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هددت هد ه الدراسدة

الكشد عددن عااعدال معلمدي اللغدة العربيدة يددول تددريع اللغدة تعلمهدا عالعتهدا ممارسددا م

التدريسية الفعلية على ه ا؛ تقد حتددل أسئلة الدراسة يف األسئلة التالية:
 ما عااعال معلمي اللغة العربية يول تدريع اللغة العربية تعلمها؟ يتفرع من ه ا السؤال األسئلة الفرعية التالية:ما عااعال معلمي اللغة العربية يول طبيعة اللغة اكتساهبا ؟
أ-
ب -ما عااعال معلمي اللغة العربية يول سرتاتيجيال التدريع؟
ل -ما عااعال معلمي اللغة العربية يول أد ار املعلم الطالب؟
ث -ما عااعال معلمي اللغة العربية يول دارة الص اخلطاب الصفي؟
 ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية؟ يتفرع من ه ه السؤال األسئلة الفرعية التالية:ج-
ح-
خ-
د-

ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية تيما يتعلق بطبيعة تعلم اللغة اكتساهبا؟
ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية تيما يتعلق بإسرتاتيجيال التدريع؟
ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية تيما يتعلق بأد ار املعلم الطالب؟
ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية تيما يتعلق بإدارة الص اخلطاب الصفي؟

 ما مدى االرتباط بني عااعا م ممارسا م التدريسية الفعلية؟عد عام البايث باتباع املاهج املسحي الوصفي لإلجابة عن السؤالني األ ل الثاين املاهج املسحي االرتباطي لإلجابدة
معلمدا للغدة العربيدة باعتبارهدا لغدة انيدة يف معهدد تعلديم اللغدة العربيدة
عن السدؤال الثالدث تكوند عيادة الدراسدة مدن ً 48
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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تكون د أداا البحددث مددن االسددتبانة للكش د عددن القااعددال اسددتمارة املالي ددة الكميددة للكش د عددن املمارسددال
التدريسية الفعلية.
من خالل املعاجلة اإليصائية أسفرل الاتائج التالية:

ًأوًل :ما قناعات معلمي اللغة العربيّة لغة ثانية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بنو سعود

اإلسالميّة حول تعليم اللغة العربية وتعلمها؟

 -8أظهرل نتائج الدراسة أن معلمي اللغة العربية لغة انية يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية يواتقون على مجيع القااعال الواردة يف االستبانة بدرجال خمتلفة د ن أن يكون هااك عااعة
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غري مواتق عليها اطالعا لدى عياة الدراسة.
أظهرل نتائج الدراسة أن هااك اختالتًا يف ترتيب حما ر الدراسة الواردة يف اإلطار الا ري(  )5-7كان
مرتبة على الاحو التايل تق املتوسط احلسايب االحنراف املعياري:
أ -حمور أد ار املعلم الطالب  – 3273احنراف معياري 1230

ب -حمور سرتاتيجيال التدريع  – 42.2احنراف معياري 1258
ل -حمور دارة الص اخلطاب الصفي  – 421.احنراف معياري 1273
ث -حمور طبيعة تعلم اللغة اكتساهبا  -4218احنراف معياري 123.
 -4كشف نتائج الدراسة أن هااك  83عااعة من عااعال معلمي اللغة العربية لغة انية يف عياة الدراسة كان
درجة املواتقة عليها بشدة كان عااعال جيابية للغاية تتواتق مع جهال ن ر البايثني يف بعض الدراسال
معاجلة األخطاء اللغوية باألساليب العالجية
احلديثة اليت تتمثل يف خلق ترص للممارسة اللغة داخل الص
املااسبة مساعدة الطالب حتفيزهم تعزيز مفهوم االستقاللية لدى الطالب أن املعلم هو شريك متعا ن
مع الطالب أن األخطاء اللغوية ظاهرة طبيعية.
هااك عااعة ايدة من عااعال معلمي اللغة العربية أت درجة املواتق عليها غري مواتق( ال أ اتق) متثل
-3
هي تقع يف حمور دارة الص
ه ه القااعة يف أنه جيب أن متثل العامية لو نسبة ضئيلة من كالم املعلم داخل الص
اخلطاب الصفي.

ثانيااً :ما ممارسات معلمي اللغة العربيّة لغة ثانياة يف معهاد تعلايم اللغاة العربياة جبامعاة اإلماام حمماد بناو

سعود اإلسالميّة

؟
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أسفرل نتائج الدراسة أن مستوى املمارسة التدريسية الفعلية لدى معلمي اللغة العربية لغة انية يف عياة
الدراسة تق حما ر الدراسة األربعة بلغ متوسطه احلسايب  7257احنراف معياري  1231هو متوسط
يسايب أتى بدرجة استعمال عالية عد جاءل متوسطال املمارسال التدريسية تق حما ر الدراسة يف
املستوى العايل املتوسط.
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أظهرل نتائج للدراسة أن هااك ترتيبًا معياًا هل ه احملا ر تق ممارسال معلمي اللغة العربية تقد جاءل على
الاحو التايل:
طبيعة تعلم اللغة اكتساهبا  7.7احنراف معياري1234
أ-
ب -سرتاتيجيال التدريع  7201احنراف معياري125.
ل -دارة الص اخلطاب الصفي  7245احنراف معياري1254
ث -أد ار املعلم الطالب 7285احنراف معياري1217
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كشف نتائج الدراسة أن هااك اختالتًا يف ترتيب حما ر الدراسة تق عااعال معلمي اللغة العربية لغة انية

ممارسا م التدريسية.
كشف أن ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسية الفعلية كان ممارسال تقليدية ييث متثل يف الدخل
اللغوي األصيل الرتكيز على الشكل املعىن التغ ية الراجعة الصرحية السيطرة على الص سيطرة
كاملة.

ثالثاً :ما مدى الرتباط بني قناعاهتم وممارساهتم التدريسيّة الفعليّة؟
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أسفرل نتائج الدراسة أن العد د د دالعة شبه ماعد ددمة بني درج د د د دة عاد د د د داعال مع د د د د دلمي اللغة العربية لغة انية املتعلقة
محوري طبيعة تعلم اللغة اكتساهبا سرتاتيجيال التدريع بني درجة ممارستهم هلا كان الاتيجة غري دالة
يصائيًا.
 -7أظهرل نتائج الدراسة أن هااك عالعة طردية (موجبة) بني درجة عااعال معلمي اللغة العربية لغة انية املتعلقة بأد ار
املعلم الطالب بني درجة ممارستهم هلا مما يشري أنه كلما اادل عااعال أتراد العياة بأد ار املعلم الطالب
ارتفع درجة ممارستهم هلا كان تلك العالعة دالة يصائياً عاد مستوى .1215
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كما أظهرل نتائج الدراسة أن هااك عالعة عكسية (سالبة) بني درجة عااعال معلمي اللغة العربية لغة انية
املتعلقة بإدارة الص اخلطاب الصفي بني درجة ممارستهم هلا مما يدل على جود تجوة بني عااعال املعلمني
ممارسا م التدريسية.
أخري أظهرل نتائج الدراسة أن العالعة ماعدمة بني درجة عااعال معلمي اللغة العربية يول تدريع اللغة العربية لغة
ً
انية تعلمها يف مجيع احملا ر السابقة بني درجة ممارستهم التدريسية الفعلية هلا.
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This research aims at studying extent of consistency between the beliefs of Arabic language teachers and
their teaching practices.
The thesis of the research surnamed up in the following question:
1- What are teacher’s beliefs about teaching and learning Arabic language as second language ?:
-

What are teacher’s beliefs about teaching and learning Arabic language as second language in
the nature of language?

-

What are teacher’s beliefs about teaching and learning Arabic language as second language in
language learning strategies?

-

What are teacher’s beliefs about teaching and learning Arabic language as second language in
rule of the teachers and students?

-

What are teacher’s beliefs about teaching and learning Arabic language as second language in
class room management and class room discourse ?

2- What are the teacher’s teaching practices ?
-

What are the teacher’s teaching practices in in nature of language?

-

What are the teacher’s teaching practices in in language learning strategies?

-

What are the teacher’s teaching practices in rule of the teachers and students?

-

What are the teacher’s teaching practices in class room management and class room discourse ?

3- What the relationship between beliefs and teaching practices?
To achieve the purpose of the research , the researcher has utilized the associated survey descriptive
method . the sample of the study is composed of 31 teacher who teach in 1437/1438. The tools of
the research are a questionnaire and observation form.
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The research concluded with a group of untraditional beliefs related to the teachers of Arabic
language. The research also concluded with discovering the inconsistency between the beliefs of the
teacher and teaching practices in teaching of Arabic language as second language .
Accordingly, the researcher has put the following recommendations:
Highlight the important of developing the beliefs and practices of teaching of araboic language. The
research has also come to the following proposals:
1- Conducting a research on the factors affecting the inconsistency between the beliefs of teachers
and their teaching practices
2- Conducting a research on hidden side as such as:
Teacher cognition, self- perception
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