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طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العرب ّية للناطقين بغيرها في
الجامعات األردنيّة
Teaching Methods used by Faculty Members of Arabic Language for
Non-Native Speakers in Jordanian Universities
عزيزين صكر* ،وعبدالرحمن الهاشمي**
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تاريخ التسليم ،)2017/1/14( :تاريخ القبول)2017/6/20( :
ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها من وجهة نظرهم .شمل أفراد الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية والبالغ عددهم ( )36عضوا تدريسيا للغة العربية للناطقين بغيرها اختيروا من الجامعات
( :األردنية ،والعلوم اإلسالمية العالمية ،وآل البيت ،واليرموك) .أعد الباحثان استبانة مكونة من
جزأين ،تضمن الجزء األول بيانات خاصة بأعضاء هيئة تدريس(الجنس ،سنوات الخبرة ،الرتبة
األكاديمية) .أما الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
وتكونت من ( )14طريقة .وتدرجت االستبانة بحسب مقياس ليكرت إلى خمس درجات .وتوصلت
الدراسة إلى النتائج اآلتية :أن الطرائق (الصامتة ،والطبيعية ،والمعرفية) نالت أعلى التقديرات،
في حين نالت الطرائق (االستجابة الجسدية الكلية ،والتواصلية ،والمواقف) أقل التقديرات .وأن
هناك فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αتعزى إلى متغير الجنس .وأنه ال توجد
فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αتعزى إلى متغيري (الخبرة التدريسية ،والرتبة
العلمية).
الكلمات الدالة :طرائق التدريس ،أعضاء هيئة التدريس ،اللغة العربية للناطقين بغيرها.
Abstract
The aim of this study is to discern teaching methods used by faculty
members of teaching Arabic language for non-native speakers from their
perspectives. Members of the study includes faculty members of teaching
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Arabic for non-native speakers in Jordan universities, and it amounts to
(36) faculty members of teaching Arabic for non-native speakers, namely
University of Jordan, World Islamic Sciences and Education University,
Al Al-Bayt University, and Yarmouk University, which were intentionally
selected. The researchers have made a questioner consisting of two parts:
while the first part includes information about the faculty members such
as their gender, experience, and the academic rank, the second part
includes (14) teaching methods of Arabic for non-native speakers. The
questioner has been divided into five degrees according to Likert scale.
The study has concluded the following results: while the silent, the natural
and the cognitive teaching methods have obtained the highest ratings, total
physical response, communicative approach and situational approaches
have obtained the lowest ratings. And there are difference statistical
significance level that due to the gender variable. Moreover, the study has
concluded that there are no differences as to the statistical significance
level (α=0.05) that due to the following variables: (teaching experience,
and academic ranking).
Keywords: Teaching Methods, Faculty Members, Arabic for NonNative Speakers.
المق ّدمة
 فيجدون لتعلم،يُقبل على تعلم الل غة العربية أعداد ٌ متزايدة من أجناس متعددة وأديان مختلفة
 وقد شجججججججه على هذا اإلقبال إزالة الحواجز وإلغاء الحدود بين ال ججججججعو،علومها وإتقان فنونها
 وقد،متباينة الحضارات فصار يسعى كثيرون من أفراد تلك ال عو لتعلم لغات األقوام المختلفة
 ورغبته،اختلفت بذلك م اربهم وتعددت غاياتهم؛ فمنهم من هو دافعه حب اإلسالم وشدة تعلقه به
 ومنهم من يتخذ تعلمها غاية لالطالح على حضججججججارة األمة،لمعرفة أمور دينه وإدراك تفاصججججججيله
 ومنهم من يدفعه لتعلمها الجانب السياسي أو التجاري،العربية وثقافتها ودراستها من شتى الطرق
.أو العسكري
 ففي تاريخ التربية،وقد أخذ تعليم اللغات مكانة متميزة في التربية وعند أهل االختصاص
 فإذا كانت األ ُمم تعنى،يظهر أن تعليم اللغات كان في مقدمة ما عني به المربون في أثناء تعليمهم
بلغاتها وتسعى إلى تسهيل ن رها بمختلف الوسائل؛ فإن اللغة العربية الفصحى ينبغي أن تحظى
 وحافظت،بكل رعاية واهتمام؛ ألنها جمعت شمل األمة في ماضيها وحاضرها ووحدت كلمتها
 والعر قديما وحديثا من أكثر األ ُمم،على تراثها وهي الدعامة التي لوالها النهارت بقية الدعائم
(Daya, Jamal & Jaradat, 2015) اهتماما بلغتهم وصيانة لها
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والجامعات مؤسسات علمية اجتماعية أكاديمية تعمل على تزويد ال ُمتعلمين بالمعارف
والخبرات والمهارات التي يحتاجون إليها ما يُؤدي إلى تفاعلهم مه البيئة االجتماعية التي يعي ون
فيها ،و تعمل الجامعات على نقل التراث االجتماعي والحضاري وعادات المجتمه من جيل إلى
جيل ومن أ ُمة إلى أخرى ،وغرسه في نفوسهم ليسلكوا السلوك االجتماعي المقبول الذي يُنمي
قدراتهم الفردية فيطورها ،ويزيد رغبتهم في العمل واالستجابة لتحديات الحياة في المجتمه وتعمل
على تهذيب وتعزيز القيم واألفكار الثقافية والحضارية والروحية داخل النفوس & (Taamah
)Bandr, 2004
وقد كان للجامعات األردنية دور كبير وإسهامات واسعة؛ إذ أخذت على عاتقها
االهتمام بميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بوساطة العمل المؤسسي فيها ،إذ لقي
هذا النوح من التعليم اهتماما كبيرا فأن أت المراكز التي ت ُدرس اللغة العربية للوافدين
األجانب في الجامعات الحكومية ،ومن أهم هذه المراكز :مركز اللغات في الجامعة
األردنية ،ويتضمن هذا المركز ُ
شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها التي ت ُعد بوابة لالنفتاح
على اآلخر في المجاالت الثقافية والحضارية ،وتسعى هذه ال ُعبة إلى تعليم اللغة
العربية ون رها ،إذ إنها تستقطب أكثر من (ُ )300متعلم من ( )35جنسية وأكثر ،في كل
فصل دراسي .ومركز اللغات في جامعة اليرموك ،وفيه يتم تنفيذ برنامج تعليم اللغة العربية
من خالل اتفاقيات دولية مه مؤسسات أجنبية أكاديمية حكومية وخاصة ،من أهمها
برنامج جامعتي اليرموك – فرجينيا الصيفي ،وبرامج أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مه
جامعات مينيسوتا وريت موند وتكساس الباوسو .ومركز اللغات في جامعة آل البيت الذي
يحتوي ُ
شعبة خاصة بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،ويعمل في هذه ال ُعبة مجموعة
من ال ُمدرسين ال ُمدَربين على تدريس اللغة العربية لل ُمتعلمين األجانب ،وقد تم تصميم
مواد (الكترونية ،ومرئية ،ونصية) خاصة لتلبية حاجات ال ُمتعلمين األجانب أكاديميا ً
وثقافياً .ومركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية الذي
يقوم بتدريس اللغة العربية لعدد كبير من طلبة الدول األوروبية واآلسيوية واإلفريقية
(Jordan, 2016; Yarmouk, 2016; Albayt, 2016; The World Islamic Sciences
)& Education, 2016
وزيادة على مراكز تعليم الل غة العربية للناطقين بغيرها شجججججججعت الجامعات األردنية في
ت جججججيه دراسججججة تخصججججص الناطقين بغير العربية؛ إذ فتحت األقسججججام األكاديمية التي تمنح درجة
الماجسججججججتير في تخصججججججص الناطقين بغير العربية كالجامعة األردنية مثال؛ وبإقامة ال ُمؤتمرات
والندوات العلمية ،التي تهدف إلى النظر بقضججججججايا الناطقين بغير العربية والبحث في الم ججججججاكل
والمصججججاعب التي تقف حائال لتعلمهم .وهذا ما شجججججه االسججججتمرار بتوهيف هذه اللغة الفصججججيحة
بحياتنا والسعي لن رها وتعليمها للناطقين بغيرها؛ لتأخذ مرتبة أكثر تقدما في العالم ،ولتصبح لغة
تواصججججلية يفهمها ويفهم بها المرسججججل والمسججججتقبل ،ولتأخذ دورها الكامل في التوهيف العلمي في
األبحاث والدراسات التربوية واإلنسانية والعلمية.
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ويُعتبر عضو هيئة التدريس عنصرا أساسيا ُمهما في العملية التعليمية التعلمية ،وتلعب
الخصائص المعرفية واالنفعالية التي يتميز بها دورا بارزا في فعالية هذه العملية باعتبارها ت كل
أحد المدخالت التربوية التعليمية المهمة التي ت ُؤثر ب كل أو بآخر في الناتج التحصيلي على كل
المستويات المختلفة من معرفية ونفسية وأدائية وانفعالية عاطفية ،وال ُمدرس الناجح الذي يمتلك
القدرة على أداء دوره بكل فعالية واقتدار ،وهو الذي يكرس جهوده في سبيل إيجاد فرص تعليمية
أكثر مالءمة لمتعلميه من خالل اختيار الطريقة التدريسية التي تناسب ال ُمتعلمين وتحسن مستواهم
في إدراك اللغة والتواصل بها مه اآلخرين ).(Malhm, 2001
ويُعرف األد التربوي طريقة التدريس عدة تعريفات منها ما يراه الدليمي
( )Aldulaimi, 2014:14بأنها "األسلو الذي يتبعه ال ُمعلم ،لمعالجة الن اط التعليمي
وإيصال المعارف إلى طالبه بأيسر السبل ،وأقل الوقت والجهد والنفقات" ويُعرفها عطية
( )Ataih, 2008:28بـ "اإلجراءات التي يُؤديها ال ُمدرس أو ال ُمعلم لمساعدة ال ُمتعلمين في تحقيق
أهداف محددة" وأما مارون ( ،)Maron, 2008:140فيرى أنها "نموذج من نماذج سلوك ال ُمعلم،
ويدخل في نطاقها الكفايات واألن طة والمهارات واألعمال وتخطيطها وتنسيقها وإدارتها وأساليب
تعليمها واألدوات المستخدمة في تنفيذها".
ويرى الباحثان أن طريقة التدريس هي مجموح اإلجراءات المتسلسلة المنتظمة ،التي يتخذها
عضو هيئة تدريس اللغة العربية وسيلة لخدمة العملية التعليمية ،داخل الحجرة الصفية من خالل
الوصول بال ُمتعلمين إلى درجات ُمتقدمة في التعلم والتفاعل واالندماج بالعملية التعليمية ،موهفا
فيها الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد على التعلم وتسهل تقبل المعرفة.
ويذكر عليمات ( )Olaimat, 1989أن طرائق التدريس تنقسم إلى قسمين :األول
تتخذ ال ُمعلم محورا لها من أجل تنفيذ األهداف والغايات المطلوبة .والثاني تتخذ ال ُمتعلم أساسا
لها ،وهذه الطريقة هي األكثر قبوال واستحسانا في المجال التربوي كونها تعالج ُم كلة
سلبية ال ُمتعلم في المواقف التعليمية من جهة وتنمية قدراته من جهة أخرى .وطريقة
التدريس الجيدة هي التي تساعد ال ُمدرس على التحكم في الظروف التعليمية ال ُمحيطة ،لكي
تصبح الدراسة شيقة ووضاحة بالنسبة لل ُمتعلم ،ومناسبة لمستواه ووثيقة الصلة بحاجاته ،ما
يجعله يقبل عليها بقوة أكبر؛ لهذا يجب أن تتصف بالتدرج في تقديمها من األسهل إلى
األصعب ،وأن ت ُثير تفكير ال ُمتعلمين وتجذ انتباههم ،وأن ت ُ رك ال ُمتعلمين مه ال ُمدرس في
تقديم الدرس وعرضه ،وبذلك تركز على ن اط ال ُمتعلم ،وتهتم في استخدام أساليب مختلفة
مثل :ال ُمناق ة ،والحوار ،والتمثيل ،وتبادل ،األدوار ،واستخدام الوسائل التعليمية
المناسبة للمرحلة التعليمية والمادة العلمية ،وأن تراعي الفروق الفردية بين ال ُمتعلمين
(Al Sheikh, 2013; Hayajneh & Abu JELBAN, 2015; Sunderland, 1997).
ولكي ينجح عضو هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في مهمته العظيمة،
يحتاج االستناد إلى طريقة تعليمية يستطيه بوساطتها الوصول إلى الهدف التعليمي بمعالجته
القصور والثغرات التي قد تكون في المنهج وغيره من عناصر التدريس ،ما يُسبب
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م كالت تحول من دون حدوث تدريس فاعل ،لذلك إذا كان أعضاء هيئة التدريس يتفاوتون
بمعارفهم وشخصياتهم فإن التفاوت بينهم من حيث الطريقة التدريسية أبعد أثرا وأجل خطرا ،إذ
وصل إلى الهدف المن ود
عليها يتوقف تعلم ال ُمتعلم الناطق بغير العربية فهي الخط ال ُم ِ
(Salamh & Kherissat & Sawafta & Kotaite, 2009; Winner, 1996) .
ولهذه العالقة الكبيرة بين نجاح ال ُمعلم في عملية التعليم وطريقة التعليم؛ فينبغي
عليه أن يراعي األ ُسس العلمية والتربوية عند اختيار هذه الطريقة أو تلك؛ لكي يضمن
النجاح في أثناء تطبيقها داخل الصفوف التعليمية ،ومن هذه األسس ما أشار إليها كل من ( ;2014
 ،)Aldulaimi, Zaeton, 2003هي:


أن تستند الطريقة إلى نظريات التعلم وتستفيد من قوانينها.



أن تأخذ بالترتيب المنطقي في عرض المادة الدراسية.



أن تأخذ الطريقة باألساس السيكولوجي في عرض المادة الدراسية فيراعي بذلك رغبات
ال ُمتعلمين وميولهم.



أن تراعي طريقة التدريس الفروق الفردية بين ال ُمتعلمين



أن ت ُبقي ال ُمتعلم ُمتفاعال إيجابيا طوال ُمدة الحصة الدراسية بم اركته في الحوار وبطرح
األسئلة واستثارة تفكيره حول األجوبة.



أن تكون طريقة التدريس مثيرة لل ُمتعلم وم جعه على تفوقه وابتكاره



أن تالئم طريقة التدريس أعمار ال ُمتعلمين ومراحل نموهم.



أن تُنمي طريقة التدريس االتجاهات اإليجابية واألساليب الديمقراطية في التعاون والم اركة
في الرأي.

وبما أن ال ُمتعلم هو العنصر الثاني في العملية التعليمية لهذا يأخذ جزءا كبيرا من ال ُمدرس
القائد وال ُم َوجه لعملية التعليم تنسيقا وتوجيها ،نُصحا وإرشادا ،لل ُمتعلم الذي يجتهد للنهل من لُغة
الضاد ،التي بات العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي يهتم بدراستها ومعرفة مكنونها ،خدمة لإلنسانية
وتوشيجا لروابطها بين أجناسها المختلفة وأعراقها المتعددة؛ ولهذا يسعى ال ُمدرسون إلى زيادة
تحفيز ال ُمتعلم األجنبي ،وتنمية قدراته في عملية التعليم وتعزيزها وتدريبه على إيجاد الحلول
لل ُم كالت التعليمي ة وذلك من خالل اختيار طرائق التدريس التي من شأنها تعزيز ثقته بنفسه
وبمستواه اإلدراكي والمعرفي (.)Black, 1994; Al Sheikh, 2013
وعليه ،يبدو أن العالقة وثيقة بين تقدم ال ُمتعلم األجنبي في تعلم اللغة والطريقة التي يعتمدها
ال ُمدرس؛ لهذا ينبغي على أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها أن يختاروا الطريقة
التي تواءم ال ُمتعلمين وتساعدهم في تنظيم عملهم واختيار األسلو الذي يحققون بوساطته أهدافهم،
زيادة على ذلك يجب أن تتضمن تلك الطريقة عدة إجراءات مثل :تقديم الحوافز المعنوية كالثناء
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واإلشادة بال ُمتعلمين حول األعمال واألن طة التي أجادوا عملها ،وتدعم تقديم التغذية الراجعة التي
تربط بين ما سيقوم به ال ُمتعلم وبين ما سينجم عنه من نتائج ،وتركز على تقديم عدة خيارات ،يختار
منها ال ُمتعلمون ما يناسبهم ،ويتوافق مه رغباتهم التعليمية؛ فال ُمتعلم هو المستهدف بن اط ال ُمعلم
وبالطريقة التعليمية التي يختارها ،إذ يسعى أن يكون ُمتفاعال معه معرفيا ووجدانيا وسلوكيا ال أن
يكون مجرد ُمستقبل للمعلومات والمعارف في المنهج المقرر ،وعلى هذا يكون التعلم ال ُمحصلة
النهائية واألثر الناجم عن التفاعل الم ترك بين ال ُمعلم وال ُمتعلم والطريقة التعليمية (Al 2011
.)fozan,
وتختلف طريقة التدريس ال ُمختارة من مادة إلى أ ُخرى ومن فرح إلى آخر ،وال ُمدرس
ُ
الفطن يختار الطريقة التي تناسب الموضوح الذي يدرسه وتناسب الوسط الذي تطبق فيه،
فمن المواد ما هو نظري ومنها ما هو عملي ،ومن المواد ما يستلزمه معينات ومنها
ما ال يستلزم ،وينبغي أن تكون الطريقة مرنة تختلف باختالف مرحلة النمو ،وكثافة
الفصل ،وباختالف المادة ،وفرح المادة ،وباختالف الغرض من التدريس ،وتختلف الطريقة
وتختلف باختالف إمكانيات
باختالف طبيعة ال ُمتعلمين وما بينهم من فروق فردية،
ُ
المؤسسة التعليمية وباختالف سعة أفق عضو هيئة التدريس ،فاالختالف بين أعضاء هيئة التدريس
في طرائق التعليم يرجه لما بينهم من فروق في االضطالح واالنتفاح من التجار التربوية
(.)Zaeton, 2003; Brown & Plains can, 1982
فالعالقةُ بين طريقة التدريس والمادة التعليمية للناطقين بغيرها عالقة وطيدة ،وينبغي
أن تختار الطريقة وفق المادة وأهدافها التعليمية المرسومة؛ إذ ليس من ال ُممكن تدريس كل
ما في ميدان المعرفة اإلنسانية ،ولذا فعلى ال ُمعلم أن يختار ما يرغب في تدريسه ،فإذا كان
اتقان اللغة المكتوبة هو الهدف ،ركزت طريقة التدريس على الجانب المكتو من اللغة أكثر
من تركيزها على الجانب المنطوق ،وإذا كان الهدف يتمثل في اكسا ال ُمتعلم مهارات
االتصال اللغوي ال فهية ،ركزت الطريقة على الحوار والجانب المنطوق من اللغة؛ ألن
من غير المعقول تدريس كل ما في المعرفة اإلنسانية مرة واحدة ،فيجب تنظيم هذه
المعرفة ووضعها في مستويات ومراحل بعضها قبل بعض طبقا إلجراءات الطريقة؛ ( Alsaeed,
)Al Sheikh, 2013; 1986
وقد تعددت طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وتنوعت أهدافها التعليمية ،فمنها
ما اهتم بتعليم ال ُمتعلمين معلومات عن اللغة العربية نفسها ،ومنها ما ركز على تعليم مهارتي
االستماح والتحدث واهمال مهارتي القراءة والكتابة ،ومنها ما كان عكس ذلك ،ومنها ما ركز على
الجانب التواصلي الذي ينبغي أن يقوم به ال ُمتعلم مه أهل اللغة األصليين ،ومن أشهر هذه الطرائق:
القواعد والترجمة ()The Grammar –Translation
من أقدم طرائق تعليم اللغات األجنبية ،تهدف إلى تدريس قواعد اللغة ال ُمتعلمة ،وتدفه بال ُمتعلم
إلى حفظ هذه القواعد واستظهارها ،وهو ما يُؤدي إلى حرمان المتعلم من تلقي اللغة ذاتها ،ويتم
التعليم في هذه الطريقة باستخدام اللغتين :األم واألجنبية .ومن أهم المآخذ التي أخذت على هذه
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الطريقة أنها تولي االهتمام لمهاتي اللغة القراءة والكتابة بينما تهمل مهارتي االستماح والتحدث،
وهذا يعني صعوبة التواصل مه أهل اللغة األصليين ،وما يزيد من صعوبة التواصل أن هذه
الطريقة تعنى بالتعليم عن اللغة المن ودة أكثر من اهتمامها بتعليم اللغة ذاتها وممارستها؛ ولهذا
يجهل ُمتعلمو اللغة األجنبية بهذه الطريقة كيفية استخدام اللغة ال ُمت َ َعل َمة للتعامل مه أهلها ( Al
.)Morgan & Neil 2006; fozan, 2011
المباشرة ()The Direct
جاءت الطريقة المباشرة ردا على طريقة القواعد والترجمة ،وترى أنه من الممكن
تعلم اللغة من دون الترجمة ،بوساطة التمثيل والحركة والصور والرسوم .وتعتمد هذه الطريقة
على اللغة األ ُم ،وال تستخدم الترجمة مهما كانت األسبا  ،وال ت ُزود ال ُمتعلم بقواعد اللغة
النظرية بل تكتفي بتعليمه قوالب اللغة وتراكيبها وتدربه عليها ،وتستخدم أسلو المحاكاة والحفظ،
حتى يستظهر ال ُمتعلمون ُجمال كثيرة في اللغة ال ُمتعلمة .ويؤخذ على هذه الطريقة تركيزها على
مهارة الكالم وإهمالها المهارات اللغوية األخرى .ومما يُؤخذ على الطريقة المباشرة القول إن
االعتماد على التدريبات النمطية ،من دون تزويد ال ُمتعلم بقدر من القواعد النحوية يحرم ال ُمتعلم
الناطق بغير اللغة ال ُمتعلمة من إدراك حقيقة التراكيب النحوية والقواعد التي تحكمه ( Al fozan,
.)Singh & Srivastava, 2011; 2011
السمعية الشفوية ()The Audio Lingual
ههرت هذه الطريقة بداية لتعليم الجيش األمريكي اللغات األجنبية الستخدامها خارج بلدهم.
وتنظر الطريقة السمعية ال فوية إلى اللغة على أنها مجموعة من العادات يمكن اكتسابها وممارستها
كما يُمارسها أصحابها ،ولهذا تقوم على مجموعة مبادئ منها :أن اللغة تحدث وليس كتابة ،وأن
أول ما يجب أن يتعلمه ال ُمتعلم اللغة ذاتها وليس ما يدور حولها ،وأن اللغة هي ما يُتحدث به بالفعل
وليس ما ينبغي أن يتحدثوا به .وتنطلق السمعية ال فوية بتعليم اللغة من األسهل إلى األصعب،
وغالبا ما يركز التعليم على حوارات يكررها ال ُمتعلم مه زميله ،شريطة أن يلغى دور اللغة الوسطية
في أثناء الحوارات التعليمية ذلك أن لكل لُغة نظامها اللغوي الخاص بها .واستنادا إلى القول إن
اللغة يمكن تنميتها بالتدريب ال ُمستمر ،لهذا تأخذ التدريبات النمطية مكانة مهمة في تعليم ال ُمتعلم
مهارات اللغة ال ُمتنوعة بمساعدة ال ُمختبرات اللغوية التي ينبغي أن يقضي فيها ال ُمتعلم وقتا طويال
(.)Richards & Rodgers, 1999; Brown, 2000
االنتقائيّة  /التوليفيّة ()The Eclectic
جاءت هذه الطريقة لتستفيد من إيجابيات طرائق تعليم اللغات األجنبية التي سبقتها ،إذ
ترى التوليفية أن لكل طريقة محاسنها التي تفيد في تعليم اللغة األجنبية ،وأنه ال توجد طريقة
نموذجية تخلو من المآخذ ،وعليه فطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض ،فليس
هناك طريقة تناسب جميه األهداف وال ُمتعلمين والبرامج وال ُمدرسين .ويرى ال ُمؤيدون للتوليفية أن
تعليم األجانب سيكون أكثر فاعلية عند تنويه استخدام طرائق التدريس بما يتوافق مه
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الموقف التعليمي؛ ولهذا يكون لل ُمعلم الحرية في استخدام الطريقة التي يجد فيها نفعا
لل ُمتعلمين ،كما أن من حق ال ُمعلم أن يختار من األساليب ما يراه مناسبا للموقف التعليمي
(.)Singh & Srivastava, 2011; Al fozan, 2011
التواصلية ()Communicative
يعد استخدام المتعلم اللغة األجنبية في االتصال باآلخرين الهدف األول الذي تسعى
الطريقة التواصلية إلى تحقيقه ،وال تنظر هذه الطريقة إلى اللغة على أنها مجموعة تراكيب وقوالب
مقصودة لذاتها ،وإنما تعدها وسيلة للتعبير عن الوهائف اللغوية المختلفة ،وتعرض
اللغة العربية في هذه الطريقة بالتدرج الوهيفي التواصلي ،ويكون العمل فيها عبر األن طة المتعددة
داخل الوحدة التعليمية ،وتركز التواصلية على خلق مواقف واقعية حقيقية
الستخدام اللغة؛ كتوجيه األسئلة ،وتبادل المعلومات واألفكار ،وتسجيل المعلومات واستعادتها،
وتستخدم المهارات لحل الم كالت ،وال ُمناق ة ،والم اركة وغيرها .ويكون ال ُمتعلم في التواصلية
محور العملية التعليمية .ويأخذ االهتمام بتنمية الملكة اللغوية االجتماعية اهتماما كبيرا؛ ولهذا يرتبط
المحتوى التعليمي المختار على وهائف ومواقف اجتماعية ال على القواعد اللغوية ( Al fozan,
.)Brown, 2000; Morgan & Neil, 2006; 2011
وعلى ما تقدم ،يرى الباحثان أن طرائق التدريس ت ُعد عنصرا أساسيا في عملية تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها ،فهي تساعد ال ُمتعلم على تعلم اللغة وتذلل المخاوف التي قد تكون سبب
في عزوفه عن تعلمها .وهنا تكمن مسؤولية عضو هيئة التدريس ودوره الفعال في التعرف إلى
طرائق التدريس وفهمها فهما عميقا وإدراك مبادئها واألدوات والوسائل التي تستخدم في أثناء
التدريس بها حتى تؤدي النتاجات التعليمية المن ودة وتصل بال ُمتعلم الناطق بغير اللغة العربية إلى
أحسن درجات استخدامه للغة العربية ،وألهمية هذا العنصر في تحقيق األهداف التربوية تسعى
هذه الدراسة إلى تعرف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين
بغيرها في الجامعات األردنية.
مشكلة ال ّدراسة
ت ُ كل طرائق التدريس عنصرا أساسيا في العملية التعليمية الحديثة لتدريس اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،فهي تلك اإلجراءات التنظيمية ال ُمنسقة التي يُؤديها عضو هيئة التدريس داخل
الحجرة الصفية موهفا فيها األدوات والخبرات والمهارات التي تالحظ ميول ال ُمتعلمين ،وتسعى
إلى تقدمهم في تعلم اللغة العربية .وعلى الرغم من أهمية الطرائق التدريسية لتعليم الناطقين بغير
العربية إال أن ال ُمتعلمين ما زالوا ي كون ضعف وصعوبة الطرائق التي يستخدمها ال ُمعلمون في
أثناء التعليم.
وقد أشارت دراسة كل من:
(Alhtaibat 1997; Jubouri 2001; Aladwan 2005; Al tai & Hayali& Obeidi
( 2006; Alhllaq 2014; Abu-Melhim 2009; Duraes 2010
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إلى ضعف لدى ُمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في تعلم اللغة العربية ،وقد يعود سبب
ذلك إلى طرائق التدريس التي يستخدمها معلمو اللغة العربية للناطقين بغيرها ،و ِلما الحظه الباحثان
من شكوى ال ُمتعلمين من صعوبة الفهم والتفاعل وقلة االندماج داخل الحجرة الصفية؛ فعليه تسعى
هذه الدراسة إلى الك ف عن طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية
للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية.
أسئلة الدراسة
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
السؤال األول :ما متوسطات درجات استخدام ُمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق
التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.05=αبين متوسطات
درجة استخدام ُمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية تعزى
إلى متغيرات (الجنس والخبرة التدريسية والرتبة األكاديمية)؟
هدف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف واقه ُممارسة أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين
بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية ،وما إذا كان هناك فرق في استخدام طرائق
التدريس يُعزى إلى ُمتغيرات الجنس والخبرة التدريسية والرتبة األكاديمية.
أه ّمية ال ّدراسة
تتضح أهمية الدراسة في استقصاء طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها التي
يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ،إذ تعد الطرائق التدريسية إحدى عناصر
نجاح العملية التعليمية وفاعليتها ،وعليها يتوقف تقدم العملية التعليمية ،وتحسين قدرات ال ُمتعلمين
في اللغة العربية.
وتتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي :
قد ترفد األد التربوي بخاصة ما يتعلق بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ وقد يكون من
شأنها االرتقاء بطرائق التدريس المستخدمة في تعليم اللغة العربية لألجانب.
اإلجابة عن أسئلة الدراسة وما تضيفه لجسم المعرفة بما يتعلق بطرائق التدريس التي
يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية ،مما يفيد
في تقدمهم في عملية التدريس.
تساعد أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها الذين يُدرسون في الجامعات
األردنية في تحسين عملية التعليم بتوجيه أنظارهم إلى استخدام الطرائق التدريسية األكثر
استخداما وفاعلية.
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تفيد القائمين على إعداد مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها باطالعهم على الواقه التدريسي،
ولفت انتباههم إلى ضرورة بناء المناهج وفق طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها
المستخدمة في العملية التعليمية.
مصطلحات ال ّدراسة
أعضاء هيئة تدريس اللّغة العرب ّية للناطقين بغيرها :األشخاص الذين يحملون شهادة جامعية
عليا ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما ويقه على عاتقهم القيام بوهائف :تدريس اللغة العربية
للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمه في الجامعات األردنية.
طرائق تدريس اللّغة العربيّة للناطقين بغيرها :مجموعة اإلجراءات التدريسية المخططة سلفا
التي يتبعها أعضاء هيئات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية بغية تحقيق
أهداف التدريس والوصول ب ُمتعلمي اللغة العربية إلى الرضا والقبول ،وترتكز بعض هذه الطرائق
على الوسائل التكنولوجية ومختبرات الصوت وبعضها اآلخر على الرسوم وألواح الكتابة وتبادل
األدوار والحوار والتمثيل.
ُمحدّدات ال ّدراسة
تت كل محددات الدراسة وفق الحدود اآلتية:
الح ّد البشري :اقتصرت الدراسة على عينة من أعضاء هيئات تدريس اللغة العربية للناطقين
بغيرها في مراكز اللغات في الجامعة األردنية ،وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،وجامعة آل
البيت ،وجامعة اليرموك.
الح ّد الموضوعي :اقتصرت حدود الدراسة الموضوعية على تعرف طرائق التدريس التي
يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية.
الح ّد الزماني :الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2016/2017م
وسيتحدد تعميم نتائج الدراسة بما ألداة الدراسة من صدق وثبات وموضوعية.
الدراسات السابقة
يعرض هذا الجزء الدراسججججججات السججججججابقة ذات الصججججججلة التي تناولت طرائق تدريس اللغات
األجنبية ،والتي تتصجججل بموضجججوح الدراسجججة لإلفادة منها ،وعرضجججت هذه الدراسجججات وفق ترتيب
زمني ي مل الدراسات القديمة ثم الحديثة ،على النحو اآلتي:
هدفت دراسة الخطيب ( )Khatib, 1990إلى تعرف طرائق تدريس قواعد اللغة العربية
ال ائعة لدى ُمعلمي اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالمؤهل والخبرة ،تكون مجتمه
الدراسة من جميه ُمعلمي اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية في محافظة الزرقاء للعام الدراسي
 ،1989-1988واقتصرت العينة على) )72معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة االختيار الع وائي
الطبقي .استخدمت الدراسة أشرطة تسجيل كاسيت ،إذ سجلت حصة صفية واحدة في مادة قواعد
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اللغة العربية لكل فرد من أفراد العينة .اههرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين خبرة ال ُمعلمين والطريقة المستخدمة في تدريس قواعد اللغة العربية للمرحلة اإلعدادية .وأنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مؤهالت ال ُمعلمين والطريقة المستخدمة في تدريس قواعد
اللغة العربية.
وسججججعت دراسججججة حسججججين ( )Hussein, 1990إلى تعرف اتجاهات ُمعلمي اللغة اإلنجليزية
حول ثالث طرائق لتعليم الل غة اإلنجليز ية في مصججججججر ،هي :الطري قة االسججججججتقرائ ية ،والطري قة
االسججججججتنتاجية ،والطريقة الوهيفية .تكونت عينة الدراسججججججة من )ُ )200معلم من ُمعلمي المدارس
الثانوية في المن صورة ،اختيرت بطريقة ع وائية .اعتمدت الدرا سة على ا ستبانة بتدرج خما سي
على مقياس ليكرت .أجا ( )185معلما على االسجججتبانة التي احتوت معلومات شجججخصجججية ومهنية
ومهارية .واههرت نتائج الدراسججججة ترتيب هذه الطرائق بحسججججب األفضججججلية عند ال ُمعلمين فكانت
كاآلتي :الوهيفية النظرية ثم االسججتقرائية االسججتنتاجية ثم الفعالة .وههر ب ججكل عام لدى ال ُمعلمات
اإلناث اتجاهات مفضججججلة أكثر من ال ُمعلمين .وأن اتجاهات طريقة ما لتعليم اللغة كان متأثرا بعمر
ال ُمعلم وخبرة التدريس ،والبراعة في اللغة ،ومعرفة طرائق التدريس ،ونوح المؤسجججسجججة التعليمية
التي تخرج فيها ،ومدى توافر المواد التدريسية.
وهدفت دراسة زيتون ( )Zaeton, 1995إلى تعرف أساليب التدريس ال ائعة التي يستخدمها
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية ،ومسوغات استخدامها ،ومدى اختالف المبررات
واألساليب التدريسية باختالف متغيرات الدراسة الجنس ،والكلية ،والخبرة التدريسية ،والرتبة
صممت استبانة لجمه المعلومات ،وزعت على عينة ع وائية من أعضاء هيئة التدريس
األكاديميةُ .
في ثمان كليات في الجامعة األردنية بلغ حجمها ( )167عضواً .توصلت الدراسة إلى أن أكثر
أساليب التدريس التي استخدمها أعضاء هيئة التدريس ،هي :المحاضرة والنقاش والحوار
والمناق ة ،والمحاضرة واإللقاء مه استخدام الطباشير ،والمحاضرة المباشرة الرسمية .أما
المسوغات التي دفعتهم إلى استخدام أساليب التدريس في الجامعة هي :كثرة أعداد الطال في
القاعة الدراسية ،وطبيعة المواد الجامعية ،ومناسبة األسلو التدريسي لقدرات الطال
واستعداداتهم ،وإثارة دافعية الطالب للتعلم ،ومناسبة األسلو إلقامة عالقات طيبة مه الطال .
وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التدريس الجامعي المستخدمة تعزى إلى
متغيري الجنس ،والرتبة األكاديمية.
أما دراسة الجبوري ( )Aljubouri, 2004فهدفت إلى تعرف الطرائق التدريسية ال ائعة
في تعليم قواعد اللغة العربية لدى معلمي المرحلة االبتدائية ،اقتصرت عينة البحث على معلمي
اللغة العربية في مديرية تربية نينوى/المركز ،والبالغ عددهم ( )120معلما ومعلمة ،يمارسون
التعليم في المدارس االبتدائية للعام الدراسي  ،2003/2002لتحقيق أهداف البحث أعدت استبانة
اشتملت على عدد من الطرائق التدريسية التي تتناسب مه طبيعة مادة قواعد اللغة العربية ،اههرت
نتائج الدراسة أن الطريقة االستقرائية هي األكثر شيوعا في تعليم قواعد اللغة العربية وأنه ال توجد
داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس.
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وقام لي ( (Lei, 2007بدراسة هدفت إلى الك ف عن الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة
التدريس في كليتي المجتمه في الواليات الغربية األمريكية والتعرف إلى الفروق في استراتيجيات
التدريس المستخدمة والمستوى التعليمي لألعضاء .استخدمت الدراسة استبانة مكونة من سؤالين
بنهاية ُمغلقة ووزعت ع وائيا ً على ( )400عضو هيئة تدريس بكليتي المجتمه  ،Xو  Yفي
واليات الغر األمريكي .توصلت نتائج الدراسة إلى أن تركيز األعضاء المتعاونين كان داالً
إحصائيا أكثر على أسلو المحاضرة من األعضاء العاملين بنظام الدوام الكامل الذين ركزوا في
تدريسهم على أسلو المناق ة والم اركة ،وأسلو العرض ،وأسلو المختبر ،وأنه ال توجد
فروق بين األعضاء العاملين بالدوام الجزئي أو الكامل في استخدام أسلو الفيديو والكمبيوتر،
وأن هناك فروقا دالة إحصائيا بين األعضاء من حيث التأهيل المهني في مجال استخدام أساليب
التدريس ،إذ إن األساتذة المؤهلين بدرجة دكتوراه يركزون على أسلو المناق ة والم اركة،
وأسلو التعليم عن بعد.
وأجرت العبيدي ( )Alobeidi, 2007دراسة هدفت إلى تعرف الطرائق التدريسية ال ائعة
لدى تدريسي اللغة العربية في األقسام المتناهرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض المتغيرات
(الجنس واالختصاص واللقب العلمي وسنوات الخدمة والم اركة في الدورات التدريبية) .تكونت
عينة الدراسة من ( )27عضو هيئة تدريس اختيروا بالطريقة الع وائية الطبقية في أقسام اللغة
العربية في كلية اآلدا والتربية األساسية وبعد تحليل البيانات بوساطة مربه كاي والوسط المرجح
أههرت النتائج أن أكثر الطرائق التدريسية استخداما هي (طريقة النص والمحاضرة إذ حصلتا
على المرتبتين األولى والثانية ،في حين حصلت الطريقتان التعلم التعاوني والنماذج التعليمية على
المرتبتين األخيرة وما قبلها على التوالي ،وأههرت النتائج عدم توافر فروق ذات داللة إحصائية
في استخدام الطرائق التدريسية تبعا لمتغيرات البحث (الجنس واللقب العلمي وسنوات الخدمة
والم اركة بالدورات التدريبية) في حين أههرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية في متغير
االختصاص لصالح اآلدا .
وهدفت دراسة الفيومي ( )Alfayoumi, 2009إلى استقصاء طرائق التدريس التي
يستخدمها ُمعلمو الحلقة األساسية األولى ( )3-1في تدريس القراءة لطلبة الصف الثالث في مدارس
األونروا في األردن .تكونت عينة الدارسة من ( )8معلمين ومعلمات اختيروا بطريقة قصدية.
تمثلت أدوات جمه البيانات في بطاقة مالحظة طرائق تدريس دروس القراءة ،ومقابالت أجريت
مه ُمعلمي وأعضاء تصميم مناهج اللغة العربية وطلبة الصف الثالث .وأههرت نتائج الدراسة أن
( )%58من معلمي اللغة العربية يستخدمون طرائق تدريس أحادية ،وأن ( )%33يعددون في
طرائق تدريسهم ،وأههرت نتائج تحليل وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة فاعلية
استخدام طرائق تدريسية ُمتنوعة في تدريس القراءة للصف الثالث لجدواها في تحقيق النتاجات.
وسعت دراسة دوريس ( )Duraes, 2010إلى استقصاء مواقف مدرسي اللغة العربية
للناطقين بغيرها اتجاه ثماني طرائق تدريسية ،هي :القواعد والترجمة ،والمباشرة ،والسمعية
ال فوية ،واالستجابة الجسدية الكلية ،واالجتماعية ،والصامتة ،والتواصلية ،وقياس ارتباط تفضيل
المعلمين بالمتغيرات الديمغرافية .تكونت عينة الدراسة من ) )48مدرسا ومدرسة من مدرسي
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)1(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومدرسات اللغة العربية في الواليات المتحدة األمريكية .استخدمت الدراسة استبانة وفقا لمقياس
ليكرت تكونت من جزأين :األول ،اشتمل على أربعين بندا .والثاني ،خمسة أسئلة تتعلق بالمعلومات
الديمغرافية .ك فت نتائج الدراسة أن هناك عالقة كبيرة بين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
وطريقة القواعد والترجمة .وأنه ال توجد عالقة بين اختالف الجنس والمواقف اتجاه الطرائق
الثماني لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .وقد فضل ال ُمعلمون الذين لم يُدربوا طريقة القواعد
والترجمة ،أما الذين د ُربوا ففضلوا ،الطريقة السمعية ال فوية وطريقة االستجابة الجسدية الكلية.
وأههر ( )6من العينة عالقة قوية بين سنوات الخبرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وبين
طريقة القواعد والترجمة في تعليم اللغة األجنبية.
وهدفت دراسة الحالق ( )Alhllaq, 2014تقصي طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء
هيئة التدريس في جامعة عمان العربية للدراسات العليا وتعرف درجة هذا االستخدام ومسوغاته.
شمل مجتمه الدراسة أعضاء هيئة التدريس في كليات الدراسات العليا :التربوية والنفسية والقانونية
والعلوم اإلدارية والمالية والحاسوبية ،والبالغ عددهم ( )90عضوا تدريسيا .أما عينة الدراسة ،فقد
كانت ( )52عضوا من أعضاء هيئة التدريس اختيروا بطريقة ع وائية .أشارت النتائج إلى أن
أعلى التقديرات الستخدام طرائق التدريس كان لكل من الطريقة (التوليفية والحوار والمناق ة
وطرح األسئلة والعصف الذهني) وأن أعلى التقديرات لمسوغات اختيار طرائق التدريس (قدرة
الطريقة على إثارة تفكير الطالب ،وتأكيد التفاعل بين المعلم وال ُمتعلم في أثناء تنفيذ الطريقة،
ومناسبتها لتحقيق أهداف المقرر ،وقدرتها على جذ انتباه الطلبة ومناسبتها لمستوى ال ُمتعلمين،
ونظرتها إلى الطالب أنه باحث ومستك ف للمعرفة والمعلومات ،وانسجامها مه محتوى المادة
الدراسية ،وتحقيقها التعاون والتواصل بين ال ُمتعلمين لتحقيق أهداف م تركة ،واستفادتها من مبادئ
التعلم الحديثة) .وعدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط أعضاء هيئة التدريس الختيار طرائق
التدريس يعزى إلى متغير الجنس والرتبة العلمية والكلية .ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط
تقديرات أعضاء هيئة التدريس الختيار طرائق التدريس تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة في
التدريس.
التعقيب على الدراسات السابقة
يتبين من استعراض الدراسات ذات الصلة أنها تنقسم إلى قسمين ،األول :عالج آراء وتوجهات
واستخدامات معلمي اللغات العربية واألجنبية لطرائق تدريس اللغة ألهلها وللناطقين بغيرها ،وقد
استقصى هذا القسم طرائق تدريس اللغات اإلنجليزية والعربية .والثاني :استقصى طرائق التدريس
التي يستخدمها أعضاء هيئات التدريس في الجامعات العربية واألمريكية .وقد بينت الدارسات
اختالفات في استخدام طرائق التدريس سببها اختالفات المادة واللغة والخبرة التدريسية والدرجة
العلمية ونسب التدريب.
وتتفق هذه الدراسة مه الدراسات السابقة ذات الصلة في سعيها إلى استقصاء طرائق تدريس
اللغة األجنبية ،وتتميز عنها في التخصيص إذ إنها تدرس طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها في الجامعات األردنية ،وأنها توسعت في تناول طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
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إذ اقتصرت دراسة دوريس ( )Duraes, 2010على ثماني طرائق بينما تناولت هذه الدراسة
أربعة ع ر طريقة.
وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة ذات الصلة ،في ت كيل الخلفية األدبية للدراسة الحالية
وبناء أداتها .لم يجد الباحثان -بحسب اطالعهما -على دراسة تناولت طرائق تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها في األردن أو البلدان العربية .وعليه يأمل الباحثان أن تضيف هذه الدراسة شيئا
من الفائدة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
منهج ال ّدراسة
اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على طرائق التدريس التي يستخدمها
أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق تدريس اللغة العربية في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم.
أفراد ال ّدراسة
شمل أفراد الدراسة أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في مراكز اللغات في
الجامعات :األردنية واليرموك والعلوم اإلسالمية العالمية وآل البيت ،للعام الجامعي
( )2016/2017والبالغ عددهم ( )42عضوا .وقد جرى اختيار الجامعات بالطريقة القصدية،
واختير جميه أفراد الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في مراكز اللغات في هذه الجامعات
المختارة ،وبحسب إرجاح االستبانات ،فقد أعاد مركز اللغات في الجامعة األردنية ( )19استبانة
من أصل ( )23استبانة ،وأعاد مركز اللغات في جامعة اليرموك ( )6من أصل ( )8استبانات،
وأعاد مركز اللغات في جامعة آل البيت جميه االستبانات البالغ عددها ( ،)8وأعاد مركز اللغات
في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية جميه االستبانات البالغ عددها ( .)3وقد بلغ العدد الكلي لمجموح
أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها الذين أجابوا عن االستبانة ( )36عضوا.
أداة ال ّدراسة
أعد الباحثان استبانة مكونة من جزأين ،تضمن الجزء األول بيانات خاصة بأعضاء هيئة
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية (الجنس ،سنوات الخبرة ،الرتبة
األكاديمية) .أما الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس الخاصة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
وتكونت من ( )14طريقة .وقد تدرجت االستبانة بحسب مقياس ليكرت إلى خمس درجات ،هي:
دائما ،غالبا ،أحيانا ،قليال ،ال استخدمهاُ .وزعت هذه االستبانة على أعضاء هيئة تدريس اللغة
العربية في الجامعات األردنية لبيان مستوى استخدامهم لهذه الطرائق.
صدق األداة
تم إيجاد صدق المحتوى بعرضه على لجنة من المحكمين أصحا الخبرة واالختصاص في
تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها ،وعلم النفس ،والقياس والتقويم من أعضاء هيئات التدريس في
الجامعات األردنية .وطلب منهم دراسة محتويات األداة وإبداء الرأي فيها من حيث ال مولية في
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)1(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جزأيها ودقة الصياغة اللغوية وسالمتها .وفي ضوء مالحظات ال ُمحكمين تم تقليص عدد الطرائق
إلى ( )14طريقة بعد أن كان عددها ( )16طريقة ،وتم تقديم وتأخير بعض الطرائق وفق ما أشار
إليه المحكمون .وبذلك يتحقق الصدق المنطقي بارتفاح نسبة الموافقة بين المحكمين.
ثبات األداة
تم التأكـد من ثبات األداة التي أعدها الباحثان في هذه الدراسة من خالل إيجاد االتساق الداخلي
(كرونباخ ألفا) حيث بلغت قيمته ( ،)0.83وتعد هذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.
إجراءات ال ّدراسة
اعدت أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها.
حدد أفراد الدراسة وتمثل ب ُمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في مراكز اللغات في
الجامعات األردنية.
طبقت االستبانة على عينة الدراسة وتم تحليل نتائجها إحصائيا .والك ف عن درجة استخدام
أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية.
وللحكم على المتوسطات الحسابية تم استخدام المعادلة اآلتية:
أعلى قيمة للتدريج 1-

1-5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ = 1.33
عدد الفئات

3

وبالتالي تكون المستويات كما يأتي :
المستوى المنخفض

2.33-1

المستوى المتوسط

3.67-2.34

المستوى المرتفه

5-3.68

نتائج ال ّدراسة ومناقشتها
أههر تحليل البيانات التي تم جمعت بأداة الدراسة النتائج اآلتية :
صه :ما متوسطات درجات استخدام ُمعلمي اللغة
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ون ّ
العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب
لدرجة استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم ،إذ تراوحت متوسطات تقديرات أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية
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للناطقين بغيرها بين ( )3.32-1.86على فقرات االستبانة البالغ عددها ( )14فقرة أي بمدى مقداره
( )1.46كما هو موضح في الجدول ()1
جدول ( :)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى استخدام أعضاء هيئة
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم.
الرقم

الرتبة

10
9
14
1
8
2
12
7
3
4
6
5
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14

الفقرة
الصامتة
الطبيعية
المعرفية
القواعد والترجمة
الصوتية
المباشرة
األد
القراءة
السمعية ال فوية
السمعية ال فوية البصرية
التوليفية
التواصلية
االستجابة الجسدية الكلية
المواقف
الكلي

المتوسط
الحسابي
3.36
3.31
3.00
2.89
2.81
2.78
2.58
2.56
2.47
2.36
2.33
2.28
2.28
2.08
2.64

االنحراف
المعياري
1.15
1.28
1.07
1.30
1.31
1.29
1.16
1.00
0.84
0.99
1.77
1.00
0.94
0.94
0.52

المستوى
منخفض
متوسط
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
متوسط

يُالحظ من الجدول ( ،)1أن المتوسطات الحسابية لمستوى استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية ،بحسب إجاباتهم عن فقرات
االستبانة تراوحت بين المتوسطة والمنخفضة ،أي من ( ،)3.36-2.08وأن مستوى االستخدام جاء
بدرجة متوسطة بلغ المتوسط الحسابي ( ،)2.64بانحراف معياري (.)0.53
وقد جاءت أعلى تقديرات استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين
بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية لكل من الطريقة (الصامتة،
والطبيعية ،والمعرفية)؛ إذ حصلت على المتوسطات ( )3.00 ،3.31 ،3.36على التوالي
وهذا مؤشر جيد على استخدام عدد من طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها التي
تساعد ال ُمتعلم على إدراك النظام الصوتي والنحوي والصرفي والداللي للغة العربية،
وت ُؤكد الجوانب اإلنسانية بعيدا عن النظريات الفلسفية والمنطقية ،وأنها ال تستخدم اللغة
األم في الحجرة الصفية؛ ما يزيد وي جه ال ُمتعلم على تعلم اللغة العربية ،وأنها تتيح
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)1(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لل ُمتعلم األجنبي التحدث أكثر بينما يقل تحدث ال ُمعلم ،كما أن تقدم هذه الطرائق على غيرها
قد يفسر مالءمتها في تدريس المادة التعليمية والمستوى التعليمي ،وتحفيزها لل ُمتعلمين
وم جعة لتعلمهم ،وقدرتها على زرح حب تعلم اللغة العربية في نفوسهم وزيادة الثقة في
نفوسهم عالوة على مناسبتها النتاجات التعليمية ،وهذه النتيجة تتفق مه األد التربوي
(Alsamarrai & Jawad, 2014; Aldulaimi, 2014; Aljaafarh ،2011; Assaf,
2015).
بينما نالت طرائق التدريس (االستجابة الجسدية الكلية ،التواصلية ،المواقف) تقديرات
منخفضة إذ حازت على المتوسطات ( )2.08 ،2.28 ،2.28على التوالي ،وهذا مؤشر على وجود
ضعف في استخدام عضو هيئة التدريس لطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وهذا ما
يُسبب في ضعف تعلم ال ُمتعلمين ،سواء في الحجرة التعليمية إذ تكون بيئة ع وائية ال تسير وفق
أهداف ،وخطط ،وإجراءات محددة ،أم في البيئة الخارجية حيث سينعكس هذا الضعف على تواصل
المتعلمين مه أهل اللغة األجنبية ،لصعوبة استخدام الحوار ،وهذا ما يُبقي ال ُمتعلم بحالة قلقة من
تعلم اللغة الجديدة وبخاصة لدى ال ُمتعلمين ال ُمبتدئين ،وهذه النتيجة ال تتفق مه نتائج دراسة رشيد
( )Rashed, 1990التي توصلت إلى فاعلية طريقة االستجابة الجسدية الكلية ،ويمكن عزو ذلك
االختالف إلى مستوى ال ُمتعلمين؛ إذ إن عينة دراسة رشيد ( )Rashed, 1990هي من المستوى
اإلعدادي ،بينما عينة هذه الدراسة من المستوى الجامعي.
ثانيا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى ( )0.05=αبين متوسطات درجات استخدام أعضاء هيئة تدريس اللّغة العربيّة للناطقين
بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنيّة تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة التدريسيّة
والرتبة األكاديمية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات
درجات استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات
األردنية باختالف الجنس والخبرة التدريسية والرتبة األكاديمية.
أ.

متغير الجنس

والرتب ،لدرجة استخدام أعضاء هيئة
ُح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ُ
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
باختالف متغير الجنس.
كما تم استخدام االختبار التائي ( )t-testلعينتين مستقلتين والجدول ( )2يُبين ذلك.
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جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة
استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية
من وجهة نظرهم باختالف الجنس.
درجة
استخدام
أعضاء
هيئة
تدريس
اللّغة
العربيّة
للناطقين
بغيرها
لطرائق
التدريس في
الجامعات
األردنيّة

الجنس

العدد

ذكور

15

إناث

21

المتوسط
الحسابي
2.85

االنحراف
المعياري
0.42

2.50

0.55

درجة
الحرية

34

قيمة ت

2.067

مستوى
الداللة

0.046

يُالحظ من الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لطرائق
التدريس التي يسججججججتخدمها أعضجججججججاء هيئة تدريس الل غة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس ،إذ بلغت قيمة ت ( )2.067ما يدل على وجود
فرق دال إحصججائيا عند مسججتوى الداللة ( )0.05=αبين متوسججطي تقديرات أعضججاء هيئة تدريس
اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية لصالح الذكور.
ويمكن تفسججججججير ذلججك بججأن هيئججة تججدريس اللغججة العربيججة الججذكور يعملون بظروف تختلف
عن الظروف التي تعمجججل فيهجججا هيئجججة تجججدريس اللغجججة العربيجججة اإلنجججاث أو قجججد يعود إلى اختالف
المسججججججتوى التعليمي الجججذي يُجججدر سجججججججججه أعضجججججججججاء هيئجججة التجججدريس أو ربمجججا يعود إلى اختالف
تجدريس المهجارات اللغويجة وهجذه النتيججة تتفق مه دراسجججججججة حسججججججين ) )Hussein, 1990التي
توصججججججلججت إلى وجود فرق في اسججججججتخججدام أعضججججججججاء هيئججة التججدريس للنججاطقين بغيرهججا لطرائق
التدريس يعزى إلى متغير الجنس .وتختلف مه دراسات كل من
)Zaeton, 1995; Jubouri, 2004; Al obeidi, 2007; Duraes, 2010; Alhllaq,
)2014
التي توصجلت إلى أنه ال يوجد فرق في اختيار أعضجاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها
لطرائق التدريس يعزى إلى متغير الجنس.
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ب .الخبرة
ُح سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ،لدرجة استخدام أعضاء هيئة
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم،
يعزى إلى عدد سنوات الخبرة ،كما هو موضح في الجدول ()3
جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام أعضاء هيئة تدريس
اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم يعزى إلى
متغير عدد سنوات الخبرة.
الخبرة
أقل من خمس سنوات
من خمس سنوات إلى ع ر
سنوات
ع ر سنوات فأكثر

العدد
20

المتوسط الحسابي
2.67

االنحراف المعياري
0.53

10

2.59

0.53

6

2.66

0.57

يالحظ من الجدول ( )3وجود فروق هاهرية بين المتوسججججطات الحسججججابية لطرائق التدريس
التي يسججججججتخدمها أعضججججججاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من
وجهة نظرهم باختالف متغير عدد سجججنوات الخبرة ،إذ بلغ المتوسجججط الحسجججابي لفئة الخبرة ع جججر
سجججنوات فأكثر ( )2.66يليه فئة الخبرة (أقل من خمس سجججنوات) بمتوسجججط حسجججابي ( ،)2.67وفي
المرتبة األخيرة فئة الخبرة (من خمس سججججنوات إلى أقل من ع ججججر سججججنوات) بمتوسججججط حسججججابي
( ،)2.59ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصجججائية بين المتوسجججطات الحسجججابية تم
إجراء تحليل التباين والجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( :)4تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
باختالف متغير الخبرة.
مصدر التباين
بين المجموعات
الدرجة
داخل المجموعات
الكلية
المجموح

مجموع
المربعات
0.044
9.500
9.545

درجة
الحرية
2
33
35

متوسط
المربعات
0.022
0.288

ف
0.077

مستوى
الداللة
0.926

يالحظ من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصججججائية بين المتوسججججطات الحسججججابية
لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم يعزى إلى متغير عدد سججنوات الخبرة ،إذ بلغت قيمة "ف"( )0.077ما
يدل على عدم وجود فرق دال إحصجججججائيا عند مسجججججتوى الداللة ( )0.05=αبين متوسجججججط تقديرات
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أعضجججججججاء هيئة تدريس الل غة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية مجتمعة تعزى إلى
متغير الخبرة التدريسية.
ويمكن تفسججججججير هججذه النتيجججة إلى حرص الجججامعججات بججاسججججججتمرار على تحسججججججين خبرات
أعضجججججججاء هيئججات تججدريس اللغججة العربيجة للنججاطقين بغيرهججا الجججدد من خالل إدخججالهم في دورات
حول طرائق تعليم اللغججة العربيجة للنججاطقين بغيرهججا إلكسجججججججابهم خبرات ومهججارات تضججججججعهم في
صجججججف زمالئهم أعضجججججاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها الذين سجججججبقوهم في خبرتهم
التدريسجججججية ،وقد يعود أيضجججججا لل جججججروط الواجب توافرها لل ُمتقدمين للعمل في مجال تدريس اللغة
العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية ،وهذه النتيجة تتفق مه دراسةKhatib, 1990( :
; )Al obeidi, 2007التي تو صلت إلى أنه ال توجد فروق لعامل عدد سنوات الخبرة في اختيار
طرائق التدريس واستخدامها.
ج .الرتبة األكاديميّة
ُحسججججججبت المتوسججججججطات الحسججججججابية واالنحرافات المعيارية والرتب ،لطرائق التدريس التي
يسججججتخدمها أعضججججاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من وجهة
نظرهم  ،باختالف بالرتبة األكاديمية ،كما مبين في الجدول (.)5
جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء
هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم باختالف متغير
الرتبة األكاديمية.
الرتبة األكاديميّة
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ م ارك

العدد
19
12
5

المتوسط الحسابي
2.68
2.52
2.81

االنحراف المعياري
0.53
0.55
0.44

يالحظ من الجدول ( )5وجود فروق هاهرية بين المتوسججججطات الحسججججابية لطرائق التدريس
التي يسججججججتخدمها أعضججججججاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من
وجهة نظرهم ،باختالف متغير الرتبة األكاديمية ،إذ بلغ المتوسججط الحسججابي لفئة الرتبة األكاديمية
(أسجججججتاذ م جججججارك) ( )2.81يليه فئة الرتبة األكاديمية (مدرس) بمتوسجججججط حسجججججابي ( )2.68وفي
المرتبة األخيرة فئة الرتبة األكاديمية (أ ستاذ م ساعد) بمتو سط ح سابي ( ،)2.52ولمعرفة فيما إذا
كانت هناك فروق ذات داللة إحصججججججائية بين المتوسججججججطات الحسججججججابية تم إجراء تحليل التباين،
والجدول ( )6يبين ذلك.
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جدول ( :)6تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة أعضاء هيئة
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم
باختالف متغير الرتبة األكاديمية.
مصدر التباين
درجة استخدام
أعضاء هيئة
تدريس اللغة
العربية
للناطقين
بغيرها لطرائق
التدريس في
الجامعات
األردنية

بين المجموعات
داخل المجموعات

المجموح

مستوى
مجموع درجة متوسط
ف
الداللة
المربعات الحرية المربعات
0.542 0.625 0.174
2
0.348
0.279
33
9.196

9.545

35

يالحظ من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصججججائية بين المتوسججججطات الحسججججابية
لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم باختالف متغير الرتبة األكاديمية ،إذ بلغت قيمة "ف"( )0.625ما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصججائية عند مسججتوى الداللة ( )0.05=αبين متوسججط تقديرات
أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من رتبة أستاذ م ارك
وبين متوسججط تقديرات أعضججاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية
من رتبة أسجججججتاذ مسجججججاعد وبين متوسجججججط تقديرات هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في
الجامعات األردنية من رتبة مدرس السجججججتخدام طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ،فال
عالقججة لعججامججل الرتبججة األكججاديمي جة في اختيججار طرائق تججدريس اللغججة العربي جة للنججاطقين بغيرهججا
واستخدامها.
ويمكن تفسججير هذا إلى سججعي عضججو هيئة التدريس الذي يحمل رتبة مدرس ،والعضججو الذي
يحمل رتبة أسجتاذ مسجاعد ،أن يضجه لنفسجه مكانة بين زمالئه األعلى منه رتبة أكاديمية ،وذلك من
خالل ا ستخدام الطرائق التي ي ستخدمها الع ضو الذي يملك رتبة أ ستاذ م ارك وهذه النتيجة تتفق
مه نتائج دراسجات ( )Alhllaq, 2014; Lei, 2007; Zaeton, 1995التي توصجلت إلى أنه ال
توجد فروق لعامل الرتبة األكاديمية في اختيار طرائق التدريس واستخدامها.
التوصيات والمقترحات
يوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة باآلتي:


أن تنظم الجامعات دورات تدريبية ألعضاء هيئة تدريس اللغة العربية على طرائق تدريس
اللغة العربية للناطقين بغيرها التي محورها ال ُمتعلم.
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حث أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها على وجو اإلفادة من نتائج األبحاث
.والدراسات الخاصة بطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها وتطبيق ما يناسب منها



إجراء المزيد من الدراسات فيما يخص طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في
.الجامعات الحكومية والخاصة
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