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 مستخلص الدراسة
 .اللغة العربیة لغة ثانیةدراك المعرفي لدى معلمات االعنوان الدراسة: 

 : أ. د صالح بن ناصر الشویرخالمشرف: ھند بنت عبدهللا العریفي         الباحثة
معھد -: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة الجامعة.                  دكتوراه الدرجة العلمیة:

 تعلیم اللغة العربیة 
 ھـ1442 -ه1441الجامعي عامال علم اللغة التطبیقي   القسم والتخصص: 

 

 ،المعارف :ھدفت الدراسة الحالیة إلى الكشف عن مستوى اإلدراك المعرفي بجانبیھ
والقناعات لدى معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة في معاھد تعلیم اللغة بجامعات الریاض. ولتحقیق 

الكمیة  البیاناتیمزج أو یجمع بین استخدمت الباحثة المنھج المزجي، وھو منھج  ؛ھذا الھدف
ا بدرجة یحملن مؤھالت مختلفة بدءً لغة عربیة لغة ثانیة معلمة  )38الكیفیة. وتكونت العینة من (و

 ،معاھد تعلیم اللغة العربیة في جامعات الریاض ، ویعملن فيالبكالوریوس وانتھاًء بدرجة الدكتوراه
وھي: معھد تعلیم اللغة العربیة للناطقات بغیرھا في جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، ومعھد 

ي جامعة اإلمام محمد بن اللغویات العربیة في جامعة الملك سعود، ومعھد تعلیم اللغة العربیة ف
انة، والمقابلة . واستخدمت الباحثة االستبه1441-1440سعود اإلسالمیة، خالل العام الدراسي 

تخدام اسب من صدقھما وثباتھماحققت بالرجوع إلى مصادر مختلفة، وتأداتین للدراسة، صّممتھما 
 عدٍد من األسالیب الكمیة والكیفیة المناسبة.

  :ما یليعوأسفرت نتائج االستبانة 
بینت النتائج أن مستوى معارف معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة باختالف محاورھا مرتفعة  -

 بالرغم أن ھناك ترتیبًا معینًا لمحاور ھذه المعارف وفقاً لتصور عینة الدراسة. ،جداً 
ت معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة باختالف محاورھا تعكس نظرة بینت النتائج أن قناعا -

ً إلیمان عینة الدراسة،  عالیة  إال أنھا جاءت بعد كانت كبیرة  موافقةومع أن درجة الوفقا
 المعارف، كما أن التفاوت بین المبحوثات في القناعات أكثر منھ في المعارف.

عات أن المعارف والقناولدى عینة الدراسة، النتائج ارتفاع مستوى اإلدراك المعرفي  بینت -
 بمحاورھما تتكامل لتكون اإلدراك المعرفي لدى معلمة اللغة العربیة لغة ثانیة.

النتائج إلى أن نتائج المقابالت مشابھة لنتائج االستبانة إلى حد كبیر، فمستوى  كما أشارت
ً كبیراً ااإلدراك المعرفي لدى عینة الدراسة مرتفع   المبحوثات التي قُوبل معھن یتمتعنو، رتفاعا

 .اإلدراك المعرفي من بمستوى مرتفع
 
 

	  



Abstract 

Cognitive Perception among Female of Arabic Teachers is a Second 
Language 
Researcher: Hind bint Abdullah Al-Arifi 
Supervisor: Prof. Saleh bin Nasser Al-Shuwairkh 
Academic Degree: Ph.D 
University: Imam Mohammad bin Saud Islamic University- Arabic 
Language Institute	
Department and Major: Applied Linguistics 
Academic Year: 1441 - 1442 Hijri 

The present study aimed at revealing the level of cognitive perception 
in two aspects: knowledge, and convictions among female of Arabic 
language teachers as a second language in the language teaching institutes 
of Universities of Riyadh. To achieve this goal, the researcher used the 
blended approach, which blends or combines quantitative and qualitative 
data. The sample consisted of 38 female teachers as second language with 
different qualifications, from a bachelor's degree to a PhD degree. They 
worked in the Institutes of Arabic Language Teaching in Riyadh 
Universities, which; Arabic Language Teaching Institute for Non-Arabic 
Speakers in Princess Noura Bint Abdul Rahman University, Arabic 
Linguistics Institute in King Saud University, and the Institute of Teaching 
Arabic at Imam Mohammed Bin Saud Islamic University, during the 
academic year 1440-1441 Hijri. The researcher used the questionnaire and 
the interview with two tools for the study, which she designed by reference 
to different sources, and verified their sincerity and consistency using a 
number of quantitative approaches and appropriate approaches. 
The results of questionnaire showed the following: 

- The results showed that the level of knowledge of Arabic teachers 
as a second language with different axes is very high, although there 
is a certain order of the axes of this knowledge according to the 
perception of the study sample. 

- The results showed that the convictions of Arabic teachers as a 
second language with different axes reflect a high view according to 
the faith of the study sample, and although the degree of approval 
was great, it came after knowledge, and the discrepancy between the 
researchers in convictions is more than in knowledge. 

- The results showed a high level of cognitive cognition in the study 
sample, and that knowledge and convictions in their axes are 
integrated into the cognitive perception of the Arabic language 
teacher as a second language. 

- The results of the study indicated that the results of the interviews 
were very similar to the results of the questionnaire, the level of 
cognitive perception in the study sample was significantly higher, 
and the respondents had a high level of cognitive cognition. 
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 210 لدیھن  

4 .45 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب 
الستجابات أفراد العینة على العبارات المتعلقة بقناعات 
معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة في محور إدارة الصف 

 والخطاب الصفي

211 

 213 التي تساعد على نجاح الدرس اللغويالعوامل  46. 4
 213 الصورة التي یجب أن یكون علیھا الدرس اللغوي 47. 4

-  
  



 فھرس األشكال -
 رقم الصفحة الشكلعنوان  الشكلقم ر

 9 محاور الدراسات السابقة في البحث 1-1
 Shulman 87مكونات نموذج شولمان  2-1

معلمات تصنیف مكونات اإلدراك المعرفي لدى  2-2
 105 اللغة العربیة لغة ثانیة

التصنیفات التي استنبطت الدراسة منھا محاور  2-3
 108 معارف معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة

التصنیفات التي استنبطت الدراسة منھا محاور  2-4
 109 قناعات معلمات اللغة العربیة لغة ثانیة

 117 تصامیم البحوث المختلطة 3-1
 140 اإلجراءات المتبعة في ھذه الدراسة 3-2
 144 توزیع أفراد العینة حسب متغیر الرتبة العلمیة 4-1
 145 توزیع أفراد العینة حسب متغیر سنوات الخبرة 4-2
 146 توزیع أفراد العینة حسب متغیر مكان العمل 4-3

 
  



 فھرس المالحق -
قم ر

 الملحق
رقم  عنوان الملحق

 الصفحة

 246 بصورتھا األولیةاالستبانة  1

 253 االستبانة للتحكیم 2

 260 أسماء محكمي االستبانة  3

 262 آراء المحكمین في االستبانة 4

 273 االستبانة عند التجریب 5

 280 االستبانة بالصورة النھائیة 6

 287 المقابلة بالصورة المبدئیة 7

 292 أسماء محكمي دلیل المقابلة 8

 294 في المقابلةآراء المحكمین  9

 302 دلیل المقابلة عند التجریب 10

 307 المقابلة بالشكل النھائي 11

د الباحثة من تسلیم وتسلُّم االستبانة من المبحوثات 12  313 قائمة تأكُّ

-  
	


