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دراسة بعنوان) :إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﺎ ﺎ(.
ﺪف هذه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟتﻌﺮف عﻠى إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ
أﻳضﺎ إﱃ اﻟتﻌﺮف عﻠى اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷكثﺮ أﳘﻴﺔ اﳌطبقﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ
نﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﺎ ﺎ ،و ﺪف هذه اﻟﺪراﺳﺔ ً
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﺎ ﺎ ،وﺗسﻌى هذه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اكتشﺎف اﻟفﺮق ﺑﲔ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ،واﳌﻌﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ،وإﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اكتشﺎف اﻟﻌﻼﻗﺔ -إن
وﺟﺪت-ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ اﻟتﺪرﻳﺲ ،وﺑﲔ اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ،واﳌﻌﻠﻤﺎت.
وﻟتحقﻴق ﻣﺎ ﺪف إﻟﻴه اﻟﺪراﺳﺔ اعتﻤﺪت اﻟبﺎﺣثﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻفﻲ اﳌسحﻲ ،واعتﻤﺪت اﻟبﺎﺣثﺔ اﻻﺳتبﺎنﺔ أداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ،
ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﳐتﻠﻒ ﻣﻌﺎهﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟسﻌﻮدﻳﺔ وهﻲ :ﻣﻌﻬﺪ
وﻃبقﺖ اﻟﺪراﺳﺔ عﻠى)ﺳتﲔ( ً
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﲑة نﻮرة ﺑﻨﺖ عبﺪ اﻟﺮﲪن ﰲ اﻟﺮ ض ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﻮ ت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ
ﺳﻌﻮد ﰲ اﻟﺮ ض ،ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ عبﺪ اﻟﻌزﻳز ﰲ ﺟﺪة ،ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ
نﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟقﺮى ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑن ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﺮ ض.
وأخضﻌﺖ اﻟبﺎﺣثﺔ اﻟبﻴﺎ ت اﻟﱵ ﲨﻌتﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮعﺔ ﻣن اﳌﻌﺎدﻻت اﻹﺣصﺎئﻴﺔ ،وأظﻬﺮت نتﺎئﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
 إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ وﻣﻌﻠﻤﺎ ﺎ هﻲ )ﺳبع وعشﺮون( إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻗسﻤﺖ عﻠى ﳏﻮرﻳن :إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣبﺎﺷﺮة وﻣتﻤﺮكزة ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻢ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻏﲑ ﻣبﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣتﻤﺮكزة ﺣﻮل
اﳌﻌﻠﻢ.
 أظﻬﺮت اﻟﻨتﺎئﺞ أن ﲨﻴع اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣصﻠﺖ عﻠى درﺟﺔ عﺎﻟﻴﺔ ﻣن اﻷﳘﻴﺔ -ﻣن وﺟﻬﺔ نﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ
واﳌﻌﻠﻤﺎت -عﺪا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴتﲔ ﺣصﻠﺖ عﻠى درﺟﺔ ﻣﻨﺨفضﺔ ﻣن اﻷﳘﻴﺔ.
 أظﻬﺮت نتﺎئﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن )ﲦﺎن( إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣصﻠﺖ عﻠى درﺟﺔ ﻣﺮﺗفﻌﺔ ﻣن اﻟتطبﻴق ،وﺣصﻠﺖ )ﺳبع عشﺮة(
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ عﻠى درﺟﺔ ﻣتﻮﺳطﺔ ﻣن اﻟتطبﻴق ،وﺣصﻠﺖ )إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴتﲔ( عﻠى درﺟﺔ ﻣﻨﺨفضﺔ ﻣن اﻟتطبﻴق.
 ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣصﺎئﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
وذﻟﻚ عﻨﺪ ﻣستﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣصﺎئﻴﺔ .٠٫٠٥
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك عﻼﻗﺔ ارﺗبﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣصﺎئﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﳌستﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟتﺪرﻳﺲ
وﺑﲔ ﻣتﻐﲑ اﳋﱪة ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﺎت وذﻟﻚ عﻨﺪ ﻣستﻮى دﻻﻟﺔ اﻻختبﺎر .٠٫٠٥
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This study aims to recognize the strategies of teaching speech skills for
Arabic language Teachers as a second language and parameters, also to
recognize the most important strategies that applied in teaching speech
skills for Arabic language Teachers as a second language, also to figure out
the differences between male and female teachers in recognizing the
strategies for teaching speech skills, and the correlation – if there is anybetween these strategies in teaching and the practical experience of male
and female teachers.
In order to achieve the target of the study, the researcher depended on
descriptive survey method and Questionnaire as a tool for study,. The
study was applied for (60) male and female teachers in different Arabic
Language Education Institutes in Kingdom of Saudi Arabia which are:
Institute of Teaching Arabic Language as a Second Language at Prince
Norah Bent Abdelrahman University in Riyadh, Institute of Arabic
Language at King Saud University in Riyadh, Institute of Teaching Arabic
Language as a Second Language at King Abdelaziz University Jeddah,
Institute of Teaching Arabic Language as a Second Language at Oum Al
Qurah University at Makkah Al Mukaramah, Institute of Teaching Arabic
LanguageAs a Second Language at Mohammed Bin Saud Islamic
University in Riyadh.
The data collected by the Researcher was subjected to statistical equations,
and the results showed the following:
 The strategies of skills of teaching Arabic languages as a second
Language is ( 27 ) strategy and parameters divided in two groups:
Strategies that are directly related and centered to the teacher and
strategies that are indirectly related to the teacher.
 The results showed that the strategies has obtained a considerable
important degree from the view of male and female teachers except
two strategies obtained a lower degree of importance.

 The results showed that (8) strategies obtained a higher
implementation degree, and (17) strategies has obtained an average
degreeand (2) strategies obtained a lower degreeof implementation.
 There are differences of statistical indicationbetween male and
female teachers in recognizing the strategies of teaching skills of
speech at statistical indication of 0.05
 There is no correlation of statistical indication between recognizing
of speech skill strategies utilized in teaching and between the
variable experience of male and female teachers at statistical
indication of 0.05.
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١١ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟبحﺚ اﳉﻤﺎعﻲ
 ١٢_٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻒ اﻷﺷتﺎت
 ١٣_٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻜﺮ_ زاوج_ ﺷﺎرك
 ١٤ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟتﻌﻠﻢ اﻟتﻌﺎوﱐ :دوائﺮ اﻟتﻌﻠﻢ
١٥ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳋطﺎﺑﺔ
١٦ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎظﺮات
١٧ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳتفتﺎء اﻵراء
١٨ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟتﻌبﲑ عن اﳌﻮﺿﻮعﺎت ﺷفﻮً
١٩ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮائﻢ اﳋصﺎئﺺ
 ٢٠ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟطﺎﻟﺐ ﺑﻨﻤﻂ اﳌﻬﻤﺎت اﳌﻜتﻤﻠﺔ
 ٢١_٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ هﻴﻜﻞ اﻟسﻤﻜﺔ
٢٢ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻬﺎم اﳌتقطﻌﺔ
٢٣ _٢إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌسﺮﺣﻴﺔ

الفصل الثالث :إجراءات الدراسة
 ١-٣تمهيد
 ٢_٣منهج الدراسة
 ٣_٣مجتمع الدراسة
 ١_٣_٣وصف مجتمع الدراسة
 ٤_٣أداة اﻟﺪراﺳﺔ:

 ٥_٣مراحل تصميم اﻻستبانة
 ١_٥_٣ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟز رة اﻻﺳتطﻼعﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ وﻣقﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم:
 ٢_٥_٣ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣقﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﻣﺎدة اﻟﻜﻼم:
 ٣_٥_٣إعﺪاد اﻟصﻮرة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳتبﺎنﺔ:

الصفحة
٨٩
٩٠
٩٠
٩١
٩٢
٩٤
٩٦
٩٦
١٠٠
١٠٢
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٣
١١٤
١١٦
١١٦
١١٧
١٢٣
١٢٣
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٧
١٢٩
١٢٩
١٣٢
١٣٢

الموضوع
 ٦_٣ﺻﺪق اﻻﺳتبﺎنﺔ وﺛبﺎ ﺎ:
 ١_٦_٣اﻟصﺪق اﻟﻈﺎهﺮي )ﺻﺪق اﶈﻜﻤﲔ(:
 ٢_٦_٣ﲡﺮﻳﺐ اﻻﺳتبﺎنﺔ:
) ٣_٦_٣اﻟثبﺎت( ﺛبﺎت اﻹعﺎدة:
 ٤_٦_٣ﻣﻌﺎﻣﻞ كﺮونبﺎخ أﻟفﺎ:
 ٧_٣ﺗطبﻴق اﻻﺳتبﺎنﺔ وإﺟﺮاءا ﺎ:
 ١_٧_٣اﻻﺳتبﺎنﺔ ﰲ ﺻﻮر ﺎ اﻟﻨﻬﺎئﻴﺔ:
 ٢_٧_٣ﺗطبﻴق اﻻﺳتبﺎنﺔ :
 ٨_٣اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣصﺎئﻴﺔ اﳌستﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟتحﻠﻴﻞ:

الفﺼل الرابﻊ:عرض النتائج ومناقشتها

الصفحة
١٣٣
١٣٣
١٣٣
١٣٤
١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٩

١-٤ﲤﻬﻴﺪ:

١٣٩

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال اﻷول :إستراتيجيات تدريس مهارة الكﻼم لدى معلمي
اللغة العربية لغة ثانية

١٣٩

عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني:اﻹستراتيجيات اﻷكثر أهمية من
وجهة نظر معلمي اللغة العربية لغة ثانية ومعلماتها ،المطبقة في تدريس مهارة
الكﻼم
عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثالث :معرفة الفرق بين المعلمين،
والمعلمات في معرفة إستراتيجيات تدريس مهارة الكﻼم
عرض النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الرابع :معرفة العﻼقة بين اﻹستراتيجيات
في التدريس ،وبين الخبرة العملية للمعلمين والمعلمات

١٤١

الفﺼل اﳋامس ،ﺧاﲤة الدراسة
١_٥ﲤﻬﻴﺪ
٢_٥ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
 ٣_٥ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
 ١_٣_٥ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗتﻌﻠق ﲟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ
 ٢_٣_٥ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺗتﻌﻠق ﲟﻌﺎهﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ نﻴﺔ
 ٤-٥ﻣقﱰﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
اﳌﺮاﺟع
اﳌﺮاﺟع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺮاﺟع اﻷﺟﻨبﻴﺔ
ﻣﻼﺣق اﻟﺪراﺳﺔ

١٧٨
١٨٠
١٨٣
١٨٣
١٨٣
١٨٨
١٨٨
١٨٨
١٨٨
١٩٠
١٩١
١٩٦
١٩٧

