الدراسة عينة استجابات يف الفروق لداللة وتين - مان اختبار( 32 )رقم جدول
 ومعرفتها هبا الوعي ادلعلمني على جيب واليت الثقايف التقاطع كفايات حول

 اخلربة سنوات عدد باختالف
115 

 166وصف ادلبحوثني  (33)جدول رقم 
 االتفاق بني ادلبحوثني فيما خيص ادلعارف والتوجهات  (34)جدول رقم 
 168وادلهارات 

 االختالف بني ادلبحوثني فيما خيص ادلعارف والتوجهات  (35)جدول رقم 
 169وادلهارات 

التوصل دلقياس ثالثي لكفايات التقاطع الثقايف لدى معلمي (36)جدول رقم 
 193اللغة العربية لغة ثانية 

( تنازلياً )التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية وترتيبها  (37)جدول رقم 
إلجابات عينة الدراسة على العبارات اليت تقيس مدى وعيهم دبعارف التقاطع 

الثقايف 
197 

 199توجهات التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية؟ فقد جاءت  (38)جدول رقم 



  ص

رقم عنوان الجـــدول 
الصفحة 

إلجابات عينة  (تنازلياً )التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية وترتيبها 
الدراسة على العبارات اليت تقيس توجهات التقاطع الثقايف 

مهارات التقاطع الثقايف لدى معلمي اللغة العربية؟ فقد جاءت  (39)جدول رقم 
إلجابات عينة  (تنازلياً )التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسطات احلسابية وترتيبها 

الدراسة على العبارات اليت تقيس مهارات التقاطع الثقايف لديهم 
201 

داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول كفايات التقاطع  (40)جدول رقم 
 203الثقايف واليت جيب على ادلعلمني الوعي هبا ومعرفتها باختالف الرتبة العلمية 

داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول كفايات التقاطع  (41)جدول رقم 
 203الثقايف واليت جيب على ادلعلمني الوعي هبا ومعرفتها باختالف نوع اجلامعة 

داللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول كفايات التقاطع  (42)جدول رقم 
 204الثقايف واليت جيب على ادلعلمني الوعي هبا ومعرفتها باختالف عدد سنوات اخلربة 

 

 



  ق

فهــرس األشكـــال 

رقم عنوان الشكــــل 
الصفحة 

 31 الثقايف التقاطع دلكونات النماذج أىم (1)رقم  شكل 
 50أبعاد منوذج ايو فانيت  (2)شكل رقم 

 53الزمين  تسلسلها حسب النماذج ( 3)رقم  شكل
 59 التصنيف الثالثي دلكونات التقاطع الثقايف (4)شكل رقم 

ذكر أمساء أىم الباحثني الذين أخذوا بالتصنيف  (5)شكل رقم 
 62الثالثي 

 65أىم مكونات التقاطع الثقايف  (6)شكل رقم 
 66أىم ادلكونات الفرعية للمعارف  (7)شكل رقم 

 67 للتوجهات الفرعية ادلكونات أىم( 8 )رقم شكل
 68 للمهارات الفرعية ادلكونات أىم( 9 )رقم شكل

 



  ر

فهــرس المالحــق 

رقم عنوان الملحق 
الصفحة 

 226 توزيع البنود  اليت مت اختيارىا على زلاور الدراسة (1)ملحق رقم 
 230 (نسخة للمحكَّمني) االستبانة بصورهتا األولّية (2)ملحق رقم 
خطاب احملكمني حول عبارات ادلقياس الثقايف  (3)ملحق رقم 

 234 دلعلمي اللغة العربية لغة ثانية

 235 أمساء زلكمي االستبانة وآراؤىم (4)ملحق رقم 
 236 االستبانة بصورهتا النهائّية (5)ملحق رقم 
 241 دليل ادلقابلة قبل التحكيم (6)ملحق رقم 
 244 أىم ملحوظات احملكمني على أسئلة ادلقابلة (7)ملحق رقم 
 246 أمساء زلكمي ادلقابالت (8)ملحق رقم 
 247 أىم ملحوظات احملكمني على أسئلة ادلقابلة (9)ملحق رقم 
 249 التحكيم دليل ادلقابلة بعد (10)ملحق رقم 
 252 قائمة بامساء ادلبحوثني (11)ملحق رقم 
 253الدراسة االستطالعية   (12)ملحق رقم 
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