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 ملخص

غة ف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الل  هدفت هذه الدراسة إلى تعر  

الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  أفرادللناطقين بغيرها من وجهة نظرهم. شمل  العربي ة

من الجامعات للناطقين بغيرها اختيروا  العربي ةغة ا لل  ( عضوا تدريسي  36ة والبالغ عددهم )األردني  

ة، وآل البيت، واليرموك(. أعد الباحثان استبانة مكونة من ة العالمي  )األردني ة، والعلوم اإلسالمي  : 

ن الجزء األول ب ة بأعضاء هيئة تدريس)الجنس، سنوات الخبرة، الرتبة يانات خاص  جزأين، تضم 

ة بتعليم الل غة (. أم  كاديمي ةاأل للناطقين بغيرها  العربي ةا الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس الخاص 

( طريقة. وتدرجت االستبانة بحسب مقياس ليكرت إلى خمس درجات. وتوصلت 14وتكونت من )

اآلتية: أن الطرائق )الصامتة، والطبيعي ة، والمعرفي ة( نالت أعلى التقديرات،  الدراسة إلى النتائج

وأن   ة، والمواقف( أقل التقديرات.ة، والتواصلي  ة الكلي  في حين نالت الطرائق )االستجابة الجسدي  

ه ال توجد وأن  عزى إلى متغير الجنس. ت (α=0.05ا عند مستوى الداللة )هناك فرق دال إحصائي  

)الخبرة التدريسي ة، والرتبة متغيري عزى إلى ت (α=0.05ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائي   فروق

 (. علمي ةال

 .للناطقين بغيرها العربي ةغة طرائق التدريس، أعضاء هيئة التدريس، الل   الكلمات الدالة:

 

Abstract 

The aim of this study is to discern teaching methods used by faculty 

members of teaching Arabic language for non-native speakers from their 

perspectives. Members of the study includes faculty members of teaching 
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Arabic for non-native speakers in Jordan universities, and it amounts to 

(36) faculty members of teaching Arabic for non-native speakers, namely 

University of Jordan, World Islamic Sciences and Education University, 

Al Al-Bayt University, and Yarmouk University, which were intentionally 

selected. The researchers have made a questioner consisting of two parts: 

while the first part includes information about the faculty members such 

as their gender, experience, and the academic rank, the second part 

includes (14) teaching methods of Arabic for non-native speakers. The 

questioner has been divided into five degrees according to Likert scale. 

The study has concluded the following results: while the silent, the natural 

and the cognitive teaching methods have obtained the highest ratings, total 

physical response, communicative approach and situational approaches 

have obtained the lowest ratings. And there are difference statistical 

significance level that due to the gender variable. Moreover, the study has 

concluded that there are no differences as to the statistical significance 

level (α=0.05) that due to the following variables: (teaching experience, 

and academic ranking).  

Keywords: Teaching Methods, Faculty Members, Arabic for Non-

Native Speakers. 

 مةلمقدّ ا

م دة وأديان مختلفة، فيجد ون لتعل  أعدادٌ متزايدة من أجناس متعد   العربي ةيُقبل على تعلم الل غة 

ه على هذا اإلقبال إزالة الحواجز وإلغاء الحدود بين ال ججججججعو   علومها وإتقان فنونها، وقد شججججججج 

متباينة الحضارات فصار يسعى كثيرون من أفراد تلك ال عو  لتعل م لغات األقوام المختلفة، وقد 

دت غاياتهم؛ فمنهم من هو دافعه حب  اإلسالم وشد ة تعلقه به، ورغبته وتعد   اختلفت بذلك م اربهم

ة لمعرفة أمور دينه وإدراك تفاصججججججيله، ومنهم من يت خذ تعل مها غاية لالطالح على حضججججججارة األم  

ى الطرق، ومنهم من يدفعه لتعل مها الجانب السياسي أو التجاري وثقافتها ودراستها من شت   العربي ة

 كري. أو العس

 التربي ةوعند أهل االختصاص، ففي تاريخ  التربي ةزة في مكانة متمي   الل غاتوقد أخذ تعليم 

مم تعنى مة ما عني به المرب ون في أثناء تعليمهم، فإذا كانت األُ كان في مقد   الل غاتيظهر أن تعليم 

الفصحى ينبغي أن تحظى  العربي ةالل غة  بلغاتها وتسعى إلى تسهيل ن رها بمختلف الوسائل؛ فإن  

دت كلمتها، وحافظت ها جمعت شمل األم  بكل رعاية واهتمام؛ ألن   ة في ماضيها وحاضرها ووح 

مم ة الدعائم، والعر  قديما وحديثا من أكثر األُ على تراثها وهي الدعامة التي لوالها النهارت بقي  

 (Daya, Jamal & Jaradat, 2015) اهتماما بلغتهم وصيانة لها
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مين بالمعارف تعل  ة تعمل على تزويد المُ أكاديمي   اجتماعي ة علمي ةسات جامعات مؤس  وال

التي يعي ون  جتماعي ةي إلى تفاعلهم مه البيئة االؤد  والخبرات والمهارات التي يحتاجون إليها ما يُ 

تعمل الجامعات على نقل التراث االجتماعي والحضاري وعادات المجتمه من جيل إلى وفيها، 

ة إلى أخرىومن أُ  جيل نمي وغرسه في نفوسهم ليسلكوا السلوك االجتماعي المقبول الذي يُ  ،م 

تعمل ولتحديات الحياة في المجتمه  لعمل واالستجابةفي اويزيد رغبتهم  ،يطورهافة قدراتهم الفردي  

 & Taamah)ة داخل النفوس ة والروحي  ة والحضاري  على تهذيب وتعزيز القيم واألفكار الثقافي  

Bandr, 2004) 

 ة دور كبير وإسهامات واسعة؛ إذ أخذت على عاتقها وقد كان للجامعات األردني  

 للناطقين بغيرها بوساطة العمل المؤس سي فيها، إذ لقي  العربي ةغة االهتمام بميدان تعليم الل  

س الل غة هذا النوح من التعليم اهتماما كبيرا فأن أت المراكز التي تُ   للوافدين  العربي ةدر 

 في الجامعة  الل غاتة، ومن أهم هذه المراكز: مركز األجانب في الجامعات الحكومي  

 عد بوابة لالنفتاح للناطقين بغيرها التي تُ  العربي ةغة عبة الل  ة، ويتضمن هذا المركز شُ األردني  

 غة عبة إلى تعليم الل  ة، وتسعى هذه ال ُ ة والحضاري  على اآلخر في المجاالت الثقافي  

 في كل وأكثر، ( جنسي ة 35) م منتعل  ( مُ 300ها تستقطب أكثر من )ون رها، إذ إن   العربي ة

  العربي ةغة في جامعة اليرموك، وفيه يتم تنفيذ برنامج تعليم الل   الل غاتفصل دراسي. ومركز 

 ها ة، من أهم  ة وخاص  حكومي   أكاديمي ةة ة مه مؤسسات أجنبي  من خالل اتفاقيات دولي  

 فرجينيا الصيفي، وبرامج أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مه  –برنامج جامعتي اليرموك 

 في جامعة آل البيت الذي  الل غاتجامعات مينيسوتا وريت موند وتكساس الباوسو. ومركز 

 مجموعة في هذه الُ عبة  ويعملللناطقين بغيرها،  العربي ةغة ة بتدريس الل  عبة خاص  يحتوي شُ 

 مين األجانب، وقد تم تصميم تعل  للمُ  العربي ةغة بين على تدريس الل  سين الُمدَر  در  من المُ 

 اً األجانب أكاديمي   ُمتعل مينة لتلبية حاجات الة( خاص  ة، ونصي  ة، ومرئي  )الكتروني   مواد

 لذي ة اة العالمي  للناطقين بغيرها في جامعة العلوم اإلسالمي   العربي ةغة مركز تعليم الل  واً. وثقافي  

 ةة واإلفريقي  ة واآلسيوي  لعدد كبير من طلبة الدول األوروبي   العربي ةغة يقوم بتدريس الل  

(Jordan, 2016; Yarmouk, 2016; Albayt, 2016; The World Islamic Sciences 

& Education, 2016) 

ةغة وزيادة على مراكز تعليم الل   ي  ناطقين بغيرها  العرب ي   شجججججججعتلل ة في الجامعات األردن

التي تمنح درجة  كاديمي ة؛ إذ فتحت األقسججججام األالعربي ةص الناطقين بغير ت جججججيه دراسججججة تخصجججج  

ة مثال؛ وبإقامة المُ  العربي ةص الناطقين بغير تخصجججججج  في الماجسججججججتير  ؤتمرات كالجامعة األردني 

والبحث في الم ججججججاكل  عربي ةال، التي تهدف إلى النظر بقضججججججايا الناطقين بغير علمي ةوالندوات ال

ه االسججججتمرار بتوهيف هذه الل غة الفصججججيحة والمصججججاعب التي تقف حائال لتعل مهم. وهذا ما شججججج  

بحياتنا والسعي لن رها وتعليمها للناطقين بغيرها؛ لتأخذ مرتبة أكثر تقد ما في العالم، ولتصبح لغة 

ها الكامل في التوهيف العلمي في تواصججججلي ة يفهمها ويفهم بها المرسججججل والمسججججتقبل، ولتأخذ دور

 .علمي ةاألبحاث والدراسات التربوي ة واإلنساني ة وال
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، وتلعب علمي ةة التة التعليمي  ا في العملي  هم  مُ ا عتبر عضو هيئة التدريس عنصرا أساسي  ويُ 

باعتبارها ت كل ة ة هذه العملي  ز بها دورا بارزا في فعالي  ة التي يتمي  ة واالنفعالي  الخصائص المعرفي  

ؤثر ب كل أو بآخر في الناتج التحصيلي على كل ة التي تُ ة المهم  ة التعليمي  أحد المدخالت التربوي  

الناجح الذي يمتلك  سدر  ة، والمُ ة عاطفي  الي  ة وانفعة وأدائي  ة ونفسي  المستويات المختلفة من معرفي  

ة س جهوده في سبيل إيجاد فرص تعليمي  وهو الذي يكر   ،ة واقتدارالقدرة على أداء دوره بكل فعالي  

وتحسن مستواهم مين تعل  التي تناسب المُ  ةالتدريسي  أكثر مالءمة لمتعلميه من خالل اختيار الطريقة 

 .(Malhm, 2001)والتواصل بها مه اآلخرين  غةفي إدراك الل  

  الدليمي ف األد  التربوي طريقة التدريس عد ة تعريفات منها ما يراهويُعر  

(14:2014 Aldulaimi,  بأن ) ُم، لمعالجة الن اط التعليمي عل  ها "األسلو  الذي يتبعه الم 

 عطية فهاعر  وإيصال المعارف إلى طالبه بأيسر السبل، وأقل الوقت والجهد والنفقات" ويُ 

(28:Ataih, 2008بـ )  ُتحقيق مين في تعل  م لمساعدة المُ عل  س أو المُ در  يها المُ ؤد  "اإلجراءات التي ي

م، عل  ها "نموذج من نماذج سلوك المُ فيرى أن   ،(Maron, 2008:140) مارون دة" وأماأهداف محد  

ويدخل في نطاقها الكفايات واألن طة والمهارات واألعمال وتخطيطها وتنسيقها وإدارتها وأساليب 

 تعليمها واألدوات المستخدمة في تنفيذها".

خذها التي يت   ،طريقة التدريس هي مجموح اإلجراءات المتسلسلة المنتظمة ويرى الباحثان أن  

ة من خالل ي  داخل الحجرة الصف   ،ةة التعليمي  وسيلة لخدمة العملي   العربي ةغة عضو هيئة تدريس الل  

ا فة، موه  ة التعليمي  م والتفاعل واالندماج بالعملي  مة في التعل  تقد  مين إلى درجات مُ تعل  الوصول بالمُ 

 م وتسهل تقب ل المعرفة.ة التي تساعد على التعل  ة الحديث  فيها الوسائل التكنولوجي  

 ( أن طرائق التدريس تنقسم إلى قسمين: األول Olaimat, 1989) عليماتويذكر 

 تعل م أساسا خذ المُ م محورا لها من أجل تنفيذ األهداف والغايات المطلوبة. والثاني تت  عل  خذ المُ تت  

  كلة الطريقة هي األكثر قبوال واستحسانا في المجال التربوي كونها تعالج مُ  لها، وهذه

 وطريقة تعل م في المواقف التعليمي ة من جهة وتنمية قدراته من جهة أخرى. سلبي ة المُ 

س على التحك م في الظروف التعليمي    حيطة، لكي ة المُ التدريس الجي دة هي التي تساعد الُمدر 

احة بالنسبة للُمتعل م، ومناسبةتصبح الدراسة   ما لمستواه ووثيقة الصلة بحاجاته،  شي قة ووض 

 يجعله يقبل عليها بقوة أكبر؛ لهذا يجب أن تت صف بالتدرج في تقديمها من األسهل إلى 

 س في ثير تفكير الُمتعل مين وتجذ  انتباههم، وأن تُ رك الُمتعل مين مه الُمدر  وأن تُ ، األصعب

 تعل م، وتهتم في استخدام أساليب مختلفة وبذلك تركز على ن اط المُ  ،وعرضه تقديم الدرس

 األدوار، واستخدام الوسائل التعليمي ة  ،وتبادل ،والتمثيل ،والحوار ،ناق ةمثل: المُ 

  مينتعل  ، وأن تراعي الفروق الفردي ة بين المُ علمي ةة والمادة الالمناسبة للمرحلة التعليمي  

(Al Sheikh, 2013; Hayajneh  & Abu JELBAN, 2015; Sunderland, 1997). 

 ته العظيمة، للناطقين بغيرها في مهم   العربي ة الل غةولكي ينجح عضو هيئة تدريس 

ة يستطيه بوساطتها الوصول إلى الهدف التعليمي بمعالجته يحتاج االستناد إلى طريقة تعليمي  

 ما يُسب ب  ،وغيره من عناصر التدريسالقصور والثغرات التي قد تكون في المنهج 
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م كالت تحول من دون حدوث تدريس فاعل، لذلك إذا كان أعضاء هيئة التدريس يتفاوتون 

خطرا، إذ  ة أبعد أثرا وأجل  التفاوت بينهم من حيث الطريقة التدريسي   بمعارفهم وشخصياتهم فإن  

  لُموِصل إلى الهدف المن ودا فهي الخط   العربي ةم الناطق بغير تعل  عليها يتوقف تعل م المُ 

(Salamh   & Kherissat   & Sawafta   & Kotaite, 2009; Winner, 1996) . 

 ة التعليم وطريقة التعليم؛ فينبغي م في عملي  عل  نجاح المُ بين  الكبيرةلعالقة لهذه او

 لكي يضمن  ؛ة عند اختيار هذه الطريقة أو تلكوالتربوي   علمي ةسس العليه أن يراعي األُ 

 ;2014كل من )من هذه األسس ما أشار إليها التعليمي ة، و الصفوفالنجاح في أثناء تطبيقها داخل 

Zaeton, 2003 Aldulaimi,)هي ، : 

 .أن تستند الطريقة إلى نظريات التعل م وتستفيد من قوانينها 

  .أن تأخذ بالترتيب المنطقي في عرض المادة الدراسي ة 

  باألساس السيكولوجي في عرض المادة الدراسي ة فيراعي بذلك رغبات أن تأخذ الطريقة

 مين وميولهم. تعل  المُ 

  ُتعل مينأن تراعي طريقة التدريس الفروق الفردي ة بين الم 

  ُة الدراسي ة بم اركته في الحوار وبطرح ا طوال مُ تفاعال إيجابي  م مُ تعل  بقي المُ أن ت د ة الحص 

 األسئلة واستثارة تفكيره حول األجوبة. 

  عه على تفوقه وابتكاره  أن تكون طريقة التدريس مثيرة للُمتعل م وم ج 

 .أن تالئم طريقة التدريس أعمار الُمتعل مين ومراحل نموهم 

 ي طريقة التدريس االت جاهات اإليجابي ة واألس اليب الديمقراطي ة في التعاون والم اركة أن تُنم 

 في الرأي.

س در  ة لهذا يأخذ جزءا كبيرا من المُ ة التعليمي  هو العنصر الثاني في العملي   متعل  مُ ال وبما أن  

غة م الذي يجتهد للنهل من لُ تعل  صحا وإرشادا، للمُ ة التعليم تنسيقا وتوجيها، نُ ه لعملي  ج  وَ القائد والمُ 

اد، التي  بات العالم اإلسالمي وغير اإلسالمي يهتم بدراستها ومعرفة مكنونها، خدمة لإلنساني ة الض 

سون إلى زيادة در  دة؛ ولهذا يسعى المُ وتوشيجا لروابطها بين أجناسها المختلفة وأعراقها المتعد  

حلول ة التعليم وتعزيزها وتدريبه على إيجاد الم األجنبي، وتنمية قدراته في عملي  تعل  تحفيز المُ 

ة وذلك من خالل اختيار طرائق التدريس التي من شأنها تعزيز ثقته بنفسه  كالت التعليمي  للمُ 

 (. ;Al Sheikh, 2013 Black, 1994والمعرفي )وبمستواه اإلدراكي 

غة والطريقة التي يعتمدها م الل  م األجنبي في تعل  تعل  م المُ لعالقة وثيقة بين تقد  ا يبدو أن   ،وعليه

الطريقة  واأن يختارللناطقين بغيرها  العربي ةغة هيئة تدريس الل  أعضاء ؛ لهذا ينبغي على سدر  المُ 

هدافهم، وساطته أمين وتساعدهم في تنظيم عملهم واختيار األسلو  الذي يحققون بتعل  التي تواءم المُ 

ة كالثناء يم الحوافز المعنوي  تقد مثل:إجراءات  ةتلك الطريقة عد   يجب أن تتضمنزيادة على ذلك 
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تقديم  التغذية الراجعة التي تدعم ا، وأجادوا عملهاألعمال واألن طة التي مين حول تعل  شادة بالمُ واإل

 يختار ،ة خياراتتقديم عد  وتركز على م وبين ما سينجم عنه من نتائج، تعل  تربط بين ما سيقوم به المُ 

م عل  م هو المستهدف بن اط المُ تعل  ة؛ فالمُ ويتوافق مه رغباتهم التعليمي   ،ما يناسبهم مونتعل  المُ  منها

ا ال أن ا وسلوكي  ا ووجداني  تفاعال معه معرفي  ة التي يختارها، إذ يسعى أن يكون مُ وبالطريقة التعليمي  

لة حص  م المُ ستقبل للمعلومات والمعارف في المنهج المقرر، وعلى هذا يكون التعل  يكون مجرد مُ 

 Al 2011ة )م والطريقة التعليمي  تعل  م والمُ التفاعل الم ترك بين الُمعل  ة واألثر الناجم عن النهائي  

fozan,.)  

 س در  خرى ومن فرح إلى آخر، والمُ ختارة من مادة إلى أُ طريقة التدريس المُ  وتختلفُ 

سه وتناسب الوسط الذي تطبق فيه،   الفطن يختار الطريقة التي تناسب الموضوح الذي يدر 

 فمن المواد ما هو نظري ومنها ما هو عملي، ومن المواد ما يستلزمه معينات ومنها 

 ما ال يستلزم، وينبغي أن تكون الطريقة مرنة تختلف باختالف مرحلة النمو، وكثافة 

وفرح المادة، وباختالف الغرض من التدريس، وتختلف الطريقة  ،الفصل، وباختالف المادة

 باختالف إمكانيات  ة، وتختلفُ ن وما بينهم من فروق فردي  ميتعل  باختالف طبيعة المُ 

فاالختالف بين أعضاء هيئة التدريس  ،ة وباختالف سعة أفق عضو هيئة التدريسسة التعليمي  المؤس  

ة في طرائق التعليم يرجه لما بينهم من فروق في االضطالح واالنتفاح من التجار  التربوي  

(2003; Brown & Plains can, 1982 Zaeton, .) 

 ة للناطقين بغيرها عالقة وطيدة، وينبغي بين طريقة التدريس والمادة التعليمي   فالعالقةُ 

 مكن تدريس كل ليس من المُ  إذة المرسومة؛ أن تختار الطريقة وفق المادة وأهدافها التعليمي  

 م أن يختار ما يرغب في تدريسه، فإذا كان عل  ما في ميدان المعرفة اإلنساني ة، ولذا فعلى المُ 

 غة أكثر زت طريقة التدريس على الجانب المكتو  من الل  رك   ،غة المكتوبة هو الهدفاتقان الل  

 م مهارات تعل  من تركيزها على الجانب المنطوق، وإذا كان الهدف يتمثل في اكسا  المُ 

  غة؛ ألن  والجانب المنطوق من الل   زت الطريقة على الحواررك   ،ةغوي ال فهي  االتصال الل  

 ة واحدة، فيجب تنظيم هذه ة مر  من غير المعقول تدريس كل ما في المعرفة اإلنساني  

 ,Alsaeedالمعرفة ووضعها في مستويات ومراحل بعضها قبل بعض طبقا إلجراءات الطريقة؛  )

1986 Al Sheikh, 2013;)  

فمنها  ،ةوتنوعت أهدافها التعليمي   ،للناطقين بغيرها العربي ةغة دت طرائق تدريس الل  وقد تعد  

ز على تعليم مهارتي ومنها ما رك   ،نفسها العربي ةغة مين معلومات عن الل  تعل  بتعليم المُ  ما اهتم  

ز على ومنها ما كان عكس ذلك، ومنها ما رك   ،ث واهمال مهارتي القراءة والكتابةاالستماح والتحد  

 غة األصليين، ومن أشهر هذه الطرائق:م مه أهل الل  تعل  ينبغي أن يقوم به المُ الجانب التواصلي الذي 

 (The Grammar –Translationالقواعد والترجمة )

م تعل  مة، وتدفه بالمُ غة الُمتعل  ة، تهدف إلى تدريس قواعد الل  األجنبي   الل غاتمن أقدم طرائق تعليم 

ي إلى حرمان المتعلم من تلقي اللغة ذاتها، ويتم ؤد  إلى حفظ هذه القواعد واستظهارها، وهو ما يُ 

غتين: األم واألجنبي ة. ومن أهم المآخذ التي أخذت على هذه التعليم في هذه الطريقة باستخدام الل  
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ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــ

غة القراءة والكتابة بينما تهمل مهارتي االستماح والتحد ث، ها تولي االهتمام لمهاتي الل  الطريقة أن  

هذه  ما يزيد من صعوبة التواصل أن  غة األصليين، وصل مه أهل الل  وهذا يعني صعوبة التوا

غة ذاتها وممارستها؛ ولهذا غة المن ودة أكثر من اهتمامها بتعليم الل  الطريقة تعنى بالتعليم عن الل  

 Al) غة الُمتَعَل َمة للتعامل مه أهلهاة استخدام الل  ة بهذه الطريقة كيفي  غة األجنبي  تعلمو الل  يجهل مُ 

fozan, 2011 Morgan & Neil 2006;.) 

 (The Directالمباشرة )

 مكن جاءت الطريقة المباشرة ردا على طريقة القواعد والترجمة، وترى أن ه من الم  

غة من دون الترجمة، بوساطة التمثيل والحركة والصور والرسوم. وتعتمد هذه الطريقة تعل م الل  

 غة م بقواعد الل  تعل  زود المُ وال تستخدم الترجمة مهما كانت األسبا ، وال تُ  ،مغة األُ على الل  

غة وتراكيبها وتدربه عليها، وتستخدم أسلو  المحاكاة والحفظ، بل تكتفي بتعليمه قوالب الل   النظري ة

على مة. ويؤخذ على هذه الطريقة تركيزها تعل  غة المُ مال كثيرة في الل  مون جُ تعل  حتى يستظهر المُ 

 ؤخذ على الطريقة المباشرة القول إن  غوي ة األخرى. ومما يُ مهارة الكالم وإهمالها المهارات الل  

م تعل  ة يحرم المُ م بقدر من القواعد النحوي  تعل  ة، من دون تزويد المُ االعتماد على التدريبات النمطي  

 ,Al fozanلقواعد التي تحكمه )ة وامة من إدراك حقيقة التراكيب النحوي  تعل  غة المُ الناطق بغير الل  

2011 Singh & Srivastava, 2011;.) 

 (The Audio Lingualالسمعية الشفوية )

ة الستخدامها خارج بلدهم. األجنبي   الل غاتههرت هذه الطريقة بداية لتعليم الجيش األمريكي 

يمكن اكتسابها وممارستها ها مجموعة من العادات غة على أن  ة إلى الل  ة ال فوي  وتنظر الطريقة السمعي  

 ث وليس كتابة، وأن  غة تحد  الل   مارسها أصحابها، ولهذا تقوم على مجموعة مبادئ منها: أن  كما يُ 

ث به بالفعل غة هي ما يُتحد  الل   غة ذاتها وليس ما يدور حولها، وأن  م الل  تعل  مه المُ ل ما يجب أن يتعل  أو  

غة من األسهل إلى األصعب، ة بتعليم الل  ة ال فوي  السمعي  ثوا به. وتنطلق وليس ما ينبغي أن يتحد  

غة الوسطية م مه زميله، شريطة أن يلغى دور الل  تعل  ز التعليم على حوارات يكررها المُ وغالبا ما يرك  

 غوي الخاص بها. واستنادا إلى القول إن  غة نظامها الل  لُ  لكل   ة ذلك أن  في أثناء الحوارات التعليمي  

م تعل  ة في تعليم المُ ة مكانة مهم  ستمر، لهذا تأخذ التدريبات النمطي  تنميتها بالتدريب المُ  غة يمكنالل  

م وقتا طويال تعل  غوية التي ينبغي أن يقضي فيها المُ ختبرات الل  عة بمساعدة المُ تنو  غة المُ مهارات الل  

(Brown, 2000 Richards & Rodgers, 1999; .) 

 ( Eclectic Theة )ة / التوليفيّ االنتقائيّ 

 ة التي سبقتها، إذ األجنبي   الل غاتجاءت هذه الطريقة لتستفيد من إيجابيات طرائق تعليم 

غة األجنبي ة، وأن ه ال توجد طريقة لكل طريقة محاسنها التي تفيد في تعليم الل   ة أن  ترى التوليفي  

 ق التعليم تتكامل فيما بينها وال تتعارض، فليس ائنموذجي ة تخلو من المآخذ، وعليه فطر

 ة أن  دون للتوليفي  ؤي  سين. ويرى المُ در  مين والبرامج والمُ تعل  هناك طريقة تناسب جميه األهداف والمُ 

 ة عند تنويه استخدام طرائق التدريس بما يتوافق مه تعليم األجانب سيكون أكثر فاعلي  
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 ة في استخدام الطريقة التي يجد فيها نفعا م الحري  عل  الموقف التعليمي؛ ولهذا يكون للمُ 

  م أن يختار من األساليب ما يراه مناسبا للموقف التعليميعل  من حق المُ  مين، كما أن  تعل  للمُ 

(Al fozan, 2011 Singh & Srivastava, 2011;.) 

 (Communicativeالتواصلية )

 يعد استخدام المتعلم اللغة األجنبية في االتصال باآلخرين الهدف األول الذي تسعى 

غة على أن ها مجموعة تراكيب وقوالب ، وال تنظر هذه الطريقة إلى الل  الطريقة التواصلية إلى تحقيقه

 غوية المختلفة، وتعرض ها وسيلة للتعبير عن الوهائف الل  ما تعد  مقصودة لذاتها، وإن  

دة العمل فيها عبر األن طة المتعد   ويكونفي هذه الطريقة بالتدرج الوهيفي التواصلي،  العربي ةة غالل  

 ة ة حقيقي  ة على خلق مواقف واقعي  ز التواصلي  ة، وترك  داخل الوحدة التعليمي  

غة؛ كتوجيه األسئلة، وتبادل المعلومات واألفكار، وتسجيل المعلومات واستعادتها، الستخدام الل  

ة م في التواصلي  تعل  ناق ة، والم اركة وغيرها. ويكون المُ تخدم المهارات لحل الم كالت، والمُ وتس

اهتماما كبيرا؛ ولهذا يرتبط  جتماعي ةغوية االة. ويأخذ االهتمام بتنمية الملكة الل  ة التعليمي  محور العملي  

 ,Al fozanة )غوي  ال على القواعد الل   اجتماعي ةالمحتوى التعليمي المختار على وهائف ومواقف 

2011 Morgan & Neil, 2006; Brown, 2000;.) 

غة ة تعليم الل  ا في عملي  عنصرا أساسي   عد  ن  طرائق التدريس تُ أوعلى ما تقدم، يرى الباحثان 

وتذلل المخاوف التي قد تكون سبب  الل غةم على تعل م تعل  للناطقين بغيرها، فهي تساعد المُ  العربي ة

ف إلى ة عضو هيئة التدريس ودوره الفع ال في التعر  مها. وهنا تكمن مسؤولي  في عزوفه عن تعل  

طرائق التدريس وفهمها فهما عميقا وإدراك مبادئها واألدوات والوسائل التي تستخدم في أثناء 

إلى  العربي ةغة م الناطق بغير الل  تعل  صل بالمُ ة المن ودة وتالتدريس بها حتى تؤدي النتاجات التعليمي  

ة تسعى ة هذا العنصر في تحقيق األهداف التربوي  ، وألهمي  العربي ةغة أحسن درجات استخدامه لل  

للناطقين  العربي ةغة ف طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الل  هذه الدراسة إلى تعر  

 بغيرها في الجامعات األردنية.

 راسةشكلة الدّ م

 العربي ة الل غة ك ل طرائق التدريس عنصرا أساسيا في العملي ة التعليمي ة الحديثة لتدريس تُ 

يها عضو هيئة التدريس داخل ؤد  نس قة التي يُ للناطقين بغيرها، فهي تلك اإلجراءات التنظيمي ة المُ 

الحجرة الصفي ة موه فا فيها األدوات والخبرات والمهارات التي تالحظ ميول الُمتعل مين، وتسعى 

ية الطرائق التدريسي ة لتعليم الناطقين بغير العربي ة الل غةإلى تقدمهم في تعل م  . وعلى الرغم من أهم 

ن ضعف وصعوبة الطرائق التي يستخدمها الُمعل مون في إال  أن  الُمتعل مين ما زالوا ي كو العربي ة

 أثناء التعليم.

 وقد أشارت دراسة كل من:

(Alhtaibat 1997; Jubouri 2001; Aladwan   2005; Al tai   & Hayali  & Obeidi  

2006; Alhllaq 2014; Abu-Melhim 2009; Duraes 2010 (  
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، وقد يعود سبب العربي ة الل غةم الناطقين بغيرها في تعل   العربي ة الل غةمي تعل  إلى ضعف لدى مُ 

للناطقين بغيرها، وِلما الحظه الباحثان  العربي ة الل غةذلك إلى طرائق التدريس التي يستخدمها معل مو 

ة؛ فعليه تسعى ي  مين من صعوبة الفهم والتفاعل وقل ة االندماج داخل الحجرة الصف  تعل  من شكوى المُ 

 العربي ة الل غةإلى الك ف عن طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس  هذه الدراسة

 ة.للناطقين بغيرها في الجامعات األردني  

 أسئلة الدراسة

 حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين: 

للناطقين بغيرها لطرائق  العربي ة الل غةما متوسطات درجات استخدام ُمعل مي  السؤال األول:

 التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم؟

( بين متوسطات α=0.05ا عند مستوى الداللة )هل توجد فروق دالة إحصائي   السؤال الثاني:

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة تعزى  العربي ة الل غةدرجة استخدام ُمعل مي 

 (؟كاديمي ة)الجنس والخبرة التدريسي ة والرتبة األ متغيراتإلى 

 هدف الدراسة

ف واقه ُممارسة أعضاء هيئة تدريس هدفت الدراسة الحالي   للناطقين  العربي ة الل غةة إلى تعر 

بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة، وما إذا كان هناك فرق في استخدام طرائق 

 .كاديمي ةُمتغي رات الجنس والخبرة التدريسي ة والرتبة األعزى إلى التدريس يُ 

 راسة أهّمية الدّ 

ية الد   للناطقين بغيرها التي  العربي ة الل غةراسة في استقصاء طرائق تدريس ت تضح أهم 

ة إحدى عناصر ، إذ تعد  الطرائق التدريسي  في الجامعات األردنية يستخدمها أعضاء هيئة التدريس

التعليمي ة وفاعليتها، وعليها يتوقف تقدم العملي ة التعليمي ة، وتحسين قدرات الُمتعل مين  نجاح العملي ة

 . العربي ة الل غةفي 

ية الد  وتتمث    راسة فيما يأتي : ل أهم 

للناطقين بغيرها؛ وقد يكون من  العربي ةغة ما يتعلق بتعليم الل  بخاصة قد ترفد األد  التربوي  

 . التدريس المستخدمة في تعليم اللغة العربية لألجانب شأنها االرتقاء بطرائق

راسة وما تضيفه لجسم المعرفة بما يتعلق بطرائق التدريس التي اإلجابة عن أسئلة الد   

للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة، مما يفيد  العربي ة الل غةيستخدمها أعضاء هيئة تدريس 

 في تقدمهم في عملي ة التدريس. 

سون في الجامعات در  للناطقين بغيرها الذين يُ  العربي ة الل غةأعضاء هيئة تدريس  تساعد 

األردني ة في تحسين عملي ة التعليم بتوجيه أنظارهم إلى استخدام الطرائق التدريسي ة األكثر 

 استخداما وفاعلي ة.
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 ،ى الواقه التدريسيللناطقين بغيرها باطالعهم عل العربي ةغة تفيد القائمين على إعداد مناهج الل   

للناطقين بغيرها  العربي ةغة ولفت انتباههم إلى ضرورة بناء المناهج وفق طرائق تدريس الل  

 ة. ة التعليمي  المستخدمة في العملي  

 راسةمصطلحات الدّ 

: األشخاص الذين يحملون شهادة جامعي ة للناطقين بغيرها العربّيةغة أعضاء هيئة تدريس اللّ 

 العربي ة الل غةعليا ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما ويقه على عاتقهم القيام بوهائف: تدريس 

 ، والبحث العلمي، وخدمة المجتمه في الجامعات األردني ة. العربي ة الل غةللمتعلمين الناطقين بغير 

: مجموعة اإلجراءات التدريسي ة المخط طة سلفا قين بغيرهاللناط العربيّة اللّغةطرائق تدريس 

ة بغية تحقيق للناطقين بغيرها في الجامعات األردني   العربي ةغة التي يتبعها أعضاء هيئات تدريس الل  

 إلى الرضا والقبول، وترتكز بعض هذه الطرائق العربي ة الل غةأهداف التدريس والوصول بُمتعل مي 

الرسوم وألواح الكتابة وتبادل وبعضها اآلخر على ة ومختبرات الصوت الوسائل التكنولوجي   على

 األدوار والحوار والتمثيل.

 راسةُمحّددات الدّ 

 راسة وفق الحدود اآلتية:تت ك ل محد دات الد  

للناطقين  العربي ة الل غةراسة على عي نة من أعضاء هيئات تدريس : اقتصرت الد  الحّد البشري

وجامعة آل  ،وجامعة العلوم اإلسالمي ة العالمي ة ،في الجامعة األردني ة الل غاتمراكز في بغيرها 

 وجامعة اليرموك.   ،البيت

ف طرائق التدريس التي تعر   علىراسة الموضوعي ة : اقتصرت حدود الد  الحّد الموضوعي

 ة. غيرها في الجامعات األردني  للناطقين ب العربي ة الل غةيستخدمها أعضاء هيئة تدريس 

 م2017/2016 : الفصل الدراسي األول للعام الدراسيالحّد الزماني

 راسة من صدق وثبات وموضوعي ة.راسة بما ألداة الد  وسيتحد د تعميم نتائج الد  

 السابقة الدراسات

 الل غاتيعرض هذا الجزء الدراسججججججات السججججججابقة ذات الصججججججلة التي تناولت طرائق تدريس 

هذه الدراسجججات وفق ترتيب  تصجججل بموضجججوح الدراسجججة لإلفادة منها، وعرضجججة، والتي تت  األجنبي  

 : على النحو اآلتيزمني ي مل الدراسات القديمة ثم الحديثة، 

 العربي ةغة ف طرائق تدريس قواعد الل  تعر   ( إلىKhatib, 1990) هدفت دراسة الخطيب

ن مجتمه في المرحلة اإلعدادي   العربي ةغة مي الل  عل  ال ائعة لدى مُ  ة وعالقتها بالمؤهل والخبرة، تكو 

ة في محافظة الزرقاء للعام الدراسي للمرحلة اإلعدادي   العربي ةغة علمي الل  راسة من جميه مُ الد  

( معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة االختيار الع وائي (72نة علىواقتصرت العي  ، 1988-1989

ة واحدة في مادة قواعد ي  ة صف  حص  إذ سجلت راسة أشرطة تسجيل كاسيت، الطبقي. استخدمت الد
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ة راسة أن ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  نة. اههرت نتائج الد  لكل فرد من أفراد العي   العربي ةغة الل  

ه ة. وأن  للمرحلة اإلعدادي   العربي ةغة علمين والطريقة المستخدمة في تدريس قواعد الل  بين خبرة المُ 

مين والطريقة المستخدمة في تدريس قواعد عل  ة بين مؤهالت المُ ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  

 .العربي ةغة الل  

اإلنجليزي ة  الل غةف ات جاهات ُمعل مي ( إلى تعر  Hussein, 1990) دراسججججة حسججججين وسججججعت

غةحول ثالث طرائق لتعليم  ة الل  ي  قة االسججججججتقرائ ة في مصججججججر، هي: الطري ي  قة  ،اإلنجليز والطري

علم من ُمعل مي المدارس ( مُ (200راسججججججة من نة الد  والطريقة الوهيفي ة. تكونت عي   ،االسججججججتنتاجي ة

سي  ستبانة بتدرج خما سة على ا الثانوية في المنصورة، اختيرت بطريقة ع وائي ة. اعتمدت الدرا

( معلما على االسجججتبانة التي احتوت معلومات شجججخصجججي ة ومهني ة 185على مقياس ليكرت. أجا  )

مين فكانت عل  راسججججة ترتيب هذه الطرائق بحسججججب األفضججججلي ة عند المُ ومهاري ة. واههرت نتائج الد  

مات عل  ثم االسججتقرائي ة االسججتنتاجي ة ثم الفع الة. وههر ب ججكل عام لدى المُ  النظري ةكاآلتي: الوهيفي ة 

لة أكثر من الُمعل مين. وأن  ات جاهات طريقة ما لتعليم اإلناث ات جاهات  متأث را بعمر كان  الل غةمفضجججج 

سجججة التعليمي ة  ،ومعرفة طرائق التدريس ،الل غةوالبراعة في  ،الُمعل م وخبرة التدريس ونوح المؤسججج 

ج فيها   .ومدى توافر المواد التدريسي ة ،التي تخر 

ف أساليب التدريس ال ائعة التي يستخدمها  ( إلىZaeton, 1995) وهدفت دراسة زيتون تعر 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردني ة، ومسوغات استخدامها، ومدى اختالف المبررات 

واألساليب التدريسي ة باختالف متغيرات الدراسة الجنس، والكلية، والخبرة التدريسي ة، والرتبة 

مت استبانة لجمه المعلوماتكاديمي ةاأل عت ، . ُصم  ة من أعضاء هيئة التدريس على عي نة ع وائي  وز 

راسة إلى أن  أكثر ( عضواً. توصلت الد  167) في ثمان كليات في الجامعة األردني ة بلغ حجمها

أساليب التدريس التي استخدمها أعضاء هيئة التدريس، هي: المحاضرة والنقاش والحوار 

ة. أما طباشير، والمحاضرة المباشرة الرسمي  والمناق ة، والمحاضرة واإللقاء مه استخدام ال

المسوغات التي دفعتهم إلى استخدام أساليب التدريس في الجامعة هي: كثرة أعداد الطال  في 

القاعة الدراسي ة، وطبيعة المواد الجامعي ة، ومناسبة األسلو  التدريسي لقدرات الطال  

سبة األسلو  إلقامة عالقات طيبة مه الطال . واستعداداتهم، وإثارة دافعي ة الطالب للتعل م، ومنا

ة في أساليب التدريس الجامعي المستخدمة تعزى إلى وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي  

 .كاديمي ةمتغيري الجنس، والرتبة األ

ا دراسة الجبوري )  ة ال ائعةطرائق التدريسي  الف ( فهدفت إلى تعر  Aljubouri, 2004أم 

ة، اقتصرت عينة البحث على معلمي لدى معلمي المرحلة االبتدائي   العربي ة الل غةفي تعليم قواعد 

( معلما ومعلمة، يمارسون 120) ة تربية نينوى/المركز، والبالغ عددهمفي مديري   العربي ةغة الل  

استبانة أعدت ، لتحقيق أهداف البحث 2003/2002 ة للعام الدراسيالتعليم في المدارس االبتدائي  

، اههرت العربي ةغة ة التي تتناسب مه طبيعة مادة قواعد الل  اشتملت على عدد من الطرائق التدريسي  

وأن ه ال توجد  العربي ة الل غةة هي األكثر شيوعا في تعليم قواعد نتائج الدراسة أن  الطريقة االستقرائي  

 ة تعزى إلى متغير الجنس. داللة إحصائي  
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الك ف عن الممارسات التدريسي ة ألعضاء هيئة هدفت إلى بدراسة  Lei, 2007)) وقام لي

ف إلى الفروق في استراتيجيات ة والتعر  ة األمريكي  التدريس في كليتي المجتمه في الواليات الغربي  

راسة استبانة مكونة من سؤالين التدريس المستخدمة والمستوى التعليمي لألعضاء. استخدمت الد  

عتبنهاية مُ  ً على )ع وائي   غلقة ووز  في  Y، و X( عضو هيئة تدريس بكليتي المجتمه 400ا

راسة إلى أن تركيز األعضاء المتعاونين كان داالً واليات الغر  األمريكي. توصلت نتائج الد  

زوا في إحصائي ا أكثر على أسلو  المحاضرة من األعضاء العاملين بنظام الدوام الكامل الذين رك  

مناق ة والم اركة، وأسلو  العرض، وأسلو  المختبر، وأن ه ال توجد تدريسهم على أسلو  ال

فروق بين األعضاء العاملين بالدوام الجزئي أو الكامل في استخدام أسلو  الفيديو والكمبيوتر، 

إحصائي ا بين األعضاء من حيث التأهيل المهني في مجال استخدام أساليب  وقا دالةوأن  هناك فر

 ،ساتذة المؤهلين بدرجة دكتوراه يرك زون على أسلو  المناق ة والم اركةالتدريس، إذ إن  األ

 وأسلو  التعليم عن بعد. 

ف الطرائق التدريسي   إلى ( دراسة هدفتAlobeidi, 2007) وأجرت العبيدي ة ال ائعة تعر 

في األقسام المتناهرة في جامعة الموصل وعالقتها ببعض المتغيرات  العربي ةغة لدى تدريسي الل  

ة(. تكونت )الجنس واالختصاص واللقب العلمي وسنوات الخدمة والم اركة في الدورات التدريبي  

غة ة في أقسام الل  ة الطبقي  بالطريقة الع وائي   ختيرواا( عضو هيئة تدريس 27راسة من )نة الد  عي  

األساسي ة وبعد تحليل البيانات بوساطة مربه كاي والوسط المرجح  التربي ةاآلدا  وة في كلي   العربي ة

)طريقة النص  والمحاضرة إذ حصلتا  أكثر الطرائق التدريسي ة استخداما هي أههرت النتائج أن  

 ة علىم التعاوني والنماذج التعليمي  في حين حصلت الطريقتان التعل   ،على المرتبتين األولى والثانية

أههرت النتائج عدم توافر فروق ذات داللة إحصائية والمرتبتين األخيرة وما قبلها على التوالي، 

)الجنس واللقب العلمي وسنوات الخدمة  ة تبعا لمتغيرات البحثفي استخدام الطرائق التدريسي  

متغير  ة فيداللة إحصائي   فرق ذيوجود ة( في حين أههرت النتائج والم اركة بالدورات التدريبي  

 االختصاص لصالح اآلدا . 

إلى استقصاء طرائق التدريس التي  (Alfayoumi, 2009) وهدفت دراسة الفيومي

( في تدريس القراءة لطلبة الصف الثالث في مدارس 1-3) يستخدمها ُمعلمو الحلقة األساسي ة األولى

ة. بطريقة قصدي   اختيروا( معلمين ومعلمات 8) نة الدارسة مناألونروا في األردن. تكونت عي  

تمث لت أدوات جمه البيانات في بطاقة مالحظة طرائق تدريس دروس القراءة، ومقابالت أجريت 

 وطلبة الصف الثالث. وأههرت نتائج الدراسة أن العربي ة الل غةمه ُمعل مي وأعضاء تصميم مناهج 

( يعد دون في 33%) يستخدمون طرائق تدريس أحادي ة، وأن العربي ة الل غة( من معلمي %58)

ة فاعلي ة  ة والخاص  طرائق تدريسهم، وأههرت نتائج تحليل وثيقة اإلطار العام والن تاجات العام 

 ة ُمتنوعة في تدريس القراءة للصف الثالث لجدواها في تحقيق النتاجات. استخدام طرائق تدريسي  

سي Duraes, 2010) وسعت دراسة دوريس  العربي ة الل غة( إلى استقصاء مواقف مدر 

السمعي ة والمباشرة، وة، هي: القواعد والترجمة، للناطقين بغيرها ات جاه ثماني طرائق تدريسي  

التواصلي ة، وقياس ارتباط تفضيل والصامتة، و، جتماعي ةاالواالستجابة الجسدي ة الكلي ة، وال فوي ة، 

نت عي نة الد  الديمغرافي  المعلمين بالمتغيرات  سي (48 راسة منة. تكو  سة من مدر  سا ومدر  ( مدر 
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سات  راسة استبانة وفقا لمقياس في الواليات المت حدة األمريكي ة. استخدمت الد   العربي ة الل غةومدر 

ليكرت تكونت من جزأين: األول، اشتمل على أربعين بندا. والثاني، خمسة أسئلة تتعلق بالمعلومات 

للناطقين بغيرها  العربي ة الل غةهناك عالقة كبيرة بين تعليم  ة. ك فت نتائج الدراسة أن  يمغرافي  الد

ه ال توجد عالقة بين اختالف الجنس والمواقف ات جاه الطرائق وطريقة القواعد والترجمة. وأن  

بوا طريقة القواعد علمون الذين لم يُ للناطقين بغيرها. وقد فض ل المُ  العربي ة الل غةالثماني لتعليم  در 

لوا بوا ففض  ا الذين دُر  ة. الطريقة السمعي ة ال فوي ة وطريقة االستجابة الجسدي ة الكلي   ،والترجمة، أم 

للناطقين بغيرها وبين  العربي ة الل غة( من العي نة عالقة قوي ة بين سنوات الخبرة في تعليم 6) وأههر

 األجنبي ة.  الل غةطريقة القواعد والترجمة في تعليم 

( تقصي طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء Alhllaq, 2014وهدفت دراسة الحالق )

ف درجة هذا االستخدام ومسوغاته. للدراسات العليا وتعر   العربي ةان هيئة التدريس في جامعة عم  

ة ة والقانوني  فسي  ة والنات الدراسات العليا: التربوي  ي  راسة أعضاء هيئة التدريس في كل  شمل مجتمه الد  

راسة، فقد نة الد  ا عي  ا. أم  ( عضوا تدريسي  90) ة، والبالغ عددهمة والحاسوبي  ة والمالي  والعلوم اإلداري  

 ة. أشارت النتائج إلى أن  بطريقة ع وائي   اختيروا( عضوا من أعضاء هيئة التدريس 52) كانت

ة والحوار والمناق ة )التوليفي   أعلى التقديرات الستخدام طرائق التدريس كان لكل من الطريقة

وطرح األسئلة والعصف الذهني( وأن أعلى التقديرات لمسوغات اختيار طرائق التدريس )قدرة 

طريقة، تعل م في أثناء تنفيذ الالطريقة على إثارة تفكير الطالب، وتأكيد التفاعل بين المعلم والمُ 

مين، تعل  ومناسبتها لتحقيق أهداف المقرر، وقدرتها على جذ  انتباه الطلبة ومناسبتها لمستوى المُ 

ه باحث ومستك ف للمعرفة والمعلومات، وانسجامها مه محتوى المادة ونظرتها إلى الطالب أن  

استفادتها من مبادئ مين لتحقيق أهداف م تركة، وتعل  ة، وتحقيقها التعاون والتواصل بين المُ الدراسي  

ا بين متوسط أعضاء هيئة التدريس الختيار طرائق التعلم الحديثة(. وعدم وجود فرق دال إحصائي  

ا بين متوسط ة.  ووجود فروق دالة إحصائي  والكلي   علمي ةلى متغير الجنس والرتبة الإالتدريس يعزى 

تقديرات أعضاء هيئة التدريس الختيار طرائق التدريس تعزى إلى متغير عدد سنوات الخبرة في 

 التدريس. 

 التعقيب على الدراسات السابقة

يتبين من استعراض الدراسات ذات الصلة أن ها تنقسم إلى قسمين، األول: عالج آراء وتوجهات 

غة ألهلها وللناطقين بغيرها، وقد ة لطرائق تدريس الل  جنبي  واأل العربي ة الل غاتواستخدامات معلمي 

والثاني: استقصى طرائق التدريس  .العربي ةة واإلنجليزي   الل غاتاستقصى هذا القسم طرائق تدريس 

ة. وقد بينت الدارسات واألمريكي   العربي ةالتي يستخدمها أعضاء هيئات التدريس في الجامعات 

ة والدرجة غة والخبرة التدريسي  ئق التدريس سببها اختالفات المادة والل  اختالفات في استخدام طرا

 ونسب التدريب. علمي ةال

وتتفق هذه الدراسة مه الدراسات السابقة ذات الصلة في سعيها إلى استقصاء طرائق تدريس 

للناطقين  العربي ةغة ة، وتتمي ز عنها في التخصيص إذ إن ها تدرس طرائق تعليم الل  غة األجنبي  الل  

للناطقين بغيرها  العربي ةغة بغيرها في الجامعات األردني ة، وأن ها توس عت في تناول طرائق تعليم الل  
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على ثماني طرائق بينما تناولت هذه الدراسة  (Duraes, 2010) دوريسإذ اقتصرت دراسة 

 أربعة ع ر طريقة.

ة ة للدراسة الحالي  كيل الخلفية األدبي  وقد أفاد الباحثان من الدراسات السابقة ذات الصلة، في ت 

 العربي ةغة على دراسة تناولت طرائق تعليم الل  -بحسب اطالعهما  -وبناء أداتها. لم يجد الباحثان

راسة شيئا . وعليه يأمل الباحثان أن تضيف هذه الد  العربي ةللناطقين بغيرها في األردن أو البلدان 

 للناطقين بغيرها. العربي ةغة من الفائدة في مجال تعليم الل  

 راسةمنهج الدّ 

راسة المنهج الوصفي التحليلي للوقوف على طرائق التدريس التي يستخدمها اعتمدت الد  

في الجامعات  العربي ة الل غةللناطقين بغيرها لطرائق تدريس  العربي ة الل غةأعضاء هيئة تدريس 

 األردني ة من وجهة نظرهم.

 راسة الدّ  أفراد

في  الل غاتللناطقين بغيرها في مراكز  العربي ة الل غةراسة أعضاء هيئة تدريس الد   أفرادشمل 

 ة وآل البيت، للعام الجامعية العالمي  الجامعات: األردني ة واليرموك والعلوم اإلسالمي  

ة، الجامعات بالطريقة القصدي  ( عضوا. وقد جرى اختيار 42) ( والبالغ عددهم2017/2016)

من أعضاء هيئة التدريس في مراكز اللغات في هذه الجامعات راسة جميه أفراد الد  واختير 

استبانة  (19) ةفي الجامعة األردني   الل غاتأعاد مركز  فقد ،وبحسب إرجاح االستباناتالمختارة، 

( استبانات، 8) ( من أصل6) في جامعة اليرموك الل غاتمركز  وأعاد استبانة، (23من أصل )

 الل غاتوأعاد مركز  ،(8) جميه االستبانات البالغ عددها في جامعة آل البيت الل غاتوأعاد مركز 

وقد بلغ العدد الكلي لمجموح . (3) ة جميه االستبانات البالغ عددهاة العالمي  في جامعة العلوم اإلسالمي  

 ( عضوا.36) االستبانة عنجابوا للناطقين بغيرها الذين أ العربي ةغة أعضاء هيئة تدريس الل  

 راسة أداة الدّ 

ن الجزء األول بيانات خاص   ة بأعضاء هيئة أعد الباحثان استبانة مكونة من جزأين، تضم 

)الجنس، سنوات الخبرة، الرتبة  للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة العربي ة الل غةتدريس 

ة بتعليم كاديمي ةاأل للناطقين بغيرها  العربي ة الل غة(. أما الجزء الثاني فقد شمل طرائق التدريس الخاص 

( طريقة. وقد تدرجت االستبانة بحسب مقياس ليكرت إلى خمس درجات، هي: 14) وتكونت من

عت هذه االستبانة على أعضاء هيئة تدريس الل   ة غدائما، غالبا، أحيانا، قليال، ال استخدمها. ُوز 

 ة لبيان مستوى استخدامهم لهذه الطرائق.في الجامعات األردني   العربي ة

 صدق األداة 

تم إيجاد صدق المحتوى بعرضه على لجنة من المحكمين أصحا  الخبرة واالختصاص في 

الناطقين بغيرها، وعلم النفس، والقياس والتقويم من أعضاء هيئات التدريس في  العربي ة الل غةتعليم 

ة في ت األردني ة. وطلب منهم دراسة محتويات األداة وإبداء الرأي فيها من حيث ال مولي  الجامعا
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حكمين تم تقليص عدد الطرائق غوية وسالمتها. وفي ضوء مالحظات المُ ة الصياغة الل  ودق   جزأيها

( طريقة، وتم تقديم وتأخير بعض الطرائق وفق ما أشار 16) ( طريقة بعد أن كان عددها14) إلى

 إليه المحكمون. وبذلك يتحقق الصدق المنطقي بارتفاح نسبة الموافقة بين المحكمين.

 ثبات األداة

 من خالل إيجاد االتساق الداخليراسة في هذه الد  التي أعدها الباحثان تم التأكـد من ثبات األداة 

  مناسبة ألغراض الدراسة الحالية. هذه القيمة وتعد   ،(0.83) )كرونباخ ألفا( حيث بلغت قيمته

 راسةإجراءات الدّ 

 راسة والتأكد من صدقها وثباتها.أداة الد   اعدت 

في  الل غاتللناطقين بغيرها في مراكز  العربي ة الل غةعلمي بمُ  وتمثلراسة أفراد الد  حدد  

 الجامعات األردني ة. 

طبقت االستبانة على عينة الدراسة وتم تحليل نتائجها إحصائيا. والك ف عن درجة استخدام  

 للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة. العربي ة الل غةأعضاء هيئة تدريس 

 ة تم استخدام المعادلة اآلتية: وللحكم على المتوسطات الحسابي   

 5-1            1-أعلى قيمة للتدريج      

 1.33ـ = ـــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3        عدد الفئات                    

 وبالتالي تكون المستويات كما يأتي : 

 1-2.33المستوى المنخفض      

 2.34-3.67المستوى المتوسط        

 3.68-5المستوى المرتفه         

 راسة ومناقشتهانتائج الدّ 

 راسة النتائج اآلتية : أههر تحليل البيانات التي تم جمعت بأداة الد  

 الل غةما متوسطات درجات استخدام ُمعل مي ه: أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصّ 

 للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم؟ العربي ة

ة والرتب ة واالنحرافات المعياري  لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابي  

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات  العربي ةلدرجة استخدام أعضاء هيئة تدريس اللغة 

 العربي ةغة األردني ة من وجهة نظرهم، إذ تراوحت متوسطات تقديرات أعضاء هيئة تدريس الل  
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( فقرة أي بمدى مقداره 14( على فقرات االستبانة البالغ عددها )1.86-3.32اطقين بغيرها بين )للن

 (1( كما هو موضح في الجدول )1.46)

ة والرتبة ومستوى استخدام أعضاء هيئة ة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي   :(1) جدول

 .للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم العربي ةغة تدريس الل  

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 منخفض 1.15 3.36 الصامتة  1 10

 متوسط 1.28 3.31 ة الطبيعي   2 9

 منخفض 1.07 3.00 ةالمعرفي   3 14

 متوسط 1.30 2.89 القواعد والترجمة 4 1

 متوسط 1.31 2.81  الصوتية   5 8

 متوسط 1.29 2.78 المباشرة 6 2

 منخفض 1.16 2.58 األد  7 12

 متوسط 1.00 2.56 القراءة 8 7

 متوسط 0.84 2.47 ةة ال فوي  السمعي   9 3

 متوسط 0.99 2.36 ةة البصري  ة ال فوي  السمعي   10 4

 متوسط 1.77 2.33 ةالتوليفي   11 6

 متوسط 1.00 2.28 ةالتواصلي   12 5

 منخفض 0.94 2.28 ةة الكلي  االستجابة الجسدي   12 13

 منخفض 0.94 2.08 المواقف 14 11

 متوسط 0.52 2.64 الكلي

غة ة لمستوى استخدام أعضاء هيئة تدريس الل  المتوسطات الحسابي   (، أن  1) ياُلحظ من الجدول

بحسب إجاباتهم عن فقرات  ،ةللناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني   العربي ة

مستوى االستخدام جاء  وأن   ،(2.08-3.36) أي من ،االستبانة تراوحت بين المتوسطة والمنخفضة

 . (0.53(، بانحراف معياري )2.64) بدرجة متوسطة بلغ المتوسط الحسابي

 للناطقين  العربي ةغة م أعضاء هيئة تدريس الل  وقد جاءت أعلى تقديرات استخدا

 ة لكل من الطريقة )الصامتة، بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني  

 ( على التوالي 3.00، 3.31، 3.36) والطبيعي ة، والمعرفي ة(؛ إذ حصلت على المتوسطات

 للناطقين بغيرها التي  العربي ةغة وهذا مؤشر جيد على استخدام عدد من طرائق تدريس الل  

 ، العربي ةغة م على إدراك النظام الصوتي والنحوي والصرفي والداللي لل  تعل  تساعد المُ 

 غة ها ال تستخدم الل  وأن   ،ةة والمنطقي  ة بعيدا عن النظريات الفلسفي  ؤكد الجوانب اإلنساني  تُ و

 ، وأنها تتيح العربي ةغة لل  م ام على تعل  تعل  ة؛ ما يزيد وي جه المُ ي  األم في الحجرة الصف  
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 م هذه الطرائق على غيرها تقد   أن   ، كمامعل  المُ  ث أكثر بينما يقل تحدثالتحد   األجنبي متعل  للمُ 

 مين تعل  لمستوى التعليمي، وتحفيزها للمُ اة ولمادة التعليمي  في تدريس اقد يفسر مالءمتها 

 في ادة الثقة وزيفي نفوسهم  العربي ةغة م الل  زرح حب  تعل  وقدرتها على  ،وم جعة لتعلمهم

  وهذه النتيجة تتفق مه األد  التربوي ،ةلنتاجات التعليمي  عالوة على مناسبتها اسهم ونف

(Alsamarrai  & Jawad, 2014; Aldulaimi, 2014; Aljaafarh ،2011; Assaf, 

2015). 

ة، المواقف( تقديرات ة، التواصلي  ة الكلي  )االستجابة الجسدي   بينما نالت طرائق التدريس

( على التوالي، وهذا مؤشر على وجود 2.08، 2.28، 2.28) منخفضة إذ حازت على المتوسطات

ما وهذا  ،للناطقين بغيرها العربي ةغة ضعف في استخدام عضو هيئة التدريس لطرائق تدريس الل  

 ة ال تسير وفقبيئة ع وائي  إذ تكون ة التعليمي  الحجرة سواء في  ،مينتعل  م المُ ب في ضعف تعل  سب  يُ 

ة حيث سينعكس هذا الضعف على تواصل أم في البيئة الخارجي   ،دةوإجراءات محد   ،وخطط ،أهداف

م بحالة قلقة من تعل  بقي المُ ، وهذا ما يُ لصعوبة استخدام الحوار ،أهل اللغة األجنبيةمه المتعلمين 

 ين، وهذه النتيجة ال تتفق مه نتائج دراسة رشيدبتدئمين المُ تعل  وبخاصة لدى المُ الجديدة غة م الل  تعل  

(Rashed, 1990  التي توصلت إلى فاعلي )  ة الكلية، ويمكن عزو ذلك ة طريقة االستجابة الجسدي

( هي من المستوى Rashed, 1990) عينة دراسة رشيد مين؛ إذ إن  تعل  االختالف إلى مستوى المُ 

 اإلعدادي، بينما عي نة هذه الدراسة من المستوى الجامعي. 

ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق دالة إحصائيا عند 

للناطقين  العربيّةغة ( بين متوسطات درجات استخدام أعضاء هيئة تدريس اللّ α=0.05مستوى )

بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردنيّة تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة التدريسيّة 

 ؟األكاديميةوالرتبة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 

رها لطرائق التدريس في الجامعات للناطقين بغي العربي ةغة درجات استخدام أعضاء هيئة تدريس الل  

 .كاديمي ةاألردني ة باختالف الجنس والخبرة التدريسي ة والرتبة األ

 متغير الجنس .أ

تب، لدرجة استخدام أعضاء هيئة ة والرُ ة واالنحرافات المعياري  ُحسبت المتوسطات الحسابي  

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم  العربي ةغة تدريس الل  

 باختالف متغير الجنس.

 ( يُبين ذلك.2) ( لعينتين مستقلتين والجدولt-test) كما تم استخدام االختبار التائي
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مستقلتين لدرجة التائي لعينتين  ة واالختبارة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  : (2) جدول

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة  العربي ةغة استخدام أعضاء هيئة تدريس الل  

 .باختالف الجنس  من وجهة نظرهم

درجة 

استخدام 

أعضاء 

هيئة 

تدريس 

غة اللّ 

 العربيّة

للناطقين 

بغيرها 

لطرائق 

التدريس في 

الجامعات 

 ةاألردنيّ 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 0.42 2.85 15 ذكور

34 2.067 0.046 
 0.55 2.50 21 إناث

لطرائق ة ة بين المتوسطات الحسابي  ( وجود فروق ذات داللة إحصائي  2ياُلحظ من الجدول )

غة  ة للناطقين بغيرها في الجامعات التدريس التي يسججججججتخدمها أعضجججججججاء هيئة تدريس الل  العربي 

ة ما يدل على وجود ( 2.067) من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس، إذ بلغت قيمة ت األردني 

( بين متوسججطي تقديرات أعضججاء هيئة تدريس α=0.05) ا عند مسججتوى الداللةفرق دال إحصججائي  

 لصالح الذكور. ة ت األردني  للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعا العربي ةغة الل  

ةغججة الل   هيئججة تججدريس ويمكن تفسججججججير ذلججك بججأن    ف تختلف يعملون بظرو الججذكور العربيجج 

ةغجججة عن الظروف التي تعمجججل فيهجججا هيئجججة تجججدريس الل    أو قجججد يعود إلى اختالف اإلنجججاث  العربيججج 

 سجججججججججه أعضجججججججججاء هيئجججة التجججدريس أو ربمجججا يعود إلى اختالف در  المسججججججتوى التعليمي الجججذي يجججُ 

 ( التي (Hussein, 1990غويجة وهجذه النتيججة تتفق مه دراسجججججججة حسججججججين تجدريس المهجارات الل  

 توصججججججلججت إلى وجود فرق في اسججججججتخججدام أعضججججججججاء هيئججة التججدريس للنججاطقين بغيرهججا لطرائق 

 التدريس يعزى إلى متغير الجنس. وتختلف مه دراسات كل من 

)Zaeton, 1995; Jubouri, 2004; Al obeidi, 2007; Duraes, 2010; Alhllaq, 

2014)  

للناطقين بغيرها الل غة العربي ة ه ال يوجد فرق في اختيار أعضجاء هيئة تدريس التي توصجلت إلى أن  

 لطرائق التدريس يعزى إلى متغير الجنس. 
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 الخبرة .ب

ة والرتب، لدرجة استخدام أعضاء هيئة المعياري  ة واالنحرافات المتوسطات الحسابي   ُحسبت

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم،  العربي ةغة تدريس الل  

 (3) يعزى إلى عدد سنوات الخبرة، كما هو موضح في الجدول

أعضاء هيئة تدريس ة لدرجة استخدام ة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  : (3) جدول

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم يعزى إلى  العربي ةغة الل  

 .متغير عدد سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 0.53 2.67 20 من خمس سنوات أقل

من خمس سنوات إلى ع ر 

 سنوات
10 2.59 0.53 

 0.57 2.66 6 سنوات فأكثر ع ر

ة بين المتوسججججطات الحسججججابية لطرائق التدريس ( وجود فروق هاهري  3) يالحظ من الجدول

للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة من  العربي ةغة التي يسججججججتخدمها أعضججججججاء هيئة تدريس الل  

وجهة نظرهم باختالف متغير عدد سجججنوات الخبرة، إذ بلغ المتوسجججط الحسجججابي لفئة الخبرة ع جججر 

(، وفي 2.67) )أقل من خمس سجججنوات( بمتوسجججط حسجججابي ( يليه فئة الخبرة2.66) كثرأسجججنوات ف

 ع ججججر سججججنوات( بمتوسججججط حسججججابي)من خمس سججججنوات إلى أقل من  المرتبة األخيرة فئة الخبرة

ة تم ة بين المتوسجججطات الحسجججابي  كانت هناك فروق ذات داللة إحصجججائي   ا(، ولمعرفة فيما إذ2.59)

 ( يبين ذلك.4) جراء تحليل التباين والجدولإ

 ة لدرجة ممارسة أعضاء هيئةتحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابي  : (4) جدول

من وجهة نظرهم  للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة العربي ةغة تدريس الل  

 .باختالف متغير الخبرة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

الدرجة 

 ةالكلي  

 0.926 0.077 0.022 2 0.044 بين المجموعات

   0.288 33 9.500 داخل المجموعات

    35 9.545 المجموح

ة ة بين المتوسججججطات الحسججججابي  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصججججائي  4) يالحظ من الجدول

للناطقين بغيرها في الجامعات  العربي ةغة لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الل  

ما ( 0.077األردني ة من وجهة نظرهم يعزى إلى متغير عدد سججنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة "ف")

( بين متوسجججججط تقديرات α=0.05) ا عند مسجججججتوى الداللةيدل على عدم وجود فرق دال إحصجججججائي  
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ة مجتمعة تعزى إلى للناطقين بغيرها في الجامعات األردني   العربي ةغة أعضجججججججاء هيئة تدريس الل  

 ة.متغير الخبرة التدريسي  

 ويمكن تفسججججججير هججذه النتيجججة إلى حرص الجججامعججات بججاسججججججتمرار على تحسججججججين خبرات 

ةغججة أعضجججججججاء هيئججات تججدريس الل    للنججاطقين بغيرهججا الجججدد من خالل إدخججالهم في دورات  العربيجج 

ةغججة حول طرائق تعليم الل    للنججاطقين بغيرهججا إلكسجججججججابهم خبرات ومهججارات تضججججججعهم في  العربيجج 

للناطقين بغيرها الذين سجججججبقوهم في خبرتهم  العربي ةغة زمالئهم أعضجججججاء هيئة تدريس الل   صجججججف  

غة مين للعمل في مجال تدريس الل  تقد  ة، وقد يعود أيضجججججا لل جججججروط الواجب توافرها للمُ التدريسجججججي  

 Khatib, 1990: )ةة، وهذه النتيجة تتفق مه دراسللناطقين بغيرها في الجامعات األردني   العربي ة

2007; Al obeidi,)  ه ال توجد فروق لعامل عدد سنوات الخبرة في اختيار إلى أن  التي توصلت

 طرائق التدريس واستخدامها.

 كاديميّةالرتبة األ .ج

ة والرتب، لطرائق التدريس التي المعياري  ة واالنحرافات المتوسججججججطات الحسججججججابي   ُحسججججججبت

للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة من وجهة  العربي ةغة يسججججتخدمها أعضججججاء هيئة تدريس الل  

 (.5) ، كما مبين في الجدولكاديمي ةنظرهم ، باختالف بالرتبة األ

التي يستخدمها أعضاء ة لطرائق التدريس ة واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسابي  : (5) جدول

للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم باختالف متغير  العربي ةغة هيئة تدريس الل  

 .كاديمي ةالرتبة األ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد كاديميّةالرتبة األ

 0.53 2.68 19 مدرس

 0.55 2.52 12 ستاذ مساعدأ

 0.44 2.81 5 ستاذ م اركأ

ة لطرائق التدريس ة بين المتوسججججطات الحسججججابي  ( وجود فروق هاهري  5) يالحظ من الجدول

للناطقين بغيرها في الجامعات األردني ة من  العربي ةغة التي يسججججججتخدمها أعضججججججاء هيئة تدريس الل  

 كاديمي ة، إذ بلغ المتوسججط الحسججابي لفئة الرتبة األكاديمي ةوجهة نظرهم، باختالف متغير الرتبة األ

وفي  (2.68) )مدرس( بمتوسجججججط حسجججججابي كاديمي ة( يليه فئة الرتبة األ2.81)أسجججججتاذ م جججججارك( )

ستاذ مساعد( بمتوسط حسابي كاديمي ةالمرتبة األخيرة فئة الرتبة األ  ا، ولمعرفة فيما إذ(2.52) )أ

تباين، ة تم إجراء تحليل الة بين المتوسججججججطات الحسججججججابي  كانت هناك فروق ذات داللة إحصججججججائي  

 ( يبين ذلك.  6) والجدول
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ة لدرجة ممارسة أعضاء هيئة تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابي  : (6) جدول

للناطقين بغيرها لطرائق التدريس في الجامعات األردني ة من وجهة نظرهم  العربي ةغة تدريس الل  

 .كاديمي ةباختالف متغير الرتبة األ

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

درجة استخدام 

 أعضاء هيئة

ة غ  تدريس الل

 العربي ة

للناطقين 

بغيرها لطرائق 

التدريس في 

الجامعات 

 ةاألردني  

 0.542 0.625 0.174 2 0.348 بين المجموعات

   0.279 33 9.196 داخل المجموعات

    35 9.545 المجموح

 ةة بين المتوسججججطات الحسججججابي  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصججججائي  6) يالحظ من الجدول

لطرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس الل غة العربي ة للناطقين بغيرها في الجامعات 

ما يدل ( 0.625، إذ بلغت قيمة "ف")كاديمي ةمن وجهة نظرهم باختالف متغير الرتبة األ األردني ة

( بين متوسججط تقديرات α=0.05) ة عند مسججتوى الداللةعلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصججائي  

للناطقين بغيرها في الجامعات األردنية من رتبة أستاذ م ارك  العربي ةغة أعضاء هيئة تدريس الل  

ة دني  للناطقين بغيرها في الجامعات األر العربي ةغة وبين متوسججط تقديرات أعضججاء هيئة تدريس الل  

للناطقين بغيرها في  العربي ةغة من رتبة أسجججججتاذ مسجججججاعد وبين متوسجججججط تقديرات هيئة تدريس الل  

للناطقين بغيرها، فال  العربي ةغة ة من رتبة مدرس السجججججتخدام طرائق تدريس الل  الجامعات األردني  

ةعالقججة لعججامججل الرتبججة األ ةغججة في اختيججار طرائق تججدريس الل   كججاديميجج  للنججاطقين بغيرهججا  العربيجج 

 واستخدامها.

والعضججو الذي  ،الذي يحمل رتبة مدرسهيئة التدريس عضججو ا إلى سججعي ويمكن تفسججير هذ

وذلك من  ،أكاديمي ةأن يضجه لنفسجه مكانة بين زمالئه األعلى منه رتبة  ،يحمل رتبة أسجتاذ مسجاعد

ستاذ م ا ستخدمها العضو الذي يملك رتبة أ ستخدام الطرائق التي ي فق رك وهذه النتيجة تت  خالل ا

ه ال التي توصجلت إلى أن  ( ,Zaeton, 1995 Lei, 2014; Alhllaq ;2007) مه نتائج دراسجات

 في اختيار طرائق التدريس واستخدامها. كاديمي ةتوجد فروق لعامل الرتبة األ

 التوصيات والمقترحات

 يوصي الباحثان في ضوء نتائج الدراسة باآلتي:

  على طرائق تدريس  العربي ةغة دورات تدريبية ألعضاء هيئة تدريس الل  أن تنظم الجامعات

 م. تعل  للناطقين بغيرها التي محورها المُ  العربي ةغة الل  
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   للناطقين بغيرها على وجو  اإلفادة من نتائج األبحاث  العربي ةغة حث  أعضاء هيئة تدريس الل

 ناطقين بغيرها وتطبيق ما يناسب منها. لل العربي ةغة ة بطرائق تدريس الل  والدراسات الخاص  

   للناطقين بغيرها في  العربي ةغة طرائق تدريس الل   إجراء المزيد من الدراسات فيما يخص

  .ةة والخاص  الجامعات الحكومي  

References (Arabic & English) 

 Abu-Melhim, A. (2009). Re-evaluating the Effectiveness of the 

Audio-lingual Method in Teaching English to Speakers of others 

languages. International Forum of Teaching and studies, 5(2):39-45. 

 Alhashme, A. & Ateah, M. (2009). Compared to the educational 

curricula in the Arab nation and the world. Alaen: University Book 

House.  

 Alfayoumi, K. (2009). Teaching methods used by teachers of the 

essential first stage in the teaching of reading for students in third 

grade in UNRWA schools in Jordan, Najah University Research 

Humanities magazine, 23 (4): 1029-1064. 

 Alobeidi, Z. (2007). Common methods of teaching the teaching of 

Arabic in the corresponding sections at Mosul University and its 

relationship with some variables. Journal of Research College of 

Basic Education. 4 (2): 1-24.  

 Alfozan, A. (2011). Highlights of Teachers of Arabic to non-native 

speakers. Riyadh: Arabic for all. 

 Aladwan, H. (2005). The effectiveness of my way translator and direct 

the development of my skills to listen and talk to the learners of the 

Arabic language to non-native speakers in Jordan. Master Thesis 

(unpublished), Amman Arab University, Amman, Jordan. 

 Assaf, N. (2015). Methods of Teaching Platform for teaching Arabic 

to non-Arabic speakers between theory and practice. Humanities and 

Social Sciences Studies, 42 (1): 155-164.  

 Ataih, M. (2008). Modern strategies in effective teaching. Amman: 

Serenity House Publishing and Distribution. 



 167ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن الهاشمي، وعزيزين صكر

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــ

 Altai, F.& Hayali, A.& Alobeidi, Z. (2006). Effectiveness and sound 

synthesis methods in verbal yield and expressive performance to the 

pupils the first grade in Nineveh province in Iraq. Educational 

Journal, 79 (20): 211-259.  

 Alsheikh, H. (2013). Teaching Arabic to non-native speakers. Irbid: 

The modern world of books. 

 Alsaeed, M. (1986). Development of methods of teaching living 

languages, Arab Journal of Education, 6 (1): 140-158.  

 Alhtaibat, A. (1997). Linguistic problems facing student's non-Arabic 

speakers in the official Jordanian universities in undergraduate. 

Master Thesis (Unpublished), Mutah University, Karak, Jordan.  

 Alhllaq, A. (2014). Teaching methods used by the faculty of the 

Amman Arab University for Graduate Studies and the members of the 

rationale for their use. Journal of the Federation of Arab Universities 

and Educational Psychology, 2 (12): 143-163. 

 Aldulaimi, T. (2014). Teaching in the Arabic language strategies, 

Irbid: The modern world of books. 

 Aljaafarh, A. (2011). Arabic language curricula and teaching methods 

between theory and practice. Amman: Arab community library. 

 Albayt University (2016). Arabic language to non-native speakers, 

Jordan. Available on the link:  

https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=100

031 Free on 2016/12/15 

 Alsamarrai, N. & Jawad, E. (2004). Basics methods of teaching Arabic 

language and the modern trends of the professors and students of the 

faculties of education and higher institutes for preparing teachers. 

Amman: Dar brothers. 

 ALJubouri, F. (2004). Common methods of teaching in the teaching 

of Arabic grammar at primary teachers. College of Basic Education 

Research Journal, 1 (3): 70-86.  

https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=100031
https://web2.aabu.edu.jo/faculties_site/arabic/index.jsp?site_no=100031


 "......ـ طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربيّة للـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 168

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Brown, H. (2000). Principles of Language Learning and Teaching. 4 

ed, NY.: Longman.   

 Brown, A. & Plains, A. (1982). Inducting Strategic Learning, Topics 

in learning and learning disabilities (2): 1-17 

 Black, D. (1994) Resolving Mysteries A Guide to Creative Problem 

Solving, Instructional Strategies Series, (17). 143-175 

 Duraes, G. (2010). Attitudes of teachers of Arabic as Foreign Language toward 

Methods of Foreign Language Teaching. (Unpublished), Doctoral 

Dissertation, the University of Kansas, America.  

 Daya, R. & Jamal, J. & Jaradat, M. (2015). Arabic language skills at 

the university level to non-specialists. Lebanon, United Arab 

Emirates: University Book House. 

 Hammad, K. & ALEid, I. & Forah, N. (2012). Arabic language 

teaching strategies. Gaza: Samir Mansour library. 

 Hayajneh, S. & Abu JELBAN, O. (2015). Introduction to Education. 

Amman: House Moataz. 

 Hussein, I. (1990). The relationship between attitudes of English teachers in 

Egypt toward methods of teaching English and selected demographic 

characteristics. Unpublished doctoral dissertation. George Washington 

university. D.C. 

 Ibrahim, A. (1982). A study on the Arabic language problems in public 

education. United Arab Emirates: Public administration curricula and 

textbooks. 

 Jubouri, S. (2001). The Effect of linguistic games in the development 

of the Arabic language skills when speaking to other. PhD thesis 

(Unpublished), Baghdad University, Baghdad, Iraq. 

 Khatib, R. (1990). Common methods of teaching Arabic grammar in 

the preparatory stage and its relationship with qualification and 

experience. Master Thesis (Unpublished), University of Jordan, 

Amman, Jordan.   



 169ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن الهاشمي، وعزيزين صكر

ـ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2018(، 1)32ــ

 Lei, Simon A. (2007). Teaching Practices of Instructors in Two Community 

Colleges in A Western State. Education, 128 (1): 148-160 

 Morgan. C. & Neil. P. (2006). Teaching modern foreign languages. London and 

New York: Routledge. 

 Malhm, S. (2001). The psychology of learning and teaching 

theoretical foundations and practical. Ed2, Amman: Dar march. 

 Maron, U. (2008). Teaching methods between theory and practice in 

the light of modern educational trends and teaching of the Arabic 

language in primary education. Tripoli: Modern Book Foundation. 

 Olaimat, M. (1989). Common teaching methods when teaching at 

Yarmouk University faculty members and their impact on the 

attainment of the objectives of university education. Research Journal 

of Aleppo series of Arts and Humanities, 16, 49-167.  

 Rashed, M. (1990). The Effect of the total physical response method 

versus the audio-lingual method on the rate of attainment in listening 

comprehension of Egyptian beginners of English as a Foreign 

language. Unpublished, Doctoral Dissertation, State University of 

New York, America. 

 Richards. J. & Rodgers. T. (1999). Approaches and methods in language 

Teaching. ed 15, the united states of America: Cambridge University Press. 

 Sunderland, J. (1997). Gender in EH classroom in power pedagogy 

and practice, Norman Wrey Oup. 

 Singh, S. & Srivastava, R. (2011). Teaching methodology for second language 

foreign language (English) acquisition. Confluence, 180-187. 

 Salamh, A. & Kherissat, S. & Sawafta, A. & Kotaite, U. (2009). 

General teaching methods applied to address contemporary. Amman: 

House of Culture. 

 The World Islamic Sciences & Education University (2016). Arabic 

language to non-native speakers, Jordan. Available on the link: 

http://www.wise.edu.jo Free on 2016/12/17 

http://www.wise.edu.jo/


 "......ـ طرائق التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربيّة للـــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 170

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 1)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Taamah, R. & Albandr, M. (2004). University education between 

reality and visions of development monitoring. Cairo: Dar Arab 

Thought. 

 University of Jordan. (2016). Arabic language to non-native speakers, 

Jordan. Available on the link: 

http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Home.aspx Free on 2016/12/11 

 Winner, E. (1996) Gifted Children. New York: Basic book Macmillan.  

 Yarmouk University (2016). Arabic language to non-native speakers, 

Jordan. Available on the link:  

https://www.yu.edu.jo/index.php/features/2016-04-20-09-02-46 Free 

on 2016/12/15 

 Zaeton, A. (1995). University teaching methods. Amman: Dar alshroq. 

 Zaeton, K. (2003). Teaching models and skills. Cairo: The world of 

books. 

http://centers.ju.edu.jo/en/ujlc/Home.aspx
https://www.yu.edu.jo/index.php/features/2016-04-20-09-02-46

