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 أ

 اإلهداء

 ِإىل احلبيب امُلَفّدى

  
 َأهَديُت ُودَِّي ِعقَدا

   
 فيِه الَبياُن امُلَصّفى

  
 َأشهى َوَأعَذُب ِوردا

   
 َوَكم َلِقينا ِإىل َأن

  
 َصحَّت َمعانيِه َجهدا

   
 يا ُربَّ َلفٍظ َقَضينا

  
 ُسهدافيِه الَليالَي 

   
 َوُربَّ فكٍر َحَشدنا

  
 َلُه ِمن الَصرِب ُجندا

   
 َحّتى ِاسَتقاَم َوَأعطى

  
 من صابه امُلّر َشهدا

   
 ِإَليَك ُأهِديِه ُحّبًا

  
 َوَأنَت ِبالُروِح ُتهَدى

   
 

 

 :إىل ابين نايف

عن بعدي عنه، لعله  ابتقصريي معه، وتكفرًي ااعرتاًف

؛ ليعلم أّن احُلُجَب اليت ُضِربت بيننا  مايقرأها يف يوٍم

 باطنها الرمحة، وظاهرها احملبة.



 
 

 شكر وتقدير
 ج

 شكر وتقدير

اللهم إني أمحدك على ما هديت، وأشكرك على ما أسديت، وأستعينك        

 ،وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ،على رعاية ما أسبغت من النعم

، لك اللطف فيما قضيتأوأعوذ بك من عثرات اللسان، وغفالت اجلنان، وأس

، فعٍل تزل به القدمستغفرك من قوٍل يعقبه الندم، أو أواملعونة على ما أمضيت، و

 .فأنت الثقة ملن توكل عليك، والعصمة ملن فوض أمره إليك

والثناء ، يسرني يف مستهل حديثي أن أتقدم بعد شكر اهلل بالشكر الوفري        

الذي تزودت منه ما  لي نعم املورد، اكاناللذين ، والدًي العزيزيناجلزيل، إىل 

، فلهما كل احلب، وصادق ق طموحيأستمد به العون يف إكمال مسريتي وحتقي

 الدعاء، بأن ميتعهما املوىل بالصحة والعافية.

رفيقة دربي،  كما يسعدني أن أجزل عبارات الثناء والشكر واحلب إىل        

اليت كان تشجيعها الدائم نسمة تدفع بقاربي كلما زوجيت الغالية  وربيع حياتي،

 خري اجلزاء، ووفقها يف مسريتها ، فجزاها اهلل عينخبت الريح وانهارت القوى

 العلمية، وسدد على طريق اخلري خطاها. 

إخوتي وأخواتي، كما ال يفوتين أن أتقدم بآيات الشكر والعرفان إىل        

سندي وأملي، أسأل اهلل هلم التوفيق والفالح والنجاح، وأن جيزيهم عين خري 

 اجلزاء.

معهد وال يفوتين يف هذا املقام أن أسجل شكري وتقديري لكافة منسوبي       

، ، على ما لقيته منهم من دعٍم وعوٍن ومساعدٍةتعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام

نظري  القادر؛ سعادة الدكتور بدر العبد ،املعهد وبدرهوأخص بالذكر عميد 

لرؤساء القسم تين، وكافة الصعوبات اليت واجهل ه، وتذليلتهومساعد هدعم

صقري، خالد ال ، وسعادة الدكتورخالد القوسي سعادة الدكتورالسابقني 

فجزاهم اهلل عين خري  الي الدكتور غسان احملمود،قسم احلالرئيس ولسعادة 

 ، وأخلف عليهم خريا يف جهدهم وعلمهم وعملهم.اجلزاء
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ي أن أتقدم بعظيم وبكل معاني التقدير واالمتنان، وخالص العرفان، يسرن       

، الذي بابكر أمحدالشكر وأجزله، إىل معلمي وملهمي سعادة الدكتور: 

طالتين أياديه البيضاء على امتداد مرحلة الدراسة والبحث، فكان لي خري 

     :وخري قدوة، وله أقول ،معلم

 **    وأّي أياديَك اجلليلةِ  أذكُر    ألّي َجميٍل ِمن َجميِلَك أشُكُر        

 غدا كاهلي عن محلها وهَو موقُر**         َتين من ِبّر َفْضِلَك أْنُعمًا َوأْوَلي      

 سأشُكُرها ما ُدمُت َحّيًا َوإْن أُمْت **  سأنشرها يف موقفي حنَي أنشُر      

جيزيه عنا خري ما فاهلل أسأل أن يبارك يف علمه، وعمله، وصحته، وذريته، و 

 أستاذًا عن طالبه.جزى 

الدكتور:  األستاذ كما أتقدم بالشكر والتقدير، إىل كٍل من: سعادة          

؛ على تفضلهما النور املاحي عبد الدكتور:األستاذ ، وسعادة صاحل السحيباني

احلكم عليها، وإثرائها بآرائهما املفيدة، وتوجيهاتهما بقبول مناقشة الرسالة و

 .السديدة، سائاًل املوىل أن يبارك جهودهما، وجيزيهما عين خري اجلزاء

الذين غمروني بفضلهم،  ،وختامًا أتقدم بالشكر والعرفان لكل األحبة         

لذكر، أخي وصديقي ورفيق ، وأخص منهم باوحسن صنيعهم، وصادق دعواتهم

عاش ، الذي : فواز صاحل السلميالدكتور ، الذي ُفزُت بصحبته وأخوتهدربي

معي تفاصيل البحث خطوة خبطوة، فكان نعم املستشار األمني، واملوّجه 

أن يوفقه املوىل لدعوات ب، وصادق االناصح، فله مين كل احلب، والشكر

 .ويسدده وينفع به

ما كان فيه  نسيان،وال ، يعرتيه اخلطأ، والنقص،بشري وبعد: فهذا جهد        

من صواب فمن اهلل تعاىل، ثم بفضل أساتذتي، وما كان من خطأ فمن نفسي 

 .والشيطان، فاهلل الكمال وحده ومين التقصري والنقصان

 

  



 
 

 الدراسة مستخلص
 د

 مستخلص الدراسة

أثر املدخل اللغوي االجتماعي يف تنمية الكفاية االتصالية والوعي باستخدام اللغة  عنوان الدراسة:

 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية.

حتددت مشكلة الدراسة يف ضعف مستوى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية يف الكفاية           

الية بأبعادها املختلفة، وضعف وعيهم باستخدام اخليارات اللغوية املتنوعة مبا يناسب االتص

طبيعة املوقف اللغوي وسياقه واملشاركني فيه؛ وذلك بسبب قلة استخدام املداخل اللغوية الفاعلة 

عند تدريس اللغة العربية ملتعلمي العربية لغة ثانية، وهدفت الدراسة إىل الكشف عن الكشف عن 

أثر املدخل اللغوي االجتماعي يف تنمية الكفاية االتصالية، والوعي باستخدام اللغة لدى متعلمي 

 العربية لغة ثانية.

ولتحقيق اهلدف السابق؛ استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج التجرييب،          

تبار الكفاية االتصالية مزودًا وصمم عددا من األدوات البحثية هي: قائمة الكفاية االتصالية، واخ

بقواعد تصحيحه املناسبة، ومقياس الوعي باستخدام اللغة، ودليل التعلم املبين يف ضوء املدخل 

 اللغوي االجتماعي.  

( طالبًا، 19وبعد ضبط أدوات البحث، قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة البالغ عددها )        

واستخدم الباحث عددًا من األساليب اإلحصائية منها: املتوسطات احلسابية، االحنراف املعياري 

بلي والبعدي معامل سبريمان، معامل ألفا كرونباخ، اختبار )ت(؛ لتعرف الفروق بني القياسني الق

 ؛ لتعرف مستوى حجم التأثري. dلعينة الدراسة، معادلة إيتا حلساب حجم التأثري، معادلة 

ومت التوصل إىل عدد من النتائج منها: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

( بني متوسطي درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مؤشرات الكفاية 0,05)

 االتصالية، ومستوى الوعي باستخدام اللغة  لصاحل القياس البعدي.

من التوصيات املرتبطة بالتدريس والتدريب، وباملنهجيات البحثية،  وأوصت الدراسة بعدد     

العربية لغة ثانية على إجراءات املدخل اللغوي  وبالدراسات املستقبلية منها: تدريب متعلمي اللغة

االجتماعي؛ للتعامل مع املواقف اللغوية املختلفة ، اإلفادة من املدخل اللغوي االجتماعي يف تأليف 

ملقررات الدراسية ملتعلمي اللغة العربية لغة ثانية،  تدريب معلمي اللغة العربية على املناهج وا

تدريس اللغة العربية لغة ثانية، وفق املدخل اللغوي االجتماعي، من خالل األنشطة والتدريبات 

املساعدة،  تدريب معلمي اللغة العربية على فهم الوعي باستخدام اللغة، وتعرف مظاهره، وطرق 

اسه. تدريب معلمي اللغة العربية لغة ثانية على اكتشاف خمتلف الكفايات، والعمل على قي

حتديدها، وتطويرها، وإكسابهم القدرة على قياسها، وفيما يتعلق باملنهجيات البحثية أوصت 

الدراسة بقياس الكفاية االتصالية بأدوات قياس متعددة، كما مت اقرتاح إجراء دراسات مستقبلية 

 ما بدأته الدراسة احلالية.  تستكمل



 

 

Abstract 
 هـ

Abstract 

Study title: The impact of the sociolinguistic approach on promoting 

communication competence and language awareness utilization among learners of 

Arabic as a second language. 

The problem of this study has been determined in the low level of communication 

competence, with its different aspects, among learners of Arabic as a second 

language, and also in the shortcoming of their awareness in using various 

linguistic preferences in a manner that is appropriate to the nature of the linguistic 

situation, its context and its participants.  This is due to the limited use of effective 

language approaches in teaching Arabic to learners of Arabic as a second 

language. Therefore, the study aimed to reveal the impact of the sociolinguistic 

approach on promoting and developing communication competence and language 

awareness utilization among learners of Arabic as a second language  

To fulfill the previous objective, the researcher utilized the descriptive analytical 

approach and the experimental approach, and designed a number of research tools 

which include: the communication competence list, the communication 

competence test provided with its appropriate corrective rules, the language 

awareness scale, and finally a learning guide built upon the sociolinguistic 

approach. 

After adapting the research tools, they were applied to the study sample composed 

of (19) students. The researcher utilized a number of statistical methods, 

including: the arithmetic means, standard deviation, Spearman’s coefficient, 

Cronbach's alpha (α) coefficient, the t-test to identify the differences between the 

pre and post measurements of the sample, the ETA equation for calculating the 

effect size, the d equation d to identify the level of the effect size. 

Some results have been attained, some of those are: that there were statistically 

significant differences, at significance level of (5%), between the mean scores of 

the pre and post measurements of the experimental group in the indices of 

communication competence and that the level of language awareness utilization is 

in favor of the post measurements. 

The study promoted some recommendations related to teaching and training, 

research methodologies, and future studies, including: training learners of Arabic 

language as a second language on sociolinguistic approach procedures to deal with 

different linguistic situations, taking advantage of the sociolinguistic approach to 

plan and write curricula and courses for learners of Arabic as a second language, 

training Arabic language teachers on teaching Arabic a second language according 

to the sociolinguistic approach through activities and assistive exercises, training 

Arabic language teachers to comprehend awareness of the language use, know its 

manifestations and its measuring methods and finally training teachers of Arabic 

as a second language on discovering various competencies, working to identify 

them, developing them and reinforcing their ability to measure them. Considering 

research methodologies, the study recommended to measure communication 

competence utilizing diverse measurement tools. Moreover, it was also suggested 

that future studies should pursue what this study has started. 
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