
 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

268 

استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات  درجة
 األردنّية من وجهة نظرهم

 *عزيزين نوري صكر
               علي الهاشمي الرحمن عبد عبدد. أ.

 

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة 
العربّية للناطقين بغيرها من وجهة نظرهم. شمل أفراد الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

وم اإلسالمّية العالمّية، وآل البيت، ( عضوا من الجامعات: )األردنّية، والعل36األردنّية والبالغ عددهم)
واليرموك(. أعد الباحثان استبانة مكونة من جزأين، تضّمن الجزء األول بيانات خاّصة بأعضاء هيئة 

أّما الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس  ،تدريس)الجنس، سنوات الخبرة، الرتبة األكاديمّية(
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن  ،غيرهاالخاّصة بتعليم الّلغة العربّية للناطقين ب

الطرائق)الصامتة، والطبيعّية، والمعرفّية( نالت أعلى التقديرات، في حين نالت الطرائق)االستجابة 
وأّن هناك فرقا داال إحصائّيا عند مستوى  ،الجسدّية الكلّية، والتواصلّية، والمواقف( أقل التقديرات

متغير الجنس. وأّنه ال توجد فروق دالة إحصائّيا عند مستوى تعزى إلى  (α=0.05الداللة)
وقد توصلت الدراسة في ، عزى إلى متغيري)الخبرة التدريسّية، والرتبة العلمّية(ت (α=0.05الداللة)

 ضوء نتائجها إلى توصيات أهمها: 
ها على أن تنظم الجامعات دورات تدريبية ألعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغير 

 .)التوليفية، واالستجابة الجسدية الكلية، والمواقف( طرائق التدريس، مركزة على الطريقة
 .طرائق التدريس، أعضاء هيئة التدريس، الّلغة العربّية للناطقين بغيرها الكلمات المفتاحية:
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Degree of using Faculty Members of Arabic for Non-Native Speakers of 
Teaching Methods in Jordanian Universities from their perspective 

Abstract 

The study aimed to discern the teaching methods used by the faculty 
members of teaching Arabic for non-native speakers from their perspective. 
The sample of the study included faculty members who have been teaching 
Arabic for non-native speakers in Jordanian universities, which is (36) 
faculty members from universities of (Jordanian, World Islamic Sciences 
and Education, Al Al-Bayt and Yarmouk). The researchers designed a two- 
part questioner: the first part included information about the faculty 
members such as: (gender, years of experience, and an academic rank), 
while the second part included teaching methods of Arabic for non-native 
speakers. The study results were as follows: methods (silent, natural and 
cognitive) had obtained highest estimations, while (total physical response, 
communicative and attitudes) methods, had obtained lowest estimations. 
And there were significant statistical differences at the level of significance 
(α=0.05) due to gender variable. Also there were no significant statistical 
differences at level (α=0.05) due to following variables: (teaching 
experience and academic ranking). The study recommended that universities 
should organize training courses in the teaching methods for members of Arabic 
teaching for non-native speakers emphasizing the following methods (total physical 
response, attitudes and eclectic).  

Key Words: Teaching Methods, Faculty Members, Arabic for Non-Native 
Speakers. 
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 :المقّدمة
ُيقبللل علللى تعلللم الّلغللة العربّيللة أعللداد  متزايللدة مللن أجنللاس متعللّددة وأديللان مختلفللة، فيجللّدون لللتعّلم 

تقان فنونها، وقد شّجع على هذا اإلقبال إزاللة الحلواجز لغلاء الحلدود بلين الشلعوب متباينلة  ،علومها وا  وا 
المختلفلة، وقلد اختلفللت فصلار يسلعى كثيللرون ملن أفلراد تلللك الشلعوب للتعّلم لغلات األقللوام  ،الحضلارات

بذلك مشلاربهم وتعلّددت يايلاتهمم فملنهم ملن هلو دافعله حلّب اإلسلالم وشلّدة تعلقله بله، وريبتله لمعرفلة 
دراك تفاصيله، ومنهم من يّتخذ تعّلمها ياية لالطالع على حضارة األّمة العربّيلة وثقافتهلا  أمور دينه وا 

 أو التجاري أو العسكري.  ،الجانب السياسيودراستها من شّتى الطرق، ومنهم من يدفعه لتعّلمها 
وارتبطت اللغة العربية ارتباطا قويا باإلسالمم ألّنها ُلغة الّدين اإلسالمي الذي يضّم ماليين 
الُمسلمين اّلذين يتكلمون الّلغة العربّية أو ييرها من الّلغات، فهم جميعا يتلون القرآن الكريم في أصله 

جعل من تعّلم اللغة العربّية للناطقين بغيرها واجبا لعبادة هللا واتقان  العربي في كل صالة، وهذا ما
كتابه الكريم وأحاديث نبيهم )صلى هللا عليه وسلم( ومعرفة أمورهم الشرعّية، فاللُّغة العربّية أقدر 

ِللنَّاِس  الّلغات على فهم كتاب هللا المصدر التشريعي األّول الذي وصفه تعالى بقوله: "َوَلَقْد َضَرْبَنا
ُروَن* َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم َيَتَذكَّ (، 28)الزمر،"ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َيْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َيتَُّقونَ ِفي هََٰ

تها. وتتميز اللغة العربية بخصائ  ال تجتمع في ييرها من اللغات وعلى فهم الُسنة النبوية وتفصيال
واإلعراب الذي يشمل  -الضم، والفتح، والكسر-منها: أداة الّتعريف، والّتثنية، والجمع، والحركات 

أقسام الكالم الثالثة: االسم والفعل والحرف، زيادة على الخصائ  الصوتية التي تتميز بها حروفها، 
 (. 2014م الهاشمية،2006وفها بين الشفتين إلى أقصى الحلق)حسنين،إذ تتوزع حر 

وقد أخذ تعليم الّلغات مكانة متمّيزة في التربّية وعند أهل االختصا ، ففي تاريخ التربّية يظهر 
مة ما عني به المرّبون في أثناء تعليمهم، فإذا كانت اأُلمم تعنى بلغاتها  أن تعليم الّلغات كان في ُمقدِّ

ى إلى تسهيل نشرها بمختلف الوسائلم فإّن الّلغة العربّية الفصحى ينبغي أن تحظى بكل رعاية وتسع
 ،ووّحدت كلمتها، وحافظت على تراثها ،وحاضرها ،واهتمامم ألّنها جمعت شمل األّمة في ماضيها

تماما بلغتهم وهي الدعامة التي لوالها النهارت بقّية الدعائم، والعرب قديما وحديثا من أكثر اأُلمم اه
 (.2015وصيانة لها)الداية وجمل وجرادات، 

والجامعات مؤّسسات علمّية اجتماعّية أكاديمّية، تعمل على تزويد الُمتعّلمين بالمعارف 
والخبرات والمهارات التي يحتاجون إليها، مما ُيؤّدي إلى تفاعلهم مع البيئة االجتماعّية التي يعيشون 

وعادات المجتمع من جيل إلى  ،والحضاري  ،ى نقل التراث االجتماعيفيها، كما تعمل الجامعات عل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura39-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura39-aya28.html
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جيل، ومن ُأّمة إلى أخرى، ويرسه في نفوسهم ليسلكوا السلوك االجتماعي المقبول، الذي ُينمي 
واالستجابة لتحديات الحياة في المجتمع، كما تعمل  ،ويزيد ريبتهم للعمل ،ويطورها ،قدراتهم الفردّية

والروحّية داخل النفوس)طعيمة والبندي،  ،القيم واألفكار الثقافّية والحضارّية على تهذيب وتعزيز
2004.) 

سهامات واسعةم إذ أخذت على عاتقها االهتمام  وقد كان للجامعات األردنّية دور كبير وا 
بميدان تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرها بوساطة العمل المؤّسسي فيها، إذ لقي هذا النوع من 

لتعليم اهتماما كبيرا فأنشأت المراكز التي ُتدّرس الّلغة العربّية للوافدين األجانب في الجامعات ا
الحكومّية، ومن أهم هذه المراكز: مركز الّلغات في الجامعة األردنّية، ويتضمن هذا المركز ُشعبة 

مجاالت الثقافّية والحضارّية، الّلغة العربّية للناطقين بغيرها التي ُتعد بوابة لالنفتاح على اآلخر في ال
( ُمتعّلم من 300وتسعى هذه الُشعبة إلى تعليم الّلغة العربّية ونشرها، إذ إّنها تستقطب أكثر من )

ومركز الّلغات في جامعة اليرموك، وفيه يتم تنفيذ برنامج  ،( جنسّية وأكثر، في كل فصل دراسي35)
ة مع مؤسسات أجنبّية أكاديمّية حكومّية وخاّصة، من تعليم الّلغة العربّية من خالل اتفاقيات دوليّ 

فرجينيا الصيفي، وبرامج أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مع جامعات  –أهّمها برنامج جامعتي اليرموك 
ومركز الّلغات في جامعة آل البيت الذي يحتوي ُشعبة خاّصة  ،نيسوتا وريتشموند وتكساس الباوسومي

طقين بغيرها، إذ يقوم بالعمل في هذه الُشعبة مجموعة من الُمدّرسين بتدريس الّلغة العربّية للنا
الُمَدّربين على تدريس الّلغة العربّية للُمتعّلمين األجانب، وقد تم تصميم مواد )الكترونّية، ومرئّية، 

ّية ومركز تعليم الّلغة العرب ،ين األجانب أكاديمّيًا وثقافّياً ونصّية( خاّصة لتلبية حاجات الُمتعّلم
للناطقين بغيرها في جامعة العلوم اإلسالمّية العالمّية الذي يقوم بتدريس الّلغة العربّية لعدد كبير من 

م 2016م آل البيت، 2016م اليرموك، 2016طلبة الدول األوروبّية واآلسيوّية واإلفريقّية )األردنّية، 
 (.2016العلوم اإلسالمّية العالمّية، 

الّلغة العربّية للناطقين بغيرهلا قاملت الجامعلات األردنّيلة بتشلجيع دراسلة وزيادة على مراكز تعليم 
تخّص  الناطقين بغير العربّيةم إذ فتحت األقسلام األكاديمّيلة التلي تملنح درجلة الماجسلتير بتخّصل  

للى الناطقين بغير العربّية كالجامعة األردنّية ملثالم وبإقاملة الُملؤتمرات والنلدوات العلمّيلة، التلي تهلدف إ
النظر بقضايا الناطقين بغير العربّية والبحث في المشلاكل والمصلاعب التلي تقلف حلائال دون تعّلمهلم. 
وهللذا مللا شللّجع االسللتمرار بتوظيللف هللذه الّلغللة الفصلليحة بحياتنللا والسللعي لنشللرها وتعليمهللا للنلللاطقين 

هلللم بهللللا المرسللللل بغيرهلللام لتأخللللذ مرتبلللة أكثللللر تقلللّدما فللللي العللللالم، ولتصلللبح لغللللة تواصللللّية يفهمهللللا ويف
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والمسللتقبل، ولتأخللذ دورهللا الكامللل فللي التوظيللف العلمللي فللي األبحللاث والدراسللات التربوّيللة واإلنسللانّية 
 والعلمّية.

وُيعتبر عضو هيئة التدريس عنصرا أساسّيا ُمهّما في العملّية التعليمّية التعلمّية، وتلعب 
ارزا في فعالّية هذه العملّية باعتبارها تشكل أحد الخصائ  المعرفّية واالنفعالّية التي يتمّيز بها دورا ب

المدخالت التربوّية التعليمّية المهّمة التي ُتؤثر بشكل أو بآخر في الناتج التحصيلي على كل 
المستويات المختلفة من معرفّية ونفسّية وأدائّية وانفعالّية عاطفّية، والُمدّرس الناجح الذي يمتلك القدرة 

فعالّية واقتدار، وهو الذي يكّرس جهوده في سبيل إيجاد فر  تعليمّية أكثر على أداء دوره بكل 
مالءمة لمتعلميه من خالل اختيار الطريقة التدريسّية التي تناسب الُمتعّلمين وتحسن مستواهم في 

 (. 2001إدراك الّلغة والتواصل بها مع اآلخرين)ملحم، 
( بأّنها 14:2014فات منها ما يراه الدليمي)وُيعّرف األدب التربوي طريقة التدريس عّدة تعري

يصال المعارف إلى طالبه بأيسر السبل،  "األسلوب الذي يتبعه الُمعّلم، لمعالجة النشاط التعليمي وا 
( بل"اإلجراءات التي ُيؤّديها الُمدّرس أو الُمعّلم 28:2008وأقل الوقت والجهد والنفقات" وُيعّرفها عطية)

 تحقيق أهداف محّددة". لمساعدة الُمتعّلمين في 
ويرى الباحثان أّن طريقة التدريس هي مجموع اإلجراءات المتسلسلة المنتظمة، التي يّتخذها 
عضو هيئة تدريس الّلغة العربّية وسيلة لخدمة العملّية التعليمّية، داخل الحجرة الصّفّية من خالل 

ل واالندماج بالعملّية التعليمّية، موّظفا فيها الوصول بالُمتعّلمين إلى درجات ُمتقّدمة في التعّلم والتفاع
 الوسائل التكنولوجّية الحديّثة التي تساعد على التعّلم وتسهل تقّبل المعرفة.

( أن طرائق التدريس تنقسم إلى قسمين: األول تّتخذ الُمعّلم محورا لها 1989ويذكر عليمات)
ذ الُمتعّلم أساسا لها، وهذه الطريقة هي األكثر من أجل تنفيذ األهداف والغايات المطلوبة. والثاني تّتخ

قبوال واستحسانا في المجال التربوي كونها تعالج ُمشكلة سلبّية الُمتعّلم في المواقف التعليمّية من جهة 
وطريقة التدريس الجّيدة هي التي تساعد الُمدّرس على التحّكم في وتنمية قدراته من جهة أخرى. 

يطة، لكي تصبح الدراسة شّيقة ووّضاحة بالنسبة للُمتعّلم، ومناسبة لمستواه الظروف التعليمّية الُمح
ووثيقة الصلة بحاجاته، مما يجعله يقبل عليها بقوة أكبرم لهذا يجب أن تّتصف بالتدرج في تقديمها 
من األسهل إلى األصعب، وأن تُثير تفكير الُمتعّلمين وتجذب انتباههم، وأن ُتشرك الُمتعّلمين مع 

خدام أساليب دّرس في تقديم الدرس وعرضه، وبذلك تركز على نشاط الُمتعّلم، وتهتم في استالمُ 
: الُمناقشة والحوار والتمثيل وتبادل األدوار، واستخدام الوسائل التعليمّية المناسبة للمرحلة مختلفة مثل
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م الهياجنة وأبو 2013 ،شيخالتعليمّية والمادة العلمّية، وأن تراعي الفروق الفردّية بين الُمتعّلمين)ال
 .(Sunderland,1997م 2015جلبان، 

ولكي ينجح عضو هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في مهّمته العظيمة، يحتاج 
االستناد إلى طريقة تعليمّية يستطيع بوساطتها الوصول إلى الهدف التعليمي بمعالجته القصور 

وييره من عناصر التدريس، مما ُيسّبب مشكالت تحول من دون والثغرات التي قد تكون في المنهج 
حدوث تدريس فاعل، لذلك إذا كان أعضاء هيئة التدريس يتفاوتون بمعارفهم وشخصياتهم فإّن 
التفاوت بينهم من حيث الطريقة التدريسّية أبعد أثرا وأجّل خطرا، إذ عليها يتوقف تعّلم الُمتعّلم الناطق 

م 2009خّط الُموِصل إلى الهدف المنشود)سالمة والخريسات وصوافطة وقطيط، بغير العربّية فهي ال
Winner  ،1996 .) 

نجاح الُمعّلم في عملّية التعليم وطريقة التعليمم فينبغي عليه أن يراعي ولهذه العالقة الكبيرة بين 
أثناء تطبيقها  اأُلسس العلمّية والتربوّية عند اختيار هذه الطريقة أو تلكم لكي يضمن النجاح في

م الدليمي،  2003داخل الصفوف التعليمّية، ومن هذه األسس ما أشار إليها كل من)زيتون، 
 (، هي: 2014

 أن تستند الطريقة إلى نظريات التعّلم وتستفيد من قوانينها. -
 أن تأخذ بالترتيب المنطقي في عرض المادة الدراسّية.  -
 ، فيراعي بذلك ريبات الُمتعّلمين وميولهم. أن تأخذ باألساس السيكولوجي في عرض المادة -
 أن تراعي طريقة التدريس الفروق الفردّية بين الُمتعّلمين -
أن تُبقي الُمتعّلم ُمتفاعال إيجابّيا طوال ُمّدة الحّصة الدراسّية بمشاركته في الحوار وبطرح األسئلة  -

 واستثارة تفكيره حول األجوبة. 
 تعّلم ومشّجعه على تفوقه وابتكاره أن تكون طريقة التدريس مثيرة للمُ  -
 أن تالئم طريقة التدريس أعمار الُمتعّلمين ومراحل نموهم. -
 أن تُنّمي االّتجاهات اإليجابّية واألساليب الديمقراطّية في التعاون والمشاركة في الرأي. -

من الُمدّرس وبما أّن الُمتعّلم هو العنصر الثاني في العملّية التعليمّية لهذا يأخذ جزءا كبيرا 
رشادا، للُمتعّلم الذي يجتهد للنهل من ُلغة  القائد والُمَوّجه لعملّية التعليم تنسيقا وتوجيها، ُنصحا وا 
الّضاد، التي بات العالم اإلسالمي ويير اإلسالمي يهتم بدراستها ومعرفة مكنونها، خدمة لإلنسانّية 

عّددةم ولهذا ويسعى الُمدّرسون إلى زيادة تحفيز وتوشيجا لروابطها بين أجناسها المختلفة وأعراقها المت
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وتدريبه على إيجاد الحلول للُمشكالت  ،الُمتعّلم األجنبي، وتنمية قدراته في عملّية التعليم وتعزيزها
وبمستواه  ،وذلك من خالل اختيار طرائق التدريس التي من شأنها تعزيز ثقته بنفسه ،التعليمّية

 (. Black, 1994م 2013اإلدراكي والمعرفي )الشيخ، 
وعليه، يبدو أّن العالقة وثيقة بين تقّدم الُمتعّلم األجنبي في تعّلم الّلغة والطريقة التي يعتمدها 

رها أن يختاروا الطريقة التي الُمدّرسم لهذا ينبغي على أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغي
واختيار األسلوب الذي يحققون بوساطته أهدافهم، زيادة م الُمتعّلمين وتساعدهم في تنظيم عملهم ئتوا

على ذلك أّنه يجب أن تتضمن تلك الطريقة عّدة إجراءات مثل: تقديم الحوافز المعنوّية كالثناء 
واإلشادة بالُمتعّلمين حول األعمال واألنشطة التي أجادوا عملها، وتدعم تقديم  التغذية الراجعة التي 

وبين ما سينجم عنه من نتائج، وتركز على تقديم عّدة خيارات يختار  ،الُمتعّلمتربط بين ما سيقوم به 
منها الُمتعّلمون ما يناسبهم ويتوافق مع ريباتهم التعليمّيةم فالُمتعّلم هو المستهدف بنشاط الُمعّلم 

لوكّيا ال أن وس ،ووجدانّيا ،وبالطريقة التعليمّية التي يختارها، إذ يسعى أن يكون ُمتفاعال معه معرفّيا
يكون مجرد ُمستقبل للمعلومات والمعارف في المنهج المقرر، وعلى هذا يكون التعّلم الُمحّصلة 

م 2011)الفوزان،  النهائّية واألثر الناجم عن التفاعل المشترك بين الُمعّلم والُمتعّلم والطريقة التعليمّية
 (. 2013أبو راس، 

ادة إلى ُأخرى ومن فرع إلى آخر، والُمدّرس الفطن وتختلُف طريقة التدريس الُمختارة من م
يختار الطريقة التي تناسب الموضوع الذي يدّرسه وتناسب الوسط الذي تطبق فيه، فمن المواد ما هو 

ومنها ما هو عملي، ومن المواد ما يستلزمه معينات ومنها ما ال يستلزم، وينبغي أن تكون  ،نظري 
ة النمو، وكثافة الفصل، وباختالف المادة، وفرع المادة، الطريقة مرنة تختلف باختالف مرحل

وباختالف الغرض من التدريس، فتباين اختيار أعضاء هيئة التدريس للطرائق يرجع إلى اختالف 
 & Brown)طبيعة الُمتعّلمين وما بينهم من فروق فردّية، وباختالف إمكانيات المؤّسسة الّتعليمّية

Plains can, 19822003زيتون،  م .) 
فالعالقُة بين طريقة التدريس والمادة التعليمّية للناطقين بغيرها عالقة وطيدة، وينبغي أن تختار 
الطريقة وفق المادة وأهدافها التعليمّية المرسومةم إذ ليس من المُّمكن تدريس كل ما في ميدان 

ا كان اتقان الّلغة المكتوبة المعرفة اإلنسانّية، ولذا فعلى الُمعّلم أن يختار ما يريب في تدريسه، فإذ
هو الهدف رّكزت طريقة التدريس على الجانب المكتوب من الّلغة أكثر من تركيزها على الجانب 
ذا كان الهدف يتمثل في اكساب الُمتعّلم مهارات االتصال الّلغوي الشفهّية رّكزت الطريقة  المنطوق، وا 
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ر المعقول تدريس كل ما في المعرفة اإلنسانّية على الحوار والجانب المنطوق من الّلغةم ألّن من يي
ومراحل بعضها قبل بعض طبقا  ،مّرة واحدة، فيجب تنظيم هذه المعرفة ووضعها في مستويات

 (. 2013م الشيخ، 1986إلجراءات الطريقة)السيد، 
ا ما وقد تعّددت طرائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها، وتنوعت أهدافها التعليمّية، فمنه

اهتّم بتعليم الُمتعّلمين معلومات عن الّلغة العربّية نفسها، ومنها ما رّكز على تعليم مهارتي االستماع 
والتحّدث واهمال مهارتي القراءة والكتابة، ومنها ما كان عكس ذلك، ومنها ما رّكز على الجانب 

 ومن أشهر هذه الطرائق: التواصلي الذي ينبغي أن يقوم به الُمتعّلم مع أهل الّلغة األصليين،
 (The Grammar –Translationالقواعد والترجمة )

من أقدم طرائق تعليم الّلغات األجنبّية، تهدف إلى تدريس قواعد الّلغة الُمتعّلمة، وتدفع بالُمتعّلم 
إلى حفظ هذه القواعد واستظهارها، وهو ما ُيؤّدي إلى حرمان المتعلم من تلقي اللغة ذاتها، ويتم 

عليم في هذه الطريقة باستخدام الّلغتين: األم واألجنبّية. ومن أهم المآخذ التي أخذت على هذه الت
الطريقة أّنها تولي االهتمام لمهارتي الّلغة القراءة والكتابة بينما تهمل مهارتي االستماع والتحّدث، 

واصل أّن هذه وهذا يعني صعوبة التواصل مع أهل الّلغة األصليين، ومما يزيد من صعوبة الت
الطريقة تعنى بالتعليم عن الّلغة المنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم الّلغة ذاتها وممارستهام ولهذا 
يجهل ُمتعلمو الّلغة األجنبّية بهذه الطريقة كيفّية استخدام الّلغة الُمَتَعّلَمة للتعامل مع أهلها)يول، 

 (.Morgan & Neil 2006م 2011م الفوزان، 1995
 (The Directشرة )المبا

مكن تعّلم الّلغة من اعد والترجمة، وترى أّنه من المّ جاءت الطريقة المباشرة ردا على طريقة القو 
وتعتمد هذه الطريقة على الّلغة األُم وال  ،والرسوم ،والصور ،والحركة ،التمثيل دون الترجمة، بوساطة

بقواعد الّلغة النظرّية بل تكتفي بتعليمه قوالب  تستخدم الترجمة مهما كانت األسباب، وال ُتزود الُمتعّلم
مال وتدربه عليها، وتستخدم أسلوب المحاكاة والحفظ، حتى يستظهر الُمتعّلمون جُ  ،وتراكيبها ،الّلغة

مالها المهارات وا ه ،ويؤخذ على هذه الطريقة تركيزها على مهارة الكالم ،كثيرة في الّلغة الُمتعّلمة
ُيؤخذ على الطريقة المباشرة القول إّن االعتماد على التدريبات النمطّية، من  ومما ،الّلغوّية األخرى 

دون تزويد الُمتعّلم بقدر من القواعد النحوّية يحرم الُمتعّلم الناطق بغير الّلغة الُمتعّلمة من إدراك 
 (.Singh & Srivastava, 2011م 2011حقيقة التراكيب النحوّية والقواعد التي تحكمه)الفوزان، 
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 (The Audio Lingualالسمعية الشفوية )
ظهرت هذه الطريقة بداية لتعليم الجيش األمريكي الّلغات األجنبّية الستخدامها خارج بلدهم. 
وتنظر الطريقة السمعّية الشفوّية إلى الّلغة على أّنها مجموعة من العادات يمكن اكتسابها وممارستها 

ى مجموعة مبادئ منها: أّن الّلغة تحّدث وليس كتابة، وأّن أّول كما ُيمارسها أصحابها، ولهذا تقوم عل
ما يجب أن يتعّلمه الُمتعّلم الّلغة ذاتها وليس ما يدور حولها، وأّن الّلغة هي ما ُيتحّدث به بالفعل 
وليس ما ينبغي أن يتحّدثوا به. وتنطلق السمعّية الشفوّية بتعليم الّلغة من األسهل إلى األصعب، 

ا يرّكز التعليم على حوارات يكررها الُمتعّلم مع زميله، شريطة أن يلغى دور الّلغة الوسطية ويالبا م
إّن  :واستنادا إلى القول ،ُلغة نظامها الّلغوي الخا  بها في أثناء الحوارات التعليمّية ذلك أّن لكلّ 

ة مهّمة في تعليم الُمتعّلم الّلغة يمكن تنميتها بالتدريب الُمستمر، لهذا تأخذ التدريبات النمطّية مكان
مهارات الّلغة الُمتنّوعة بمساعدة الُمختبرات الّلغوية التي ينبغي أن يقضي فيها الُمتعّلم وقتا طويال. 
وبما أن الُمتعلم األجنبي عندما ينطق بلغته ال باللغة العربية، فهناك بعض الحروف العربية ينبغي 

ال فالمجلة ستكون بمعنى مختلف فمثال على المعلم أن يؤكد من خالل التكرار مجموعة  إجادتها وا 
م؟، هل زرت : أين األلم؟، أين العلمثلأساليب منها مثال السؤال حتى يتأكد من إجابة المتعلمين 

رام؟ كيف حالك؟، كيف حالك؟، أين الطالب؟، أين الضارب؟ وهكذا حتى هاألهرام؟، هل زرت األ
 (. Richards & Rodgers, 1999مBrown, 2000)يتمكن من سماع ولفظ األحرف بشكل سليم

 ( The Eclecticاالنتقائّية / التوليفّية )
جاءت هذه الطريقة لتستفيد من إيجابيات طرائق تعليم الّلغات األجنبّية التي سبقتها، إذ ترى 

قة نموذجّية التوليفّية أّن لكل طريقة محاسنها التي تفيد في تعليم الّلغة األجنبّية، وأّنه ال توجد طري
تخلو من المآخذ، وعليه فطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، فليس هناك طريقة تناسب 

والُمدّرسين. ويرى الُمؤّيدون للتوليفّية أّن تعليم األجانب سيكون  ،والبرامج ،والُمتعّلمين ،جميع األهداف
فق مع الموقف التعليميم ولهذا يكون للُمعّلم أكثر فاعلّية عند تنويع استخدام طرائق التدريس بما يتوا

الحرّية في استخدام الطريقة التي يجد فيها نفعا للُمتعّلمين، كما أّن من حق الُمعّلم أن يختار من 
األساليب ما يراه مناسبا للموقف التعليمي، ومن المآخذ على التوليفّية أّن الُمتعّلمين فيها ال يملكون 

 & Singhم2011والتحّدث بها في المواقف العادّية)الفوزان، ،م الّلغةالقدرة الكافية على فه
Srivastava, 2011.) 
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 (Communicativeالتواصلية )
ُتعد الطريقة التواصلّية االّتصال بالّلغة األجنبّية لتحقيق ياياته المختلفة هدفها األول، وال تنظر 

ّنما تعّدها وسيلة للتعبير هذه الطريقة إلى الّلغة على أّنها مجموعة تراكيب وقو  الب مقصودة لذاتها، وا 
عن الوظائف الّلغوية المختلفة، وتعرض الّلغة العربّية في هذه الطريقة بالتدرج الوظيفي التواصلي، 
ويتم العمل فيها عبر األنشطة المتعّددة داخل الوحدة التعليمّية، وترّكز التواصلّية على خلق مواقف 

ام الّلغةم كتوجيه األسئلة، وتبادل المعلومات واألفكار، وتسجيل المعلومات واقعّية حقيقّية الستخد
واستعادتها، وتستخدم المهارات لحل المشكالت، والُمناقشة، والمشاركة وييرها. ويكون الُمتعّلم في 

ا كبيرام التواصلّية محور العملّية التعليمّية. ويأخذ االهتمام بتنمية الملكة الّلغوية االجتماعّية اهتمام
ولهذا يرتبط المحتوى التعليمي المختار على وظائف ومواقف اجتماعّية ال على القواعد 

 (.Brown, 2000م Morgan & Neil, 2006م 2011الّلغوّية)الفوزان، 
وعلى ما تقدم، يرى الباحثان أّن طرائق التدريس ُتعّد عنصرا أساسّيا في عملّية تعليم الّلغة 

يرها، فهي تساعد الُمتعّلم على تعّلم الّلغة وتذلل المخاوف التي قد تكون سببا في العربّية للناطقين بغ
عزوفه عن تعّلمها. وهنا تكمن مسؤولّية عضو هيئة التدريس ودوره الفّعال في التعّرف إلى طرائق 

دراك مبادئها، واألدوات والوسائل التي تستخدم في أثناء التدريس بها،  التدريس وفهمها فهما عميقا، وا 
حتى تؤدي النتاجات التعليمّية المنشودة، وتصل بالُمتعّلم الناطق بغير الّلغة العربّية إلى أحسن 
درجات استخدامه لّلغة العربّية، وألهمّية هذا العنصر في تحقيق األهداف التربوّية تسعى هذه الّدراسة 

 العربّية للناطقين بغيرها. إلى تعّرف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة 
 الّدراسة  مشكلة

ُتشّكل طرائق التدريس عنصرا أساسيا في العملّية التعليمّية الحديثة لتدريس الّلغة العربّية 
للناطقين بغيرها، وعلى الريم من أهّمية هذه الطرائق وما تؤديه من تسهيل عملية تعليم الّلغة وجعلها 

األجانب من حيث االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، إاّل أّن أكثر فاعلية وتحفيزا للمتعلمين 
الُمتعّلمين الّناطقين بغير العربّية ما زالوا يشكون صعوبة تعّلم هذه الّلغة، ورّبما يكون ذلك بسبب 

 الطرائق الّتدريسية الُمتبعة في تدريسهم. 
م 2005ان، م العدو 2001م الجبوري، 1997وقد أشارت دراسة كل من:)الحطيبات، 

( إلى ضعف لدى Duraes 2010درويس م  Abu-Melhim 2009م أبو ملحم 2014الحالق،
ُمتعّلمي الّلغة العربّية الناطقين بغيرها في تعّلم الّلغة العربّية، وقد يعود سبب ذلك إلى طرائق التدريس 



 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

278 

ن من شكوى الُمتعّلمين من التي يستخدمها معّلمو الّلغة العربّية للناطقين بغيرها، وِلما الحظه الباحثا
صعوبة الفهم والتفاعل وقّلة االندماج داخل الحجرة الصّفّيةم فعليه تسعى هذه الدراسة إلى الكشف 
عن طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات 

 األردنّية.
 الدراسة  أسئلة

 عن السؤالين اآلتيين: حاولت الدراسة اإلجابة 
السؤال األول: ما درجة استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق 

 التدريس في الجامعات األردنّية من وجهة نظرهم؟
( بين درجة α=0.05السؤال الثاني: هل توجد فروق دالة إحصائّيا عند مستوى الداللة)

غة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية استخدام أعضاء هيئة تدريس الل
 تعزى إلى متغيرات)الجنس والخبرة الّتدريسّية والّرتبة األكاديمّية(؟

 الدراسة  هدف
هدفت الدراسة الحالّية الّتعّرف إلى واقع ُممارسة أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين 

ي الجامعات األردنّية، وما إذا كان هناك فرق في استخدام طرائق التدريس بغيرها لطرائق التدريس ف
 ُيعزى إلى ُمتغّيرات الجنس والخبرة التدريسّية والرتبة األكاديمّية.

 الّدراسة  أهّمية
ّتتضح أهّمية الّدراسة في استقصاء طرائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها التي يستخدمها 

دريس، إذ تعّد الطرائق التدريسّية إحدى عناصر نجاح العملّية التعليمّية وفاعليتها، أعضاء هيئة الت
 وعليها يتوقف تقدم العملّية التعليمّية، وتحسين قدرات الُمتعّلمين في الّلغة العربّية. 

 وتتمّثل أهّمية الّدراسة بما يأتي: 
ة للناطقين بغيرهام وقد يكون من شأنها قد ترفد األدب التربوي حول ما يتعلق بتعليم الّلغة العربيّ  -

 االرتقاء بطرائق التدريس المستخدمة في هذا المجال. 
اإلجابة عن أسئلة الّدراسة وما تضيفه لجسم المعرفة بما يتعلق بطرائق التدريس التي يستخدمها  -

في تقدمهم أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية، مما يفيد 
 في عملّية التدريس. 
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تساعد أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها الذين ُيدّرسون في الجامعات األردنّية  -
في تحسين عملّية التعليم بتوجيه أنظارهم إلى استخدام الطرائق التدريسّية األكثر استخداما 

 وفاعلّية.
لعربّية للناطقين بغيرها باطالعهم على الواقع التدريسي تفيد القائمين على إعداد مناهج الّلغة ا -

ولفت انتباههم إلى ضرورة بناء المناهج وفق طرائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها 
 المستخدمة في العملّية التعليمّية. 

 الّدراسة  مصطلحات
ك الُمعّلم، ويدخل ( بأّنها: "نموذج من نماذج سلو 140:2008): يعرفها مارون طريقة التدريس

دارتها وأساليب تعليمها  في نطاقها الكفايات واألنشطة والمهارات واألعمال وتخطيطها وتنسيقها وا 
 واألدوات المستخدمة في تنفيذها".

: مجموعة اإلجراءات التدريسّية المخّططة سلفا طريقة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها
الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية بغية تحقيق  التي يتبعها أعضاء هيئات تدريس

أهداف التدريس والوصول بُمتعّلمي الّلغة العربّية إلى الرضا والقبول، وترتكز بعض هذه الطرائق على 
الوسائل التكنولوجّية ومختبرات الصوت وبعضها اآلخر على الرسوم وألواح الكتابة وتبادل األدوار 

 ر والتمثيل.والحوا
(: "األشخا  الذين يعدون جزء من األجهزة 583:1990مدكور) أعضاء هيئة التدريس:

الُمنّفذة لرسالة التعليم في المجتمع، وهم العامل األول واألساس القائم على نقل المعلومات والمعارف 
 "العلمية والخلقية للُمتعّلمين

: األشخا  الذين يحملون شهادة جامعّية رهاأعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغي
عليا ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما ويقع على عاتقهم القيام بوظائف: تدريس الّلغة العربّية 

 للمتعلمين الناطقين بغير الّلغة العربّية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع في الجامعات األردنّية. 
اللغة التي أخذت شأنا عظيما في البالد اإلسالمية الناطقة  اللغة العربية للناطقين بغيرها:

بغير العربية منذ العصور األولى لإلسالمم لكونها لغة الدين والدولة، وهي التي ُيقبل على تعلمها من 
 (.2014يير الُمسلمين الستخدامها أليراض ُمتنوعة )الهاشمّية،
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التي ُتدرس للناطقين بغير العربّية في مراكز الّلغة العربّية  اللغة العربية للناطقين بغيرها:
الّلغات في الجامعات األردنّية، وتتناول المهارات اللُّغوّية األربع، وتُقدم بمستويات بحسب قدرات 

 الُمتعّلمين.  
 الّدراسة  ُمحّددات

 تتشّكل محّددات الّدراسة وفق الحدود اآلتية:
ئات تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها : اقتصرت على عّينة من أعضاء هيالحّد البشري 

 بمراكز الّلغات في الجامعات:)األردنّية، والعلوم اإلسالمّية العالمّية، وآل البيت واليرموك(.  
: اقتصرت على تعّرف طرائق التدريس)القواعد والترجمة، المباشرة، القراءة، الحّد الموضوعي

ية، التوليفية، الصامتة، الطبيعية، المعرفية، الصوتية، السمعية الشفوية، السمعية الشفوية البصر 
التواصلية، االستجابة الجسدية الكلية، المواقف، األدب( اّلتي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة 

 العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية. 
 2016-2017: الفصل الدراسي األول للعام الدراسيالحّد الزماني

 حّدد تعميم نتائج الّدراسة بما ألداة الّدراسة من صدق وثبات وموضوعّية.وسيت
 السابقة  الّدراسات

يعرض هلذا الجلزء الّدراسلات الّسلابقة ذات الّصللة التلي تناوللت طرائلق تلدريس الّلغلات األجنبّيلة، 
يشللمل وفللق ترتيللب زمنللي  ،والتللي تّتصللل بموضللوع الّدراسللة لإلفللادة منهللا، وتللم عللرض هللذه الّدراسللات

 الّدراسات القديمة ثم الحديثة، وكما يأتي: 
( بدراسلللة هللللدفت إلللللى المقارنللللة بلللين أثللللر طريقللللة االسللللتجابة Rashed,1990فقلللد قللللام رشلللليد )

والطريقلللة السلللمعية الشلللفوية فلللي تحسلللين االسلللتيعاب السلللماعي للللدى طلللالب اللغلللة  ،الجسلللدية الكليلللة
( طاللب مسلجلين فلي السلنة األوللى 100ملن )اإلنجليزية المبتدئين بمصر، وقلد تكونلت عينلة الدراسلة 

ملن المرحلللة اإلعداديلة، تللم تلوزيعهم عشللوائيا إللى مجمللوعتين ضلابطة وتجريبيللة، المجموعلة الضللابطة 
جلراء اختبلار إاالستجابة الجسلدية الكليلة، وتلم  والمجموعة التجريبية بطريقة ،بالطريقة السمعية الشفوية

عتين ملللع مقللابالت صلللفية للطلبلللة، وبعلللد جملللع البيانلللات لالسللتيعاب السلللماعي، قبللللي وبعلللدي للمجملللو 
جللراء التحللليالت اإلحصللائية تبللين تفللوق طريقللة االسللتجابة الجسللدية الكليللة فللي تحسللين االسللتيعاب  وا 

 السماعي للطالب.
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( إلللى تعللّرف اّتجاهللات ُمعّلمللي الّلغللة اإلنجليزّيللة حللول Hussein 1990وسللعت دراسللة حسللين)
السلللتنتاجّية، إلنجليزّيللة فللي مصللر، هللي: الطريقللة االسللتقرائّية، والطريقللة اثللالث طرائللق لتعللليم الّلغللة ا

( ُمعلللللم مللللن ُمعّلمللللي المللللدارس الثانويللللة فللللي (200تكونللللت عّينللللة الّدراسللللة مللللنو  ،والطريقللللة الوظيفّيللللة
اعتمللدت الدراسللة علللى اسللتبانة بتللدرج خماسللي علللى مقيلللاس و  ،لمنصللورة، اختيللرت بطريقللة عشللوائّيةا

 ،معلوملللات شخصللللّية ومهنّيلللة ومهارّيللللةمعلمللللا علللن االسللللتبانة التلللي احتللللوت  (185ليكلللرت. أجلللاب )
ظهرت نتائج الّدراسة ترتيب هلذه الطرائلق بحسلب األفضللّية عنلد الُمعّلملين فكانلت كلاآلتي: الوظيفّيلة أو 

النظرّيللة ثللم االسللتقرائّية االسللتنتاجّية ثللم الفّعالللة. وظهللر بشللكل عللام لللدى الُمعّلمللات اإلنللاث اّتجاهللات 
ّضلللة أكثلللر ملللن الُمعّلملللين. وأّن اّتجاهلللات طريقلللة ملللا لتعلللليم الّلغلللة كلللان متلللأّثرا بعملللر الُمعّللللم وخبلللرة مف

التلدريس والبراعللة فللي الّلغللة ومعرفللة طرائللق التللدريس ونللوع المؤّسسللة التعليمّيللة التللي تخللّرج فيهللا ومللدى 
 توافر المواد التدريسّية. 

طريقتلي الترجملة والمباشللرة فلي تنميلة مهللارتي ( التعلّرف إللى أثللر 2005دراسلة العللدوان)وهلدفت 
( 30االسلللتماع والتحلللدث للللدى متعلملللي اللغلللة العربيلللة النلللاطقين بغيرهلللا، تكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن )

( متعلملللا ، ُدرسللت األولللى بطريقلللة 15متعلمللا، وقللد قسلللمت إلللى مجمللوعتين، ضلللمت كللل مجموعللة )
والثبلات  ،سة اختبارا تلوافرت فيله دالالت الصلدقالترجمة، ودرست الثانية بطريقة المباشرة. أعدت الدرا

طبق قبليا وبعديا، وأسفرت الدراسة عن وجلود فلرق ذي دالللة إحصلائية لصلالح التطبيلق البعلدي عللى 
 إذ ارتفع مستوى أداء أفراد العينة إلى المستوى المقبول تربويا.  ،والتحدث ،مهارتي االستماع
شللف عللن الممارسللات التدريسللّية ألعضللاء هيئلللة بدراسللة هللدفت إلللى الك Lei (2007وقللام لللي)

والتعللّرف إلللى الفللروق فللي اسللتراتيجيات  ،التللدريس فللي كليتللي المجتمللع فللي الواليللات الغربّيللة األمريكّيللة
اسللتخدمت الّدراسللة اسللتبانة مكونللة مللن سللؤالين  ،تخدمة والمسللتوى التعليمللي لءعضللاءالتللدريس المسلل

فللي واليللات  Y، وX( عضللو هيئلة تللدريس بكليتللي المجتمللع 400بنهايلة ُمغلقللة ووّزعللت عشللوائّيًا علللى)
األعضاء المتعاونين كلان دااًل إحصلائّيا أكثلر  توّصلت نتائج الّدراسة إلى أن تركيزو  ،الغرب األمريكي

علللى أسلللوب المحاضللرة مللن األعضللاء العللاملين بنظللام الللدوام الكامللل الللذين رّكللزوا فللي تدريسللهم علللى 
أسللوب المناقشلة والمشلاركة، وأسللوب العلرض، وأسللوب المختبلر، وأّنله ال توجلد فلروق بلين األعضلاء 

سلللتخدام أسلللوب الفيلللديو والكمبيللوتر، وأّن هنلللاك فروقللا داللللة العللاملين باللللدوام الجزئللي أو الكاملللل فللي ا
إحصائّيا بين األعضاء من حيث التأهيل المهني في مجال استخدام أسلاليب التلدريس، إذ إّن األسلاتذة 

 وأسلوب التعليم عن بعد.  ،والمشاركة ،المؤهلين بدرجة دكتوراه يرّكزون على أسلوب المناقشة



 .2017العدد األول، األردنية، المجلد الثاني، مجلة التربوية ال، األردنيةالجمعية التربوية 

282 

( دراسة فلي األردن هلدفت إللى تقيليم فعاليلة الطريقلة Abu-Melhim 2009وأجرى أبو ملحم )
( طالبللا ، 15السلمعية الشلفوية فلي تلدريس التحلدث باللغلة اإلنجليزيلة، وقلد تكونلت عينلة الدراسلة ملن )

والتدريبات المرتبطة بالطريقة السمعية الشفوية لمدة شهرين في  ،طبقت عليهم مجموعة من النشاطات
وبعلللد انتهلللاء التجربلللة خضلللع المشلللاركون الختبلللار بعلللدي ، وقلللد  ،انبعملللإحلللدى الملللدارس الحكوميلللة 

 ،توصلت الدراسة إلى فعالية الطريقة السمعية الشفوية في تنمية قلدرات الطلالب عللى التعليلق والتنغليم
وا علللادة  ،والتحلللدث بشلللكل منطقلللي متسلسلللل ، بينملللا للللم يكلللن هنلللاك أثلللر دال للطريقلللة فلللي أبعلللاد النقلللد

 الصياية.
( إللى استقصلاء مواقلف مدّرسلي الّلغلة العربّيلة للنلاطقين Duraes 2010ة دوريلس)وسعت دراس

االسلتجابة و السلمعّية الشلفوّية، و المباشلرة، و بغيرها اّتجاه ثماني طرائق تدريسّية، هي: القواعد والترجمة، 
لمتغيرات التواصللللّية، وقيللاس ارتبللاط تفضلليل المعلمللين بلللاو الصللامتة، و االجتماعّيللة، و الجسللدّية الكلّيللة، 

فلي ( مدّرسلا ومدّرسلة ملن مدّرسلي ومدّرسلات الّلغلة العربّيلة 48تكّونت عّينة الّدراسة من)و  ،الديمغرافّية
وفقللا لمقيللاس ليكللرت تكونللت مللن جللزأين:  ،اسللتخدمت الّدراسللة اسللتبانةو  ،الواليللات المّتحللدة األمريكّيللة

كشلفت نتلائج و  ،رافّيلةمعلوملات الديمغاألول، اشتمل على أربعين بندا. والثاني، خمسلة أسلئلة تتعللق بال
وطريقلة القواعلد والترجملة. وأّنله  ،الدراسة أّن هناك عالقة كبيرة بين تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرها

ال توجللد عالقللة بللين اخللتالف الجللنس والمواقللف اّتجللاه الطرائللق الثمانيللة لتعللليم الّلغللة العربّيللة للنللاطقين 
مون الذين لم ُيدّربوا طريقلة القواعلد والترجملة، أّملا اللذين ُدّربلوا ففّضللوا الطريقلة بغيرها. وقد فّضل الُمعل

( ملن العّينلة عالقلة قوّيلة بلين سلنوات 6وأظهلر) ،ريقلة االسلتجابة الجسلدّية الكلّيلةوط ،السمعّية الشفوّية
 تعليم الّلغة األجنبّية.  وبين طريقة القواعد والترجمة في ،الخبرة في تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرها

( بدراسة هدفت إلى تعّرف أثلر التّلدريس باسلتخدام اسلتراتيجيتي التنبلؤ 2013وقام محمد وعلي )
وتدوين الُمالحظات ونوع الّلغة األم )آسيوّية، أفريقّية، أوربّية( في تنمية بعض مهارات االسلتماع للدى 

سلتراتيجّيات ونلوع الّلغلة والكشلف علن التفاعلل بلين اال ،اعّينة من ُمتعلمي الّلغة العربّية الّناطقين بغيره
وقد ُطّبقت الّدراسة على عّينة من طالب معهد الّلغة العربّية الّناطقين بغيرهلا بجامعلة اإلملام  ،إن وجد

( طالبا. وأشارت الّنتائج إلى وجود فرق دال إحصائّيا بلين درجلات 50وتكّونت العّينة من ) ،بالسعودّية
وقلد دّللت الّنتلائج إللى وجلود  ،سلتماع للدى المجموعلة الّتجريبّيلةوالبعلدّي فلي مهلارات اال ،ليّ القياس القب

وجللللاءت الفلللروق لصلللالح الّلغللللات  ،وفللللق نلللوع لغلللاتهم األمّ  ،فلللروق بلللين مجموعللللات البحلللث الّتجريبّيلللة
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ات األفريقّيلة كملا وجلدت فلروق لصلالح الّلغل ،واألوروبّيلة ،اآلسيوّية في حال مقارنتهلا بالّلغلات األفريقّيلة
 حال مقارنتها بالّلغات األوروبّية.

( التي هدفت إلى تعّرف أثر استخدام الّدراما الّتعليمّية فلي تنميلة مهلارات 2015ودراسة عطّية )
( طالبا بالمستوى الّثاللث 60تكّونت عّينة الّدراسة من )و االستماع لدى طالب الّلغة العربّية لغة ثانية، 

ّيلللة لغلللة ثانيلللة بمعهلللد الّلغوّيلللات العربّيلللة بجامعلللة المللللك سلللعود، ُقّسلللمت إللللى ملللن طلللالب الّلغلللة العرب
مجموعتين تجريبّية وضابطة، أعدت الدراسة اختبارا طبلق قبليلا وبعلديا عللى مجملوعتي الدراسلة. وبعلد 
تحليللل نتللائج الدراسللة أسللفرت عللن وجللود أثللر إيجللابّي كبيللر لطريقللة الللّدراما الّتعلمّيللة فللي تنميللة مهللارات 

 .ستماع على الطريقة االعتياديةاال
 عقيب على الّدراسات الّسابقةالتّ 

يتبين من استعراض الّدراسات ذات الّصلة أّنها: عالجت طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين 
واإلنجليزية لطرائق تدريس الّلغة  ،بغيرها، وآراء وتوجهات واستخدامات معّلمي الّلغتين العربّية

وقد بّينت هذه الّدارسات اختالفات في استخدام طرائق التدريس سببها اختالف  للناطقين بغيرها.
ومستوى الُمتعلمين. تتفق هذه الّدراسة مع الّدراسات الّسابقة ذات الّصلة في سعيها إلى  ،الّلغة

استقصاء طرائق تدريس الّلغة العربية للناطقين بغيرها، وتتمّيز عنها في التخصي م إذ إّنها تدرس 
ائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية، وأّنها توّسعت في تناول طرائق طر 

 Duraesدوريس)( طريقة، بينما اقتصرت دراسة 14تعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرها إذ بلغت)
خلفية األدبّية وقد أفاد الباحثان من الّدراسات الّسابقة، في تشكيل ال طرائق. ،(8على) (2010

للدراسة الحالّية وبناء أداتها. ويأمل الباحثان أن تضيف هذه الّدراسة شيئا من الفائدة في مجال تعليم 
 الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في األردن.

 منهج الّدراسة 
اعتمدت الّدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على طرائق التدريس التي يستخدمها 

ئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق تدريس الّلغة العربّية في الجامعات األردنّية أعضاء هي
 من وجهة نظرهم.

 أفراد الّدراسة
شمل أفراد الّدراسة أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في مراكز الّلغات في 

( 2016-2017ة العالمّية وآل البيت، للعام الجامعي)الجامعات: األردنّية واليرموك والعلوم اإلسالميّ 
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( عضوا. وقد جرى اختيار الجامعات بالطريقة القصدّية، واختير جميع أفراد 42والبالغ عددهم)
الّدراسة من أعضاء هيئة التدريس في مراكز اللغات في هذه الجامعات المختارة ، وبحسب إرجاع 

 ( استبانة، وأعاد23( استبانة من أصل)19الجامعة األردنّية)االستبانات، فقد أعاد مركز الّلغات في 
( استبانات، وأعاد مركز الّلغات في جامعة آل 8( من أصل)6مركز الّلغات في جامعة اليرموك)

(، وأعاد مركز الّلغات في جامعة العلوم اإلسالمّية العالمّية 8البيت جميع االستبانات البالغ عددها)
(. وقد بلغ العدد الكلي لمجموع أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية 3غ عددها)جميع االستبانات البال

 ( عضوا.36للناطقين بغيرها الذين أجابوا عن االستبانة)
 أداة الّدراسة 

أعد الباحثان استبانة مكونة من جزأين، تضّمن الجزء األول بيانات خاّصة بأعضاء هيئة 
ات الخبرة، الّرتبة في الجامعات األردنّية)الجنس، سنو  تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها

أما الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس الخاّصة بتعليم الّلغة العربّية للناطقين بغيرها  ،األكاديمّية(
وقد تدرجت االستبانة بحسب مقياس ليكرت إلى خمس درجات، هي:  ،( طريقة14وتكونت من )

، ال استخدمها. ُوّزعت هذه االستبانة على أعضاء هيئة تدريس الّلغة دائما، يالبا، أحيانا، قليال
 العربّية في الجامعات األردنّية لبيان مستوى استخدامهم لهذه الطرائق.

 صدق األداة 
تم إيجاد صدق المحتوى بعرضه على لجنة من المحكمين أصحاب الخبرة واالختصا  في 

ت التدريس في وعلم النفس، والقياس والتقويم من أعضاء هيئا تعليم الّلغة العربّية الناطقين بغيرها،
بداء الرأي فيها من حيث الشمولّية في  ،وطلب منهم دراسة محتويات األداة ،الجامعات األردنّية وا 

وفي ضوء مالحظات الُمحكمين تم تقلي  عدد الطرائق  ،ودّقة الصياية الّلغوية وسالمتها ،جزأيها
طرائق وفق ما أشار إليه ( طريقة، وتم تقديم وتأخير بعض ال16ان عددها)( طريقة بعد أن ك14إلى)

( أو %80وبذلك يتحقق الصدق المنطقي بارتفاع نسبة الموافقة بين المحكمين إلى ) ،المحكمون 
 أكثر. 

 ثبات األداة
تم التأكلد من ثبات األداة في هذه الّدراسة من خالل إيجاد االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( 

 ( وتعّد هذه القيمة مناسبة أليراض الدراسة الحالية. 0.83حيث بلغت قيمته)
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 إجراءات الّدراسة
 وثباتها. ،والتأكد من صدقها ،تم إعداد أداة الّدراسة -
تم تحديد أفراد الّدراسة الُمتمّثل بأعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في مراكز  -

 نّية. الّلغات في الجامعات األرد
والكشف عن درجة استخدام  ،وتم تحليل نتائجها إحصائيا ،طبقت االستبانة على عينة الدراسة -

 أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية.
 وللحكم على المتوسطات الحسابّية تم استخدام المعادلة اآلتية:  -

 5-1           1-للتدريج  أعلى قيمة          
 1.33للللللللللللللللللللللل = لللللللللللللللللللللللللللللللل = للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    

 3         عدد الفئات                         
 وبالتالي تكون المستويات كما يأتي: 

 1-2.33المستوى المنخفض      
 2.34-3.67المستوى المتوسط        
 3.68-5المستوى المرتفع         
 نتائج الّدراسة ومناقشتها

 أظهر تحليل البيانات التي تم جمعت بأداة الّدراسة النتائج اآلتية : 
ما درجة استخدام أعضاء هيئة تدريس الّلغة ؤال األول ونّصه: أوال: النتائج المتعلقة بالس

 العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية من وجهة نظرهم؟

والرتب  ،واالنحرافات المعيارّية ،لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابّية
ربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات لدرجة استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة الع

األردنّية من وجهة نظرهم، إذ تراوحت متوسطات تقديرات أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين 
( 1.46( فقرة أي بمدى مقداره)14( على فقرات االستبانة البالغ عددها)1.86-3.32بغيرها بين)

 .(1كما هو موضح في الجدول)
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المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والرتبة ومستوى استخدام أعضاء هيئة تدريس  (1جدول)ال
 الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية من وجهة نظرهم

 المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرتبة الرقم
 متوسط 1.15 3.36 الصامتة 1 10
 متوسط 1.28 3.31 الطبيعّية 2 9
 متوسط 1.07 3.00 المعرفّية 3 14
 متوسط 1.30 2.89 القواعد والترجمة 4 1
 متوسط 1.31 2.81 الصوتيةّ  5 8
 متوسط 1.29 2.78 المباشرة 6 2
 متوسط 1.16 2.58 األدب 7 12
 متوسط 1.00 2.56 القراءة 8 7
 متوسط 0.84 2.47 السمعّية الشفوّية 9 3

4 10 
السمعّية الشفوّية 

 متوسط 0.99 2.36 البصرّية

 منخفض 1.77 2.33 التوليفّية 11 6
 متوسط 1.00 2.28 التواصلّية 12 5

االستجابة الجسدّية  12 13
 الكلّية

 منخفض 0.94 2.28

 منخفض 0.94 2.08 المواقف 14 11
 متوسط 0.52 2.64 الكلي
المتوسطات الحسابّية لمستوى استخدام أعضاء هيئة تدريس الّلغة (، أّن 1ُيالحظ من الجدول)

العربّية  للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية، بحسب إجاباتهم عن فقرات 
وأّن مستوى االستخدام جاء  ،(2.08-3.36االستبانة تراوحت بين المتوسطة والمنخفضة، أي من)

 . (0.53(، بانحراف معياري)2.64لحسابي)بدرجة متوسطة بلغ المتوسط ا
وقد جاءت أعلى تقديرات استخدام أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق 
التدريس في الجامعات األردنّية لكل من الطريقة)الصامتة، والطبيعّية، والمعرفّية(م إذ حصلت على 

هذا مؤشر جيد على استخدام عدد من طرائق ( على التوالي، و 3.00، 3.31، 3.36المتوسطات)
تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها التي تساعد الُمتعّلم على إدراك النظام الصوتي والنحوي 
والصرفي والداللي لّلغة العربّية، كما أّنها ُتؤكد الجوانب اإلنسانّية بعيدا عن النظريات الفلسفّية 
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غة األم في الحجرة الصّفّيةم مما يزيد ويشجع الُمتعّلم على تعّلم الّلغة والمنطقّية وأّنها ال تستخدم اللّ 
العربّية، وأنها تتيح للُمتعّلم التحّدث أكثر في حين أّن الُمعّلم يكون أكثر صمتا، إضافة إلى أّن تقّدم 

ليمي، هذه الطرائق على ييرها قد يفسر بمالءمتها أكثر من ييرها للمادة التعليمّية وللمستوى التع
 ،وأنها تزرع في نفوسهم حّب تعّلم الّلغة العربّية ،ومشجعة لتعلمهم الّلغة العربّية ،وتحفيزها للُمتعّلمين

وهذه النتيجة تتفق مع األدب  ،وتزيد من ثقتهم في أنفسهم زيادة على مالءمتها للنتاجات التعليمّية
( وتختلف 2015م العساف، 2011م الجعافرة، 2009م الدليمي، 2004التربوي)السامرائي وجواد، 
( التي لم ُتظهر نتائجها تفضيل الطريقة الصامتة من قبل Duraes 2010جزئيا مع دراسة دوريس)

 الُمعلمين. 
بينما نالت طرائق التدريس)االستجابة الجسدّية الكلّية، التواصلّية، المواقف( تقديرات منخفضة 

التوالي، وهذا مؤشر على وجود ضعف في  ( على2.08، 2.28، 2.28إذ حازت على المتوسطات)
وهو ما سينعكس على  ،استخدام عضو هيئة التدريس لطرائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها

جراءات  الُمتعلمين سواء في البيئة التعليمّية إذ ستتحّول إلى بيئة عشوائّية ال تسير وفق أهداف وا 
ون صعوبة في التواصل مع أهل اللغة األصليين، وهذا ما إذ سيجد ،محّددة أم في البيئة الخارجّية

ُيبقي الُمتعّلمين بقلق من تعّلم الّلغة، وبخاصة لدى الُمتعّلمين الُمبتدئين، وهذه النتيجة ال تتفق مع 
( التي توصلت إلى فاعلّية طريقة االستجابة الجسدّية الكلية، Rashed,1990نتائج دراسة رشيد)

توى الُمتعّلمينم فعينة دراسة رشيد من المستوى اإلعدادي، بينما عّينة هذه ويمكن عزو ذلك إلى مس
( التي أسفرت Duraes 2010الدراسة من المستوى الجامعي. وكذلك ال تتفق مع دراسة دوريس)

 نتائجها عن تفضيل الطريقة الجسدية الكلية من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها.
باإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق دالة إحصائّيا عند ثانيا: النتائج المتعلقة 

بين درجة استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها  (α=0.05)مستوى الداللة
لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية تعزى إلى متغيرات)الجنس والخبرة الّتدريسّية والّرتبة 

 األكاديمّية(؟
ن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات لإلجابة ع

درجات استخدام أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات 
 والرتبة األكاديمّية. ،والخبرة التدريسّية ،األردنّية باختالف الجنس
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 متغير الجنس .أ
الحسلللابّية واالنحرافلللات المعيارّيلللة والُرتلللب، لدرجلللة اسلللتخدام أعضلللاء هيئلللة  ُحسلللبت المتوسلللطات

تلللدريس الّلغلللة العربّيلللة للنلللاطقين بغيرهلللا لطرائلللق التلللدريس فلللي الجامعلللات األردنّيلللة ملللن وجهلللة نظلللرهم 
 باختالف متغير الجنس.

 ( ُيبين ذلك.2( لعينتين مستقلتين والجدول)t-testكما تم استخدام االختبار التائي)
التائي لعينتين مستقلتين لدرجة استخدام  المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار (2الجدول)

 في الجامعات األردنّية أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس
 .باختالف الجنس  من وجهة نظرهم 

درجة استخدام أعضاء هيئة 
لعربّية للناطقين تدريس الّلغة ا

بغيرها لطرائق التدريس في 
 الجامعات األردنّية

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 0.42 2.85 15 ذكور
34 2.067 0.046 

 0.55 2.50 21 إناث
توسطات الحسابّية لطرائق ( وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الم2ُيالحظ  من الجدول)

التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية 
( ّمما يدل على وجود فرق دال 2.067من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة ت)

ء هيئة تدريس الّلغة العربّية ( بين متوسطي تقديرات أعضاα=0.05إحصائّيا عند مستوى الداللة)
 للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية لصالح الذكور. 

ويمكللن تفسللير ذلللك بللأّن هيئللة تللدريس الّلغللة العربّيللة الللذكور ينظللرون إلللى أن اسللتخدام طرائللق 
دريس اإلنلاث التدريس بشكل دقيق يحقق تعليم اللغة العربيلة لءجانلب بشلكل أفضلل، بخلالف هيئلة التل

الللذين ربمللا يميلللون إلللى التللدريس بشللكل اجتهللادي ال يقللوم علللى الدقللة فللي اسللتخدام الطرائللق التدريسللية  
وااللتزام بإجراءاتها، أو ربما يعلود إللى الجامعلة التلي تخلرج فيهلا عضلو هيئلة التلدريس، وقلد يعلود إللى 

( التلللي (Hussein1990يناخلللتالف تلللدريس المهلللارات الّلغويلللة وهلللذه النتيجلللة تتفلللق ملللع دراسلللة حسللل
توصللت إلللى وجلود فللرق فللي اسلتخدام أعضللاء هيئللة التلدريس للنللاطقين بغيرهللا لطرائلق التللدريس يعللزى 

م دوريللس  2007م العبيللدي، 2004)الجبللوري، إلللى متغيللر الجللنس. وتختلللف مللع دراسللات كللل من
Duraes 2010 هيئلللة  التللي توصللللت إلللى أّنلله ال يوجلللد فللرق فللي اختيلللار أعضللاء( 2014م الحللالق

 تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس يعزى إلى متغير الجنس. 
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 الخبرة: .ب
المتوسلللطات الحسلللابّية واالنحرافلللات المعيارّيلللة والرتلللب، لدرجلللة اسلللتخدام أعضلللاء هيئلللة  ُحسلللبت

نظلرهم، يعلزى تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية ملن وجهلة 
 (3إلى عدد سنوات الخبرة، كما هو موضح في الجدول)

المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة استخدام أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية  (3الجدول)
 ةللناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية من وجهة نظرهم يعزى إلى متغير عدد سنوات الخبر 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة
 0.53 2.67 20 أقل من خمس سنوات

 0.53 2.59 10 من خمس سنوات إلى عشر سنوات
 0.57 2.66 6 عشر سنوات فأكثر
( وجود فروق ظاهرّية بين المتوسطات الحسابية لطرائق التدريس التي 3يالحظ من الجدول)

س الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية من وجهة يستخدمها  أعضاء هيئة تدري
نظرهم باختالف متغير عدد سنوات الخبرة، إذ بلغ المتوسط الحسابي لفئة الخبرة عشر سنوات 

(، وفي المرتبة األخيرة 2.67(  يليه فئة الخبرة)أقل من خمس سنوات( بمتوسط حسابي)2.66فأكثر)
(، ولمعرفة فيما إذا 2.59ت إلى أقل من عشر سنوات( بمتوسط حسابي)فئة الخبرة)من خمس سنوا

( 4كانت هناك فروق ذات داللة إحصائّية بين المتوسطات الحسابّية تم إجراء تحليل التباين والجدول)
   يبين ذلك.

                         تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابّية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة      (4الجدول)
تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية                                                  

 من وجهة نظرهم باختالف متغير الخبرة
 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الدرجة 
 الكلّية

 0.926 0.077 0.022 2 0.044 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
9.500 33 0.288   

    35 9.545 المجموع
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين المتوسطات الحسابّية 4يالحظ من الجدول)

قين بغيرها في الجامعات لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الّلغة العربّية للناط
( مما 0.077األردنّية من وجهة نظرهم يعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة "ف")
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( بين متوسط تقديرات أعضاء α=0.05يدل على عدم وجود فرق دال إحصائّيا عند مستوى الداللة)
مجتمعة تعزى إلى متغير الخبرة  هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية

 التدريسّية.
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى حر  الجامعات باسلتمرار عللى تحسلين خبلرات أعضلاء هيئلات 

مللن خلالل إدخللالهم فلي دورات حللول طرائلق تعللليم الّلغللة  ،تلدريس الّلغللة العربّيلة للنللاطقين بغيرهلا الجللدد
هلارات تضلعهم فلي صلّف زمالئهلم أعضلاء هيئلة تلدريس وم ،العربّية للناطقين بغيرها إلكسابهم خبلرات

الّلغلة العربّيلة للنلاطقين بغيرهلا الللذين سلبقوهم فلي خبلرتهم التدريسلّية، وقللد يعلود أيضلا للشلروط الواجللب 
توافرها للُمتقّدمين للعمل في مجال تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها فلي الجامعلات األردنّيلة، وهلذه 

التللي توصلللت إلللى أّنلله ال توجللد فللروق لعامللل عللدد سللنوات  (2007راسللة العبيللدي)النتيجللة تتفللق مللع د
 الخبرة في اختيار طرائق التدريس واستخدامها.

 الرتبة األكاديمّية .ج
المتوسللطات الحسللابّية واالنحرافللات المعيارّيللة والرتللب، لطرائللق التللدريس التللي يسللتخدمها  ُحسللبت

ن بغيرهلللا فلللي الجامعلللات األردنّيلللة ملللن وجهلللة نظلللرهم ، أعضلللاء هيئلللة تلللدريس الّلغلللة العربّيلللة للنلللاطقي
 (.5باختالف بالرتبة األكاديمّية، كما مبين في الجدول)

المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس  (5الجدول)
 جهة نظرهم باختالف متغير الرتبة األكاديمّيةالّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنّية من و 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمّية
 0.53 2.68 19 مدرس

 0.55 2.52 12 أستاذ مساعد
 0.44 2.81 5 أستاذ مشارك

( وجللود فللروق ظاهرّيللة بللين المتوسللطات الحسللابّية لطرائللق التللدريس التللي 5يالحللظ مللن الجللدول)
مللن وجهلللة  ،لجامعللات األردنّيللةتخدمها أعضللاء هيئللة تللدريس الّلغللة العربّيللة للنلللاطقين بغيرهللا فللي ايسلل

)أسللتاذ  ، بللاختالف متغيللر الرتبللة األكاديمّيللة، إذ بلللغ المتوسللط الحسللابي لفئللة الرتبللة األكاديمّيللةنظللرهم
رتبة األخيلرة فئلة وفي الم (2.68( يليه فئة الرتبة األكاديمّية)مدرس( بمتوسط حسابي)2.81مشارك( )

، ولمعرفللة فيمللا إذا كانللت هنللاك فللروق ذات (2.52الرتبللة األكاديمّية)أسللتاذ مسللاعد( بمتوسللط حسللابي)
 ( يبين ذلك.  6داللة إحصائّية بين المتوسطات الحسابّية تم إجراء تحليل التباين، والجدول)
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رجة ممارسة أعضاء هيئة تدريس تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابّية لد (6الجدول)
 الّلغة العربّية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنّية 

 من وجهة نظرهم باختالف متغير الرتبة األكاديمّية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

مستوى  ف متوسط المربعات
 الداللة

درجة استخدام أعضاء  
غة تدريس اللّ  هيئة

لعربّية للناطقين بغيرها ا
لطرائق التدريس في 
 الجامعات    األردنّية

 بين
 0.542 0.625 0.174 2 0.348 المجموعات

 داخل
 المجموعات

9.196 33 0.279   

    35 9.545 المجموع
( علللدم وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائّية بلللين المتوسلللطات الحسلللابّية 6يالحلللظ ملللن الجلللدول)

يسللتخدمها أعضللاء هيئللة تللدريس الّلغللة العربّيللة للنللاطقين بغيرهللا فللي الجامعللات  لطرائللق التللدريس التللي
مملا يلدل ( 0.625األردنّية ملن وجهلة نظلرهم بلاختالف متغيلر الرتبلة األكاديمّيلة، إذ بلغلت قيملة "ف")

( بللين متوسللط تقللديرات α=0.05علللى عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائّية عنللد مسللتوى الداللللة)
يس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من رتبة أستاذ مشارك وبلين أعضاء هيئة تدر 

متوسط تقلديرات أعضلاء هيئلة تلدريس الّلغلة العربّيلة للنلاطقين بغيرهلا فلي الجامعلات األردنّيلة ملن رتبلة 
علات األردنّيلة أستاذ مساعد وبين متوسط تقديرات هيئة تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرهلا فلي الجام

مللن رتبللة مللدرس السللتخدام طرائللق تللدريس الّلغللة العربّيللة للنللاطقين بغيرهللا، فللال عالقللة لعامللل الرتبللة 
 األكاديمّية في اختيار طرائق تدريس الّلغة العربّية للناطقين بغيرها واستخدامها.

ويمكللن تفسللير هللذا إلللى سللعي عضللو هيئللة التللدريس الللذي يحمللل رتبللة مللدرس، والعضللو الللذي 
يحملل رتبلة أسللتاذ مسلاعد، أن يضللع لنفسله مكانللة بلين زمالئلله األعللى منلله رتبلة أكاديمّيللة، وذللك مللن 
خالل استخدام الطرائق التي يستخدمها العضو الذي يملك رتبلة أسلتاذ مشلارك وهلذه النتيجلة تّتفلق ملع 

ل الرتبلة التي توصللت إللى أّنله ال توجلد فلروق لعامل( 2014م الحالق، Lei ،2007لي نتائج دراستي)
 األكاديمّية في اختيار طرائق التدريس واستخدامها.

 التوصيات والمقترحات 
 يوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة باآلتي:

 زيادة استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرائق التدريس التي كان استخدامهم لها ضعيفا.  -
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العربّيلللة للنلللاطقين بغيرهلللا عللللى أن تلللنظم الجامعلللات دورات تدريبيلللة ألعضلللاء هيئلللة تلللدريس الّلغلللة  -
 طرائق التدريس، مركزة على الطريقة)التوليفية، واالستجابة الجسدية الكلية، والمواقف(. 

إجراء المزيد من الدراسات فيما يخّ  طرائق تدريس الّلغة العربّية للنلاطقين بغيرهلا فلي الجامعلات  -
  الحكومّية والخاّصة.

 والمراجع المصادر
(. اللغة العربّية للناطقين بغيرها، األردن. متوافر على الرابط: 2016جامعة آل البيت) -

https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=1000
 2016/12/15حرر بتاريخ  31

(. اللغة العربّية للناطقين بغيرها، األردن. متوافر على الرابط:  2016األردنية)الجامعة  -
http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Home.aspx  2016/12/11حرر بتاريخ 

ناطقين بغيرها، األردن. متوافر على . اللغة العربّية لل(2016جامعة العلوم اإلسالمية العالمية) -
 2016/12/17حرر بتاريخ  http://www.wise.edu.jo الرابط:

(. اللغة العربّية للناطقين بغيرها. األردن. متوافر على الرابط:  2016جامعة اليرموك) -
https://www.yu.edu.jo/index.php/features/2016-04-20-09-02-46  حرر

 .2016/12/15بتاريخ 
أثر األلعاب اللغوية في تنمية مهارات الّلغة العربّية عند (. 2001الجبوري ، سامية كاظم ) -

 بغداد، العراق.أطروحة دكتوراه )يير منشورة(، جامعة بغداد، الناطقين بغيرها. 
(. الطرائق التدريسية الشائعة في تعليم قواعد اللغة العربّية لدى 2004الجبوري، فتحي طه) -

 .70-86(: 3) 1، مجلة أبحاث كلية التربّية األساسية معلمي المرحلة االبتدائية.
مناهج الّلغة العربّية وطرائق تدريسها بين النظرّية (. 2011الجعافرة، عبدالسالم يوسف) -

 . عّمان: مكتبة المجتمع العربي.والتطبيق
(: 4)1،مجلة المجمع الجزائري للغة العربية(. مميزات اللغة العربية. 2006حسنين، فؤاد) -

164-131 . 
(. طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في جامعة عّمان 2014، علي)الحالق -

جلة اتحاد الجامعات العربّية للتربية وعلم مالعربّية للدراسات العليا ومسويات استخدامها. 
 .  143-163(، 2) 12، النفس

https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=100031
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=100031
http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Home.aspx
http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Home.aspx
http://www.wise.edu.jo/
https://www.yu.edu.jo/index.php/features/2016-04-20-09-02-46
https://www.yu.edu.jo/index.php/features/2016-04-20-09-02-46
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. يزة: استراتيجيات تدريس الّلغة العربّية(.2012، خليل والعيد، إبراهيم وفورة ، ناهض)حماد -
 مكتبة سمير منصور.
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