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 مستخلص الدراسة

 : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاجلامعة
 : معهد تعليم اللغة العربيةاملعهد
 : علم اللغة التطبيقيالقسم

 : علم اللغة التطبيقيالتخصص
 : أد. صاحل بن ناصر الشويرخاملشرف
 : دكتوراهالدرجة

 83/5/7182 -81/1/8341: تاريخ املناقشة
عالعتهدا ممارسددا م الكشد  عددن عااعدال معلمدي اللغدة العربي دة يددول تددريع اللغدة  تعلمهدا    هددت  هد ه الدراسدة    

 التدريسي ة الفعلي ة   على ه ا؛ تقد حتددل أسئلة الدراسة يف األسئلة التالية:

 ما عااعال معلمي اللغة العربي ة يول تدريع اللغة العربية  تعلمها؟  يتفرع من ه ا السؤال األسئلة الفرعي ة الت الية: -

 تساهبا ؟ما عااعال معلمي اللغة العربي ة يول طبيعة اللغة  اك - أ
 ما عااعال معلمي اللغة العربي ة يول  سرتاتيجيال التدريع؟ - ب

 ما عااعال معلمي اللغة العربي ة يول أد ار املعلم  الطالب؟ - ل

 ما عااعال معلمي اللغة العربي ة يول  دارة الص   اخلطاب الصفي؟ - ث

 ألسئلة الفرعية التالي ة:ما ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسي ة الفعلية؟  يتفرع من ه ه السؤال ا -

 ما ممارسال معلمي اللغة العربي ة التدريسية الفعلية تيما يتعلق بطبيعة تعلم اللغة  اكتساهبا؟ - ج
 ما ممارسال معلمي اللغة العربي ة التدريسية الفعلية تيما يتعلق بإسرتاتيجيال التدريع؟ - ح

 يتعلق بأد ار املعلم  الطالب؟ما ممارسال معلمي اللغة العربي ة التدريسية الفعلية تيما  - خ

 ما ممارسال معلمي اللغة العربي ة التدريسية الفعلية تيما يتعلق بإدارة الص   اخلطاب الصفي؟ - د

 ما مدى  االرتباط بني عااعا م  ممارسا م التدريسي ة الفعلي ة؟ -

 املاهج املسحي االرتباطي لإلجابدة   عد عام البايث باتباع املاهج املسحي الوصفي لإلجابة عن السؤالني األ ل  الثاين 
معلًمدا للغدة العربيدة باعتبارهدا لغدة  انيدة يف معهدد تعلديم اللغدة العربيدة  48عن السدؤال الثالدث   تكو ند  عيادة الدراسدة مدن 

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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الكميددة للكشدد  عددن املمارسدددال  تكو ندد  أداا البحددث مددن االسددتبانة للكشدد  عددن القااعددال   اسددتمارة املالي ددة  
 التدريسي ة الفعلي ة.

 : من خالل املعاجلة اإليصائية أسفرل الاتائج التالية

قناعات معلمي اللغة العربّية لغة ثانية يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بنو سعود  ما: أًوًل 
 اإلسالمّية حول تعليم اللغة العربية وتعلمها؟

نتائج الدراسة أن معلمي اللغة العربية لغة  انية يف معهد تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام حممد بن أظهرل  -8
سعود اإلسالمية يواتقون على مجيع القااعال الواردة يف االستبانة بدرجال خمتلفة  د ن أن يكون هااك عااعة 

 غري مواتق عليها اطالع ا لدى عياة الدراسة.
(   كان  5-7راسة أن هااك اختالتًا يف ترتيب حما ر الدراسة الواردة يف اإلطار الا ري) أظهرل نتائج الد -7

 مرتبة على الاحو التايل  تق املتوسط  احلسايب  االحنراف املعياري:
 1230احنراف معياري  – 3273حمور أد ار املعلم  الطالب   - أ
 1258احنراف معياري  – 42.2حمور  سرتاتيجيال التدريع  - ب
 1273احنراف معياري  – .421حمور  دارة الص   اخلطاب الصفي  - ل
 .123احنراف معياري  -4218حمور طبيعة تعلم اللغة  اكتساهبا  - ث

عااعة من عااعال معلمي اللغة العربية لغة  انية يف عياة الدراسة كان  83كشف  نتائج الدراسة أن هااك  -4
للغاية   تتواتق مع  جهال ن ر البايثني يف بعض الدراسال درجة املواتقة عليها بشدة   كان  عااعال  جيابية 

احلديثة   اليت تتمثل يف خلق ترص للممارسة اللغة داخل الص    معاجلة األخطاء اللغوي ة باألساليب العالجية 
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

ه ه القااعة يف أنه جيب أن متثل العامية  لو نسبة ضئيلة من كالم املعلم داخل الص    هي تقع يف حمور  دارة الص  
 اب الصفي. اخلط
ممارسات معلمي اللغة العربّية لغة ثانياة يف معهاد تعلايم اللغاة العربياة جبامعاة اإلماام حمماد بناو  ما :ثانيااً 

 ؟سعود اإلسالمّية
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أسفرل نتائج الدراسة أن مستوى املمارسة التدريسية الفعلية لدى معلمي اللغة العربية لغة  انية يف عياة  -8
   هو متوسط  1231 احنراف معياري  7257بعة بلغ متوسطه احلسايب الدراسة  تق حما ر الدراسة األر 

يسايب أتى بدرجة استعمال عالية   عد جاءل متوسطال املمارسال التدريسي ة  تق حما ر الدراسة يف 
 املستوى العايل   املتوسط.

 

العربية  تقد جاءل على  أظهرل نتائج للدراسة أن هااك ترتيًبا معيًاا هل ه احملا ر  تق ممارسال معلمي اللغة -8
 الاحو التايل:

 

 1234 احنراف معياري 7.7طبيعة تعلم اللغة  اكتساهبا  - أ
 .125 احنراف معياري 7201 سرتاتيجيال التدريع  - ب
 1254 احنراف معياري 7245 دارة الص   اخلطاب الصفي  - ل
 1217 احنراف معياري 7285أد ار املعلم  الطالب - ث

 

اختالتًا يف ترتيب حما ر الدراسة  تق عااعال معلمي اللغة العربية لغة  انية  كشف  نتائج الدراسة أن هااك  -7
  ممارسا م التدريسي ة.

كشف  أن ممارسال معلمي اللغة العربية التدريسي ة  الفعلية كان ممارسال تقليدية  ييث متثل  يف الدخل  -4
رحية   السيطرة على الص  سيطرة  اللغوي األصيل   الرتكيز على الشكل  املعىن   التغ ية الراجعة الص

 كاملة.
 ما مدى  الرتباط بني قناعاهتم وممارساهتم التدريسّية الفعلّية؟: ثالثاً 

املتعلقة  لغة  انية لمي اللغة العربيةددددددددددمع الاعدددددددددة عادددددددددمة بني درجدددالعة شبه ماعدددددددأن العأسفرل نتائج الدراسة  -8
   كان  الاتيجة غري دالة  بني درجة ممارستهم هلا   سرتاتيجيال التدريع تعلم اللغة  اكتساهباطبيعة محوري 
   يصائًيا.

بأد ار لغة  انية املتعلقة معلمي اللغة العربية  الأن هااك عالعة طردية )موجبة( بني درجة عااعأظهرل نتائج الدراسة  -7
أتراد العياة بأد ار املعلم  الطالب  ال    أنه كلما اادل عااعاملعلم  الطالب  بني درجة ممارستهم هلا  مما يشري

 .1215ارتفع  درجة ممارستهم هلا   كان  تلك العالعة دالة  يصائياً عاد مستوى 
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لغة  انية  معلمي اللغة العربية الأن هااك عالعة عكسية )سالبة( بني درجة عااعكما أظهرل نتائج الدراسة  -4
بإدارة الص   اخلطاب الصفي  بني درجة ممارستهم هلا مما يدل على  جود تجوة بني عااعال املعلمني   املتعلقة

 . ممارسا م التدريسية
العربي ة لغة  اللغة تدريعيول  معلمي اللغة العربية الأن العالعة ماعدمة بني درجة عااعأخرًي أظهرل نتائج الدراسة  -3

 .هلاالفعلية  بني درجة ممارستهم التدريسية  سابقةيف مجيع احملا ر ال تعلمها   انية
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Abstract 

University: imam Muhammad ibn saud university  

College: institute of teaching of Arabic language  

Dept: applied linguistic 

Specialty:  : applied linguistic 

Supervised by: Dr. saleh alshuwairekh 

Degree: Ph.D Degree  

Discussion date : 18/8/1438. 14/5/2017   

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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 فهرس الموضوعات

 الص فحة الموضــــــــــوع

 ت شكر  تقدير -

 ح تهرس املوضوعال -

 ر تهرس اجلدا ل -

 ص تهرس األشكال -

 ض تهرس املاليق -

 82-1 الفصل األول: مقدمة الدراسة

 8 مة الفصلمقد   8-8

 8 ه أمهيت    موضوع الدراسة 8-7

 6 أسباب اختيار املوضوع 8-4

 6 الدراسة هدف 8-3

 7 أسئلة الدراسة 8-5

 7 الدراسةمصطلحال  8-0

 2 يد د الدراسة 8-2

 9 :ابقةالدراسال الس   8-1

 9 دراسدال تاا ل  عااعال معلمي اللغة العربيد ة  متعلميها  8-1-8
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ة بشدكل دراسال تاا ل  عااعال معلمي اللغة الثانية/ األجابي د 8-1-7
 عام

11 

 82 دراسال تاا ل  عااعال التعلم  التعليم بشكل عام 8-1-4

 26-89 الدراسةالفصل الثاين: أدبيات 

 02 مقدمة الفصل 7-8

 01 م  التعليمعااعال التعل 7-7 

 01 حملة تارخيية موجزة 7-8- 7          

 08 مفهوم عااعال معلمي اللغة   7-7-7          

 07 القااعة  املعرتة 7-7-7-8                

 09 القااعة  االجتاه 7-7-7-7                

 11 خصائص عااعال معلمي اللغة 7-7-4         

 14 القااعال تغري   7-7-3         

 42 مصادر عااعال معلمي اللغة 7-5- 7         

 40 تصاي  عااعال معلمي اللغة 7-7-0         

 67  :ممارسال معلمي اللغة 7-4

 67 مفهوم املمارسال التدريسي ة 7-4-8   
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 70 :مصطلحال ذال صلة بالتدريع 7-4-7   

 07 التدريع   سرتاتيجياته  طرائقه  أساليبه 7-4-7-8        

 74 التدريع  التعليم  التعل م 7-4-7-7        

 77 العالعة بني القااعال  املمارسال التدريسي ة 7-3        

 22 يف ه ه الدراسةة املطبق تصاي  عااعال معلمي اللغة العربي   7-5        

االفصل الثالث: منهجيّ   110-27 ة الدراسة، وإجراءاهته

 29 مقدمة الفصل 4-8

 29 املدخل البحثي   4-7

 98 ماهج الدراسة 4-4

 91 الدراسة:أد ال  4-3

 91 االستبانة 4-3-8     

 91 املالي ة 4-3-7     

 96 جمتمع الدراسة 4-5

 97 تصميم الدراسة 4-0

 99 :الدراسة مرايل تطبيق 4-2
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 99 :بااء األد ال(ة )املريلة األ  : املريلة التمهيدي   4-2-8   

 99 االستبانةبااء  4-2-8-8       

 121 املالي ة الكمي ةبااء  4-2-8-7        

 128 )االستطالعي ة( املريلة الثانية: الدراسة التجريبي ة 4-2-7   

 120 :الصدق 4-2-7-8       

 120 جتريب األداتني 4-2-7-8-8           

 121 صدق احملكمني(الصدق ال اهري  لألداتني ) 4-2-7-8-7           

 126 لالستبانة صدق االتساق الداخلي   4-2-7-8-4           

 127 :الثبال 2-7-7- 4       

 127  بال االستبانة 4-2-7-7-8          

 122 الكمي ة  بال استمارة املالي ة 4-2-7-7-7          

 129 املريلة األساسية 2-4- 4   

 112   االستبانة 4-2-4-8       

 112 ةاملالي ة الكمي   4-2-4-7      

 112  جراءال أ لية 4-2-4-4      
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 111  جراءال هنائية 4-2-4-3      

 177-111 هاالفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشته 

 114 مقدمة الفصل 3-8   

 117 :ة للمبحو نيحتليل البيانال األ لي   3-7   

 117 ةالرتبة العلمي   3-7-8       

 112 ساوال اخلربة 3-7-7       

 119  مااعشت ها: عااعال معلمي اللغة العربية بوصفها لغة  انيةعرض  3-4  

 182 حما ر الدراسةعرض نتائج  8- 3-4      

 181 عااعال معلمي اللغة العربية بشكل عامعرض نتائج  3-4-7      

 189 حمور عااعال معلمي اللغة العربية يف كل  عرض نتائج  3-4-4      

 119  مااعشت ها: ممارسال معلمي اللغة العربية بوصفها لغة  انيةعرض  3-3  

 142 حما ر الدراسةعرض نتائج  3-3-8     

 141 ممارسال معلمي اللغة العربية بشكل عامعرض نتائج  3-3-7     

 142 ممارسال معلمي اللغة العربية يف كل حمورعرض نتائج  3-3-4     

 178 الفعلي ة  مااعشت ها عالعة القااعال باملمارسال التدريسي ةعرض نتائج  3-5 
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 801-172 الفصل اخلامس: اخلامتة

 179 مقدمة الفصل 5-8 

 179 ملخص الدراسة 5-7 

 121 :هاتوصيال الدراسة   مضاميا   5-4 

 121 التوصيال اخلاصة بالتدريع   التدريب 5-4-8      

 124    أد اتهي  ملوصيال اخلاصة ماهجيال البحث العالت 5-4-7      

 124 التوصيال اخلاصة بالبحوث املستقبلية 5-4-4      

 127 مراجع الدراسة

 821 الدراسةماليق 

 


