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تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء مداخل تعلمهم 

 وتحصيلهم الدراسي
 

 

 **د. إيهاب السيد أحمد محمد علي *د. أحمد رمضان محمد علي

 

 المستخلص

الدراسة الحالية إلى التعرف على تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها  تهدف

( طالبا من 35)قبل الخدمة( في ضوء مداخل تعلمهم وتحصيلهم الدراسي. وتكونت عينة الدراسة من )

طُبق عليهم م؛ 2020-2019في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  المستوى الرابع والثامنطالب 

 .لغير الناطقين بها استبانة مداخل تعلم اللغة العربيةاألداء العملي، و بطاقة مالحظة

ال توجد لدى عينة البحث. و األداء العملي،  يوجد مستوى كبير منأنه إلى نتائج الدراسة  وأشارت

ين بها، ومداخل تعلمهم، عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطق

عدا العالقة بين جانب إدارة الفصل والمدخل السطحي، فكانت عالقة سالبة، ودالة إحصائيا عند مستوى 

أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين و (.0.05)

إحصائيا بين مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  ال توجد عالقة دالةو بها، وتحصيلهم الدراسي.

وتحصيلهم الدراسي. وأنه ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير 

ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة و الناطقين بها، وفقا لمداخل تعلمهم.

األداء العملي لمعلمي في يوجد فرق دال إحصائيا و لغير الناطقين بها، وفقا لمستوى تحصيلهم.العربية 

المستوى الثامن(، لصالح -، وفقا للمستوى الدراسي )المستوى الرابعاللغة العربية لغير الناطقين بها

 المستوى الثامن )ذوو المستوى األعلى في األداء العملي(.

 

 التحصيل الدراسي. -مداخل التعلم -تعليم اللغة الثانية  –داء العملي األ الكلمات المفتاحية:

 

 مقدمة الدراسة:

شغلت طريقة تعليم وتعلم اللغة الثانية، عقول الباحثين على اختالف تخصصاتهم. كما اهتمت الكثير 

التقييم في نواتج  من الدراسات بناتج تعلم اللغة الثانية، الذي يعتمد في المقام األول على ممارستها. وتنوع

 تعلم اللغة الثانية بين الحصول على التحصيل الدراسي فيها، أو متابعة الممارسة العملية لهذه اللغة.

واهتمت العديد من الدراسات بمداخل تعلم اللغة الثانية، ودورها في نواتج تعلمها، فمدخل التعلم 

علم السطحي على مستوى ضعيف من الفهم، العميق يدل على مستوى عال من الفهم، بينما يدل مدخل الت

 بينما يهتم أصحاب المدخل اإلستراتيجي بالجوانب التنظيمية للوقت والجهد.
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وتشير األدبيات إلى أن هناك احتياجات عديدة لمتعلمي اللغة الثانية، ولعل من أبرزها؛ االحتياجات 

(. ويمكن أن يكون فهم المعلمين لعملية 4Kanakri, 2017, 6االجتماعية والثقافية واللغوية واألكاديمية )

اللغة وتأثيرات القيم االجتماعية والثقافية المختلفة على تعلم اللغة، وإدراكهم لمبادئ أساليب تعليم اللغة، 

وتطبيقهم لهذه المبادئ من خالل تجربة التدريس الفعلية ذا أهمية كبيرة. كما يحتاج المعلمون إلى استخدام 

تقييمهم لتقدم الطالب وتفسيرهم للنتائج بعد إجراء هذه التقييمات من أجل ضمان فعالية تقنيات فعالة في 

(. فالعملية االجتماعية في بيئة الفصل الدراسي تشكل تجربة تعلم لكل Kanakri, 2017, 66مواد التعليم )

 (.Kanakri, 2017, 82من المعلمين والطالب )

ي بيئة الفصل الدراسي يجب أن نتجاوز التدريس التقليدي وخالل هذه التجربة للعملية االجتماعية ف

والتعلم من خالل تزويدنا بأرضية تجريبية حقيقية لتطبيق المعرفة وتكييفها بشكل صارم مع سياقات العالم 

الحقيقي. ويمكن أن تكون هذه التجربة الحقيقية بمثابة دراسة حالة للتعلم في المستقبل من قبل الطالب 

 (.Nasri, 2020المعلمين )

؛ فإعداد المعلمين يُعد ( ,et al.,Gray 2019يجب االستثمار في توجيه المعلمين قبل الخدمة ) لذا

مكونًا رئيسيًا لتعليم اللغة الثانية؛ ألنه يوفر فهًما للعمليات والتحديات التي قد يواجهها المعلمون في 

انية واحتياجاتهم وسياق التعلم العام فصولهم الدراسية. كما يوفر رؤى حول طبيعة طالب اللغة الث

(Kanakri, 2017, 82 كما .) يحتاج المعلمون قبل الخدمة إلى وقت لتعلم واستيعاب أن عملية التدريس

ليست مجموعة من المهارات باستخدام مجموعة من األدوات فحسب، بل هي عملية تفاعل اجتماعي مع 

ها من أدلة المعلم أو الكتيبات فقط. وقد أظهرت دراسة الطالب في سياقات مختلفة، والتي ال يمكن تعلم

Tiainen, et al. (2018)  أن النقاشات التي تمت في مقرر التربية العملية ساعدت الطلبة على العمل

كفريق، والنظر إلى المواقف التي تحدث داخل الفصل الدراسي من منظور أقرانهم والطالب كأداة لتعلم 

 تحث الدراسة على تنظيم بيئة التعلم في التدريب العملي بالتعلم من خالل فرق عمل.التفكير النقدي، ولذلك 

ويعد األداء العملي لمعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، متغيًرا مهًما لفهم السياقات التي يتعلم الطالب 

 ملي.المعلم خاللها، وإمكانية تأثير أو تأثر مداخل تعلمه وتحصيله الدراسي بهذا األداء الع

لذا جاءت الدراسة الحالية لتقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها )قبل الخدمة(  

 في ضوء مداخل تعلمهم وتحصيلهم الدراسي.

 مشكلة الدراسة:

 ,.Nordin, et al)يعتمد القصور في مخرجات التعلم على ضعف مهارات مداخل تعلم الطالب

 ,Batteson, et al., 2013)مداخل التعلم ضرورية للتعلم اإلستراتيجي .  كما أن   (284 ,2013

 .(Teoh, et al., 2014: 130)، وضرورية لتشخيص وتقييم التعلم (2561

وتقييم التعلم يتم من خالل نوعين رئيسين هما نتائج التحصيل الدراسي وتقييم األداء العملي في الميدان 

 الحقيقي. ومداخل التعلم تؤثر على الناتج الرئيس لعملية التقييم.

التعلم العميق يؤدي إلى تحسين جودة التعلم، بينما مدخل التعلم السطحي يكون سببا في ضعف  فمدخل

كما أن هناك عالقة إيجابية بين مدخل التعلم العميق واألداء  .(Qureshi & Ullah, 2014)جودة التعلم 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813044054
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م العميق ال يؤدى بينما تشير إحدى الدراسات إلى أن مدخل التعل (Nordin, et al., 2013). األكاديمي 

 .(McLoone & Oluwadun, 2014, 110)إلى التحصيل الدراسي المرتفع بشكل مؤكد 

( إلى وجود عالقة موجبة ودالة 2012(، والمالكي )2010نتائج دراستي جاد الرب ) وتشير

، و  .Diseth, et al( 2006تي )بينما تشير نتائج دراسإحصائيا بين مداخل التعلم والتحصيل الدراسي. 

Phan (2007)  .إلى عدم وجود عالقة بين مداخل التعلم والتحصيل الدراسي 

إلى اختالف نتائج الدراسات حول العالقة بين مداخل التعلم والتحصيل الدراسي. وتتضح  يشيرمما 

هذه العالقة أكثر خالل تعليم وتعلم اللغات، حيث تظهر الفروق بين التحصيل الدراسي واألداء العملي. 

( تشير نتائجها إلى عالقة ارتباطية دالة إحصائيا وموجبة بين التحصيل الدراسي 2015اسة علي )فدر

ومداخل تعلم اللغات األجنبية، لدى طالب المرحلة الثانوية. لكن الباحثين لم يجدا دراسات بحثت األداء 

 العملي في تعليم اللغات وعالقته بمداخل تعلمها وتحصيلها الدراسي.

ألداء العملي الجيد في تعليم اللغات هو ناتج التعلم الذي ترغب الجامعات في تحقيقه كسقف ا يُعدكما 

عالي لتوقعاتهم نحو مستويات تعلم الناطقين بغير هذه اللغات. وعلى الرغم من كون األداء العملي للناطقين 

 باللغات يتأثر ويؤثر في تحصيلهم الدراسي؛ لكنه متغير مختلف. 

أجريت بإقليم البنجاب  توصلت إلى أن المعلمين قبل الخدمة ال يتم تقييمهم بشكل صحيح وفي دراسة 

(Younus, 2017.) ( كما تشير دراسةMcCrimmon (2015  أن أحد أكثر العوائق أمام التعليم الشامل

 ,Aliسة هو عدم كفاية إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على االستجابة لتنوع الطالب، وتدعمها نتائج درا

et al. (2018)  التي تشير إلى أن غالبية الطالب المعلمين كانوا قلقين بشأن انضباط الطالب وسوء

 السلوك في الفصول الدراسية، وعدم احترام معلميهم، أو التنمر، أو التغيب عن المدرسة.

ث يمنح لذا تحتوي معظم برامج إعداد المعلمين على عنصر عملي كشرط للحصول على الشهادة، حي

هذا المكون العملي المعلمين قبل الخدمة الفرصة للتعلم من اآلخرين وإثبات قدرتهم على تمكين التعلم في 

(. لذا Walton, 2020, 26سياقات تعليمية أصيلة من الخبرة الميدانية، التي تُعد الموقع األساسي للتعلم )

تقييم التدريب العملي لمعلمي اللغة  بتطوير أداة لقياس (Kazaz & Alagözlü, 2020)اهتمت دراسة 

 اإلنجليزية )قبل الخدمة( في تركيا.

 .اللغة العربية كلغة ثانيةولم يجد الباحثان دراسات تناولت تقييم األداء العملي لمعلمي 

لذا فكر الباحثان في دراسة تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء مداخل 

 تعلمهم وتحصيلهم الدراسي.

 ويتلخص السؤال الرئيس للدراسة في:

ما الكيفية التي يمكن بها تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء مداخل 

 تعلمهم وتحصيلهم الدراسي؟

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:

 العربية لغير الناطقين بها؟األداء العملي لمعلمي اللغة ما مستوى  -

 هل توجد عالقة بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومداخل تعلمهم؟ -
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 هل توجد عالقة بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي؟ -

 ية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي؟هل توجد عالقة بين مداخل تعلم اللغة العرب -

 هل توجد فروق في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا لمداخل تعلمهم؟ -

هل توجد فروق في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا لتحصيلهم  -

 الدراسي؟

 ؟، وفقا للمستوى الدراسياألداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها مستوىفي هل توجد فروق  -

 

 تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف:  أهداف الدراسة:

 مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 ومداخل تعلمهم. العالقة بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، -

 العالقة بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي. -

 العالقة بين مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي. -

مداخل تعلمهم، وتحصيلهم الفروق في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا ل -

 الدراسي، ومستواهم الدراسي.

 

 : تتمثل أهمية الدارسة في:أهمية الدراسة

 وتتضمن ما يلي:األهمية النظرية: 

دراسة مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بوصفها متغيًرا مهًما له تأثير على تحصيل الناطقين  -

 بغير اللغة العربية. 

 لم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد على فهم دقيق لكيفية تعلم اللغة لهذه الفئة.دراسة مداخل تع -

 تقدم الدراسة استبانة لقياس مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 تقدم الدراسة بطاقة مالحظة لقياس األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 .األداء العملي لهمفهم أثر مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، على  -

 ما يلي:اإلفادة من الدراسة فيوتتضمن  األهمية التطبيقية:

 تطوير طرائق التدريس للناطقين بغير اللغة العربية. -

 تحسين مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. -

 العملية في قسم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى.تحسين برنامج التربية  -
 

 مصطلحات الدراسة:

 : Practical performance األداء العملي -1

( األداء بأنه الطريقة الذي يتبعها الطالب المعلم داخل المدرسة لتوصـــــيل 2018يُعرف موسى )

إنســــانية مع الهيئة اإلدارية بالمدرســــة، ودرجة تمتعه بالسمات المعلومات وبناء عالقات 

، 2018الشــــخصــــية والمهنية الالزمة لمهنة التدريس، وقدرته على إدارة الفصل بفعالية )موسى، 

270.) 
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ت ويعرف الباحثان األداء العملي إجرائيًا بأنه: كل ما يتعلق بمشاركة الطالب المعلم في جميع العمليا

واألنشطة والممارسات التي تحدث داخل الفصل الدراسي، والتي تشمل )إعداد الدروس التعليمية، 

 وتنفيذها، وتقويمها، وإدارة الفصل الدراسي(، وتتضمن: 

 :ويقصد به المظهر العام الذي يبدو عليه الطالب المعلم، من حيث الهيئة وطالقة  الجانب الشكلي

 داخل الفصل الدراسي.الوجه واعتدال الصوت والحركة 

 :كل ما يتعلق بتنفيذ الدرس اللغوي داخل الفصل الدراسي بدءاً بتحضير  الجانب التدريسي

 الدرس، واستخدام الطرق، واألنشطة، والوسائل التعليمية المناسبة لطبيعة الدرس والطالب.

 :وكيفية التعامل  كل ما يتعلق بقدرة الطالب المعلم على مواجهة المواقف الطارئة، إدارة الفصل

 مع الطالب داخل الفصل الدراسي.

 :كل ما يتعلق بمراعاة الفروق الفردية بين الطالب واستخدام أدوات التقييم  الجانب النفسي

 المالئمة لطبيعة الدرس، داخل الفصل الدراسي وخارجه.

 :ال مع الطالب واحترامه آلرائهم، و الجانب اإلنساني حرصه على كل ما يتعلق بالتواصل الفعَّ

 إيجاد عالقة تسودها المودة واالحترام بين الجميع.

ويقاس األداء العملي بالدرجة التي يحصل عليها الطالب )المعلم( في بطاقة المالحظة أثناء تنفيذه ألحد 

الرابع  دروس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مقرر التربية العملية المقرر على المستوىين

 والثامن، في قسم إعداد المعلمين، بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

 :Learning Approaches مداخل التعلم -2

اآللية التي يرغب المتعلم، في التعلم بها، فقد يهتم بربط الموضوعات الجديدة بالخبرة السابقة، أو يركز 

 ,Shahbazi, et al., 2014النجاح في الدراسة، أو يهتم بتنظيم الوقت والجهد خالل التعلم )فقط على 

13.) 

الكيفية التي يستخدمها المتعلم في بداية تعلمه لمهمة ما، ويعرف الباحثان مداخل التعلم إجرائيًا بأنها: 

ئيًا بالدرجة التي يحصل وتتضمن المدخل العميق والمدخل السطحي والمدخل االستراتيجي. وتُقاس إجرا

العربية لغير الناطقين بها، وتتضمن هذه  عليها الطالب من خالل إجابته على استبانة مداخل تعلم اللغة

 المداخل:

  المدخل العميقDeep approach ربط األفكار والمعاني والموضوعات الجديدة في مجال تعلم :

 ، مع اإلفادة التكاملية من المقرر في الحياة العملية.العربية لغير الناطقين بها بالخبرة السابقة اللغة

  المدخل السطحيSurface approach هدفه النجاح في االختبارات والتركيز في الوصول لهذا :

النجاح، مما قد يؤدي إلى أخذ المقرر في شكل عناصر منفصلة؛ ال تميز بين المتشابهات، وال 

 تستفيد من المقررات في الحياة العملية.

  المدخل اإلستراتيجيStrategic approach التركيز على تنظيم الوقت والجهد، بهدف :

الحصول على درجات عالية في االختبارات، مع االهتمام بالتقييمات في المقررات، واإلفادة من 

 االختبارات السابقة لهذه المقررات.

لغة العربية كلغة الثانية، والنهاية : المعدل الدراسي للطالب خالل فترة دراسته لالتحصيل الدراسي -3

 العظمي لهذا المعدل أربع درجات.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 : األداء العملي

يهدف األداء العملي بصورة أساسية إلى التعلم من التجربة من خالل التدريب العملي. والتدريب 

غنية للتعاون مع الطالب اآلخرين والمعلمين العملي ليس فقط إلتقان المهارات والمعرفة، ولكنه طريقة 

 (.Kanakri, 2017, 77والخبراء، والتعلم من تجاربهم )

 (:Kanakri, 2017, 66-67وتشتمل برامج معلمي اللغة الثانية على أربعة مكونات رئيسية )

يجب أن تكون هناك مقررات تخصصية أكاديمية تهدف إلى مساعدة الطالب على فهم تعلم اللغة  -

 ظام اللغة، وعالقة اللغة بالثقافة. ون

 يجب أن يأخذ الطالب دروًسا في علم اللغة، وعلم اللغة النفسي، والثقافة والمجتمع.  -

علوم التربية، وخاصة األسس واألساليب والتدريب العملي، والتي تُعد جانبًا مهًما من إعداد  -

هجية والخبرات العملية التي المعلمين ألنها تزود الطالب المعلمين باألسس النظرية والمن

 تساعدهم على اكتساب الكفاءات الالزمة للبقاء والنجاح في مواقف التدريس الفعلية. 

يجب أن يتمتع جميع الطالب بتجربة تعلم لغة ثانية بأنفسهم. ويعتبر الغرض األساسي من هذه  -

ة التي سيعمل فيها التجربة مساعدة الطالب المعلمين على فهم السمات اللغوية للغة المستهدف

 المعلم.

 ,Kanakriلذا يجب أن يكون تقييم المرشحين جزًءا ال يتجزأ من إعداد المعلمين في جميع مراحله )

67-2017, 66.) 

وقد أجريت دراسات عديدة لقياس الممارسة العملية للتدريس من خالل األداء العملي الحقيقي، 

 ويستعرض الباحثان بعًضا منها فيما يلي:

والتي تم تطبيقها في ثالث جامعات في تركيا وإنجلترا  Busher, et al. (2015دراسة ) هدفت

للكشف عن مدى جودة إعداد الجامعات للمعلمين قبل الخدمة، وعوامل نجاح التدريب العملي، وكيفية 

فعاالً في تعزيز التدريب العملي للنمو المهني للطالب المعلمين. وأظهرت النتائج أن التدريب العملي كان 

تطوير مهارات المعلمين قبل الخدمة، ال سيما في إدارة الفصول الدراسية، ومراعاة الفروق الفردية طبقًا 

 الحتياجات التعلم المتنوعة، وفي التعرف على وجهات نظر الطالب.

قبل الخدمة في  حول المعوقات التي تواجه المعلمي Merç & Subaşi (2015)وفي دراسة 

التدريب العملي بجامعة األناضول بتركيا، ُوجدت عدة عوامل أثرت على إدارة الفصل الدراسي، مثل 

ضوضاء المتعلمين، والكسل، وقلة االهتمام، والدردشة غير المتوقعة، وقلة االحترام واالهتمام والتي 

 . ةتسببت في مشكلة تجاه إدارة الفصل الدراسي لمعلمي ما قبل الخدم

إلى استكشاف دور التدريب العملي في تعزيز التطوير  Tülüce & Çeçen (2016وهدفت دراسة )

المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية قبل الخدمة من خالل استخدام التصميم الطولي جنبًا إلى جنب مع 

ت الفيديو األساليب النوعية. ولتحقيق هذا الهدف، طُلب من معلمي ما قبل الخدمة التأمل في تسجيال

لتدريسهم المصغر في بعض المقررات الجامعية الخاصة بهم مباشرة بعد تقديم الدروس المصغرة وبأثر 
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( مدرًسا للغة اإلنجليزية قبل الخدمة بإحدى 13رجعي بعد تجربتهم العملية. وقد شارك في الدراسة )

تقارير التقييم الذاتي باإلضافة إلى الجامعات في اسطنبول، تركيا. واعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على 

المقابالت الجماعية مع المعلمين قبل الخدمة. وأشارت النتائج إلى الكشف عن بعض التغييرات النوعية في 

وجهات نظرهم بمرور الوقت حيث أصبحوا أكثر توجهاً نحو المتعلم وطوروا وجهة نظرهم نحو التدريس 

 بعد التدريب العملي.

إحدى الخبرات العملية للمعلمين قبل الخدمة  lemdag & Simsek (2017Aواستقصت دراسة )

من خالل التركيز على تقييمهم للخبرات المدرسية، والعالقة بين النظرية والممارسة. تم إجراء المقابالت 

مع ستة معلمين، وتم إجراء المالحظات في المدارس المشاركة في التدريب العملي. وكشفت النتائج أن 

ما قبل الخدمة واجهوا أو شعروا بصعوبة في إدارة الفصل الدراسي؛ كما أكد هؤالء المعلمون عدم  معلمي

 وجود عالقة بين النظرية والتطبيق في إعداد المعلمين.

لتقييم مقرر التدريب العملي لبرنامج إعداد معلمي  Sulistiyo, et al. (2017تم إجراء دراسة ) كما

، بإندونيسيا. وتم جمع المعلومات من خمسة خريجين حديثين Jambiجامبي  اللغة اإلنجليزية في جامعة

من المعلمين وخمسة معلمين مبتدئين وخمسة مدراء مدارس وخمسة أساتذة في إعداد المعلمين حول 

تصوراتهم لخريجي برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية األجنبية كمعلمين مبتدئين. تم استخدام المقابالت شبه 

الستكشاف البيانات. وأشارت النتائج إلى أن مشاريع التدريب العملي التي تم إجراؤها خالل  المنظمة

البرنامج قدمت خبرة مناسبة ولكنها محدودة للطالب المعلمين لترجمة معارفهم المكتسبة في الجامعة إلى 

 ممارسة حقيقية للتدريس على مستويات المدرسة.

شف عن فعالية برنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة ( إلى الك2018دراسة الدعيس ) وهدفت

صنعاء في إعداد الطالب المعلم من وجهة نظر الطالب، باستخدام استبانة للكشف عن دور كل من 

المشرف التربوي، والمعلم المتعاون، والمدرسة المتعاونة، وتنمية الكفايات التعليمية. وقد أظهرت النتائج 

ية الكفايات التعليمية"، ومجال "المشرف التربوي" بدرجة متوسطة، وبدرجة ضعيفة فعالية مجال "تنم

 لمجال "المعلم المتعاون"، ومجال "المدرسة المتعاونة".

( إلى التعرف على الكفايات الالزمة للطلبة المعلمين أثناء إعدادهم 2018دراسة موسى ) هدفتكما 

لمهنة التدريس، بجامعة البحر األحمر بالسودان. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مطبقة 

ارتفاع درجة ( معلماً ومعلمة. وكشفت النتائج عن 65استبانة على عينة من الطلبة المعلمين قوامها )

الكفايات الالزمة للطالب/المعلم، وجاءت الكفايات الشخصية في المرتبة األولى من بين تلك الكفايات التي 

تمارس أثناء التدريب الميداني. كما أشارت الدراسة إلى وجود مشكالت تتعلق بعملية التقويم، وأوصت 

د الطالب/المعلم بالمهارات الالزمة لممارسة بضرورة تخصيص فترة  زمنية معتبرة للتربية العملية؛ لتزوي

 مهنة التدريس بفعالية.

الستكشاف آراء معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية   Can & Baştürk (2018)كما أُجريت دراسة

قبل الخدمة حول التربية العملية، وممارسة المعلمين، واألساتذة المشرفين على تدريب المعلمين، 

( معلًما من معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية 37ية ألدائهم. وقد تكونت عينة العينة من )وتقييماتهم الذات

 Balıkesirقبل الخدمة ممن يتلقون التدريب العملي في قسم تدريس اللغة اإلنجليزية في جامعة باليكسير 

University مكونة من أسئلة . وقد استخدمت الدراسة استبانة 2016-2015، تركيا في العام الدراسي
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مفتوحة حول آراء معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة حول المقرر نفسه، وممارسة المعلمين، 

واألساتذة المشرفين على تدريب المعلمين، والتقييمات الذاتية الخاصة بهم ألدائهم، كما اعتمدت الدراسة 

ت النتائج إلى أن معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية على المقابالت العميقة آلراء المشاركين. وقد أشار

قبل الخدمة يتمتعون بخبرة جيدة في مجموعة متنوعة من القضايا بفضل تدريس اللغة اإلنجليزية في 

أماكن صفية حقيقية. وخلصت الدراسة إلى أن أقسام تدريس اللغة األجنبية في كليات التربية ووزارة 

 تقاسم مسؤولية تقديم تدريب نوعي جيد لمعلمي ما قبل الخدمة.التربية الوطنية يجب أن ت

بأندونيسيا إلى التعرف على المعوقات التي يواجهها معلمو اللغة  Mudra (2018دراسة ) هدفتوقد 

 Teaching Practicumاإلنجليزية في المدارس الريفية أثناء برنامج التدريب العملي على التدريس 

Program (TTP)ك في تلك الدراسة النوعية سبعة عشر معلما قبل الخدمة. واستخدمت . وقد شار

الدراسة المقابالت والمالحظات لجمع البيانات. وكشفت النتائج أن العوائق التي يواجهها معلمو اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة تتعلق بإدارة الفصول الدراسية، والمواد أو المصادر التعليمية، 

ط التعليمية، وطرق التدريس، ومهارات اللغة اإلنجليزية للمتعلمين، وبطء االتصال باإلنترنت، والوسائ

وتحفيز المتعلمين، وأساليب التقييم. وأشارت الدراسة إلى وجود حاجة إلى إعادة تنظيم التدريب العملي في 

 المستقبل.

( إلى الكشف عن الكفايات التعليمية التي يمتلكها الطلبة بقسم التاريخ 2019دراسة الياسري ) وهدفت

في كلية التربية جامعة بابل من وجهة نظر المشرف التربوي. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

ت إلى ارتفاع ( طالبا وطالبة. وقد توصل60مستعينة ببطاقة مالحظة تم تطبيقها على عينة بلغ قوامها )

مجال كفايات إدارة وضبط الصف، حيث جاء بالمرتبة األولى، في حين جاء مجال كفايات تنفيذ الدرس 

 بالمرتبة األخيرة.

( إلى التعرف على فاعلية برنامج التربية العملية في إعداد 2019دراسة منصر، وعلوة ) هدفتكما 

ة نظرهم. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، الطلبة المعلمين في كلية التربية جامعه عدن من وجه

( طالبا وطالبة، في 144مطبقة استبانة على جميع طلبة التربية العملية بالسنة الرابعة، والتي بلغ قوامهم )

التخصصات العلمية واألدبية. وقد أظهرت النتائج فاعلية برنامج التربية العملية في إعداد الطلبة المعلمين 

بية، من وجهة نظرهم في مجاالت البحث مجتمعة بدرجة متوسطة وهي )الكفايات التعليمية، في كلية التر

والعالقات اإلنسانية، واإلعداد التخصصي، واإلعداد المهني، وتقويم برنامج التربية العملية(. في حين جاء 

ة في مجال اإلعداد مجال الكفايات التعليمية، والعالقات اإلنسانية بدرجة فاعلية عالية، وبدرجة متوسط

 التخصصي، واإلعداد المهني، ومجال التقويم في برنامج التربية العملية.

( في جامعة 2( إلى التعرف على درجة تقييم طلبة التربية العملية )2019دراسة األغا ) وهدفت

لمنهج الوصفي القدس المفتوحة وفق معايير تقويم األداء المعتمدة من قِبل الجامعة. وقد استخدمت الدراسة ا

المسحي، مستعينة بمعايير تقويم األداء كأداة للدراسة، والتي احتوت على ثالث استمارات خاصة بعضو 

( 2هيئة التدريس، والمعلم، والمدير. وكشفت الدراسة عن ارتفاع درجة تقييم أداء طلبة التربية العملية )

( بشكل 2ليمية التعلمية لطلبة التربية العملية )وكفايتهم بعد التدريب. وأوصت الدراسة بتقويم البيئة التع

 مستمر.
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للكشف عن مدى جودة إعداد السابقة يمكن النظر إليها بحسب أهدافها، فمنها ما هدف  والدراسات 

 (،Busher, et al., 2015دراسة )، مثل الجامعات للمعلمين قبل الخدمة، وعوامل نجاح التدريب العملي

 & Merç)، مثل دراسة جه معلمي ما قبل الخدمة في التدريب العمليالمعوقات التي تواأو حول 

Subaşi, 2015)دراسة )، مثل ، أو استكشاف دور التدريب العملي في تعزيز التطوير المهنيTülüce 

& Çeçen, 2016 ،) مثل دراسة الخبرات العملية لمعلمي ما قبل الخدمةأو ،(Alemdag & Simsek, 

الكشف عن فعالية (، أو Sulistiyo, et al., 2017التدريب العملي، مثل دراسة )أو تقييم مقرر (، 2017

و التعرف على الكفايات الالزمة للطلبة المعلمين أ(، 2018مثل دراسة )الدعيس،  ،برنامج التربية العملية

ة حول استكشاف آراء المعلمين قبل الخدمأو (، 2018)موسى، مثل دراسة  أثناء إعدادهم لمهنة التدريس،

الكشف عن الكفايات التعليمية التي يمتلكها أو ،   (Can & Baştürk, 2018) التربية العملية، مثل دراسة

مثل دراسة ، (، أو التعرف على فاعلية برنامج التربية العملية2019الطلبة، مثل دراسة )الياسري، 

، مثل ة وفق معايير تقويم األداءالتعرف على درجة تقييم طلبة التربية العمليأو (، 2019)منصر وعلوة، 

 .(2019دراسة )األغا، 

ومن خالل وال توجد دراسة جمعت بين متغيرات األداء العملي ومداخل التعلم والتحصيل الدراسي. 

الدراسات السابقة عن تقييم األداء العملي يتضح للباحثين ضرورة هذا التقييم وأهميته، وندرة مثل هذه 

 الناطقين باللغة العربية كلغة ثانية.البحوث في مجال 

 مداخل التعلم: 

معين دون غيره.  تعلُّم بمدخل المتعلُّم اهتمام على تعمل األستاذ في التقييم التي يستخدمها الطريقة 

أن مداخل التعلم تساعد على تحديد مدى اعتماد الطالب على فهم المواد الدراسية،  وتشير نتائج دراسة  إلى

 .(Shahbazi, et al., 2014, 13)ومدى استيعابه لألدلة 

فمدخل التعلم العميق هو الميل إلى الرغبة في التعلم، والتركيز على محتوى الموضوع والتفاعل 

السابق والتعلم الجديد، واستيعاب المفاهيم عن طريق  النقدي مع الموضوع، وإنشاء عالقة بين التعلم

ربطها بالحياة اليومية، إلقامة عالقة سببية بين األحداث وفحص منطقية الموضوع. بينما مدخل التعلم 

السطحي هو الرغبة في القيام فقط بمتطلبات مهمة محددة، وحفظ المشكالت المحتملة في االختبار، وعدم 

 Byrne, etين المبادئ واألمثلة، والميل إلى رؤية التعلم باعتباره فرًضا خارجيًا )القدرة على التمييز ب

al., 2002.) 

وهذان المدخالن ال يستبعد أحدهما اآلخر؛ فقد يتبنى الطالب إستراتيجيات عميقة وسطحية في أوقات 

 (. et al., 2020Streifer ,مختلفة وفي سياقات مختلفة )

يركز على تنظيم الوقت والجهد، واإلفادة من االختبارات السابقة، للحصول أما المدخل اإلستراتيجي ف

 على درجات عالية في االختبارات.

ومن أهم االختالفات بين الطالب من خالل المدخل العميق والمدخل السطحي، استخدام الطالب 

مية والكتب المدرسية الحاصلين على درجات عالية في مقياس المدخل العميق المذكرات والمقاالت األكادي

في كثير من األحيان، وفي نفس الوقت استخدام مواضيع االختبار التي أعدها زمالء الدراسة في كثير من 

 (. et al., 2019Sikorová ,األحيان أقل من الطالب الحاصلين على درجات أقل )
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 ويستعرض الباحثان بعًضا من الدراسات التي تناولت مداخل التعلم:

تحليل تأثير إتقان اللغة اإلنجليزية على اختيارات  Bobe & Cooper (2019دراسة ) فقد حاولت

مداخل التعلم )العميقة مقابل السطحية( لطالب المحاسبة في السنة الثانية الجامعية، وبالتالي، على رضاهم 

ة اإلنجليزية من عن جودة خبراتهم التعليمية. وأكدت النتائج أن الطالب الذين يتمتعون بإجادة عالية للغ

المرجح أن يتبنوا مدخالً عميقًا للتعلم مقارنة بنظرائهم؛ وتشير النتائج إلى استنتاج مفاده أن الكفاءة في لغة 

التدريس تؤثر على اختيارات مداخل تعلم الطالب، حيث يميل طالب المحاسبة الذين يتمتعون بمستوى 

ميق، في حين أن أولئك الذين لديهم مستوى أدنى من عاٍل من إتقان اللغة اإلنجليزية إلى تبني مدخل ع

 إتقان اللغة يميلون إلى تبني مدخل سطحي. 

إلى معرفة مصادر الدراسة التي يستخدمها طالب  et al. (2019Sikorová ,كما هدفت دراسة )

الجامعة وما إذا كان تكرار استخدام موارد محددة مرتبطًا بمداخل التعلم العميقة والسطحية. وتكونت العينة 

( طالباً وطالبة من ست كليات بالجامعات التشيكية. وقد أظهرت النتائج أن الموارد األكثر 2671من )

ات الطالب الخاصة بالمحاضرات والندوات والعروض التقديمية التي صممها استخداًما كانت مالحظ

المعلمون. وأثبت التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة بين تكرار استخدام مصادر الدراسة ومدخل الطالب 

 في التعلم.

إلى تحديد تفضيالت التقييم لطالب المدارس الثانوية  İsnaç & Doğan (2020وهدفت دراسة )

( 444يتبنون مدخل التعلم العميق والسطحي باستخدام طريقة المقارنة، حيث أجريت الدراسة على ) الذين

طالبًا تم اختيارهم من طالب الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في أربعة أنواع مختلفة 

ن يتبنون مداخل . وتوصلت الدراسة إلى أن الطالب الذيMersinمن التعليم الثانوي في مدينة مرسين 

التعلم العميقة والسطحية يفضلون األسئلة التي تقيس المهارات عند مستوى التذكر مع فرصة نجاح أعلى 

مثل المطابقة، والصواب أو الخطأ، واالختيار من متعدد، ومهام األداء، واألسئلة المقالية ذات اإلجابات 

 الطويلة أثناء تحديد نجاحهم األكاديمي.

إلى تحديد مداخل التعلم التي يفضلها طالب كلية الطب  Turan, et al. (2020وهدفت دراسة )

والتغيرات التي تحدث مع مرور الوقت. وتألفت مجموعة الدراسة من طالب السنة األولى المسجلين في 

، وكان عدد 2015إلى  2011في أنقرة من  Hacettepe Universityكلية الطب بجامعة هجة تبة 

( طالبًا. 1195. وكان عدد الطالب )2016طالبًا. وتم إجراء الدراسة التتبعية في مايو ( 2714الطالب )

تم استخدام "مداخل التعلم ومقياس مهارات الدراسة". وتمت مقارنة درجات مداخل تعلم الطالب في السنة 

ارت النتائج األولى للكشف عن التغيرات في مداخل التعلم التي يفضلونها في البحث على مر السنين. وأش

تميل إلى مداخل التعلم اإلستراتيجية  2014،  2011إلى أن ترتيب مداخل التعلم لدى الطالب بين عامي 

، تم ترتيبها بشكل عميق وإستراتيجي وسطحي. وعلى 2015والعميقة والسطحية على التوالي. وفي عام 

لى، إال أن هذا التفضيل قد اختلف الرغم من تفضيل طالب الطب مدخل التعلم اإلستراتيجي في السنة األو

 في التقييم الثاني، وزادت درجات التعلم السطحي عند مقارنتها بالتقييم األول.

إلى تحليل كيفية دعم تعلم اللغة الثانية من خالل   Habók & Magyar (2020)وهدفت دراسة

الة، والجهد والمثابرة، إستراتيجيات تعلم اللغة ومداخل التعلم المختلفة، وهي الكفاءة الذاتية، و الدافعية الفعَّ

وتفضيالت التعلم التعاوني أو التنافسي. وأكدت نتائج الدراسة أن استخدام اإلستراتيجية يؤثر بشكل كبير 
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على العديد من مداخل التعلم لدى عينة الدراسة، وأن الطالب الذين يطبقون عن طيب خاطر استراتيجيات 

أهدافهم التعليمية بثقة أكبر، ويخططون لعملية التعلم بوعي أكبر أثناء  تعلم اللغة الخاصة بهم، يضعون

 تعلمهم، ويطورون المزيد من الكفاءة الذاتية والتحفيز تجاه تعلم اللغة.

إلى تحليل دور مداخل التعلم وعالقتها بالثبات  Menéndez, et al. (2020كما هدفت دراسة )

( طالبًا جامعيًا في السنة األولى 453. وتألفت عينة الدراسة من )األكاديمي لطالب السنة األولى بالجامعة

من جامعة إشبيلية بإسبانيا. وأظهرت النتائج ترجيح استمرار دراسة الطالب الذين لديهم مدخل عميق 

ورؤية إيجابية لمستقبلهم أكثر من أولئك الذين لديهم مدخل سطحي. كما كشفت النتائج عن أهمية استخدام 

 التدريس التي تحث الطالب على استخدام مداخل التعلم العميق لمنع تسرب طالب الجامعات.منهجيات 

 ,Bobe & Cooperويمكن النظر إلى الدراسات السابقة، في ضوء أهدافها، فقد حاولت دراسة )

etSikorová , ( تحليل تأثير إتقان اللغة اإلنجليزية على اختيارات مداخل التعلم، وهدفت دراسة )2019

al., 2019( إلى معرفة مصادر الدراسة التي يستخدمها طالب الجامعة، وهدفت دراسة )İsnaç & 

Doğan, 2020 إلى تحديد تفضيالت التقييم لطالب المدارس الثانوية الذين يتبنون مدخل التعلم العميق )

فضلها الطالب، ( إلى تحديد مداخل التعلم التي يTuran, et al., 2020والسطحي، بينما هدفت دراسة )

( إلى تحليل كيفية دعم تعلم اللغة الثانية من خالل  (Habók & Magyar, 2020وهدفت دراسة

( إلى Menéndez, et al., 2020إستراتيجيات تعلم اللغة ومداخل التعلم المختلفة، بينما هدفت دراسة )

 ى بالجامعة.تحليل دور مداخل التعلم وعالقتها بالثبات األكاديمي لطالب السنة األول

ولم يجد الباحثان دراسات تناولت تقييم األداء العملي، لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها في 

 ضوء مداخل تعلمهم وتحصيلهم الدراسي.

 فروض الدراسة:

 في ضوء ما سبق يمكن كتابة فروض الدراسة كما يلي:

 لغير الناطقين بها.متوسط لألداء العملي لمعلمي اللغة العربية يوجد مستوى  -

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومداخل  -

 تعلمهم.

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم  -

 الدراسي.

 ائيا بين مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي.ال توجد عالقة دالة إحص -

ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا لمداخل  -

 تعلمهم.

قين بها، وفقا ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناط -

 لتحصيلهم الدراسي.

، وفقا للمستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهافي ال يوجد فرق دال إحصائيا  -

 .المستوى الثامن(-الدراسي )المستوى الرابع
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 :إجراءات الدراسة

تقييم األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير  تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة أوالً: منهج الدراسة:

الناطقين بها في ضوء مداخل تعلمهم وتحصيلهم الدراسي؛ لذا يتبع الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي 

والمقارن، لقياس مستوى األداء العملي، وللكشف عن العالقة بين مستوى األداء ومداخل التعلم والتحصيل 

 الدراسي. 

المستويات من الرابع إلى الثامن اشتمل مجتمع الدراسة على جميع طالب  وعينة الدراسة: ثانيا: مجتمع

)ألنهم درسوا مقرر التربية العملية في برنامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها( بقسم إعداد 

نة مجتمع الدراسة كامالً ، جامعة أم القرى. وتضمنت العيالمعلمين بمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

 م، وتم تقسيم العينة على النحو اآلتي: 2020-2019في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

المستويات الخامس ( طالبًا، هم جميع طالب 50تضمنت العينة االستطالعية ) العينة االستطالعية: -أ

(، ومتوسط 2.35ري قدره )( سنة، وانحراف معيا25.7بمتوسط عمري قدره )والسادس والسابع 

(، حيث قام الباحثان بتطبيق 0.73( درجة، وانحراف معياري قدره )3.50للتحصيل الدراسي قدره )

على العينة  -لهم األداء العملي استبانة مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبطاقة مالحظة

 االستطالعية للتحقق من صدقهما وثباتهما. 

المستوى الرابع والثامن ( طالبًا وهم جميع طالب 35تضمنت العينة األساسية )ألساسية: العينة ا -ب

(، ومتوسط للتحصيل الدراسي قدره 2.62( سنة، وانحراف معياري قدره )24.9بمتوسط عمري قدره )

 (1(، وتتضح عينة الدراسة من خالل جدول )0.62( درجة، وانحراف معياري قدره )3.44)
 

 توزيع عينة الدراسة األساسية( 1جدول )

 المجموع المستوى م

 19 الرابع 1

 16 الخامس 2

 25 السادس 3

 9 السابع 4

 16 الثامن 5

 85 المجموع
 

 ثالثا: أدوات الدراسة: تتضمن:

 بطاقة مالحظة األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

  للناطقين بغيرها.استبانة مداخل تعلم اللغة العربية 

 :بطاقة مالحظة األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

، من خالل بطاقة مالحظة لقياس األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاطور الباحثان 

القرى، وبعد االطالع على خبرتهما الطويلة بقسم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم 

 األدوات التالية:

لتقييم أداء الطالب المعلم في التربية العملية في تخصصات مختلفة وذلك في عدد  بطاقات مالحظة -

 من الجامعات العربية واألجنبية.
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االطالع على بطاقات مالحظة الطالب المعلم في التربية العملية في بعض الدراسات السابقة مثل  -

 (.2019األغا، ، و2019الياسري، و lemdag & Simsek, 2017A)دراسات 

 (.2جدول )ا من خالل توزيع عبارات بطاقة المالحظة لتقييم األداء العملي على أبعادهويتضح 

 ( توزيع عبارات بطاقة مالحظة لقياس األداء العملي على أبعادها.2جدول )

 أرقام العبارات البعد

 5-1 الجانب الشكلي

 16-6 التدريسيالجانب 

 22-17 جانب إدارة الفصل

 27-23 الجانب النفسي

 31-28 الجانب اإلنساني
 

قاااام الباحثاااان بمقارناااة متوساااطات درجاااات المااارتفعين فاااي أبعااااد بطاقاااة المالحظاااة، الصددددل التمييددد ي: 

عان بمتوسطات درجات المنخفضين بالعينة االستطالعية، ثام حسااب داللاة الفاروق باين هاذه المتوساطات 

( قيم "ت" ألبعاد بطاقة المالحظة، ودرجتهاا الكلياة، مان 3طريق حساب النسبة الحرجة. ويوضح جدول )

 خالل طريقة المقارنة الطرفية.

 ( قيم "ت" ألبعاد بطاقة المالحظة، ودرجتها الكلية، من خالل طريقة المقارنة الطرفية3جدول )

 "ت" وداللتهاقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 **110.66 1.45 22.80 الجانب الشكلي

 **47.32 6.15 41.22 الجانب التدريسي

 **56.28 3.03 24.56 جانب إدارة الفصل

 **58.80 2.45 20.08 الجانب النفسي

 **68.90 1.77 17.28 الجانب اإلنساني

 **65.75 13.54 125.94 األداء العملي

 0.01*دال عند مستوى 

تُميز بين المنخفضين والمرتفعين فيها، مما يُشير إلى  بطاقة المالحظة( يتضح أن أبعاد 3من خالل جدول )

 .بطاقة المالحظةالصدق التمييزي ل

يستخدم الباحثاان التحليال العااملي االستكشاافي ألبعااد بطاقاة مالحظاة األداء  الصدل العاملي االستكشافي:

، وتادوير المحااور بطريقااة العملاي لمعلماي اللغاة العربياة لغيار النااطقين بهااا؛ بطريقاة المكوناات األساساية

( 6) (،5(، )4وتوضاح الجاداول أرقاام )أفراد العينة االستطالعية. الفاريماكس وذلك بتطبيق البطاقة على 

 نتائج هذا التحليل. 

 بطاقة مالحظة األداء العملي ألبعاد ( معامالت الشيوع 4جدول )

 معامل الشيوع البعد

 0.46 الجانب الشكلي

 0.92 الجانب التدريسي

 0.85 جانب إدارة الفصل

 0.83 الجانب النفسي

 0.74 الجانب اإلنساني
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 بطاقة مالحظة األداء العمليألبعاد ( نتائج التحليل العاملي االستكشافي 5جدول )

 التباين الكلي 

 العامل

 قيمة الجذر الكامن

 االشتراكيات نسبة التباين الكلي 

1 3.82 76.35 76.35 
 

، بطاقة مالحظة األداء العمليألبعاد ( مصفوفة العوامل الناتجة عن التحليل العاملي االستكشافي 6جدول )

 0.3بعد حذف التشبعات األقل من 

 العامل أبعاد البطاقة م

 0.68 الجانب الشكلي 1

 0.95 الجانب التدريسي 2

 0.92 جانب إدارة الفصل 3

 0.91 الجانب النفسي 4

 0.86 الجانب اإلنساني 5

  تفسير نتائج التحليل العاملي:

 ( أن قيم جميع االشتراكيات )قيم الشيوع( لألبعاد مرتفعة.5يتضح من جدول ) -

التباين التي يفسرها العامل  نسبة( أن هناك عاماًل واحًدا ناتًجا عن التحليل، وأن 5يتضح من جدول ) -

بطاقة (، وهي نسبة عالية من التباين المفسر بواسطة هذه األبعاد. وجميع أبعاد 76.35الوحيد تساوى )

شيئاً مشتركاً فيما بينها؛ وهو تشبعت بهذا العامل؛ مما يؤكد أن هذه األبعاد تقيس مالحظة األداء العملي 

 .بطاقة مالحظة األداء العملياألداء العملي، مما يدل على صدق 

 ثبات بطاقة مالحظة األداء العملي:

ثبات االتساق الداخلي: قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والبُعد الذي تندرج 

(، وجميعها دالة إحصائيًا عند 0.87(، )0.46االرتباط بين )تحته هذه العبارة. وانحصرت معامالت 

. كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بطاقة(، مما يدل على صدق مفردات ال0.01مستوى )

 ( هذه المعامالت.7بُعد والدرجة الكلية للبطاقة. ويوضح جدول )
 

 .لبطاقة مالحظة األداء العملي( معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكلية 7جدول )

 معامل االرتباط البعد م

 **0.65 الجانب الشكلي 1

 **0.98 الجانب التدريسي 2

 **0.94 جانب إدارة الفصل 3

 **0.91 الجانب النفسي 4

 **0.83 الجانب اإلنساني 5

 0.01** دال عند مستوى 

، مما يدل على ثبات 0.01دالة عند مستوى  معامالت االرتباط،( أن جميع 7يتضح من خالل جدول )

 األداء العملي. مالحظةبطاقة 

قام الباحثان بحساب ثبات األبعاد عن طريق حساب معامل ألفا لكل بُعد من األبعاد ثبات العبارات واألبعاد: 

 المعامالت. ( هذه8الخمسة، وعباراتها. ويوضح جدول )
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 ، ودرجتها الكلية.بطاقة مالحظة األداء العملي( معامالت ثبات أبعاد 8جدول )

 :انحصرت معامالت ألفا للعبارات معامل الثبات المتغير

 (0.74( إلى )0.66من ) 0.75 الجانب الشكلي

 (0.93( إلى )0.88من ) 0.94 الجانب التدريسي

 (0.85)( إلى 0.77من ) 0.87 جانب إدارة الفصل

 (0.74( إلى )0.71من ) 0.77 الجانب النفسي

 (0.77( إلى )0.73من ) 0.78 الجانب اإلنساني

 (0.96ثبات بطاقة المالحظة )
 

( يتضح أن معامالت الثبات لألبعاد جيدة وأن معامل ألفا للبطاقة ككل يساوى 8من خالل جدول )

معامالت ثبات أبعاد البطاقة. مما سبق يتضح أن جميع ( وهي قيمة عالية للثبات، كما أنها أكبر من 0.96)

 العبارات واألبعاد ثابتة.

 في صورتها النهائية: اللغة العربية للناطقين بغيرها،  بطاقة مالحظة األداء العملي لمعلميوصف 

( عبارة موزعة على خمسة جوانب هي الجانب الشكلي، والجانب التدريسي، 31تتكون البطاقة من )

إدارة الفصل، والجانب النفسي، والجانب اإلنساني، ويطبق الباحثان البطاقة باستخدام مقياس وجانب 

 ( بطاقة مالحظة األداء العملي.1(. ويوضح ملحق )1( و)5خماسي. تتراوح تقدير عباراته بين )

 استبانة مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها: 

لذا قاما ببناء  -في حد علمهما–لم اللغة العربية للناطقين بغيرها لم يجد الباحثان أداة لقياس مداخل تع

 من خالل االطالع على االستبانات اآلتية:  استبانة

لقياس مداخل تعلم اللغة اإلنجليزية والفرنسية لدى طالب الثانوية. وتضمنت  (2015علي ) استبانة -

 .اإلستراتيجيالمدخل العميق والمدخل السطحي والمدخل ثالثة مداخل، هي 

 مداخل تعلم المحاسبة والتي احتوت على عشرين عبارة. لقياس Bobe & Cooper (2019)استبانة  -

والتي تناولت عالقة مصادر التعلم بمدخلي التعلم العميق  et al. (2019Sikorová ,استبانة ) -

 والسطحي.

لمدارس الثانوية، الذين والتي تناولت تفضيالت التقييم لطالب ا İsnaç & Doğan (2020استبانة ) -

 يتبنون مدخلي التعلم العميق والسطحي.

والتي هدفت إلى تحديد مداخل التعلم التي يفضلها طالب كلية الطب  Turan, et al. (2020استبانة ) -

 وعالقتها بمداخل تعلمهم.

والتي هدفت إلى تحليل دور مداخل التعلم وعالقتها بالثبات  Menéndez, et al. (2020استبانة ) -

 األكاديمي لطالب السنة األولى بالجامعة.

. وتوجد درجة لكل مدخل على حدة، مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرهاثم طور الباحثان استبانة 

مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها توزيع عبارات استبانة ويتضح  وال توجد درجة كلية لالستبانة.

 (.9ا من خالل جدول )على أبعاده
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 ( توزيع عبارات استبانة مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها على أبعادها.9جدول )

 العبارات السلبية أرقام العبارات المدخل

 15 11-1 المدخل العميق

17 

20 
 20-12 المدخل السطحي

 27-21 اإلستراتيجيالمدخل 
 

 :الخصائص السيكومترية لالستبانة

( أساتذة متخصصين 5تأكد الباحثان من صدق االستبانة، بعرضها على عدد ) الصدل المرتبط بالمحتوى:

 في التربية وعلم النفس. وقد حصلت العبارات على موافقة جميع المحكمين. 

( طالبًا للتأكد من 50قام الباحثان بتطبيق االستبانة على العينة االستطالعية، وعددها ) صدل المحتوى:

 وضوح مفرداتها وتعليماتها.

قااام الباحثااان بمقارنااة متوسااطات درجااات الماارتفعين فااي أبعاااد االسااتبانة، بمتوسااطات الصدددل التمييدد ي: 

ق بين هذه المتوسطات عن طرياق حسااب درجات المنخفضين بالعينة االستطالعية، ثم حساب داللة الفرو

 ( قيم "ت" ألبعاد االستبانة، من خالل طريقة المقارنة الطرفية.10النسبة الحرجة. ويوضح جدول )

 ( قيم "ت" ألبعاد االستبانة، من خالل طريقة المقارنة الطرفية.10جدول )

 قيمة "ت" وداللتها االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير

 **106.27 2.09 31.42 المدخل العميق

 **29.62 3.90 16.36 المدخل السطحي

 **77.48 1.81 19.88 المدخل اإلستراتيجي

 0.01**دال عند مستوى 

تميز بين المنخفضين والمرتفعين فيها، مما يشير إلى  االستبانة( يتضح أن أبعاد 10من خالل جدول )

 .لالستبانةالصدق التمييزي 

قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بين المداخل الثالثة، ونفس هذه المداخل في  التالزمي:الصدل 

( لقياس مداخل تعلم اإلحصاء. وقد عدل الباحثان بعض 2010استبانة مداخل التعلم، بدراسة جاد الرب )

من المحكمين، قبل  عباراتها لتتناسب مع معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها. وتم عرضها على خمسة

 تطبيقها على العينة االستطالعية، وكانت المعامالت الثالث:

 الصدل التالزمي الستبانة مداخل التعلم.( معامالت االرتباط لبيان 11جدول )

 معامل االرتباط المدخل

 **0.77 المدخل العميق

 **0.71 المدخل السطحي

 **0.78 المدخل اإلستراتيجي

 0.01**دال عند مستوى 
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 من خالل الجدول السابق يتضح الصدق التالزمي الستبانة مداخل التعلم.

ثبات االتساق الداخلي: قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والبُعد ثبات االستبانة: 

حصائيًا (، وجميعها دالة إ0.56(، )0.38الذي تندرج تحته هذه العبارة. وانحصرت معامالت االرتباط بين )

 (، مما يدل على صدق مفردات االستبانة.0.01عند مستوى )

 

قام الباحث بحساب ثبات األبعاد عن طريق حساب معامل ألفا لكل بُعد من األبعاد ثبات العبارات واألبعاد: 

 ( هذه المعامالت.12الثالثة، وعباراتها. ويوضح جدول )

 تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.( معامالت ثبات أبعاد استبانة مداخل 12جدول )

 انحصرت معامالت ألفا للعبارات: معامل الثبات المتغير

 (0.69( إلى )0.65من ) 0.71 المدخل العميق

 (0.71( إلى )0.69من ) 0.74 المدخل السطحي

 (0.74( إلى )0.72من ) 0.75 المدخل اإلستراتيجي

لألبعاد جيدة، كما أن معامالت ثبات أي بُعد أكبر من  ( يتضح أن معامالت الثبات12من خالل جدول )

 معامالت ثبات عباراته، ويتضح مما سبق أن جميع العبارات واألبعاد ثابتة.

 في صورتها النهائية:استبانة مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وصف 

( عبارة موزعة على ثالثة مداخل، هي المدخل العميق والمدخل السطحي 27االستبانة من ) تتكون

(. وال 1( و)3، ويُجاب على العبارات باستخدام مقياس ثالثي، تتراوح اإلجابة بين )اإلستراتيجيوالمدخل 

خل السطحي (، وقسمة درجة المد11توجد درجة كلية لالستبيان. ويتم قسمة درجة المدخل العميق على )

(، ثم يتحدد مدخل الطالب بالدرجة األعلى في 7(، وقسمة درجة المدخل اإلستراتيجي على )9على )

 ( استبانة مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.2درجات المداخل الثالث. ويوضح ملحق )

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض األول وتفسيرها:

متوسط لألداء العملي لمعلمي للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه "يوجد مستوى 

. قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية "اللغة العربية لغير الناطقين بها

  عينة األساسية، ودرجته الكلية، للاألداء العمليوقيم "ت" لعينة واحدة؛ ألبعاد  الفرضيةوالمتوسطات 

 (.13) خالل جدول   ويتضح ذلك من طالبًا(.  35)عددها 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الفرضية وقيم "ت" لعينة 13) جدول 

 .لألداء العمليواحدة؛ 

المتوسط  المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 العبارات 

 متوسط

 العبارات 

مستوى 

 المتغير

المتوسط 

 الفرضي*

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 0.01 8.55 21 كبير جدا 4.60 5 1.40 23.03 الجانب الشكلي

 0.01 4.59 37.4 كبير 3.83 11 6.07 42.11 الجانب التدريسي

 0.01 8.75 20.4 كبير 4.15 6 3.05 24.91 جانب إدارة الفصل

 0.01 7.79 17 كبير 4.08 5 2.58 20.40 الجانب النفسي

 0.03 2.29 16.8 كبير جدا 4.37 4 1.82 17.48 الجانب اإلنساني

 0.01 9.75 105.4 كبير 4.13 31 13.67 127.95 األداء العملي
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 ( بداية مدى مستوى كبير جدا".4.20( بداية مدى مستوى كبير، )3.4)   *حيث إن

 ( أنه:13) خالل جدول   يتضح من

 لدى عينة البحث. الجانب الشكلي لألداء العملي،  يوجد مستوى كبير جًدا من -

 لدى عينة البحث. الجانب التدريسي لألداء العملي،  يوجد مستوى كبير من -

 لدى عينة البحث. جانب إدارة الفصل،  يوجد مستوى كبير من -

 لدى عينة البحث. الجانب النفسي لألداء العملي،  يوجد مستوى كبير من -

 لدى عينة البحث. الجانب اإلنساني لألداء العملي،  يوجد مستوى كبير جًدا من -

 لدى عينة البحث. األداء العملي،  يوجد مستوى كبير من -

(، والتي أشارت إلى ممارسة الكفايات الالزمة للطالب 2018وتتفق هذه النتائج مع دراسة موسى )

في المرتبة األولى. كما  المعلم بجامعة البحر األحمر بالسودان بدرجة عالية، وجاءت الكفايات الشخصية

ارتفاع مجال كفايات إدارة وضبط والتي أشارت إلى (، 2019الياسري )تتفق هذه النتائج مع دراسة 

منصر وعلوة كما تتفق هذه النتائج مع دراسة الصف لدى الطالب المعلم بكلية التربية جامعة بابل. 

كلية ب ، والعالقات اإلنسانية لدى الطالب المعلمارتفاع مجال الكفايات التعليمية والتي أشارت إلى(، 2019)

، والتي أشارت إلى فعالية Busher, et al. (2015كما تتفق هذه النتائج مع دراسة )التربية جامعة عدن. 

التدريب العملي في تطوير مهارات المعلمين قبل الخدمة، خاصة في جانب إدارة الفصول الدراسية، 

 & Canا الحتياجات التعلم المتنوعة. كما تتفق هذه النتائج مع دراسة ومراعاة الفروق الفردية طبقً 

Baştürk, (2018) والتي أشارت إلى أن معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة يتمتعون ،

 بخبرة جيدة في مجموعة متنوعة من القضايا بفضل تدريس اللغة اإلنجليزية في أماكن صفية حقيقية.

لدى عينة البحث، بأن الطالب المعلمين الناطقين  ان المستوى الكبير من األداء العملي،ويفسر الباحث

بغير اللغة العربية جاءوا من بالدهم، متحملين عناء الغربة والبعد عن األهل والوطن، رغبة في تعلم اللغة 

مشاركتهم في جميع العربية لتعليمها في بالدهم إذا رجعوا إليها. لذا فهم حريصون على كل ما يتعلق ب

العمليات واألنشطة والممارسات التي تحدث داخل الفصل الدراسي، فهم يهتمون تحضير الدروس، 

وتنفيذها، وتوظيف الطرق واألساليب التي تعلموها في إدارة الفصل بفعالية. كما أن دافعيتهم القوية لتعلم 

لي. كما يمكن تفسير ذلك في ضوء قلة أعداد اللغة العربية، تدفعهم إلى تحسين كل ما يتعلق بأدائهم العم

الدارسين بقسم إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها جامعة أم القرى، حيث تبلغ النسبة اإلجمالية 

ال بين الطالب واألساتذة داخل الفصول  حوالي عشرة طالب لكل أستاذ؛ مما يتيح فرصة التواصل الفعَّ

عمليات اإلرشاد األكاديمي. كما يمكن تفسير ذلك في ضوء حرص إدارة الدراسية وخارجها من خالل 

القسم على استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين في تخصصاتهم؛ األمر الذي ينعكس على أداء الطالب 

 المعلمين للغة العربية لغير الناطقين بها. 

 نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

ينص على أنه "ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء للتحقق من صحة الفرض الثاني الذي 

معامالت ارتباط  قام الباحثان بحساب العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومداخل تعلمهم".

بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومداخل تعلمهم، على العينة   بيرسون

 (.14) خالل جدول   ويتضح ذلك من اسية. األس



 2021 الخامسالعدد                        22 مجلدال                      مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 193 - 

بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير   ( معامالت ارتباط بيرسون14) جدول 

 الناطقين بها، ومداخل تعلمهم.

 مداخل التعلم      

 

 األداء العملي

 المدخل اإلستراتيجي المدخل السطحي المدخل العميق

 0.187- 0.274- 0.260- الجانب الشكلي

 0.030- 0.261- 0.010- الجانب التدريسي

 0.021- *0.347- 0.012- جانب إدارة الفصل

 0.007- 0.129- 0.029 الجانب النفسي

 0.091- 0.206- 0.032- الجانب اإلنساني

 0.052- 0.276- 0.034- األداء العملي

 0.01* دال عند مستوى 

( أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة 14) خالل جدول  يتضح من 

بها، ومداخل تعلمهم، عدا العالقة بين جانب إدارة الفصل والمدخل السطحي، فكانت  الناطقينالعربية لغير 

 (.0.05عالقة سالبة، ودالة إحصائيا عند مستوى )

ة الدالة إحصائيا بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين ويفسر الباحثان العالق

عمليات وأنشطة بها، ومداخل تعلمهم، بأن األداء العملي يُعد مجموعة من المهارات المكتسبة، كما أنه 

بهذه ال يعتمد على حفظ المعلومات أو فهمها فقط، لذا فطريقة الطالب في تعلمه ال تتأثر وممارسات 

 المهارات المكتسبة.

كما يفسر الباحثان العالقة السلبية بين إدارة الفصل والمدخل السطحي، بكون إدارة الفصل ترتبط 

بالتركيز على النجاح فقط، كما أن أخذ المقررات في شكل عناصر منفصلة، يجعل الطالب ال عكسيا 

، بعدم وجود مقرر مستقل بعنوان "إدارة يستفيد من المقررات في الحياة العملية. كما يمكن تفسير ذلك

 مدرسية" أو "إدارة الفصل الدراسي".

 نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:

من صحة الفرض الثالث الذي ينص على أنه "ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى األداء  للتحقق

معامل ارتباط  ام الباحثان بحسابق العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي".

بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي، فكانت   بيرسون

(. أي أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا 0.05(، وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى )0.149قيمته )

 اطقين بها، وتحصيلهم الدراسي.بين مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الن

كل ما يتعلق بمشاركة الطالب المعلم في جميع  الباحثان هذه النتيجة بأن األداء العملي هو ويفسر

العمليات واألنشطة والممارسات التي تحدث داخل الفصل الدراسي، وهذه العمليات هي مهارات مكتسبة 

ي الحالي للطالب، والذي قد يرتبط بالحفظ والفهم على فترات، كما أنها غير مرتبطة بالمستوى التحصيل

  األداء العملي.فقط، وال يصل إلى مستويات التطبيق الفعلي الحقيقي، والذي يتم من خالل 

كما يمكن تفسير ذلك في ضوء فعالية التدريب العملي نفسه في إكساب الطالب مجموعة من 

م بالتربية العملية. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من المهارات العملية التي يتدربون عليها، أثناء القيا
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دراسة الطالب لطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، إال أنهم عندما يدونون األهداف اإلجرائية 

للدروس التعليمية المزمع تنفيذها، ال يكتبوها بصورة واضحة ومحددة كما درسوا في شروط الهدف 

مجال واحد فقط من مجاالت األهداف السلوكية دون غيرها. وبعد مناقشتهم  الجيد، أو يركزون على

بصورة جماعية فيما كتبوا، وترك الفرصة لجميع الطالب إلبداء آرائهم حول هذه النقطة أو تلك، يكتسب 

الطالب خبرة عملية، ويظهر ذلك عند تحضير درس جديد؛ حيث يكتبوها بصورة أكثر وضوًحا وتركيًزا 

السابق؛ األمر الذي يدل على أهمية وفعالية مقرر التربية العملية في إكساب الطالب المعلمين  من الدرس

 جملة من المهارات العملية الالزمة لهم في حياتهم المهنية.

 نتائج الفرض الرابع وتفسيرها:

علم من صحة الفرض الرابع الذي ينص على أنه "ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مداخل ت للتحقق

بين   معامالت ارتباط بيرسون قام الباحثان بحساب اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي".

 (.15) خالل جدول   ويتضح ذلك من مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومعدالتهم الدراسية. 

العربية لغير الناطقين بها، ومعدالتهم بين مداخل تعلم اللغة   ( معامالت ارتباط بيرسون15جدول )

 الدراسية.

 المعدل الدراسي مداخل التعلم

 0.13- المدخل العميق

 0.20- المدخل السطحي

 0.03- المدخل اإلستراتيجي

 

( أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين مداخل تعلم اللغة العربية لغير 15) خالل جدول  من  يتضح

 الناطقين بها، وتحصيلهم الدراسي.

الباحثان عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين مداخل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  ويفسر

العربية لغير الناطقين بها، قد ال يعتمد على الجوانب  وتحصيلهم الدراسي، بأن مدخل الطالب في تعلم اللغة

ربط الموضوعات الجديدة بالخبرة السابقة، وقد ال يعتمد على االهتمام بالنجاح في النظرية التي تتضمن 

االختبارات والتركيز في الوصول لهذا النجاح، وقد ال يعتمد على تنظيم الوقت والجهد، بقدر ما يعتمد على 

 عملية لهذه اللغة في المجتمع المحيط.الممارسة ال

 نتائج الفرض الخامس وتفسيرها:

من صحة الفرض الخامس الذي ينص على أنه "ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء  للتحقق

. قام الباحثان بحساب درجة كل طالب العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا لمداخل تعلمهم"

من طالب العينة األساسية في مداخل التعلم الثالثة. وتحديد مدخل كل طالب بناء على الدرجة األعلى التي 

( طالب، وذوي مدخل 16ذوي مدخل التعلم العميق يساوي )حصل عليها في المداخل الثالث. فكان عدد 

قام ال يوجد أي طالب من ذوي مدخل التعلم السطحي. لذا ( طالب. و19يساوي ) التعلم اإلستراتيجي

  العينة األساسية متوسطي درجات طالب  لداللة الفرق بين  مستقلتين  اختبار "ت" لعينتين  الباحثان بحساب 

 (.16) خالل جدول   ويتضح ذلك منوفقا لمتغير مداخل التعلم. 
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ذوي تعلم  -)ذوي تعلم عميق  ألفراد المجموعتين)ت( ومستويات الداللة اإلحصائية  ( قيم 16) جدول 

 إستراتيجي( وذلك في مستوى األداء العملي.

 مستوى الداللة قيمة ت 19= ذوو تعلم استراتيجي ن 16= ذوو تعلم عميق ن المتغير

 ع م ع م

 0.66 0.77- 13.78 128.89 13.90 126.81 مستوى األداء العملي

 

أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة ( يتضح 16)  خالل جدول  من

 العربية لغير الناطقين بها، وفقا لمداخل تعلمهم.

هذه النتيجة بكون مشاركة الطالب المعلم في العمليات واألنشطة والممارسات التي الباحثان  ويفسر

الموضوعات بها، سواء كان اهتمامهم بربط  تحدث داخل الفصل الدراسي، ال تتأثر بالطريقة التي يتعلمون

الجديدة بالخبرة السابقة، أو االهتمام بالنجاح في االختبارات والتركيز فقط في الوصول لهذا النجاح، أو 

تنظيم الوقت والجهد. ولكن هذه الفروق قد توجد في مستوى ممارستهم الحقيقية في المجتمع الذي يعيشون 

 فيه.

 وتفسيرها:نتائج الفرض السادس 

من صحة الفرض السادس الذي ينص على أنه "ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء  للتحقق

. قام الباحثان بتقسيم الطالب إلى العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفقا لتحصيلهم الدراسي"

ي أو يزيد معدلهم الدراسي عن وو التحصيل العالي، وهم الطالب الذين يساومجموعتين، األولى: ذ

(، ثم 3.5(، وذوو التحصيل المنخفض، وهم الطالب الذين يزيد معدلهم الدراسي عن )3.5)

وفقا   العينة األساسية متوسطي درجات طالب  لداللة الفرق بين  مستقلتين  اختبار "ت" لعينتين  بحساب 

 (.17) خالل جدول   ويتضح ذلك منلمتغير التحصيل الدراسي. 

ذوي  -)ذوي تحصيل عال  )ت( ومستويات الداللة اإلحصائية ألفراد المجموعتين ( قيم 17) جدول 

 تحصيل منخفض(، وذلك في األداء العملي.

 مستوى الداللة قيمة ت 27= ذوو تحصيل عال ن 23= ذوو تحصيل منخفض ن المتغير

 ع م ع م

 0.15 1.45- 12.91 128.48 13.93 122.95 األداء العملي

 

( يتضح أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى األداء العملي لمعلمي اللغة 17)  خالل جدول  من

 العربية لغير الناطقين بها، وفقا لمستوى تحصيلهم.

األداء العملي ال يرتبط بنتائج االختبارات الجامعية، التي قد تعتمد  هذه النتيجة بكونالباحثان  ويفسر

فظ والفهم فقط، دون مستويات التطبيق لهذه المعلومات، وتحولها إلى مهارات وممارسات أحيانًا على الح

 حقيقية.

 نتائج الفرض السابع وتفسيرها:

األداء العملي في من صحة الفرض السابع الذي ينص على أنه "يوجد فرق دال إحصائيا  للتحقق

قام المستوى الثامن(، -، وفقا للمستوى الدراسي )المستوى الرابعلمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها
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  العينة األساسية متوسطي درجات طالب  لداللة الفرق بين  مستقلتين  اختبار "ت" لعينتين  الباحثان بحساب 

 (.18) خالل جدول   ويتضح ذلك منوفقا لمتغير المستوى الدراسي. 

المستوى -المستوى الرابع)  ة اإلحصائية ألفراد المجموعتين)ت( ومستويات الدالل  ( قيم18) جدول 

 ( وذلك في األداء العملي.الثامن

 مستوى الداللة قيمة ت 16= المستوى الثامن ن 19= المستوى الرابع ن المتغير

 ع م ع م

 0.01 3.98- 9.05 136.31 13.05 120.89 األداء العملي

األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير في ( يتضح أنه يوجد فرق دال إحصائيا 18)  خالل جدول  من

المستوى الثامن(، لصالح المستوى الثامن )ذوي -، وفقا للمستوى الدراسي )المستوى الرابعالناطقين بها

 المستوى األعلى في األداء العملي(.

المستوى الثامن، قد اكتسبوا مهارات تدريسية خالل ويفسر الباحثان هذه النتيجة بكون طالب 

المستويات الثمانية التي درسوها في قسم إعداد المعلمين، هذه المهارات تمت ممارستها خالل المستويين 

 الرابع والثامن، من خالل التربية العملية.

 توصيات الدراسة:

 من خالل نتائج الدراسة الحالية، يوصي الباحثان بما يلي:

أن يكون عدد الطالب في المجموعة الواحدة في مقرر التربية العملية من خمسة إلى ثمانية  يجب -

طالب، بحيث يتمكن أستاذ المقرر مع األستاذ المتعاون من تقديم أفضل سبل التدريب العملي لطالب 

 التربية العملية.

المستوى السابع، وهذا  ( الذي يُدرس في المستوى الرابع إلى1نقل تدريس مقرر التربية العملية ) -

هو المعتمد في كثير من الجامعات حيث يدرس الطالب المعلم مقرر التربية العملية في المستويين 

األخيرين من مرحلة الليسانس/البكالوريوس، في النظام التكاملي إلعداد المعلمين. ولم تعد هناك 

نقطة خروج بعد المستوى الرابع؛  حاجة ملحة لتدريس المقرر في المستوى الرابع باعتبار أن هناك

 النتفائها عمليًا في البرنامج القائم حاليًا.

إضافة مقرر "إدارة الصف الدراسي" أو على األقل تضمينه كفصل ضمن أحد المقررات التربوية،  -

 لمساعدة الطالب المعلم على كيفية إدارة وضبط الفصل الدراسي.

 لمختلفة في البرامج التدريبية الهادفة لتنمية األداء العمليعدم التفرقة بين ذوي المعدالت الدراسية ا -

 لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.

 كما يقترح الباحثان إجراء البحوث اآلتية:

 الفروق في األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها من العرب وغير العرب. -

 لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها.أثر برنامج لتحسين األداء العملي  -

أثر برنامج لتحسين مستوى إدارة الفصل في تحسين األداء العملي لمعلمي اللغة العربية لغير  -

 الناطقين بها.
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 ( بطاقة مالحظة األداء العملي1ملحق )

ف األداء العملي م
عي
ض

 

ط
س
و

 

يّد
ج

ّد  
جي دا
ج

از 
مت
م

 

 أوالً: الجانب الشكلي:

      نظيف المظهر والهيئة.  .1

      يلقي السالم على الطالب في بداية الدرس.  .2

      الوجه وبشوش.طليق   .3

      صوته مسموع لجميع الطالب.  .4

      معتدل بحركته داخل الصّف.  .5

 ثانياً: الجانب التدريسي:

      يعد الدرس إعدادا جيدا.  .6

      لديه اإللمام الكافي بالماّدة العلميّة.  .7

      يعطي أمثلة متنوعة تراعي ثقافة الطالب.  .8

      بصورة فعالة.يستخدم الوسائل التعليمية   .9

      يستخدم أسئلة تمهيدية مشّوقة.  .10

      يربط خبرات الطالب بموضوع الدرس الجديد.  .11

      يعرض أفكار الدرس بصورة مترابطة.  .12

      يستخدم طرق وأساليب تعليمية متنوعة.  .13

      يراعي توزيع الحّصة على خطوات الدرس.  .14

      المناسبة مع التدريس.يحدد األنشطة التعليمية   .15

      يستخدم أساليب تقويم متنوعة.  .16

 ثالثا: جانب إدارة الفصل:

      يظهر الحماس والحيويّة خالل فترة الدرس كلّها.  .17

      يشجع التنافس الفردي بين الطالب.  .18

      يشجع المتعلمين على إبداء آرائهم.  .19

      يواجه المواقف المربكة بمرونة.  .20

      يستفيد من اإلمكانات المتاحة.  .21

      تبدو عليه عالمات الثقة بالنفس.  .22

 رابعا: الجانب النفسي:

      يراعى خصائص الناطقين بغير اللغة العربية.   .23

      يراعي الفروق الفردية بين الطالب.  .24

      يعزز ثقة المتعلمين بأنفسهم.  .25

      يراعي وجود عالقة تسودها األلفة بين المعلم والمتعلمين.   .26

      يراعي مشاعر طالبه أثناء التوجيه.  .27

 خامسا: الجانب اإلنساني:

      يحترم آراء الطالب.  .28

      يتّسم بالتواضع.  .29

      يستخدم أسماء الطالب عند التعامل معهم.  .30

      يتعامل مع جميع الطالب دون تمييز.  .31
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 ( استبانة مداخل تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها2ملحق )

 1 2 3 4 5 العبارة م

      أبحث عن مصادر متنوعة لتعلم اللغة العربية. 1

      أبحث عن األجزاء التي لم أفهمها جيدا حتى أجيدها.  2

      أهتم باإلفادة من االنترنت في تعلم اللغة العربية. 3

      أربط ما أدرسه في اللغة العربية بالمواد األخرى. 4

      أستخدم الكلمات الجديدة التي أتعلمها في الحديث مع زمالئي. 5

      أقضي وقتا أطول في تعلم اللغة العربية. 6

      أهتم بتطبيق ما أدرسه من مفردات اللغة العربية. 7

      بالمفاهيم السابقة.أربط المفاهيم اللغوية الجديدة  8

      أهتم بإتقان مفردات اللغة العربية من خالل حفظها في جمل. 9

      أفكر في المواقف الحياتية التي تمكنني من استخدام ما تعلمته من اللغة العربية. 10

      أحاول استنتاج معاني مفردات اللغة العربية التي ال أعرفها من السياق. 11

      فقط بالمعلومات التي سأضعها في ورقة اإلجابة أثناء االختبار. أهتم 12

      أشعر أن دراستي للغة العربية عبء كبير. 13

      التي تمكنني من النجاح. -دون غيرها–أهتم فقط بالمعلومات الضرورية  14

      العربية.أهتم بالعالقة بين المفاهيم الجديدة والقديمة عند تعلمي اللغة  15

      أحفظ المفردات الجديدة دون ربطها بالمفردات القديمة عند تعلم اللغة العربية. 16

      أهتم بإيجاد معنى لما أذاكره عند دراسة اللغة العربية. 17

      أهتم بحفظ مفردات اللغة العربية دون التركيز على فهمها في سياق الجمل. 18

      معانى المفردات الجديدة عند تعلم اللغة العربية.يصعب علي تذكر  19

      أحاول البحث عن مصادر خارجية لتعلم اللغة العربية غير الكتب الجامعية. 20

      أخطط للحصول على درجات عالية في مقررات اللغة العربية. 21

      أهتم بموضوعات اللغة العربية التي يصفها أساتذتي بأنها مهمة. 22

      أهتم بالدرجات التي أحققها في مقررات اللغة العربية مقارنة بوقت تعلمها. 23

      أحاول تحقيق أهداف على جزء أستذكره في اللغة العربية قبل االنتقال إلى جزء آخر. 24

      أحاول التخطيط الستذكار اللغة العربية بشكل أفضل. 25

      بإجاباتي.أهتم بكيفية اقناع المصحح  26

      أهتم بتنظيم وقتي وجهدي الستذكار اللغة العربية. 27
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Abstract 

The current study aims to identify the practical performance evaluation of pre-service teachers 

of Arabic as a foreign language in light of their learning approaches and academic 

achievement. The study sample consisted of (35) students from the fourth and eighth level 

students in the first semester of the academic year 2019-2020. The data collection instruments 

were a questionnaire of learning approaches of Arabic as a as a foreign language and an 

observation of practical performance. The results of the study indicated that there is a high 

level of practical performance among the research sample. There is no statistically significant 

relationship between the level of practical performance of pre-service teachers of Arabic as a 

foreign language and their learning approaches, except for the relationship between the 

classroom management aspect and the surface approach, so it was a negative relationship, and 

a statistically significant level (0.05). And there is no statistically significant relationship 

between the level of practical performance of pre-service teachers of Arabic as a foreign 

language and their academic achievement. There is no statistically significant relationship 

between the learning approaches of Arabic as a foreign language, and their academic 

achievement. There is no statistically significant difference in the level of practical 

performance of pre-service teachers of Arabic as a foreign language, according to their 

learning approaches. There is no statistically significant difference in the level of practical 

performance of pre-service teachers of Arabic as a foreign language, according to their level 

of achievement. There is a statistically significant difference in the practical performance of 

pre-service teachers of Arabic as a foreign language, according to the academic level (fourth/ 

eighth levels), in favor of the eighth level. 

 

Key words: Practical performance; teaching a second; learning approaches; 

academic achievement. 

 


