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دادإـع
 باململكة العربية السعودية وزارة التعليم

 المختلفة الدول في االهتمام من كبيًرا قدًرا بالمعلم المتعلقة التطوير واإلصالح تشهد قضية

 تلبيدة فعداًل مدن ولكدي تدتم ن التعلديم، نواتجهدا تجويدد ثدم ومدن التعليميدة بنظمهدا تنشدد االرتقدا  التي

 وال باستمرار، أنفسهم على تنمية القادرين المتعلمين من نوعية تخريج تنبغي فإنه العصر متطلبات

البندك الددولي  ذلدك ويؤكد، المعلمين المؤهلين وتوفير، المناسب التعليمي المناخ بتوفير إال ذلك تتم
ومنظمددة التعدداول والتنميددة فددي الميدددال االقتصددادا علددى أل إعددداد المعلمددين ، مددن لددالل دراسدداته

 وتطويرهم يعد بعًدا حاسًما في تحسين نوعية المتعلمين.
 تؤثر العالم بلدال من بلد أا في المعلمين إعداد برامجم( أل 2009ويرى الناقة وأبو ورد )

 لهدم تعد التي البرامج على كبير حد إلى نالمعلمي كفا ة تعتمد حيث البلد ذلك في التربية نوعية في

والع د  بدالع   ، لدةعفا تكدول  التربيدة فدإل جيدة البرامج كانت فإذا مهنة التعليم، في انخراطهم قبل
 في تدعو التربوا والتي الميدال اهتمام أثارت التي القضايا أبرز من المعلم إعداد أصبح وقد كذلك.

 باعتبدار  بمهنتده المعلدم واالرتقدا  إعدداد ببدرامج لالهتمدام ابيةيجإ أكثر جهود بذل ضرورة إلى أغلبها

 اتجاهدات ومددالل على قائمة جدتدة وفق أس  وذلك، وتطوير  التعليم إلصالح المناسب األساس

   المتاحة. والبشرية المادية اإلم انات تستوعب علمية فاعلة
حدتثددة ومددن أبرزهددا المدددلل وتتعددد مدددالل تعلدديم اللغددة العربيددة وتعلمهددا فددي االتجاهددات ال

، وتنظيمهددددا، اللغويددددة التعليميددددة المددددادة التيددددار فددددي أسددددلوًبا التكامددددل فكددددرة تتبنددددى التكدددداملي الددددذا
 متجداوزاً  ووظيفتهدا وتكاملهدا، اللغدة مهدارات ترابط فكرة من تنطلق سوف فإنه وتقويمها؛، وتقديمها
بأندده  التكامددل ( 15، م2002) ادمددر ويعددرف ، م(2007، )الدددهماني والوحدددة التكامددل إلددى التفريدد 

 اتعندي أل مدا تتعلمده يصدبح جد  ً و عملية تحدث فدي المدتعلم، فهو تحقيق الكلية والكمال والوحدة، 
وذا معنددى  الي ددول مددا تعلمدده مفيدددً ، وقدددرات واتجاهددات، مددن صخصدديته، يمتدد ل بمددا لديدده مددن فهددم
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بينمددا يعرفدده األسددلمي ، لديدده عنددد ، ترتددرجمر فددي سددلوكه مباصددرة، ويتفاعددل مدد  لبددرات ألددرى سددابقة
ويؤكددد ، ويددرفت تج ئددة المددادة الواحدددة، ه( بأندده  المدددلل الددذا يقدددم المعلومددات متكاملددة1435)

وإزالددة الحددواج  بددين فددرو  المددادة الواحدددة؛ ألل تج ئددة المعرفددة ، علددى تكامددل المعرفددة ووحدددة العلددم
أل الطددالي تتعلمددول بشدد ل ( 76م,2003ويقددرر نصددر )، غيددر قابلددة التطبيددق فددي مندداحي الحيدداة

أفضددل فددي مرحلددة التعلدديم األساسددي عندددما تتعلمددول مواقدد  الدددروس والحيدداة فددي أفكددار مترابطددة 
 بدين المصدطنعة والحددود الفواصدل لغدا إو  التكداملي المنحدىمتكاملدة.  فتعلديم اللغدة عدن طريدق 

 عريد (لعربيدةا اللغدة تعلديم فدي الحدتثدة االتجاهدات أهدم مدن ألنده منده؛ البدد مطلدب فروعهدا

ويسددددتند المدددددلل التكدددداملي فددددي طروحاتدددده حددددول تعلددددم اللغددددة العربيددددة ، (5-2015،4وبددددوجملين،
وتعليمهدددا إلدددى جملدددة مدددن األسددد  اللغويدددة والنفسدددية واالجتماعيدددة أبرزهدددا  أل اإلنسدددال تندددتج لغدددة 

قضي على وي، وهو يمثل اتجاًها حدتًثا في تعلم اللغة وتعليمها؛ ألنه يساتر طبيعة اللغة، متكاملة
وأل مهدارات اللغددة األربد  هدي محدور الدتعلم اللغدوا ومرتك هددا ، تفتيتهدا وتج ئتهدا إلدى فندول وفدرو 

 المدلل بأفكار األلذ م( أنه عند2007ويرى الدهماني )، (5، م2013ممارسة وتطبيًقا )لضير,
 متكداماًل  إعدداًدا يدةالعرب اللغدة معّلدم فيقتضدي مراعداة إعدداد العربية اللغة تعليم في منطلًقا التكاملي

تربوًيدا  ومدؤهاًل  واحددة، وحدة اللغة معالجة من تمّ نه أكاديمية قدرة ذا لي ول  وأثنائها؛ الخدمة قبل
، تخطيًطا اللغة تعليم في اللغوا  التكامل بجدوى  ومقتنًعا الميداني، والتطبيق النظرية مستوى  على

 وتقويًما.، وتنفيًذا
، فهدي كدل متكامدل واحددة اللغدة فدي أساسدها وحددةأل ويتضح للباحث في ضو  مدا سدبق 

)النظددام الصددوتي، النظددام الصددرفي، النظددام التركيبددي،  تتضددح فددي التفاعددل بددين أنظمتهددا المختلفددة
لدده مجموعددة مددن األعضددا  الفاعلددة  ًداواحدد االنظددام الددداللي( حيددث تتفاعددل هددذ  الددنظم لتشدد ل كياًندد

ويم ق كيانهدا، ويصدن  حدواج  ، رو  يفسد وحدتهال تقسيم اللغة إلى فوإ ، بعضها والمتفاعلة م 
ضدمال  أبرزهدا بين أج ائها، لذا فإل تعليم اللغة العربية القائم على التكامل يحقق فوائد عدتدة من

، اال يطغددى لددول علددى للددر فالكددل يعددالج مًعدد متعدداداًل ا أل ي ددول النمددو اللغددوا عنددد الطددالي نمددوً 
  .وينمى في ظروف واحدة

لدراسات الحدتثة عن جدوى تدري  اللغة بالمددلل التكداملي وفاعليتده وقد كشفت بعت ا
م( والتدددي هددددفت إلدددى تقصدددي أثدددر اسدددتخدام المدددنهج 2013ومدددن هدددذ  الدراسدددات دراسدددة سدددليمال )

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائًيا ، التكاملي في عالل الضع  القرائي والكتابي
، طبقدددت المددددلل التكددداملي لعدددالل الضدددع  القرائدددي والكتدددابيلصدددالح المجموعدددة التجريبيدددة التدددي 



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 365 

م( التي هدفت إلى تقصي أثر برنامج قائم علدى المنحدى التكداملي فدي 2010ودراسة العظامات )
تنميددة عمليددة االسددتما  وكتابددة الفقددرة حيددث أظهددرت نتائجهددا وجددود فددرق دال إحصددائًيا تعدد ى إلددى 

م( الكشدددد  عددددن أثددددر 2010)  leeسددددتهدفت دراسددددة وا، البرنددددامج القددددائم علددددى المنحددددى التكدددداملي
وأظهددرت ، منهجيددة تكامليددة صددب ية علددى تع يدد  الكتابددة التكامليددة فددي أحددد مسدداقات اللغددة المتقدمددة

النتدددائج أل اسدددتخدام المنهجيدددة التكامليدددة فدددي تددددري  المهدددارات األربددد  كدددال ذا أثدددًرا إيجابًيدددا علدددى 
م( دراسة هدفت إلدى 2009وأجرت صالح )، شاركينتطوير القدرة اللغوية الكلية لدى الطالي الم

الكشدد  عدددن أثدددر اسدددتخدام وحددددة لغويدددة قائمدددة علدددى المددددلل التكددداملي فدددي تنميدددة مهدددارات األدا  
وقدد أظهدرت نتدائج الدراسدة وجدود فدرق ، اللغوا لطالبات الص  األول الثانوا بالجمهورية اليمنية

 سة لصالح المجموعة التجريبية.لدرادال إحصائًيا لجمي  المهارات اللغوية موض  ا
والمدددلل التكدداملي لصوًصددا مددن ، بددالرغم مددن أندده لمدددالل تعلدديم اللغددة العربيددة عمومددًا 

إال أل المتتبد  للواقد  ، وتدرابط اللغدة، وتسري  عملية التعلم، فائدة كبيرة في تطوير القدرات اللغوية
ومدددن أبرزهدددا التددددري  ، ة ندددواحالتعليمدددي تدددرى قصدددوًرا واضدددًحا فدددي الممارسدددات التدريسدددية مدددن عدددد

وهدي طريقدة ال تسداعد فدي تحقيدق ، بالطريقة التقليدية التي تعتمد في غالبها على اإللقدا  والتلقدين
وال تددددؤدا إلددددى اسددددتيعاي الطددددالي للنصددددو  ، أهددددداف تعلدددديم اللغددددة وتعلمهددددا بالصددددورة المطلوبددددة

ومفاهيم بالغية ، ئية وكتابيةورسوم إمال، وأساليب لغوية، وما تحتويه من وظائ  نحوية، اللغوية
وعدددم ، وتشددير نتددائج البحددوث والدراسددات إلددى وجددود مشدد الت فددي تدددري  اللغددة العربيددة، ونقديددة

وكدذلك تشددير ، تطبيدق إسدتراتيجيات الددتعلم النشدط الفاعلدة التددي تقدود إلددى فهدم الطدالي واسددتيعابهم
دري  رغدم تغيدر المدنهج وتحولده مدن إلى إل المعلمين ما زالوا يستخدمول الطريقة التقليدية في الت

وهدذا ، وكذلك استخدام الطرق التقليديدة فدي عمليدة التقدويم، النظرية السلوكية إلى النظرية والبنائية
والحسداني ، م2014م والقحطداني 2012وعطيد  ، م2005ما أثبتته الدراسات التاليدة  والعقيلدي 

 م(.2019والحافي ، م2018
 المعلمول دالل يستخدمها التي والطرق  السلوكيات واألفعال التدريسية بالممارسات يقصدو 

 م(.2002التالميذ )الصغير والنصار, لدى التعلم إحداث بغرض التعليمية المادة لتقديم الص 
 للمعلمدين مفيدد للدتعلم والنظريدة النفسية األس  فهم م( إلى أل1994 ) Driscollويشير 

 مد  تعداملهم فدي منده تنطلقدول  الدذا النفسدي التوجده تددتحد علدى فهدي تسداعدهم والتربويين والخبرا 

 استخدام على تساعدهم كما المعرفي، لنمو  المناسبة التعليمية والمواد التيار الخبرات وفي المتعلم،
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 أو التعلديم ومتغيدرات تدتال م وتطويرها بمدا التدريسية، للمواق  المناسبة والنماذل الطرق واألساليب

م( أل الطريق أو االتجا  الدذا يختدار  الطالدب المعلدم مح دوم بمددى 2001التعلم ويرى المقوصي)
 واألسباي التي تساعد على تنميته. ، والعوامل التي تؤثر فيه، معرفته كي  تتم التعلم

ويرى الباحث أل امتالك الطالب المعلم لتصدورات ومعتقددات دقيقدة لتعلديم اللغدة وتعلمهدا 
والتعامددل مدد  المسددتجدات والمسددتحدثات اللغويددة ، التدريسدديةتم ندده مددن تدددقيق أنشددطته وممارسدداته 

فكددل ذلددك تددؤثر فددي كي يددة ، بحيددث تددنع   علددى طالبدده فددي تعلمهددم للغددة، والتقنيددة بمعدداتير دقيقددة
 ممارسته للتعليم.

وتشير بعت الدراسات والبحوث التربوية التدي هددفت إلدى معرفدة المشد الت التدي تواجده 
منهدددا  تخطددديط الددددرس ، ه التدريسدددية إلدددى وجدددود مشددد الت متنوعدددةالطالدددب المعلدددم أثندددا  ممارسدددات

عدددددم تعدددداول المعلددددم ، وتددددوفير اإلم انددددات، وإدارة الصدددد ، تنفيددددذ الدددددرس دالددددل الفصددددل، وإعددددداد 
وعددددم حضدددور المشدددرف األكددداديمي ، وكدددذلك عددددم تعددداول قائدددد المدرسدددة، الرسدددمي فدددي المدرسدددة

، م2007وأبو نمرة وغانم ، م2007الية  ) القاسم وهذا ما أثبتته الدراسات الت، بالصورة المطلوبة
ومددن أهددم نتددائج دراسددة حمددادتن ، م2010والخريشددا وللددرول ، م2008ويددون  ، 2008وح بددول 

ودول ، م( أل الممارسددددات التدريسددددية لدددددى الطلبددددة المعلمددددين كانددددت ضدددد يفة بشدددد ل عددددام2005)
م( التددي للصددت إلددى أل أدا  2008وأكدددت ذلددك دراسددة القاسددم)، المسددتوى المقبددول تربويددًا ومهنيدداً 

الطلبدددة المعلمدددين يعددداني مدددن قصدددور واضدددح وبددديّون وكدددذلك اسدددتخدام طدددرق وأسددداليب تقليديدددة فدددي 
 م( التي بينت أل الممارسات التدريسية الزالت تقليدية.2014ودراسة الحافي )، التعليم

 ؛لغ األهميدةبدا اأمدرً في ضو  المدلل التكداملي  التدريسية الالزمة لممارساتولعل تحدتد ا
رسددم الخطددوع العريضددة لتربيددة المعلمددين قبددل الخدمددة فددي كليددات التربيددة،  تم ددن مددنألل معرفتهددا 

تقويم بدرامج تربيدة المعلمدين قبدل الخدمدة مدن  التدريسية بعناية يجعل باإلم ال الممارساتتحدتد و 
 م(.2016، )محمود جهة، وتقويم أدا  الطالب المعلم من جهة ألرى 

وتأكد  من ضدرورة ،   األمور في تعميق إحساس الباحث بمش لة الدراسةوقد أسهمت هذ
وبالقددر الدذا تسدتطي  بده ، تقويم الممارسات التدريسية للطالب المعلم في ضو  المدلل التكداملي

كليات التربية إكساي الطالي المعلمين المهارات التعليمية التي يحتاجونها، بقدر مدا تطمد ن إلدى 
في ضو  ما تفرضه حاجات المجتم  المتغيرة  فاعاًل ا األهداف المرجوة تحقيقً قدرتهم على تحقيق 

والمتطورة والمتأثرة بالعصر الذا ن يش فيه بما فيده مدن تغيدرات اجتماعيدة وتكنولوجيدة تدؤثر فدي 
 .كل من الفرد والمجتم 
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 تهددف إلدى ع د   والتدي الحدتثدة التقدويم توجهدات تراعي وم  تطور أدوات التقويم والتي

 تجعدل حقيقيدة، والتدي مواقد  فدي الحقيقية وقياسدها Authentic Assessment الطالب إنجازات

 التبدارات تعلدم ولدي  كنشداطات فتبددو لهم، بالنسبة ومعنى قيمة ذات في مهمات تنغمسول  الطلبة

 ي يشدونها واق يدة مشد الت بحدل ويقومدول  التفكيدر العليدا، مهدارات الطلبدة لاللهدا يمدارس سدرية،

والتطدورات ، م(2011، الصدائبة )النمدراوا  القدرارات واتخداذ األح ام، إصدار على وا قادرينفيصبح
وكدددذلك فدددي أسددداليب التقدددويم المتنوعدددة ، التدددي صدددهدتها السدددنوات األليدددرة فدددي تعلددديم اللغدددة وتعلمهدددا

والمتعددددة يحددتم علينددا إجددرا  تقددويم للممارسددات التدريسددية التددي يقددوم بهددا المعلمددول دالددل غددرف 
في ضو  مدالل تعلديم اللغدة. ومدن هندا جدا ت هدذ  الدراسدة لتقدويم الممارسدات التدريسدية  الص 

 للطالب المعلم في ضو  المدلل التكاملي.

فدإل مشد لة هدذ  الدراسدة أيًضدا تنبد  مدن الشد وى المسدتمرة مدن ، في ضو  مدا سدبق ذكدر 
ويعتقد الباحث من لالل إدامدة التفكيدر فدي هدذ  ، عامضع  مخرجات اللغة العربية في التعليم ال

القضية المتشاب ة والمتعددة أل أهم الجوانب في تطوير تعلم اللغة العربية وتعليمها أل نبحث في 
الممارسات التدريسية للطالب المعلم؛ باعتبارهم المفتاح الرئي  في تغيير الواق  الحالي وتحسدينه 

والكشدد  عمددا إذا كانددت ، لنظددر فددي ممارسددات الطددالي المعلمددينممددا يسددتدعي إعددادة ا، وتطددوير 
وتم دين المتعلمدين مدن ، تحتال  إلى التطوير في طرق وأساليب وإستراتيجيات تعليم اللغة العربية

والتحدددوالت مدددن ، فدددالتطورات السدددريعة المتالحقدددة فدددي المقدددررات والمنددداهج، ممارسددداتها فدددي حيددداتهم
وربمددا تددركتهم غيددر ، قددد تكددول سددببت إرباًكددا للطددالي المعلمددين الفكددر السددلوكي إلددى الفكددر البنددائي

فتبددو الحاجدة ملحدة لفحد  ، متأكدتن حيال الممارسدات التدريسدية الفاعلدة لتعلديم اللغدة ومهاراتهدا
ورؤيددة مددى مقاربتهددا واتفاقهددا وتناغمهدا مدد  التوجهددات ، الممارسدات التدريسددية  للطدالي المعلمددين

وتأتي هذا الدراسة تف ياًل لهذا المبدأ في عملية تطوير تعلديم اللغدة ، لغةالحدتثة في تعلم وتعليم ال
وفددددي ضددددو  ذلددددك تبددددرز مشدددد لة الدراسددددة الحاليددددة فددددي مدددددى تطبيددددق الطالددددب المددددتعلم  ، وتعلمهددددا

 للممارسات التدريسية في تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضو  المدلل التكاملي.



  ماجد بن مقعد احلايف /د
 

 368 

 :يق االجابة عن السؤالين التاليينإلسهام في حل مشكلة الدراسة عن طر يمكن ا
مدا الممارسدات التدريسدية التددي تنبغدي للطالدب المدتعلم اسددتخدامها فدي تعلديم اللغدة العربيددة  -1

 وتعلمها في ضو  المدلل التكاملي؟

ا فدي ما مدى تطبيق الطالب المتعلم للممارسات التدريسية في تعليم اللغة العربيدة وتعلمهد -2
 ضو  المدلل التكاملي؟

 هدفت هذه الدراسة إلى:
تحدتددد الممارسددات التدريسددية للطالددب المعلددم فددي تعلدديم اللغددة العربيددة وتعلمهددا فددي ضددو   -1

 المدلل التكاملي.

معرفددة مدددى تطبيددق الطالددب المددتعلم للممارسددات  التدريسددية فددي تعلدديم اللغددة العربيددة فددي  -2
 ل التكاملي.ضو  المدل

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
قدددد تسددداعد مخططدددي منددداهج اللغدددة العربيدددة مدددن لدددالل توجيددده نظدددرهم نحدددو الممارسدددات  -1

 التدريسية الفاعلة التي تؤدا إلى تحسين القدرة اللغوية لدى المتعلمين.

ي تعلدديم اللغددة العربيددة وتعلمهددا فددي قددد تفيددد المشددرفين األكدداديميين والطددالي المعلمددين فدد -2
 معرفة أفضل الممارسات التدريسية الفاعلة.

تقديم أداة تقويم تتمثل في بطاقة مالحظة يم ن للمشرفين األكاديميين تطبيقها عند تقويم  -3
 .بها في إعداد أدوات مماثلة دالممارسات التدريسية للطالب المعلم واالسترصا

 تددددددي يقددددددوم بهددددددا الطالددددددب المددددددتعلم  فددددددي تعلدددددديم مندددددداهج معرفددددددة الممارسددددددات التدريسددددددية ال -4
 اللغة العربية.

قددد تفددتح هددذ  الدراسددة لفاقددًا جدتدددة للبدداحثين لدراسددات ألددرى حددول الممارسددات التدريسددية  -5
 الناجعة في المدالل األلرى في تعليم اللغة العربية وتعلمها.     
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تدريسدددية التخصصدددية  الالزمدددة للطالدددب المعلدددم فدددي   الممارسدددات الالحددددال المعيدددع ية -1
 تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضو  المدلل التكاملي.

 ه.1440-1439  الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحدال الزمانية -2

 :ة ( التقدويم التربدوا بأنده  عمليدة منهجيدة منظمد341م، 1996عدرف عدايش زيتدول ) التقعيم
مخططة تتضمن إصدار األح ام على السلوك أو الفكدر أو الوجددال أو الواقد  المقدي  ) أا 
الح دم علددى نتددائج القيدداس التربددوا( وذلددك بعددد مقارنددة المواصددفات والحقددائق لددذلك السددلوك أو 
 الواقددد  الدددذا تدددم التوصدددل اليددده عدددن طريدددق القيددداس القدددائم علدددى م يدددار أو أسددداس تدددم تحدتدددد 

 بدقة ووضوح   
 عمليدة تحدتدد مددى تحقدق كدل بندد مدن بندود نمدوذل التقدويم  عرفه الباحث إجرائًيدا بننده:اي

)الممارسددات المحددددة الكتابيددة والقرائيددة والمحادثددة ( المسددتخدم لهددذ  الغايددة لدددى الطالددب المعلددم 
 أثنا  تدريسه، ولقد اعتمد الباحث على مالحظة أدا  الطالب المعلم دالل غرفة الص .

 ( بأنهدددا  ندددو  مدددن الخبدددرة المنظمدددة 525، م2002، عرفهدددا )صدددبرا  تدريسدددية:الممارسدددال ال
أو مدا يشدبهها فدي مواقد  بي يدة ، وتشدير إلدى تكدرار حددوث نفد  االسدتجابات الظداهرة، نسبًيا

 منظمة نسبًيا.
  :اإلجدرا ات التدريسدية التدي يقدوم بهدا الطالدب المعلدم أثندا  ايعرفها الباحث إجرائًيدا بننهدا

عمليددة التدددري  مددن  فدديإجددرا  تعددديالت الميددداني دالددل الفصددل  وتسددتل م فتددرة التدددريب 
 المحتدددوى جاندددب الطالدددب المعلدددم )تخصددد  اللغدددة العربيدددة( ب ليدددة التربيدددة فدددي كدددل مدددن 

واألنشدطة التعليميدة ومصددادر الدتعلم وأسداليب التقدويم بمددا تتمشدى مد  طبيعددة إلجدرا ات وا
 مميدددددولهأنمددددداع تعلمهدددددم و ث مدددددن حيددددد بدددددين طالبددددده دالدددددل الصددددد  التندددددو  االلدددددتالف و 
وفق فلسفة المدلل التكداملي فدي المحداور الثالثدة الرئيسدة ومدا تتضدمن مدن  مواستعداداته

                                         وتقاس بالبطاقة المعدة لذلك. ، المهارات )الكتابية والقرائية والمحادثة(

  :حددد المدددالل الحدتثددة فددي تعلددم اللغددة ( هددو أ14، م2013يعرفدده لضددير )المددد ل التكدداملي
ويتضمن هذا المدلل إستراتيجيات تدري  تتيح للطالي في مواقد  الدتعلم والتعلديم ، وتعليمها

وبينهدددا وبددين التفكيددر وربددط هدددذ  ، اللغددوا الددربط بددين مهددارات اللغدددة األربدد  فروعهددا المختلفددة
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طريق ما يم دن أل يقدوم بده  عن، المنظومة المتكاملة م  محتويات المناهج الدراسية األلرى 
وتوظيددد  الدددتعلم اللغدددوا فدددي ، الطدددالي مدددن نشددداطات بحثيدددة ولغويدددة فدددي المجددداالت المختلفدددة

 االتصال وحل المش الت بقصد تحقيق أكبر قدر من الترابط اللغوا والمعرفي.
 :مددددن قبددددل الطالددددب المعلددددم  تنظدددديم المددددادة التعليميددددة اللغويددددة ايعرفدددده الباحددددث إجرائًيددددا– 

وتدريجها، وتقدديمها متكاملدة فدي هي دة مهدارات لغويدة وظي يدة ، -غة العربية تخص  الل
وحددددة  فهدددي، ومعلومدددات مجددد أة، ولبدددرات لغويدددة مفتتدددة، متفرقدددة اتقسددديمها فروًعددد امتجددداوزً 

 .معرفية مختلفة امترابطة متماس ة، وليست فروعً 

 :  ب املعلم: املمارسات التدريسية للطالأواًل
مسددتوى إعددداد المعلددم لدده نصدديب كبيددر فددي نجدداح العمليددة التربويددة والتعليميددة أو فشددلها، 

حيدث ، وأساليب التدري  التي تتعلمها قد تؤدا دورها بنجاح إذا ما أتب  األس  التي تقدوم عليهدا
المبدداد   فددإذا ألددم المعلددم بتلددك، ولدده فلسددفته واتجاهاتدده، أصددبح التدددري  علًمددا لدده أصددوله وقواعددد 

واألسددددددد ، وعدددددددرف أصدددددددولها وقواعددددددددها كدددددددال إلدددددددى حدددددددد مدددددددا معلًمدددددددا قوًيدددددددا ذا فاعليدددددددة وتدددددددأثير 
قددوم ي ال تددتدددري  مقددررات اللغددة العربيددة مددا (؛ وعلددى الددرغم مددن ذلددك فددإل 15، م2000)مجدداور،

والتدددي تعتمدددد علدددى أسددداليب التلقدددين ، هددداجميع فدددي المراحدددل التعليميدددة قليديدددةعلدددى الممارسدددات الت
الحصددول علددى المعلومددة، وهددذا تتندداقت  اعتبددار المعلددم والمقددرر الدراسددي همددا مصدددرو ، والحفدد 
والتدي تعددددت ، التطدور والتحددتث المسددتمر فدي النظريدات الحدتثدة وتطبيقاتهدا مد  اجوهرًيد اتناقًضد

وتجعددددل المددددتعلم محددددور العمليددددة التعلميددددة والتعليميددددة ، فيهددددا مصددددادر الحصددددول علددددى المعلومددددة
 م(2005،عمار)

( أل تعلدديم اللغددة وتعلمهددا يجددب أل يقددوم علددى التكامددل؛ ألندده 21م,2000عددوض )ويددرى 
أسددلوي لتنظدديم عناصددر الخبددرة اللغويددة المقّدمددة للمتعلمددين وتعليمهددا بمددا يحقددق ترابطهددا وتوحدددها 

وتوظيفهدا فدي أدائهدم اللغدوا وذلدك عدن طريدق محتدوى ، بصورة تم دنهم مدن إدراك العالقدات بينهدا
والقواعد اللغوية بمهارات ، والتدريبات اللغوية، ، ترتبط فيه توجيهات الممارسةلغوا متكامل البنا 

اللغة، ونو  األدا  المطلوي؛ من لالل ن  لغوا متكامل، يعالج بطريقدة تعتمدد إجرا اتهدا علدى 
التكامل والتدريب والممارسة اللغوية، وتقويم أدا  المتعلم بصورة تكاملية وذلك بمدا يحقدق التكامدل 

 جوانب الخبرة اللغوية  معرفًيا ووجدانًيا ومهارًيا. بين 
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 فدي أصدار حيدث، وتعلمها اللغة اكتساي بين فرًقا هناك أل( 97، م2004حتامله ) ويرى 
 األم باللغددة مغدد ى  ذا تفدداعاًل  تتطلددب والتددي الددوعي، ورا  مددا نتددال هددو أندده االكتسدداي إلددى فرضددية

النطدق وهدو مدا  صد ل علدى ال التواصدل علدى ل المتكلمدو  تركد  حيدث طبي ًيا، المنساي بالتخاطب
، الرسدددمي التعلددديم نتدددال فهدددو اللغدددة لدددتعلم بالنسدددبة أمدددا، يطلدددق عليددده التعلددديم الضدددمني )العرضدددي(

، اللغددة قواعددد مثددل معرفددة بهددا والددوعي اللغددة بمعرفددة تتعلددق ونتيجتدده الددوعي، نطدداق ضددمن ويجددرا 
 .وهو ما يعرف بالتعليم الصريح أو المباصر

 إال العربية، اللغة وتعلم تعليم أهمية الرغم من الى أنه على م(2009ش )العمو  ويخل 
 والمشددد الت العربيدددة بالمنددداهج متعلقدددة تدددواجههم مشددداكل بسدددبب فيهدددا ضدددعفهم يشددد ول  الطلبدددة أل

 وتطددوير لمتطلبددات األسدداس التدريسددية هددو العمليددة تطددوير العربيددة، وإل اللغددة معلمددي ب فايددات المتعلقددة
 والمنهال، والسياق االجتماعي والثقافي. تشمل  المعلم، والمتعلم، والتي لتعليميةا العملية م ونات

ر ال اويددة فددي العمليددة التربويددة حجددوالمعلددم بصددفة عامددة ومعلددم اللغددة بصددفة لاصددة هددو 
ة هدولم  أنده مندذ عدوالمفتاح الرئي  في العملية التعليميدة التعلميدة كلهدا  فقدد ورد فدي تقريدر مجمو 

فدالمعلم هدو ، اآلل فإل المعلم يعد مركد  النقداش ألا إلفداق يحددث فدي التعلديمزمن طويل وحتى 
 (.Kanselaar ،2002من تعلق عليه اآلمال لتحسين العملية التعليمية وإصالحها وتطويرها )

 ت ويدد نحو موجًها يعد أنه لم التدري  في عملية المعلم لدور الكبرى  األهمية تتضح كما
 علدى المتعلمدين لمسداعدة الفدر  تهي دة تسدتهدف عمليدة أصدبح وإنمدا، المعارف من بقدر المتعلم
 مددا وتوظيدد ، المسددتمر الددتعلم علددى والقدددرة، الددذاتي الددتعلم مهددارات واكتسدداي، واإلبدددا ، التفكيددر
وطدرق تفكير في حدل ما تواجههم مدن مش دالت   وقيم، واتجاهات، ومهارات معدارف مدن اكتسبو 

(Kundi & Nawaz ،2010 .) 
 عندددد كبدددرى  أهميدددة تعطدددى أل فيتطلدددب تعلددديم اللغدددة بددده يقدددوم الدددذا الددددور ونظدددًرا ألهميدددة

فهم أو عدمه، ويؤثر علدى النجداح الدراسدي  سو  المهارات تؤدا إلى بعت غياي أل إذ تعلمها،
وحيدث ، مضدمونها إدراك المتعلم على فيصعب، باعتبار اللغة وإجادتها صرًطا لذلك، واالجتماعي

 منده ويشدتق، المعرفدة اللغويدة تنميدة فدي اسدتخدامها تدتم لدم التدي المدالل أحد لبنائيا المدلل يعد
 فددي للمددتعلم النشددط الدددور علددى تؤكددد وكلهددا، تعليميددة نمدداذل عدددة عليدده وتقددوم تدريسددية طددرق  عدددة
ولعدددل المددددلل ، فيجدددب اسدددتخدامه إلحدددداث نقلدددة نوعيدددة فدددي تعلددديم اللغدددة، الخاصدددة معارفددده بندددا 

 ه دوًرا فاعاًل في جودة تدري  مقررات اللغة العربية. التكاملي ي ول ل
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وتقويمهددا،  وتنفيددذها لدده عالقددة بتخطدديط الدددروس ولعددل قدددرة الطالددب المعلددم عنددد إعددداد 
ويتضمن هذا النشاع مجموعة من السدلوكيات المعرفيدة والمهاريدة واالنفعاليدة؛ لدذا وجدب اسدتخدام 

ضو  معاتير وضوابط مقننة لتحدتدد مسدتوى إنجداز   في الطالب المعلم المالحظة المنظمة لتقييم 
 .ولاصة فيما تتعلق بمدالل التدري  المختلفةدا ات المطلوبة لأل

المعلدددم فدددي  الطالددب كدددل مددا يصددددر عدددنواألدا  التدريسددي أو الممارسدددات التدريسددية هدددو 
ي  أدا ات سددددلوكية وممارسددددات تدريسددددية تددددرتبط بمهددددارات التدددددر  برنددددامج التدددددريب الميددددداني مددددن

بهدددددف تحقيددددق أهددددداف العمليددددة التعليميددددة ويم ددددن الدراسددددي؛ والمطلددددوي تنفيددددذها دالددددل الفصددددل 
، مالحظتها وقياسها من لالل استخدام المالحظة المنظمة والمقننة وفق ضوابط ومعاتير محدددة

تختلد  حسدب طبيعدة المدادة الدراسدية  التدياالعتبار لصائ  األدا ات التدريسدية  يف األلذم  
وهدذا مدا سديتم مراعاتده فدي ، (16، م2017الشخصدية )الشدي ، التعليمية وقدرات المعلدم  والمرحلة

 البحث الحالي. 
 تقويم الممارسات التدريسية  وأساليب قياسها: 

يعد تقويم األدا  التدريسي للطالب المعلم في برنامج التدريب الميداني مؤصًرا مهًما لمدى 
ممددا يسددتدعي االهتمددام ، م اولددة مهنددة التدددري  مسددتقباًل  نجدداح هددذا الطالددب أو إلفاقدده وتعثددر  فددي

بتقويم الطالب المعلم لالل فترة التربيدة الميدانيدة تقويًمدا موضدوعًيا علمًيدا مسدتمًرا تتنداول مختلد  
ومن أهم هذ  الجوانب التكوين المهني والقدرة على التدري  )مطاو  والخليفة، ، جوانب صخصيته

، أهددم الجوانددب المهنيددة هدو اإللمددام بمدددالل التدددري  المختلفددةولعدل مددن ، (303-302، م2015
فهي تمثل األس  والمباد  والمنطلقات التي تستند إليها طريقة أو أسلوي ما مدن طدرق التددري  
وأسداليبه سدوا  كانددت هدذ  األسد  أكاديميددة، أو مهنيدة تربويدة، أو اجتماعيددة، أو نفسدية )صددبرا، 

 (. 104م، 2016
 هدا؛عمليدة منظمدة لجمد  المعلومدات وتحليلالتقدويم بأنده   (23، م 2005) الجلبيويعرف 

هددذا  ويشددير، لتحدتددد مدددى تحقيددق األهددداف التعليميددة مددن قبددل المتعلمددين واتخدداذ قددرارات بشددأنها
 فدددي كخطددوة أولدددىإلددى ضدددرورة صددياغة األهدددداف المعرفيدددة والمهاريددة والوجدانيدددة  االمفهددوم ضدددمنً 
 .صودة وهادفةألنها عملية مق ؛عملية التعليم

كمددا أل تقددويم الممارسددات التدريسددية للطالددب المعلددم لدده األثددر فددي تع يدد  وتشددجي  األدا  
الفاعل من لالل الحصول علدى معلومدات عدن أدا اتده الفنيدة والمهنيدة المرتبطدة بطدرق التددري  
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كانددت  ومداللده المختلفدة بدرجدة عاليددة مدن اإلتقدال ولاصددة فيمدا تتعلدق بالمهددارات اللغويدة   ولمدا
الدراسددة الحاليددة تدددور حددول تقددويم ممارسددات الطالددب المعلددم تخصدد  اللغددة العربيددة، فتعددد بطاقددة 

وهددي تشددمل ، المالحظددة مددن أكثددر األدوات اسددتخداًما فددي تقددويم الطددالي وقدددرتهم علددى التدددري 
قائمدددة بالمهدددارات والممارسدددات التدريسدددية والسدددمات الشخصدددية والمهنيدددة التدددي تتعدددين توافرهدددا فدددي 

 لطالب المعلم في ضو  المدلل التكاملي. ا

 ثانًيا: املدخل التكاملي يف تدريس اللغة العربية:
 تبني هو انتشارها، عدم على ب ثرة وساعد ومهاراتها العربية اللغة تعلم يعيق ما أهم من إل

 الخبدرة يدتتفتإلدى  ومواد متعددة؛ ممدا أدى فرو  إلى العربية اللغة فقسموا القديمة التقليدية الطريقة

وسداعد ، ومنفصلة متفرقة والمهارات بعت عن بعضها متمي ة مواد اللغة واعتبار للمتعلمين اللغوية
ولكدددي تدددؤدا اللغدددة دورهدددا البدددد أل تكدددول وحددددة متكاملدددة ، فدددي قطددد  الدددروابط بدددين هدددذ  المهدددارات

اللغددة فددي و ، ةمترابطددة ترابًطددا منظًمددا فيمددا بينهددا؛ لتسدداعد المددتعلم علددى مواجهددة المواقدد  المختلفدد
 . ال أج ا طبيعتها متكاملة، لذا يجب أل تقدم في مواق  التدري  كاًل 

يعتبددر الددربط بددين المعددارف والعلددوم مددن أهددم العوامددل المسدداعدة علددى الددتعلم، واإلنسددال و 
 اوقددد لددوح  أل المندداهج الدراسددية الحاليددة العربيددة، تعدداني انفصددامً ، بفطرتدده مسددتعد لعمليددة الددربط هددذ 

    .(18م، 2004)يقين،  اتها المختلفة من ناحية، وبين النظرية والتطبيق من ناحيٍة ألرى بين مقرر 
ويعدددد المددددلل التكددداملي أحدددد المددددالل المهمدددة لبندددا  المنددداهج وتطويرهدددا، وأحدددد مددددالل 
التدددددري  حيددددث تركدددد  علددددى العالقددددات التكامليددددة األفقيددددة بددددين موضددددوعات المددددنهج الواحددددد، أو 

ة مندداهج ذات طبيعددة تدالليددة، وذلددك لمسدداعدة المددتعلم علددى تكددوين موضددوعات المحتددوى فددي عددد
حيددددددث يقددددددوم المعلددددددم بددددددربط ، نظدددددرة أو رؤيددددددة كليددددددة متكاملددددددة حددددددول موضددددددو ، أو مجددددددال محدددددددد

والدددلول مددن موضددو  مددا لموضددوعات وبيددال طبيعددة التدددالل والتكامددل فيمددا بينهددا، ، الموضددوعات
ابط هدذ  الموضدوعات فدي محتدوى المدنهج، ألرى ذات عالقة بده بصدرف النظدر عدن مددى تكامدل وتدر 

 (. 106م،  2016ويحتال ذلك بالطب  لمعلم ملم بطبيعة التكامل وكي ية تحقيقه )صبرا، 
 للطدالي المقدمدة الخبدرة اللغويدة عناصدر تنظديم :بأنده (21م,2000ويعرفده عدوض )

 أدائهدم فدي هداوتوظيف إدراك العالقدات، مدن تم دنهم بصدورة وتوحددها ترابطهدا يحقدق بمدا وتدريسدها

 والتدريبات الممارسة، توجيهات فيه العناصر، ترتبط متكامل لغوا  محتوى  لالل من وذلك اللغوا،

 أو نثدرا  أو صدعرا  ند  لدالل مدن المطلدوي األدا  اللغدة وندو  بمهدارات اللغويدة والقواعدد اللغويدة،
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 والممارسدة مدلالتكا علدى إجرا اتهدا تعتمدد بطريقدة وتدريسدها، أو تحريدرا  صدفهي تعبيدرا  موقد 

 بأول. أواًل  وتقويم الطالي والتدريب
، ( المدددلل التكدداملي بأندده  تقددديم المعرفددة إلددى المتعلمددين10، م2007ويددرى أبددو حددري )

دول أل ، ووضددعها فددي سددياق مددنظم بصددورة مفدداهيم ولبددرات مترابطددة تغطددي موضددوعات مختلفددة
مددام المددتعلم ممددا يسدداعد  علددى بحيددث ت يددل الحددواج  مددن أ، ي ددول هندداك تقسدديم أو تج ئددة للمعرفددة

 اكتساي المعارف األساسية بصورة موحدة يم ن توظيفها في الحياة اليومية. 
فواق  استخدام اللغة يشير إلى أنها نشاطات يقدوم بهدا األفدراد فدي مواقد  حقيقيدة بصدورة 

الدراسات تعليم اللغة وفق هذا المدلل ضمال للربط الوثيق بين ألوال و ، سريعة متكاملة ومترابطة
إلغدددا  الفواصددددل و ، اللغويدددة بمدددا تددددنع   أثدددر  علدددى أدا  المددددتعلم وثقافتددده، وتشددد يل وعيدددده اللغدددوا 

المصطنعة بدين فدرو  اللغدة أمدر مطلدوي لاصدة فدي المراحدل األولدى مدن تعليمهدا فحقدائق المدادة 
 .المفك ة المتناثرة ال تبقى في الذهن وال تثبت

 طبيعة اللغدة تقديم بعملية بالقيام يسمح تكاملأل ال  إلى (115،م2013) الروبي وأصارت

 صدحيحة، يقددم مفدردات فالصدرف واإلمدال ؛ والبالغدة،، والنحدو كالصدرف المتداللدة للقواعدد

 الحدال، لمقتضدى المطابقدة البالغدة ثدوي وتكسدوها صدحيحة، تراكيدب بندا  فدي النحدو يسدتخدمها

 .األلطا  اإلمالئية عن بعيدة صحيحة اإلمال  وتبرزها
 من مهارة أا في يحدث نمو فأا ،مترابطة تكاملية بصورة اللغة تعليم إلى النظر تنبغي لذا

 نق  إلى تؤدا أل يم ن تهاارامه من لمهارة إهمال وأا األلرى، المهارات في نمو تتبعه مهاراتها

 (.24، م2011، ) كلوي األلرى  المهارات في
ة  للمعلدددم قامدددت عليهدددا العدتدددد مدددن ونظدددًرا ألهميدددة تقدددويم األدا  أو الممارسدددات التدريسدددي

والتددي تشددير ( Lumpe ،et. al ،2000ن )يلمددب وللددر الدراسددات والبحددوث مددن أبرزهددا دراسددة 
أل ممارسات المعلمين وتصوراتهم ال تتسق غالًبا م  النموذل المقبول أو السدائد فدي نتائجها إلى 

 نظرتهدددا فدددي السدددلوكية النظدددرة مددد  وتنسدددجم، رحيدددث إنهدددا تمتددداز بالثبدددات ومقاومدددة التغييددد، التعلددديم
 العتقدادهم وذلدك، كمعلمين دورهم محدودة حول نظرة المعلمول  يمتلك إذ، والتعليم للتعلم التقليدية

، وأّل التعلم مجدرد هامدى تذكرهم ل وتقويم، المعلومات الطالي تلقين عملية عن عبارة التعليم ألّ 
 الصدد ية أكثددر مددن ضددبط الطلبددة فددي الصدد تددذكر أو تمثددل للمعرفددة، وال تتجدداوز نظددرتهم لدد دارة 

(Saban ،2003  ،أصدحاي النظدرة التقليديدة وهذا يعني تعارض تصدورات وممارسدات المعلمدين 
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ونها في مواد إعداد المعلمين وقد يعود عددم تطبيدق مدا ، م  النظريات واألفكار الحدتثة التي تْدررسر
عتقدداد صدددعوبة تطبيددق هدددذ  النظريدددات أو ا ، درسددو  إلدددى أنهددم تريددددول سددرعة التدددأقلم فددي المددددارس

قدد أصدارت نتدائج الكثيدر مدن الدراسدات منهدا و ، بدالرغم مدن عددم لدوض التجربدة، واألفكار الحدتثة
Mueller ،2001 ،Brayan ،2003)  &Skamp ،Lismore)  إلددددى أّل عدددددًدا كبيددددًرا مددددن

تحدداقهم ببددرامج إعددداد المعلمددين لددم يغيددروا معتقددداتهم وتصددوراتهم حددول الددتعلم والتعلدديم حتددى بعددد ال
، طددرق تعلدديم غيدر فاعلددة أو طرًقددا تقليديددة اولضددوعهم ورجددد أّل المعلمددين تتبندول أحياًندد، المعلمدين

م يقتنعوا ل يميلول فيها إلى التمسك بالتصورات التي لدتهم للعدتد من المساقات التربوية، حيث ما
جدتدة تعطي تفسيًرا  م تتم تقديم أفكاراً ل بأهمية ما يقدمه القائمول على برامج إعداد المعلمين، وما

وتددفعهم إلدى تغييدر هدذ  التصدورات، فقدد تتغيدر تصدورات المعلمدين وممارسداتهم ، أفضل لخبدراتهم
را  لوتبدين كدذلك وجدود  وتعرضدهم للعدتدد مدن المسداقات.، نتيجة التحاقهم ببرامج إعدداد المعلمدين

نتيجددددة تعرضددددهم للتدددددريب ، لمعلمددددينامختلفددددة ومتباتنددددة حددددول مدددددى تغيددددر تصددددورات وممارسددددات 
 .(Porlan ،2004) المعلمينوالخبرات التربوية المقدمة في برامج إعداد 
م( وجددود عالقددة إيجابيددة بددين التوجهددات النظريددة 2005وأظهددرت نتددائج دراسددة العقيلددي )

وأل هددددذ  ، والممارسددددات التطبيقيددددة لمعلمددددي اللغددددة العربيددددة فددددي تدددددري  اللغددددة العربيددددة ومهاراتهددددا
لتوجهدددات تح دددم الممارسدددات؛ أا أل ممارسدددات المعلمدددين دالدددل قاعدددة الددددرس تع ددد  توجهددداتهم ا

فدالمعلم التقليددا فدي بنائده ، النظرية ومعتقدداتهم الفكريدة حدول الدتعلم والتددري  فدي األعدم األغلدب
 والمعلم البنائي على مستوى األفكار، الفكرا والنظرا سوف ي ول تقليدًيا في ممارساته التدريسية

 .والتوجهات سي ول كذلك على مستوى الممارسة العملية
، Shaver ،2005)  &Fajet ،Bello ؤ وفددددددددددي دراسددددددددددة قددددددددددام بهددددددددددا فاجددددددددددت وزمدددددددددددال

Leftwich ،Mesler للتعدددددرف علددددددى تصدددددورات وممارسددددددات المعلمدددددين فيمددددددا تتعلدددددق بنوعيددددددة )
علدم الجيدد أل اسدتجابات الطلبدة حدول الم هداأظهدرت نتائجو ، ولصائ  المعلدم الجيدد وغيدر الجيدد

إدارة الصد  والمعرفدة البيداغوجيدة، اتجاهاتده ، تق  ضمن لمسة محاور هي  السمات الشخصدية
وكددال المحددور األكثددر ، نحددو الطلبددة، اتجاهاتدده نحددو مهنددة التعلدديم، معرفتدده بالمددادة التددي تدرسددها

 لجيددا المعلدم أل الطلبدة اسدتجابات أظهدرت حيدث البيداغوجيدة،أهمية هدو إدارتده للصد  ومعرفتده 
وكدذلك يجعدل ، وممتًعا، وهو الذا ي دول واعًيدا لخل يداتهم المتنوعدة مثيًرا التعلم ويجعل، هو مبد 

 الشخصدية المعلدم سدمات األهمية في تال  وقد، ويقدر مجهوداتهم، المادة متصلة بحياتهم اليومية
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يعتندي  ،صدادق، رحديم، عدادل متواضد ، صدبور،، الطلبدة داف يدة تثيدر مدتحم  الجيد هو فالمعلم
 اسدتجابات فقدد كاندت الجيدد غيدر بدالمعلم تتعلدق فيمدا أمدا، وي تسبول منده السدلوكيات الجيددة، بهم

 اتجاهدددات أهميدددة هدددو األكثدددر المحدددور ولكدددن السدددابقة، الخمسدددة المحددداور نفددد  ضدددمن تقددد  الطلبدددة
سددة ودرا، وغيددر متعدداول معدده، بمسدداعدتهم ترغددب وال، بطلبتدده تهددتم ال الجيددد غيددر فددالمعلم المعلددم،

 ضدو  العداملين فدي المهندي المعلمدين أدا  تقدويم إلدى والتدي هددفت م(2006ونشدوال ) الجرجداوا 

 البحثدي العمدل فدي المعلمدين ممارسدة الشداملة، وكدال مدن أبدرز نتائجهدا ضدع  الجدودة مؤصدرات

هددفت إلدى التدي  م(2009الدذاتي، وفدي دراسدة جمعدة) التقدويم استخدام على الطالي قدرات وتنمية
واالجتما  في ضدو  معداتير ومؤصدرات الجدودة الشداملة  ألدا  التدريسي لمعلمي علم النف تقويم ا

من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وكانت أهم نتائج الدراسة أل انخفداض مسدتوى األدا  التدريسدي 
قلدة اسدتخدام و  قلدة االهتمدام بدالتخطيط لعمليدة التددري ،  ترجد  إلدى واالجتمدا لمعلمي علم الدنف  

وقلددة اسددتخدام إسددتراتيجيات وطددرق تدددري  حدتثددة  وعدددم توفرهددا فددي المدددارس، ائل التعليميددةالوسدد
م( 2009ودراسدة القدرش وحسدين ) وضع  مستوى التم ن مدن المدادة العلميدة،، لقلة معرفتهم بها

والتددي هدددفت إلددى تحدتددد واقدد  األدا  التدريسددي لمعلمددي الدراسددات االجتماعيددة فددي ضددو  معدداتير 
والتنميدددة المهنيدددة، وتوصدددلت الدراسدددة إلدددى أل لصدددائ  الشخصدددية لددددى المعلمدددين  جدددودة األدا 

حددددتثي التخدددرل هدددي أفضدددل جاندددب يميددد  أدائهدددم التدريسدددي فدددي حدددين أل تنفيدددذ الددددروس أضدددع  
جوانب األدا  لدتهم، وأل جوانب األدا  المرتبطة بمهارات التخطيط والتنفيذ والتقدويم تقدل جميعهدا 

علددى أل مسددتوى  م(2011وكشددفت نتددائج دراسددة محمددد )، %(70ول )عددن مسددتوى الم يددار المقبدد
ضدددو  مؤصدددرات األدا  الدوليدددة المعاصدددرة دول حدددد  يالعلدددوم بالمرحلدددة اإلعداديدددة فددد يأدا  معلمددد

العلدوم  يمسدتوى أدا  معلمد ي٪(، كما أوضحت عدم وجدود فدروق فد80التم ن المحدد بالدراسة )
بينمدا دراسدة  ضو  مؤصرات األدا  الدولية المعاصرة يتع ى لنو  المؤهل أو عدد سنوات الخبرة ف

(Wang & Ha ،2012) معلمدي وتوظيد  معرفدة فدي تدؤثر التدي فحد  األسدباي إلدى هددفت 

 كونغ. هونغ في التعليم في البنائي للمنحى الخدمة قبل العلوم
إلدى تحدتدد مسدتوى األدا  التدريسدي لمعلمدي  تم( والتدي هددف2012وفدي دراسدة عيسدى )

 ولبدراتهم المعلمدين معتقددات هدي البنائيدة للنظريدة تدوظيفهم ة اإلسالمية بالمرحلة الثانوية فيالتربي

ودراسدة فدي ضدو  المعداتير المهنيدة ، المهنيدة والثقافدة المعلدم دعدم مثدل اجتماعيدة وعوامدل التعليميدة
ت لجددددودة األدا  الالزمددددة لهددددم بمددددا تناسددددب مجددددالهم وأدوارهددددم، وعالقددددة مسددددتوى هددددذا األدا  بددددبع

كثافدددة الطدددالي(؛ وقدددد أظهدددرت النتدددائج أل هنددداك تفاوتًدددا فدددي مسدددتوى  -المتغيدددرات) سدددنوات الخبدددرة
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األدا  التدريسددي لمعلمددي التربيددة اإلسددالمية فددي المعدداتير المهنيددة؛ فقددد تراوحددت نسددب تحققهددا بددين 
( وهي تشير إلى تدني هذا األدا  وضعفه بش ل 0,58( وفي األدا  الكلي بنسبة )0,7 – 0,48)

للطددددالي  يعددددن انخفدددداض مسددددتوى األدا  التدريسدددد م(2015وكشددددفت نتددددائج دراسددددة طدددده )عددددام، 
ضددو  معدداتير جددودة األدا ؛ حيددث  يالمعلمددين ببرنددامج دبلددوم التربيددة العددام بجامعددة كفددر الشددي  فدد

معداتير جدودة معظدم  يللطالي المعلمين بدرجة أقل من المتوسدط فد يجا  مستوى األدا  التدريس
م( إلددى قائمددة بممارسددات التدددري  البنددائي 2016بينمددا توصددلت دراسددة العددردال)، ياألدا  التدريسدد

( 59( معددداتير، و)5لمعلدددم مقدددرر لغتدددي الجميلدددة للصدددفوف األوليدددة تكوندددت مدددن )الزم توافرهدددا الددد
بدرجدة )متوسدطة(   جا ممارسة للتدري  البنائي، وأل مستوى األدا  التدريسي للطالي المعلمين 

األدا  التدريسدي فروق ذات داللة إحصدائية فدي  دري  البنائي، عدم وجودفي جمي  ممارسات الت
لمتغيدر  اوفًقدالبندائي،  التددري  ممارسات في ضو  األولية بالصفوف الجميلة لغتي مقرر لمعلمي

تقييم األدا  التدريسي لمعلمي م( 2017الخبرة، في حين درس الجميل)متغير و ، الدورات التدريبية
أسفرت و  األولية في ضو  المهارات المستهدفة وعالقته بإتقال التالميذ لها، مقرر لغتي بالصفوف

جمي  المهارات قد توفرت بدرجة كبيرة فدي األدا  التدريسدي لمعلمدي الصدفوف األوليدة أل الدراسة 
وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة قويددة ودالددة وهددذا  .عدددا األدا ات التدريسددية الخاصددة بمهددارة الكتابددة

لمدددا زاد تدددوفر المهدددارات اللغويدددة فدددي أدا  المعلمدددين زاد مسدددتوى اتقدددال التالميدددذ لتلدددك يعندددي أنددده ك
 يلمعلمد يتصور مقتدرح لتطدوير األدا  التدريسدم( إلى 2017، وتوصلت دراسة الشي  )المهارات

، وفدى ضدو   STEMومؤصدرات األدا  لتوجده ضدو  قائمدة معداتير يالعلوم بالمرحلدة اإلعداديدة فد
  .تم تحدتدها والتعرف عليها التييبية االحتياجات التدر 

 :  ةـــــج الدراســـــ: منهأواًل

اسدددددددددددتخدم الباحدددددددددددث المدددددددددددنهج الوصدددددددددددفي؛ كونددددددددددده المدددددددددددنهج الدددددددددددذا تددددددددددددرس الظدددددددددددواهر 
وتوضدددددح كميدددددة ، االجتماعيدددددة والتربويدددددة والعلدددددوم اإلنسدددددانية دراسدددددة توضدددددح لصدددددائ  الظددددداهرة

ودرجددددددددددددة ارتباطهددددددددددددا مدددددددددددد  الظددددددددددددواهر األلددددددددددددرى )عددددددددددددريفج ومصددددددددددددلح ، وتغيراتهددددددددددددا، حجمهددددددددددددا
حيدددددددددث قدددددددددام الباحددددددددث بتطبيدددددددددق بطاقدددددددددة المالحظددددددددة التدددددددددي تقدددددددددي  ، (70، م1999وحواصددددددددين,

ثدددددددددم توظيددددددددد  المدددددددددنهج الوصدددددددددفي فدددددددددي تقدددددددددويم هدددددددددذ  ، وتصددددددددد  ممارسدددددددددات الطالدددددددددب المعلدددددددددم
 ومناقشة النتائج وتفسيرها.، الممارسات في ضو  لالل المدلل التكاملي
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 :ًيا: جمتمع الدراسة وعينتهاثان

وحيدث ، تتحدد مجتم  الدراسة بطالي ب لية التربية بجامعة صقرا  فر  الدوادمي جمديعهم
فقددد تددم التيددار مجتمدد  الدراسددة كعيندده نظددًرا لصددغر ، ( طددالي8إل مجتمدد  الدراسددة تبلددغ عددددهم )

  لمستوى الثامن(. حجم مجتم  الدراسة وهم الطالي الملتحقين ببرنامج التدريب الميداني) ا

 :  ثالًثا: أدوات ومواد الدراسة

  لمددا كددال الهدددف مددن الدراسددة هددو تقددويم الممارسددات التدريسددية قائمددة المهددارال التدريسددية ( أ
 للطالب المعلم ) تخص  اللغة العربية( في ضو  المدلل التكاملي، تطلب ذلك 

عمليددة إعددداد القائمددة وقددد مددرت إعددداد قائمددة بممارسددات التدددري  وفددق المدددلل التكدداملي  
      بالخطوات التالية 

 من المصالر التالية:، اتم اشتقاق القائمة القائمة في صعرتها األالية بناء -1
  لمعلمدددددددي اللغدددددددة العربيدددددددةوالمهدددددددارات التدريسدددددددية  التقدددددددويم،الكتابدددددددات المتخصصدددددددة فدددددددي 

 . والمدلل التكاملي 

 لمعلمدددي اللغدددة العربيدددة تدريسدددي الدراسدددات والبحدددوث السدددابقة التدددي ركددد ت علدددى األدا  ال
 . والمدلل التكاملي

 حليددل أبحدداث المددؤتمرات المتخصصددة وبعددت المشدداري  العالميددة واإلقليميددة فددي مجددال ت
  .الممارسات التدريسية في ضو  المدلل التكاملي

مددن ممارسددات عدددد  ىقائمددة مبدئيددة تحتددوا علدد ى  تددم التوصددل إلددالصددعرا المئدئيددة للقائمددة -2
( وهددي  الممارسددات )ثالثددة محداور وتكوندت مددناجددب توافرهددا فدي الطالددب المعلددم التددري  الو 

  الكتابية، ممارسات القرائية، ممارسات التحدث.
مجموعة من المح مين في مجدال  علىعرض القائمة في صورتها األولية تم : يبط القائمة -3

فدي ضددو  ، و مدةالمنداهج وطدرق التددري ، وذلددك بهددف ضدبط القائمدة وإجددرا  التعدديالت الالز 
وحددذف بعضددها ، تددم تعدددتل وإعددادة صددياغة بعددت الممارسدداتأرا  المتخصصددين والمح مددين 
 وإضافة أدا ات ألرى للقائمة.

وأمددام كددل ( محدداور رئيسددة 3ت القائمددة بشدد لها النهددائي مددن)  تكونددالصددعرا النهائيددة للقائمددة -4
 ( ممارسة. 12دا ات بلغ عددها )عدد من األمارسة م



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 379 

اسدتخدم الباحدث بطاقدة مالحظدة تقدي  الممارسدات  ممارسدال التدريسدية :بطاقة مالحظة ال ( ب
ومددددى عالقتهددددا ، التدريسدددية التطبيقيدددة التدددي يقدددوم بهدددا الطالددددب المعلدددم دالدددل غرفدددة الصددد 

 وقد أعد الباحث هذ  البطاقة من لالل ، بالمدلل التكاملي

لتدريسددية تحدتددد الهدددف مددن بطاقددة المالحظددة  ويددتلخ  الهدددف فددي قيدداس الممارسددات ا -1
 للطالب المعلم في تعليم اللغة وتعلمها في ضو  المدلل التكاملي.

الرجدددو  إلدددى الدراسدددات والبحدددوث والكتدددب والمراجددد  العلميدددة المتصدددلة بموضدددو  الدراسدددة  -2
 واإلفادة من ملحوظاتهم.، وكذلك اللقا ات م  مشرفي التربية العملية، الحالية

معلمدددددين ضدددددمن ثدددددالث محددددداور رئيسدددددة   تدددددم تحدتدددددد الممارسدددددات التدريسدددددية للطدددددالي ال -3
الممارسدددات القرائيدددة، الممارسدددات الكتابيدددة، ممارسدددات التحددددث، وقدددد قدددام الباحدددث بوضددد  أبدددرز 

 الممارسات المتوق  أل يقوم بها المعلم الطالب أثنا  تعليمه، وهي القرا ة، والكتابة  والتحدث.

لديم اللغدة العربيدة عرض بطاقة المالحظة على عدد من  المح مين المتخصصين فدي تع -4
وفددي ضددوئها أجددرى الباحددث بعددت ، وتعلمهددا؛ لالسددتفادة مددن لرائهددم وملحوظدداتهم حولهددا

 وأصبحت البطاقة في صورتها المبدئية.، التعديالت

حيدث اتفدق الباحدث مد   المالحظدين، اتفداق طريدق تم حساي ثبدات بطاقدة المالحظدة عدن -5
 ثدم أهميتهدا، وبيدال الدراسدة، مدن هدفال بتوضيح الباحث وقام، أحد المشرفين األكاديميين

 تددلالل المالحظدال كدال وقدد البطاقدة، عناصدر مدن عنصدر كدل مالحظدة كي يدة وضدح

 الباحدث قدام ذلدك اآللدر، بعدد عدن مسدتقل م دال فدي منهمدا كدل واحدد،ت وقد فدي الصد 
  (cooper)  بمعادلة التحليل ثبات معامل بحساي

 100 × نسبة االتفاق=

 الجددول فدي مبدين هدو كمدا، مسدتوى الثبدات بنسدبة االتفداق بدين المالحظدين حيدث حددد

 علدى تددل نسدبة فهدي فدأكثر، %( 85) المالحظدين بدين االتفداق نسدبة كاندت إذا أنه بمعنى( 1(رقم

 .  الثبات مستوى  انخفاض على تدل فهذا ،%( 70) من أقل النسبة كانت وإذا الثبات، ارتفا 
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 (1م )ـــــدول رقـــــج
 ني نسب الثبات بني الباحث وزميلهبي

 النسبة ةــــة اللغويــــاملمارس م
 %80 ممارسة الطالب املعلم القرائية 1
 %81 ممارسة الطالب املعلم الكتابية 2
 %78 حمادثة الطالب املعلم داخل الفصل 3
 %79.5 املتوسط احلسابي جلميع املمارسات اللغوية 4

 األداة  تطبيدق عندد وزميلده الباحدث بدين اتفداق درجدة نداكه أل تتضدح السدابق الجددول مدن
 وفدي ،%( 81عندد مسدتوى ) الكتدابي األدا  فديو  القرائي، األدا  في%(  80) مستوى  عند وصلت

 وهدذ ، %(79,5وكدال المتوسدط الحسدابي لهمدا عندد مسدتوى ) ،%( 78عندد مسدتوى ) المحادثدة

 العيندة أفدراد بقيدة علدى تطبيقهدا إم انيدة مثد ومدن البطاقدة، ثبدات علدى داللدة الباحدث تعطدي النسدب
 وبالتالي أصبحت البطاقة بصورتها النهائية.

 :اوخطواته دراسةال إجراءاترابًعا: 

 اتبع الباحث إلنجاز لراسته الخطعال اآلتية:
 . دراسةمراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضو  ال -1
 الالزمة للطالب المعلم.  إعداد قائمة بالممارسات التدريسية -2

الممارسدات التدريسدية فدي ضدو  المددلل التكداملي  صدملت مالحظدة، بطاقدة الباحدث صدمم -3
 .لتعليم اللغة العربية وتعلمها

 .لتح يمها العربية اللغة في المتخصصين من عدد على المالحظة بطاقة الباحث عرض -4

 ينالمالحظ نتائج ثبات طريق عن األداة، ثبات من الباحث تأكد -5

 .دراسةال عينة المعلمين الطالي أدا  لتقويم المالحظة بطاقة الباحث استخدم -6

 .مناقشتها ثم وتحليلها، النتائج، إحصا  -7

 .والمقترحات التوصيات  -8

 :ةـــــب اإلحصائيـــــخامًسا: األسالي

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
 .الم يارية واالنحرافات، الحسابية المتوسطات -1
 لحساي ثبات األداة. (cooper)معادلة كوبر  -2
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، ةيدالكتاب الممارسدات ة،ئيدالقرا   الممارسداتهدي رئيسدة محداور ثدالث الدراسدة أداة  تضدمنت
 الم ويدة، والنسدب، تاالتكدرار  تتضدمن جدداول إعدداد علدى الباحدث حدر  وقددممارسدات التحددث 

وتدم الح دم علدى الممارسدات التدريسدية  ل جابدات، الم ياريدة واالنحرافدات ،الحسدابية والمتوسدطات
 : اللغوية وفق الجدول اآلتي
 ةـــــــــــــــــــــــــالفئ

 مستوى املمارسة التدريسية
 إىل من
 ضعيف 0.75% % 0
 متوسط %1.50 %0.75أكرب من 
 جيد %2.25 %1.50أكرب من 
 عالي %3.00 %2.25أكرب من 

 افًقا لتسلسل أسئلتها: ،فيما يلي عرض نتائج الدراسة امناقشتها

: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي نـ  علـ : مـا املمارسـات التدريسـية للطالـب       أواًل
 املعلم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها يف ضوء املدخل التكاملي؟

 ارسال التدريسية للطالب المعلمين في ثالث محاار رئيسة هي:تم تحديد المم
 الممارسات التدريسية القرائية:أ( 

 .المقرو  استيعاي من الطالب تم ن التييقرأ بالسرعة والطالقة  -1
 يقرأ قرا ة معبرة للمعنى.   -2
 تهتم بفهم الطالي للن  المقرو .  -3
 يقرأ قرا ة صحيحة مضبوطة نحوًيا. -4

 ريسية الكتابية:الممارسات التد( ب
 تسلم كتابته من األلطا  اإلمالئية. -1
 تسلم كتابته من األلطا  النحوية والصرفية. -2
 أل ي تب بخط واضح ومقرو . -3



  ماجد بن مقعد احلايف /د
 

 382 

 .ب, الندا التعج االستفهام،  مثل العربية، اللغة في المألوفة الترقيم عالمات يستخدم -4
 الممارسات التدريسية للتحدث:  (ج

 يختار لحوار  جماًل فصيحة. -1
 تمثل المعنى الذا تحمله بعت األساليب عند حدتثه.ت -2
 تتحدث بصوت واضح ومسمو . -3
 تنطق أصوات الحروف من مخارجها األصلية. -4

ثانًيا: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي ن  عل : مـا مـدى تطبيـل الطالـب املـتعلم      
 املدخل التكاملي؟للممارسات التدريسية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها يف ضوء 

 المعياريدة ااالنحرافدال الحسدابية، المتعسدطال الباحدث اسدتخدم السدؤا  هدذا عدن الإلجابدة (أ 
 كالتالي:

 (2جدول)
 ب املعلم يف ضوء املدخل التكامليللممارسات التدريسية القرائية الطال املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 املمارسات التدريسية القرائية م
 ة الطالب املعلمممارس

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي
 0.60 1.01 .املقروء استيعاب من الطالب متكن اليت والطالقة بالسرعة يقرأ 1
 0.72 1.30 .املقروء الن  حيمله الذييقرأ قراءة معربة للمعن   2
 0.69 0.96 يهتم بفهم الطالب للن  املقروء. 3
 0.90 0.77 قراءة صحيحة مضبوطة حنوًيا. يقرأ املوضوعات املقررة 4

 2.91 4.04  اجملموع العام 
 - 1.01 متوسط اجملموع العام

 بدرجدة القرائيدة جدا ت الممارسدات التدريسدية للطالدب المعلدم أل ويرظهدر الجددول السدابق

(, وهدذا تبدين ضدع  الممارسدات التدريسدية 1,01) العدام مدو المج متوسدط بلدغ حيدث ،متوسدطة
يددددة فددددي ضددددو  المدددددلل التكدددداملي, وهددددي تخددددال  مددددا تسددددعى إليدددده وزارة التعلدددديم مددددن تطددددوير القرائ

الممارسات التدريسية في تعليم اللغة وتعلمها من لالل بنا  المناهج على النظرية البنائية, وإقرار 
م المدلل التكاملي, ويرى الباحث أل نو  الثقافة المدرسية السدائدة والتدي تميدل إلدى التقليديدة, وعدد

توظيدد  التوجهددات الحدتثددة فددي الددتعلم والتعلدديم مثددل النظريددة البنائيددة, والددتعلم النشددط فددي المجتمدد  
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التعليمددي, وهددذ  الثقافددة قددد كرسددت عبددر الدد من لدددى المعلمددين والمعلمددات, وبمددا أل التعلدديم يع دد  
ميدددة الثقافدددة السدددائدة فدددي المجتمددد  فدددإل الطدددالي المعلمدددين الحددداليين قدددد درسدددوا فدددي مؤسسدددات تعلي

كرسددت مفهددوم أل المعلددم هددو المصدددر الوحيددد الددذا يمتلددك المعلومددة؛ لددذا تتوجددب احترامدده, وعدددم 
الشدددك فدددي معرفتددده, ممدددا أدى إلدددى صددديو  الممارسدددات التقليديدددة, وتؤكدددد نتدددائج الدراسدددة الحاليدددة مدددا 

ات م( من نتائج بأل الغلبة للممارسات التقليدية على الممارس2005توصلت إليه دراسة العقيلي )
م( التدي للصدت إلدى أل الممارسدات التدريسدية 2005البنائية, واتفقت مد  نتدائج دراسدة حمدادتن )

لدددى الطلبددة المعلمددين كانددت ضدد يفة بشدد ل عددام ودول المسددتوى المقبددول تربوًيددا ومهنًيددا, وكددذلك 
م( التددي للصددت إلددى أل أدا  الطلبددة المعلمددين يعدداني مددن 2008تتشددابه مدد  نتددائج دراسددة القاسددم)

ور واضح وبيّون بسبب استخدام طرق وأساليب تقليدية في التعلديم, ولدم تتفدق مد  دراسدة غيدث قص
  تميددددددل التدريسددددددية المعلمددددددين الطلبددددددة م( والتددددددي أظهددددددرت نتائجهددددددا ممارسددددددات2008والشددددددواري )

 البنائية. نحو أكثر
 كما ةالمعياري ااالنحرافال الحسابية، المتعسطال الباحث استخدم ،ه الفقراهذ عن الإلجابة (ب 

 ( التالي:3) الجدا  في
 (3جدول )

 دريسية الكتابيةللممارسات الت املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 املمارسات التدريسية الكتابية م
 ممارسة الطالب املعلم

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي
 0.56 1.00 تسلم كتابته من األخطاء اإلمالئية. 1
 0.63 0.88 ه من األخطاء النحوية والصرفية.تسلم كتابت 2
 0.57 0.97 أن يكتب خبط واضح ومقروء. 3

4 
 مثـل  العربيـة   اللغـة  يف املألوفـة  الرتقـيم  عالمـات  يسـتددم 

 ب.التعج االستفهام 
0.66 0.85 

 2.61 3.51 اجملموع العام
 - 0.87 متوسط اجملموع العام

 بدرجدة الكتابيدة جدا ت تدريسية للطالب المعلدمالممارسات ال أل تتبين من الجدول السابق

الطلبدة  وهدذا الضدع  لددى ،(0,87) العدام مدو المج متوسدط بلدغ حيدث متوسدطة منخفضدة أيًضدا
 ضدع  إلدى أدت التدي األسدباي أبدرز مدن ي دول  قدد الكتابيدة؛ الممارسدات التدريسدية فدي المعلمدين
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ا علدى أل بدرامج إعدداد معلمدي اللغدة ممدا يعطدي مؤصدرً  العدام، التعلديم مراحدل فدي الكتدابي الطدالي
وأل مفدددردات  ،العربيددة فددي الجامعددات وكليددات التربيددة وتددأهيلهم تقليديددة فددي المحتددوى والمضددمول 

وهدو  ،ومفاهيم النظريدة البنائيدة وطدرق الدتعلم والتددري  المعاصدرة ال توجدد منهدا إال الند ر اليسدير
أل توظيددد  المعلمدددات  لمهدددارات م( والتدددي أكددددت علدددى 2005مدددا توصدددلت إليددده دراسدددة السدددي  )

م( والتي استخدمت 2007وتتفق م  دراسة النصار والروضال) ،التعبير الكتابي كال ض يًفا جًدا
وتتفددددددق مدددددد  دراسددددددة  ،المراحددددددل الخمدددددد  للكتابددددددة وأثبتددددددت أل هندددددداك ضددددددعًفا عاًمددددددا فددددددي الكتابددددددة

تدد ال تقددوم علددى  م( التددي أظهددرت نتائجهددا بددأل الممارسددات التدريسددية الكتابيددة مددا2014الحددافي)
النظريددة السددلوكية ممددا يفقددد الطددالي التنددو  والشددمول ومعرفددة لطددوات الكتابددة الددثالث وتطبيقهددا 

 كتابة المسودة والتنقيح, والمراجعة والنشر(.  ،)التخطيط
كمدا  الم ياريدة واالنحرافدات الحسدابية، المتوسدطات الباحدث اسدتخدم السدؤال هدذا عدن ول جابدة (ج 

  ( كالتالي4) في جدول
 (4جدول )

 ريسية للتحدثللممارسات التد املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 املمارسات التدريسية للتحدث م
 ممارسة الطالب املعلم

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي
 0.60 1.70 خيتار حلواره مجاًل فصيحة. 1
 0.88 0.90 يتمثل املعن  الذي حتمله بعض األساليب عند حديثه. 2
 0.71 1.36 يتحدث بصوت واضح ومسموع. 3
 0.59 1.12 ينطل أصوات احلروف من خمارجها األصلية. 4

 2.78 5.08  اجملموع العام 
 - 1.27 متوسط اجملموع العام

 بدرجة جا ت الممارسات التدريسية لتحدث الطالب المعلم أل تتضح من الجدول السابق

(, وهدذا المتوسدط يعتبدر دول المسدتوى المدأمول 1,27) العدام و مدالمج متوسدط بلدغ حيدث متوسدطة
مددن الطالددب المعلددم الددذا تددتم إعددداد  فددي كليددات التربيددة ليصددبح معلًمددا يمتلددك ممارسددات تدريسددية 
صددحيحة ترفدد  مددن مسددتوى تحصدديل الطددالي, ويددرى الباحددث أل سددبب ذلددك هددو أل بددرامج إعددداد 

ي الطالدددب الفرصدددة فدددي الحدددوار والتحددددث, وطدددرح المعلدددم فدددي كليدددات التربيدددة والجامعدددات ال تعطددد
األفكار والرؤى ومناقشتها, ومن هذا المنطلق فالطالب يطبق ما تعلمه, وهدذ  الدراسدة تؤكدد نتدائج 
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م( والتي أظهدرت نتائجهدا أل األدا  اللغدوا للطلبدة المعلمدين جدا  متوسدًطا, 2003دراسة الكاف )
م( التددددي لرجددددت بددددأل األدا  اللغددددوا لدددددى 2009وهددددذا أيًضددددا مددددا توصددددلت إليدددده دراسددددة صددددالح )

ه( والتددي تشددير إلددى أل كددل 1435المعلمددين جددا  بدرجددة مقبولددة نوًعددا مددا, وتوافددق دراسددة الب ددر )
قدديم المتوسددطات الحسددابية لمهددارات القددرا ة اإلبداعيددة كانددت ضدد يفة ومتدنيددة, وكددال أدا  الطددالي 

علمين الذتن ت ورهم أثنا  ممارسدة عملده كذلك متدنًيا وض يًفا, وكذلك توافق توصيات الباحث للم
فددي اإلصدددراف التربددوا حيدددث كددال يالحددد  تدددٍل واضدددٍح فددي اسدددتخدام اللغددة العربيدددة الفصددحى فدددي 

 الخطاي والتخاطب م  الطالي, وعدم مطالبة الطالي بإتقانها, والحدتث بها.
 امن  ال  نتائج الدراسة يستخلص الباحث ما يلي:

والكتابيدددة, وممارسدددات التحددددث للطدددالي المعلمدددين تخصددد  تحدتدددد الممارسدددات القرائيدددة,  -1
 اللغة العربية في كليات التربية.

الممارسات التدريسية اللغوية للطالي المعلمين تخص  اللغة العربية في كليدات التربيدة  -2
 جا ت بمستوى متوسط.

أعلددددى الممارسددددات التدريسددددية اللغويددددة لهددددؤال  الطددددالي المعلمددددين كددددال فددددي الممارسددددات  -3
 بينما كانت الممارسات التدريسية الكتابية متدنية. ،ريسية للتحدثالتد

التدي  التوصديات مدن عددًدا الباحدث يعدرض نتدائج، مدن توصدلت إليده الدراسدة مدا ضدو  فيو 
 تطدوير  الممارسدات التدريسدية للطالدب المعلدم فدي ضدو  المددلل التكداملي, فدي تسداهم أل يم دن
 لتالي كا وهي

ي بددرامج فادة مددن الممارسددات اللغويددة للطددالي المعلمددين تخصدد  اللغددة العربيددة فدداالسددت -1
 .اعدادهم ب ليات التربية

المدددلل / معلمددي اللغددة العربيددة علددى مهددارات اللغددة العربيددة عددن طريددق  يتدددريب الطددال -2
 التكاملي.

الممارسدددات التدريسدددية فدددي ضدددو  مقدددرر دراسدددي لتخصددد  اللغدددة العربيدددة فدددي  تخصدددي  -3
 .طوال السنوات األرب  كامليالمدلل الت
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تجويد برامج إعداد معلمي اللغة العربيدة فدي كليدات التربيدة فدي الجامعدات, وإعددادهم قبدل  -4
 الخدمة في ضو  المدلل التكاملي.

توعيددة أعضددا  هي ددة تدددري  اللغددة العربيددة بالجامعددات, وكليددات التربيددة بضددرورة التركيدد   -5
تطبيقاتهدا فدي تعلديم اللغدة العربيدة وتعلمهدا, على رف  مستوى الوعي بالتوجهات الحدتثدة و 

 ومن أبرزها المدلل التكاملي. 

 ي:يل ما يقترح الباحث فان اتعصيال، نتائج من تعصلت إليه ما يعء في
فاعلية برنامج تدريبي إثرائي لتنمية الممارسات التدريسية لمعلمدي اللغدة العربيدة بالمرحلدة  -1

 في ضو  المدلل التكاملي. المتوسطة 

 تقويم تصورات الطالي المعلمين في كليات اللغة العربية في ضو  المدلل التكاملي. -2

 واق  الممارسات التدريسية لمعلمي اللغة العربية في ضو  معاتير جودة التدري  الفعال. -3

الممارسددات التطبيقيددة ألعضددا  هي ددة التدددري  فددي الجامعددات وكليددات التربيددة فددي ضددو   -4
 المدلل التكاملي.
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 ( المدددددددنهج التكددددددداملي. 2007أبدددددددو حدددددددري .)16ع، عمدددددددان، مجلدددددددة رسدددددددالة التر يدددددددةم ، 
 .17-8ص ص 

 التربويدة العلدوم كليدة طلبدة تواجده التدي المشد التم(.2007)بسدام، موغدان، محمدد نمدرة، أبدو 

 سالقدد جامعدة مجلدة المتعاوندة، فاألطدرا نظدر وجهدة مدن الميدداني التطبيدق أثندا  المتددربين
  .217-185ص ص ،10ع المفتعحة،

 مصر– االمعرفة القراءا مجلة العربية. اللغة قواعد وتدري  التكامل م(.2013أمل )، الروبي ،
 .  132-113ص ص، 139ع 

 تصعرال معلمي اللغة العر ية عن لار مدنهج لغتدي الجميلدة ه(. 1435صعيب )، األسلمي
جامعدة ، . رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورةللغة العر يدة بالمرحلدة االبتدائيدةفي تنمية مهارال ا

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
  العداملين بمددارس المهندي المعلمدين أدا  م(  تقدويم2006)الجرجداوا، زيداد، ونشدوال، جميدل 

ليدة المدؤتمر العلمدي األا  لكالشداملة،  الجدودة مؤصدرات ضدو  فدي بغد ة الدوليدة الغدوث وكالدة
 ، الواقددد  والتطلعدددات، جامعدددة األقصدددى، التر يدددة التجر دددة الفلسدددطينية فدددي إعددددال المنددداهج

 .غ ة، ديسمبر
 ( 2005الجلبدددي، سوسدددن  )أساسددديال بنددداء اال تبدددارال االمقددداييل النفسدددية االتر عيدددةم ،

 مؤسسة عال  الدتن للطباعة والتوزي ، دمشق  سوريا.
 ( ،2009جمعددة )تقددويم األدا  التدريسددي لمعلمددي علددم الددنف  واالجتمددا  فددي ضددو  معدداتير  م

 .67-14(،88)عمصر،  -مجلة القراءا االمعرفة ،ومؤصرات الجودة الشاملة
  بالصدفع  لغتدي قدررم لمعلمدي التدريسدي األلاء تقيديمم(. 2017)الجميل، وليد بدن حمدود 

غيدر  ماجسدتير ، رسدالةلهدا التالميدذ بإتقدان اعالقتده المسدتهدفة المهارال يعء في األالية
 منشورة، كلية التربية، جامعة حائل.

 تقدددعيم األلاء التدريسدددي ألعئددداء هيئدددة التددددريل فدددي م(. 2009عبدددد الدددرزاق )، الجندددابي
  الجددددددودة مددددددؤتمر إلددددددى بحددددددث مقدددددددم الجامعددددددة اانعكاسدددددداته فددددددي جددددددعلا التعلدددددديم العددددددالي

 جامعة الكوفة. في
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 م(. تقدويم األدا  التدريسدي لطدالي 2012)الحازمي، أسامة؛ وصالح، صدعيب؛ ولليفده، هشدام
لراسدال عر يدة فدي التر يدة اعلدم  كلية التربية بجامعة طيبة في ضدو  معداتير إعدداد المعلدم،

 .220 –169 (،3ج ),(28)ع، النفل

 رال اممارسدال معلمدي امعلمدال اللغدة العر يدة افقدًا م(.تحليل تصدع 2014) ماجدد، الحافي
 جامعة الملك سعود.، رسالة ماجستير غير منشورةللنظرية الئنائية. 

 برنامج تدريسي قائم على النظرية الئنائية االجتما ية افاعليته م(. 2019ماجد )، الحافي
. األا  الثدانع   في تنمية مهدارال القدراءا التحليليدة االكتابدة العةيليدة لددا طدالب الصد 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.، رسالة دكتورا  غير منشورة
 ،طلبدة نظدر اجهدة مدن حلهدا االيدال العمليدة التر يدة مشدكاللم(. 2008) جورجيدت ح بدول 

 ،الفلسطينية المدارس في المتدر ين االمعلمين اإلارتها الفلسطينية بالجامعال التر ية كليال
 .القدس جامعة منشورة، يرغ ماجستير رسالة

 اللغدة  لتددريل النداج  الدذااء نظريدة علدى قدائم مقتدرح أنمدعجج م(.2018عمدر )، حسداني
 المرحلدة طدالب لددا التحليلدي القرائدي االتفكيدر االسدتيعاب مهدارال تنميدة على اأثره العر ية

  أبها.، جامعة الملك لالد، رسالة دكتورا  غير منشورةاالبتدائية. 
 ،معلمدي الطلبدة لددى التدريسدية المهدارات أدا  مسدتوى  قيداسم(. 2005) را فخد حمدادتن 

 المجلدة  .لددتهم العلمدي بالتحصديل وعالقتهدا العدام الددبلوم مسدتوى  فدي االجتماعيدة الدراسدات

 .194-151ص  ، 74 العدل ،9 المجلد الكعيت، جامعة العلمي، النشر مجلل ،التر عية
  رجة ممارسة معلمي العلعم بالمرحلة الثانعية للتعلديم ل(  2014)الخالدا، عبدهللا بن معيد

التربويين، ماجستير غيدر منشدورة، كليدة التربيدة ، جامعدة المتمايز من اجهة نظر المشرفين 
 أم القرى.

 ،الجامعدة في العملية التربية طلبة تواجه التي الصعوبات م(.2010) وللرول  سعود، الخريشا 

 العددل ،(اإلنسدانية العلدعم ) العطنيدة النجداح جامعة مجلة الخاصدة، اإلسرا  وجامعة الهاصمية
 .2000-1979ص ص ، 7

 بجامعدة النموذجيدة المدرسدة فدي العربيدة اللغدة معلمدي تطبيدق مددىم(.2013رائدد )، لضدير 

 ، 3ج، 36ع، شددددمل عدددين، التر يدددة كليدددة مجلدددة .التكدددامليى للمنحددد اليرمدددوك
 .354-318ص ص 
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 تعلم التعدددداوني فددددي تحصدددديل طددددالي الصدددد  الثدددداني ثددددر الددددأ. م(2008) .الخفدددداجي، عدددددنال
                         .  194-175(، ص ص 8مجلة مراز لراسال الكعفة،  العدل)، متوسط

 م(. المددددلل التكددداملي فدددي تعلددديم اللغدددة العربيدددة بمراحدددل التعلددديم 2007دليدددل هللا )، الددددهماني
المؤتمر العالمي األا  للغة العر يدة ارقة عمل مقدمة إلى العام. أسسه وتطبيقاته التربوية. 

اآلابها. تحت محعر: سئل تعجيه عملية تعليم اللغة العر ية اتعلمها نحع الئناء الحئار  
 .2007نعفمئر  30-28لألمة. 

 ( مدداذا بعددد المعدداتير والمسددتويات...؟، 2005ديسددقورس، ندداجي  )المددؤتمر العلمددي السددابع م
"، الجم يدة المصدرية للمنداهج وطدرق التددري ، ياريدةعشر" مناهج التعلديم االمسدتعيال المع

 .246-227يعليع ، 27- 26(، 1مج )جامعة عين صم ، 
 ،وعالقتهدددددا البندددددائي للتددددددري  الرياضددددديات معلمدددددي ممارسدددددة م(  مددددددى2011) عدددددادل ريدددددال 

 ،(24) االدراسدال، ع ألبحداث المفتحدة القددس جامعة مجلة. التدريسية فاعليتهم بمعتقدات
 .85-116،(1) مج

 ،التدددددددريل تنفيددددددذ فددددددي رؤيددددددة التدددددددريل مهددددددارال م( 2001)حسددددددين  حسددددددن زيتددددددول . 
 .الكتب عالم القاهرة،

 ،مهدارات لتنميدة المتمدات  التددري  مددلل علدى قدائم برندامج. م(2017)أحمد  مروال السمال 
 االمعرفددة، القددراءا مجلددة اإلعداديددة، المرحلددة تالميددذ لدددى التفسدديرية والكتابددة الم ثفددة القددرا ة

 .70-25ص ص  يناير، (،183)
  تعةيددم معلمددال اللغددة العر يددة مهددارال التعئيددر الكتددابي فددي م(. 2005مشدداعل )، السددي

كليددة ، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةمددالا التعئيددر للصددفع  العليددا مددن المرحلددة االبتدائيددة. 
 الرياض.، التربية للبنات

  مهدارات تنميددددة فدي الويدب عبدددر تشداركي تددريبي برنامدددج م(. تدأثير2017)الشي ، مصطفى 
الخدمدة،  أثندا  اإلعداديدة بالمرحلدة العلدوم معلمي لدى االجتماعية والكفا ة المتماتددد  التدري 
 .58 -1ص ص  ،( 11)ع، (20)مج، العلمية للتر ية المصرية المجلة

 ة أثر استخدام احدا لغعية قائمة على المد ل التكاملي في تنميدم(. 2009نصرة )، صالح
. أطروحددة مهددارال األلاء اللغددع  لطالبددال الصدد  األا  الثددانع  فددي الجمهعريددة اليمنيددة

 م ة الم رمة.، جامعة أم القرى ، دكتورا  غير منشورة
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  التعلددديم.  المعسدددععة العر يدددة لمصدددطلحال التر يدددة اتكنعلعجيدددام(. 2002مددداهر )، صدددبرا
 الرياض  م تبة الرصد للنشر والتوزي .

 الريدداض  التقددعيم التر ددع ، أسسدده اإجراءاتددهم(.2008عي، محددب )صددبرا، مدداهر، والرفددا ،
 م تبة الرصد.

 (2016صبرا ، ماهر .)المناهج في منظعمة التعليم )سلسلة الكتداب الجدامعي العر دي(م ،
 رابطة التربويين العري.

 م(. ممارسدددددات المعلمدددددين التدريسدددددية فدددددي ضدددددو  2002صدددددالح) ، علدددددي؛ النصدددددار، الصدددددغير
 كليددددة التر يددددة. جامعددددة عددددين شددددمل. العدددددل لددددة القددددرا ة والمعرفددددة. نظريددددات الددددتعلم. مج

 الثامن عشر.
 ،دبلددوم ببرنددامج المعلمددين للطددالي التدريسددي األدا  تقددويم م(.2015)عبدددالع ي   محمددود طدده 

 فددي عر يددة لراسددال مجلددة األدا ، جددودة معدداتير ضددو  فددي الشددي  كفددر بجامعددة العددام التربيدة
 . 214-175ص ص، (3(،ج )46،ع)ASEP))النفل اعلم التر ية

 م(.معاتير مقترحة لالعتماد األكداديمي والمهندي لبدرامج 1996محمد )، غالب، منير، العتيبي
ص ص ، (58. ع )16رسدددالة الخلددديج العر دددي. السدددنة المعلمدددين فدددي الجامعدددات العربيدددة. 

95-130. 
 ،بالصددفوف الجميلددة لغتددي مقددرر لمعلمددي التدريسددي األدا  تقيدديم م(.2016)سددلطال العددردال 

 كفدر جامعدة التر يدة، مجلدة اليدةالبنائي،  التدري  ممارسات ضو  في حائل بمنطقة األولية
 .225-181(، ص ص2ع) الشي ،

 ، تعلديم مدن العربيدة اللغدة تعلديم فدي الحدتثدة المددالل م(.2015) لبدوخ بدوجملين، هنيدة، عريد 
 .30-21ص ص ، 23 ع ،األثر مجلة .باللغة التواصل تعليم إلى اللغة

 منداهج البحدث العلمدي اأسداليبهم(. 1999مفيدد )، لالد؛ حواصدين، سامي؛ مصلح، عريفج .
 (. عمال  دار مجدالوا للنشر والتوزي .2)ع

  مشكالل تددريل مقدرر "لغتدي الخالددا" للصد  األا  المتعسدط  م(.2012) يحيدى، عطي
 ، رسدددددالة ماجسدددددتير غيدددددر منشدددددورة. افدددددق تصدددددعرال مشدددددرفي اللغدددددة العر يدددددة امعلميهدددددا

 .جامعة الملك سعود
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 بناء برنامج قائم على المنحدى التكداملي اايداس فاعليتده فدي م(.2010سدمارة )، العظامات
تنمية عمليال االستماع ااتابة الفقرا في اللغة العر يدة لددا طلبدة المرحلدة األساسدية فدي 

 إربد.، جامعة اليرموك، . أطروحة دكتورا  غير منشورةاألرلن
 التوجهدددات النظريدددة والتطبيقيدددة لمعلمدددي اللغدددة العربيدددة فدددي م(2005)عبدالمحسدددن ، العقيلدددي .

 المجلدد ،جامعدة الكعيدت ،المجلدة التر عيدة .الرياض ومددى عالقتهدا بالنظريدة البنائيدة مدتنة 
 .310-253ص ص ، (76) ع ،(19)

  (2008علي، محمد  .)التدريل نماجج اتطئيقال في العلدعم االريايديال االلغدة العر يدة م
 القاهرة، دار الفكر العربي.  اسال االجتما ية،االدر 

  م(. تطوير كفايات المعلم في ضو  معداتير الجدودة فدي التعلديم العدام2007)العن ا، بشرى ،
اللقداء السدنع  الرابدع عشدر،  ،مجلة الجمعية السععلية للعلدعم التر عيدة االنفسدية" جسدتن"

 .176-129ص ص 
 مركد  البحدوث  لراسدة مسدحية نقديدة.، العر يةتعليم اللغة  مدا لم(. 2000أحمدد)، عوض

 جامعة أم القرى.، التربوية والنفسية
 ،العلددددددوم معلمددددددي وممارسددددددة معرفددددددة مسددددددتوى  م(.2013محمددددددد) أمددددددال، وال بسددددددي، عيدددددداش 

 ،بددالبحرين االنفسددية التر عيددة العلددعم مجلددة نظددرهم، وجهدة مددن البنائيددة للنظريددة والرياضديات
 .548 -523 ، ص ص(3) ع ،(14) جم

 لمعلمددددي التدريسدددديمقتددددرح لتطددددوير األدا   تدددددريبيبرنددددامج  م(.2012حمددددد)أيسددددى، محمددددد ع 
مجلددة العلددعم  األدا ،المهنيددة لجددودة  ضددو  المعدداتير يبالمرحلددة الثانويددة فدد اإلسددالميةالتربيددة 

 .404 - 363، (4)ع، (13)مج، البحرين - عية االنفسية التر 
 ،المرحلددددة فددددي اإلسددددالمية التربيددددة معلمددددي اسددددتجابة مدددددى. م(2013)علددددى  فريددددد الغامدددددا 

. المتمددات  التدددري  مهددارات ضددو  فددي الدراسددي الصدد  تالميددذ جميدد  الحتياجددات االبتدائيددة
 .416 -385 ص ص ،2ج ،152 ع األزهر، جامعة التر ية، كلية مجلة

 ( 2008غيث، إيمال؛ والشواري، أسيل .)تخصدص فدي المعلمدين/ الطلبدة تصعرال تطعرم 
 البترا ، عمال، األردل. . جامعةاالتعليم التعلم حع  الص  معلم

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1353341
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 التربيدة لمقدرر العملدي الجاندب فدي المعلمدين الطلبدة أدا  م(. تقدويم2008عبدالكريم. )، القاسم 

مجلدة العلدعم  .المفتوحدة القددس بجامعدة التعليميدة ة ندابل منطقد فدي التربيدة برندامج فدي العملية
 .131-111ص ص ، 1ع، جامعة البحرين المجلد التاسع، ، التر عية االنفسية

 ،بالمنداطق العمليدة التربيدة لمقدرر العملدي الجاندب مشد الت م(2007م )الكدري عبدد القاسدم 
 الطلبدة نظدر وجهدة مدن فلسدطين صدمال محافظدات فدي المفتوحدة القددس بجامعدة التعليميدة

 .184-129ص ص  ،10ع ، المفتعحة القدس جامعة مجلة. المعلمين

 (. مسددتعا اسددتخدام معلمددي اللغددة العر يددة إسددتراتيجيال تدددريل م2014)لالددد، القحطدداني
رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة. كليدة التربيدة. مقرر لغتدي الجميلدة احداجتهم للتددرب عليهدا. 

 جامعة الملك سعود.

 واقددددد  األدا  التدريسدددددي لددددددى معلمدددددي الدراسدددددات  م(.2009أحمدددددد) حسدددددين، ،القدددددرش، حسدددددن
مجلددددة  ،االجتماعيددددة بالمرحلددددة اإلعداديددددة فددددي ضددددو  معدددداتير جددددودة األدا  والتنميددددة المهنيددددة

 .97 -43 ص ص، (22)ع، مصر- االجتما ية الجمعية التر عية للدراسال
 تقددعيم األلاء اللغددع  للطلبددة/ المعلمددين تخصددص اللغددة العر يددة م(. 2003فاطمددة.)، الكدداف

 عمال.، . مسقطبكليال التر ية بسلطنة عمان في يعء المهارال اللغعية الالزمة لهم
 ،الصد  تالميدذ ىلدد الكتدابي األدا  فدي الشدائعة اإلمالئيدة األلطدا م(.2011) فتحدي كلدوي 

 ع فلسدطين، ،الزيتعنة مجلة للعدالل، مقترحة ولطة بغ ة األساسي التعليم مرحلة من السادس
 .52-8ص ص  ،3

 ( 2002مدددراد، سدددعيد محمدددد)إربدددد   دار  –، األردل  التكامليدددة فدددي تعلددديم اللغدددة العر يدددة. م
 .األمل للنشر والتوزي 

 ،أسداليب انظريدال :الريايديال اتعلديم ملدتعل النفسدية األسلم(. 2001) هللا عبد المقوصي 

 .الخليج لدول العربي التربية م تب :الرياض .معاصرا
 م(. إعددداد المعلددم وتنميتدده مهنًيددا فددي ضددو  التحددديات 2009إتهدداي)، أبددو ورد، صددالح، الناقددة

 بحث مقدم للمؤتمر التر ع  )المعلم الفلسطيني العاقع االمنمع (.المستقبلية. 
  فدي التربيدة ب ليدة المعلمدين للطلبدة التدريسدي األدا  (  تقدويم2009)الناقدة، صدالح أحمدد 

 الدراسدال سلسدلة(اإلسدالمية الجامعدة مجلدةغد ة،  جندوي اإلسدالمية، بمحافظدة الجامعدة

  .384 -349 ص ص (،2ع) عشر، السابع المجلد، اإلنسانية(
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 للكتابدة فدي م(. أثر استخدام المراحدل الخمد2007عبدالكريم )، صالح؛ الروضال، النصار  
مجلدة رسدالة الخلديج تنمية القدرة  على التعبير الكتابي لدى تالميذ الص  الثاني المتوسط. 

 .57-13( ص ص 104العر ي العدل )
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