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امللّخص
تواجــه عمليــة التعليــم والتعّلــم للغــة العربيــة حتديــات كبــرية واملشــكلة األساســية هــي النزعــة التعليمــة التــي 
ــم  ــق التعلي ــا مــا وجــدت الدراســات الســابقة أن طرائ ــم. غالًب ــة للتعلي عــادًة تســتخدم فيهــا الطريقــة التقليدي
التقليديــة غــري مناســبة لتعليــم اللغــة العربيــة وأشــارت إىل أوجــه القصــور أو عــدم توظيفهــا مــن خــالل دراســة 
األســاليب املختلفــة. اهلــدف مــن تقديــم هــذا البحــث دراســة عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة بالشــكل الرتكيبــي 
إعتــامدًا علــی املنهــج الوصفي-املســحي. تكّونــت املجموعــة اإلحصائيــة هلــذه الدراســة مــن معلمــي وأســاتذة 
ــاًء  ــات بن ــار العين ــم إختي ــي عشــوائيًا بســيطًا وت ــة يف حمافظــة مهــدان. وكان اإلســتدالل اإلحصائ اللغــة العربي
عــى طريقــة G-Power لـــ 45 شــخًصا و مجــع البيانــات يف هــذه الدراســة معتمــدة علــی أداة اإلســتبيان -مــن 
ــّم اســتخدام منهــج حتليــل املضمــون لصّحــة االســتبيان. وقــد تــم  ــدًا. ت إعــداد الباحــث- املتكــّون مــن 24 بن
ــاخ  ــم اإلبــالغ عــن معــّدل ألفــا كرونب ــاخ وت ــة ألفــا كرونب ــات الداخلــی لالســتبيان بواســطة معادل ــم الثب تقيي
لثبــات وموثوقيــة اإلســتبيان )%86(. لتحليــل البيانــات، تــم اســتخدام املقاييــس اإلحصائيــة الوصفيــة بــام يف 
ذلــك التكــرار والنســبة املئويــة واملتوســط واالنحــراف املعيــاري واختبــارات كوملجروف_ســمرنوف و اختبــار 
يت )T( لعينــة واحــدة. تــم حتليــل البيانــات باســتخدام الربنامــج اإلحصائــي SPSS اإلصــدار 22. أظهــرت 
التطلعــات أّن بنــاًء عــى طريقــة التعليــم املتكامــل، تشــتمل طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة عــى اختيــار مكونــات 
ــة  ــروف املدرس ــة وظ ــه؛ حال ــم ورحابت ــدرة املتعل ــة، ق ــة العربي ــم اللغ ــدرة معل ــة؛ ق ــداف املتوقع ــا: األه منه
وحجــرات الــدرس؛ اإلمكانيــات والبنيــة التحتيــة ووســائط التعلــم وتوافــر الوقــت الــكايف.  بنــاًء عــى طريقــة 
ــة الوحــدة  ــة أيًضــا و وفقــًا  لنظري ــم الرتكيبــي، جیــب مراعــاة ثــالث فرضيــات يف تدريــس اللغــة العربي التعلي
ــة  ــة يف عملي ــادئ اللغوي ــة واملب ــادئ الرتبوي ــس؛ واملب ــم النف ــادئ عل ــاء بمب ــب االعتن ــة جی ــة العربي ــم اللغ لتعلي
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التمهيد

إّن هنــاك عــدَة لغــاٍت يف العــامل ُيمّثــُل تعليمها دوًرا مهــاًم يف جودة احلياة الشــخصية واالجتامعية 
ــري  ــدد كب ــی ع ــة عل ــة العربي ــل اللغ ــة. وحتص ــي العربي ــات ه ــذه اللغ ــدى ه ــة و إح والتعليمي
ــات،  ــذه املقّوم ــع ه ــة. فم ــات املهيكل ــدی اللغ ــا إح ــارًا بأهّن ــامل إعتب ــا يف الع ــن هب ــن الناطق م
مازالــت اللغــة العربيــة بالنســبة إلــی اللغــات األخــری غــري قــادرة علــی أن تفــرض نفســها يف 
اجلامعــات األخــری بمثابــة ختصــص علمــي، ومــا اســتطاعت هــذه اللغــة التكّيــف والتناســق 
ــذه  ــب ه ــامل (Storch & Aldosari, 2010)، فحس ــة يف الع ــة احلديث ــاليب التعليمي ــع األس م
الــرشوح جیــب التدقيــق يف عمليــة التعليــم والتعلــم للغــة العربيــة (Wekke, 2015)؛ بإعــادة 
النظــر يف واقــع تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة تتضــح لنــا الصــورة 
أّن هــذا الواقــع رغــم الــرورة واألمهّيــة التــي تناهلــا اللغــة يف النظــام التوبــوي اإليــراين فهــي 
غــري مرغــوب فيهــا )ايــامن زاده و عبــادي،1398(. ويف البلــدان األخــری أيضــًا تــربز ظاهــرة 
ضعــف اللغــة العربيــة عنــد الطــالب ويعتمــدون يف عمليــة التعليــم علــی الطريقــة التقليديــة 
(bin Samah et al, 2016). ويعتقــد طــه تومــور )2008( أيضــًا بــأّن واقــع تعليــم اللغــة 

العربيــة يف العــامل يعتمــد علــی الطريقــة التقليديــة للتدريــس. و تواجــه عمليــة التعليــم والتعّلــم 
للغــة العربيــة حتديــات كبــرية. فاملشــكلة األساســية هــي تكُمــُن يف النزعــة التعليمــة التــي نجــد 
فيهــا الطريقــة التقليديــة للتعليــم (bin Samah et al, 2016). و حــول تعليــم اللغــة العربيــة، 
هنــاك عــّدة مناهــج للتعليــم (Xuan & Mei, 2018). تــربز أمّهّيــة طريقــة التعليــم والتعلــم مــن 
هــذا اإلفــرتاض بــأّن طريقــة التعلــم أهــّم مــن املــواد التعليميــة. هنــاك حقائــق ماضويــة تعّلــل 
أســباب عــدم التفــّوق والنجــاح يف تعّلــم اللغــات األجنبيــة بضعــف املعرفــة عنــد املعّلمــن يف 
إختيــار أســاليب تعليميــة مناســبة وممتعــة، لقــد اثبتــت هــذه احلقيقــة أّن عــدم إختــاذ األســلوب 
املالئــم أّدی إلــی قنــوط ويــأس عنــد الطلبــة مــن تعلــم اللغــات األجنبيــة (Yusuf, 2018). و 
املناقشــة حــول ختطيــط املنهــج التدريــي الحيــدد بنقــل العلــم إلــی الطــالب فحســب بــل هيتــّم 
أيضــًا بكيفيــة إرشــادهم إلــی التعليــم الــذايت والبحــث العلمــي (AbiAad, 2011). و تتمثــل 
إحــدى طــرق حتفيــز الطــالب الذيــن أتقنــوا اللغــة العربيــة مــن األســاس أن متنــح الفرصــة هلــم 
لينقلوهــا أو يعلموهــا لآلخريــن (Abdul Razzak, 2016)؛ لذلــك، حَتفــز الطريقــة املناســبة 

الطــالب عــى مواصلــة عمليــة التعلــم.

كان التعلــم يعتــرب كاًل متامســًكا مــع إدخــال النظــرة الشــمولية و نظرّيــة "اجلشــطالتّية« يف حقــل 
ــه رفــض فصــل  ــّم في ــم كاًل متامســًكا وت ــرب التعل ــم، واســتلهاًما مــن النهــج املنظــوم اعت التعل
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ــور  ــع ظه ــا م ــدم كفاءهت ــة ع ــة العربي ــم اللغ ــق تعلي ــن طرائ ــد م ــرت العدي ــات. و أظه املكون
الشــمولية الرباغامتيــة. عــى ســبيل املثــال، أثبتــت طريقــة الرتمجــة النحويــة -التــي كانــت طريقة 
شــائعة يف حقبــة مــن الزمــن- عــدم كفاءهتــا يف خلــق القــدرة عــى التواصــل وفهــم اللغــة لــدى 
املتعلمــن )پروينــی، 1389(. تــم ختطيــط املناهــج لتحقيــق األهــداف، مــن أبســط هــدف إىل 
ــب  ــإّن اجلان ــة، ف ــة العربي ــادة اللغ ــا مل ــذا، وفًق ــًدا (Alnefaie, 2016). ل ــر تعقي ــدف األكث اهل
ــة عــى  ــم اللغــة العربي ــم. جیــب أاّل يقتــر دور معّل ــم والتعل ــة التعلي ــًا هــو طريق ــر تأهّب األكث
عــرض حمتــوی التعليــم فحســب بــل جیــب أن يكــون أيًضــا حمّفــزًا لتعّلــم اللغــة، وهــذا يتطلــب 
ــار  ــب اختي ــض، ويتطل ــا البع ــدى بعضه ــور ل ــه القص ــة أوج ــاليب لتغطي ــن األس ــة م جمموع
 Mohamed, Khouly & Saad,) هــذه الطريقــة قــدرة املعلــم املعرفيــة إلختــاذ أنســب طريقــة
ــبة  ــري مناس ــة غ ــم التقليدي ــق التعلي ــابقة أن طرائ ــات الس ــدت الدراس ــا وج ــا م 2012). غالًب

ــة  ــالل دراس ــن خ ــا م ــدم توظيفه ــور أو ع ــه القص ــارت إىل أوج ــة وأش ــة العربي ــم اللغ لتعلي
األســاليب املختلفــة. لذلــك فــإن الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو دراســة تعليــم وتعلــم اللغــة 
العربيــة بطريقــة متكاملــة مــن أجــل إزالــة أوجــه القصــور يف األســاليب التقليديــة والقديمــة 

للتعليــم. ويف هــذا الصــدد تكــون أســئلة البحــث كــام يــي:

الســؤال األّول: بنــاًء عــى مــرشوع التعليــم املتكامــل، مــا هــي القوائــم واملــؤرشات يف إختيــار 
طريقــة تدريــس اللغــة العربيــة؟

السؤال الثاين: ما هي فرضيات التعليم املتكامل لتعليم اللغة العربية؟

الســؤال الثالــث: وفقــًا لنظريــة الوحــدة، مــا هــي املبــادئ التــي جیــب مراعاهتــا يف تعليــم اللغــة 
العربية؟

الدراسات السابقة

حاولــت بعــض األبحــاث دراســة وحتســن جــودة مناهــج تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة منهــا 
دراســة الســيد تقــي زاده )1398( الــذي أظهــر مــن خــالل دراســة هنــج متعــدد التخصصــات 
يف جمــال تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة أنــه يبــدو مــن الواجــب امليــل إلــی اإلجتاهــات احلديثــة يف 
تكنولوجيــا التعليــم والتفكــري متعــدد التخصصــات التــي هبــام يتــم إزالــة التحديــد بــن جماالت 
املعرفــة العلميــة ويتــم تنظيــم فــرص التعلــم بأســاليب خمتلفــة بتوظيــف مناهــج متعــددة 
التخصصــات. وأظهــرت النتائــج أنــه يمكــن ذكــر التخصــص العلمــي والتفكــري متعــدد 
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التخصصــات كاســرتاتيجية لتعليــم اللغــة العربيــة و التــي توفر اخلــربات األساســية للمتعلمن 
يف عمليــة التعلــم.  ويصــل إلــی هــذه النتيجــة أن تعــّدد التخصصــات يؤكــد علــی إحّتــاد 
وتكاتــف العلــوم يف جمــاالت شــّتی و يزيــل قيــود ونواقــص النزعــة التخصصيــة يف جمــال تعليم 
وتعلــم اللغــة العربيــة، وتســتطيع أن توفــر إمكانيــات بحثيــة حديثــة للمجــاالت التعليميــة. و 
ــا  ــة بأهّن ــة العربي ــي اللغ ــة ملعلم ــربات احلياتي ــة اخل ــادي )1398( قضي ــامن زاده وعب درس ا إي
ــج املســتخلصة مــن  ــم إستكشــاف النتائ ــة. وت ــم اللغــة العربي أحــد أســباب عــدم كفــاءة تعلي
خــربات معلمــي اللغــة العربيــة فيــام يتعلــق بعــدم كفــاءة اللغــة العربيــة يف مخســة حمــاور رئيســة: 
ــع  ــة باملجتم ــق املتعلق ــن"، "العوائ ــة باملعلم ــق املتعلق ــالب"، "العوائ ــة بالط ــق املتعلق "العوائ
والثقافــة"، "العوائــق املتعلقــة بنظــام التعليــم وحتديــد مناهــج التعليــم "و " معوقــات التقييــم 
ــًا آخــر. و أظهــر نظــري منظــم وموســوي )1395(  ــوي "و أحــد عــرش موضوعــًا فرعي الرتب
بدراســة ونقــد الــدور الرتبــوي للصــورة يف كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا، بأّنــه 
مل يتــّم مالحظــة معظــم املعايــري املهّمــة واملؤثــرة لصــورة مناســبة للكتــاب املــدريس يف صــور 
كتــاب " تاريــخ األدب العــريب حلنــا فاخــوري " أو تكــون املالحظــة ضئيلــة. وانتقــد بروينــي 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــد منه ــة ونق ــالل دراس ــن خ ــارش م ــس املب ــلوب التدري )1389( أس
بشــكل مبــارش )دراســة حالــة: كتــب الدكتــور حســن خراســاين(. أظهــر Isan and May مــن 
خــالل دراســة الطريقــة املبــارشة لتدريــس اللغــة العربيــة يف كليــة Tangxin العربيــة )الصــن( 
أن مناهــج التدريــس مهمــة جــًدا يف تعليــم اللغــات األجنبيــة. هتــدف هــذه الدراســة إىل تبيــن 
طريقــة تدريــس اللغــة العربيــة بشــكل مبــارش يف الصــن وكيفيــة تنفيذهــا واملشــكالت التــي 
يواجههــا املعلمــون العــرب أثنــاء عمليــة التعليــم. وأظهــرت النتائــج أن مناهــج تعليــم اللغــة 
ــاه  ــلوب مزاي ــكل أس ــس، ول ــة التدري ــدي يف عملي ــلوب تقلي ــد أس ــددة وال يوج ــة متع العربي
وعيوبــه اخلاّصــة بــه وأن طريقــة التعليــم املبــارش مالئمــة جــّدًا إلدارة الصفــوف املدرســية للغــة 
العربيــة. بــّن يوســف )2018( أن األســلوب الرتكيبــي مناســب لتعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة 
ــة والقــرآن بطريقــة متكاملــة يف املدرســة  والقــرآن خــالل دراســة تعليــم وتعلــم اللغــة العربي
ــي  ــة الت ــًا للدراس ــة. ووفق ــة العربي ــم اللغ ــن تعل ــح لتحس ــض النصائ ــدم بع ــالمية، ويق اإلس
نّفذهــا هــارون أمحــد حممــد أمحــد وراواش )2016(، هنــاك عائقــان أمــام عمليــة تعلــم اللغــة 
العربيــة والتحــّدث هبــا ومهــا: "احلاجــز الداخــي " الــذي يشــري إلــی قيــود الطــالب أنفســهم 
و قيــود معرفــة ومهــارات املتعلمــن؛ و "احلاجــز اخلارجــي " الــذي يشــري إىل قيــود خارجيــة، 
مثــل عــدم وجــود بيئــة داعمــة وفــرص للتعلــم والتحــّدث باللغــة العربيــة. و يف هذه الدراســة، 
قــد واجهــت كلتــا الفئتــن مــن املتحدثــن بشــكل جيــد وبشــكل ضعيــف العوائــق الداخليــة 
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أكثــر مــن اخلارجيــة. كان لــدى املتحدثــن اجليديــن للغــة العربيــة مشــاكل خارجيــة أكثــر مــن 
املشــاكل الداخليــة، بينــام أظهــر املتحدثــون الضعفــاء عجــزًا داخليــًا مثــل عــدم الثقــة بالنفــس 
وعّزهتــا. و أظهــر آل بوســعيدي واآلخــرون )2016( بأّنــه يعتــرب املعلمــون الربامــج املصممــة 
كأداة فعالــة لتدريــج تعلــم الطــالب ومواجهــة تعلمهــم مــن خــالل دراســة تصــورات املعلمن 
لفّعاليــة إســتخدام برامــج تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة للتعليــم يف ســلطنة عــامن 
التــي هتــدف إىل تقييــم فّعاليــة تصميــم وتوظيــف برامــج جديــدة لتعلــم اللغــة العربيــة. و بــّن 
بــن ســامح واآلخــرون )2016( أن االســرتاتيجيات الفّعالــة لتعلــم اللغــة العربيــة، بمثابــة لغــة 
أجنبيــة، تشــمل طــرق التعزيــز والتفعيــل والتوظيــف مــن خــالل دراســة األســاليب الفّعالــة يف 
تعلــم اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة. وقــد قــام Veke (2015) بكيفيــة عمليــة التعليــم والتعلــم 
للغــة األجنبيــة )العربيــة واإلنجليزيــة( عــرب دراســة عمليــة تعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة. تــدّل 
نتائــج البحــث علــی أنــه تســتخدم املناهــج التقليديــة لتعليــم وتعلــم اللغــة العربيــة. وقــد درس 
ــة  ــم اللغ ــات تعلي ــة تقني ــالل دراس ــن خ ــا م ــة يف ماليزي ــة العربي ــة اللغ ــادي)2007( أمهي فري
العربيــة بمثابــة لغــة أجنبيــة يف ضــوء النظريــة البنائيــة، ويســتطلع الطرائــق املمكنــة إلكتســاب 

اللغــة العربيــة.

مراجعةاألدب النظري

تعــد املنهجيــة الرتكيبيــة واحــدة مــن أكثــر املنهجيــات شــيوعًا بــن املعلمــن فــی خمتلــف 
ــج مــن  ــري مــن احلــاالت لإلشــارة إىل مزي ــوع العــامل إذ ُيســتخدم مفهــوم الرتكيــب يف الكث رب
ــات و  ــد التعريف ــث تؤك ــات (Mwanza,2013) حي ــرتاتيجيات و املحتوي ــاليب و االس األس
ــاط  ــا نق ــة لدهي ــس اللغ ــة يف تدري ــاليب الفردي ــأن األس ــا ب ــي و عواقبه ــج الرتكيب ــاين للنه املع
ــا للصــف الــدرايس حيــث يلــزم  القــوة و الضعــف اخلاصــة هبــا كــام ال توفــر أساًســا ديناميكًي
ــج  ــذا النه ــاليب ألن ه ــذه األس ــن ه ــا يف أی م ــد نواجهه ــی ق ــاكل الت ــاًل للمش ــاج ح اإلندم
ــة التدريــس و النظــر يف العوامــل املوثــرة يف  ــة فعالــة يف عملي ــار منهجي يســمح للمعلــم باختي
نجاحهــا (Brown,2002)   إن التعلــم وفقــا هلــذه املنهجيــة ممتــع و مبــدع كــام يكــون مفيدا ألي 
. (Mwanza,2013)متعلــم بغــض النظــر عــن خلفيتــه االجتامعيــة و االقتصاديــة و تفضيالتــه

ال جیــوز إختيــار منهجيــة خاصــة للتعليــم العــام نظــرًا إلختــالف ظــروف التعلــم حيــث يوفــر 
  Kumarــد ــم. يؤك ــاليب التعل ــی أس ــاء عل ــدرايس بن ــف ال ــوع يف الص ــي التن ــج الرتكيب النه
ــن  ــام تتضم ــة ك ــم املختلف ــج التعل ــن مناه ــة م ــي مزجی ــة ه ــة الرتكيبي ــأن املنهجي  (1 :2013)ب
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إســتخدام الكثــري مــن أنشــطة التعلــم بامليــزات قــد تكــون خمتلفــة بســبب االفرتاضــات 
ــة  ــّرف Gao (2011: 1) املنهجي ــام يع ــس (Mellow, 2002) .ك ــددة يف التدري ــية املتع األساس
بأهنــا ليســت إنفراديــة بــل جتمــع بــن االســتامع و التحــدث و القــراءة و الكتابــة كــام تتضمــن 
ــب  ــس و التدري ــة بالتدري ــرارات املرتبط ــأن الق ــر ب ــث ُتظه ــف حي ــات يف الص ــض التدريب بع

ــة. ــة املرتبط ــر الرتبوي ــات النظ ــع وجه ــامل جلمي ــل و ش ــم كام ــى فه ــد ع تعتم

كــام يوضــح Wali (2009: 40) بأنــه جیــب أن يتمتــع املعلــم بحريــة اختيــار األســاليب و 
ــا  ــكٍل منه ــة فل ــم اللغ ــة لتعّل ــة مثالي ــد منهجي ــه ال توج ــدرايس ألن ــل ال ــراءات يف الفص اإلج
مزاياهــا و عيوهبــا اخلاصــة كــام جیــب أن يعلــم املدرســون بأنــه لدهيــم احلــق يف اختيــار أفضــل 
األســاليب نظــرا إلحتياجــات املتعلمــن و ظــروف التعلــم حيــث يمكــن هلــم إســتخدام 

ــة ــة عقلي ــة كعملي ــة الرتكيبي ــم. إّن املنهجي ــق أهدافه ــة لتحقي ــر مرون ــج األكث املناه

ــه  ــرة يف الصــف كــام لدي ــی العوامــل املؤث ــاره املــدرس نظــرا إل ــذي خيت تعتمــد عــى النهــج ال
احلريــة يف إختيــار األســلوب املناســب للمتعلمــن فيقــرر دمــج األســاليب املتعــددة لتحســن 

(Mwanza, 2017:57) .التعلــم

يتمثــل إبــداع املعلــم يف إدارة التعلــم يف الصــف الــدرايس النقطــة األولــی و األهــم يف عمليــة 
ــة يف الفصــل  ــة العملي ــوا قادريــن عــى مراقب التدريــس حيــث ُيطلــب مــن املدرســن أن يكون
ــا  ــر إمتاًع ــم أكث ــة التعل ــون عملي ــس لتك ــج التدري ــث مناه ــم حتدي ــب منه ــام يطل ــدرايس ك ال
ــون  ــم يك ــي أن املعل ــة ه ــة الثاني ــة .(Muslim,2020) و النقط ــالب باللغ ــامم الط ــادة اهت لزي
لديــه عقليــة متناميــة حــول التعليــم كــام ينبغــي للمعلــم اجليــد أال هيتــم بعقليتــه املتناميــة 
باســرتاتيجيات و أســاليب التعلــم فحســب كــام يلــزم عليــه دعــم عمليــة الطــالب التعليميــة. 
ــة.  ــة هــي أن يتــم تعديــل املحتويــات أو االســرتاتيجيات التعليمي  (Rissanen,2019)و الثالث

كــام يمكــن للمدرســن فــی تعليــم املهــارات اللغويــة باملنهجيــة الرتكيبيــة تعديــل املحتويــات 
ــة.  ــم اللغوي ــر مهاراهت ــم و تطوي ــالب للتعل ــد الط ــًزا عن ــر حتفي ــون أكث ــث يك ــم بحي بإبداعه
 (Muslim 2020)ثــم ال ينبغــي جتاهــل دور العالقــات احلميميــة بــن الطــالب و املعلــم 

. (Pennings, 2014)ــرية ــة و األخ ــة الرابع ــم كالنقط ــم للتعل ــم و حتفيزه ــادة اهتاممه لزي

يربــط النهــج الرتكيبــي جتــارب الفصــول الدراســية بأنشــطة احليــاة اليوميــة للمتعلمــن حيــث 
يســاعدهم عــى زيــادة املعــارف باســتخدام مــا يعرفونــه بالفعــل. تشــتمل مزايــا هــذه املنهجيــة 

علــی:
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األول: إهنــا عمليــة عقليــة للمعلــم حينــام يقــرر اختيــار جمموعــة مــن األســاليب املختلفــة يف 
تعليمــه.

الثــاين: توطــن الوظائــف التعليميــة اعتــامًدا عــى أســاليب التدريــس و تطبيقهــا و الفهــم الناتج 
. (Kumaravadivelu,2006)منها

الثالــث: يوفــر النهــج الرتكيبــي إمكانيــة تصحيــح األخطــاء يف هناية كل نشــاط تعليمــي ليمكن 
. (Mwanza, 2017:46)املعلــم و الطــالب عــى تصحيح أخطــاء زمالئهم و التعلــم منهــم

الرابــع: يتــم اختيــار أســاليب متعــددة تلبيــًة الحتياجــات املتعلمــن كــام لــن تكــون األنشــطة 
ــروف  ــب ظ ــاليب حس ــار األس ــة اختي ــم بحري ــع املعل ــج فيتمت ــذا املنه ــی ه ــة ف ــية ممل الدراس

ــالب. ــدى الط ــم ل التعل

و اخلامــس: إن النهــج الرتكيبــي واســع يغطــي مجيــع جوانــب املهــارات اللغويــة و النشــاطات 
التعليميــة املتعــددة.

فبالتــايل الطريقــة املتكاملــة للتعليــم هلــا: مــؤرشات، فرضيــات و مبــادئ حيــُث مــن شــأهنا ان 
متّهــد الطريــق لتعليــم العربيــة. فاملــؤرشات هــي اختيــار طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة: 

ــة و  ــة املتعلــم 4- حال ــة 3-قــدرة ورحاب 1-األهــداف املتوقعــة 2-قــدرة معلــم اللغــة العربي
ظــروف املدرســة و حجــرات الــدرس 5- اإلمكانيــات، البنيــة التحتيــة و وســائط التعلــم 6- 

توافــر الوقــت الــكايف.

والفرضيات هي الطريقة املتكاملة لتعليم اللغة العربية: 1- كل طريقة هلا مزية خاّصة هبا 
التي يمكن إعتبارها لتعليم اللغة العربية 2- كل طريقة هلا جوانب إجیابية يمكن أن تساعد 
يف حل املشكالت بشكل متناسق. 3- ال توجد طريقة مالئمة جلميع األغراض واملتعلمن 

واملعلمن والوسائط.

و اخريًا املبادئ هي نظرية الوحدة لتعليم اللغة العربية: 1-مبادئ علم النفس 2-املبادئ 
الرتبوية 3-املبادئ اللغوية

الطریقة

هــذا البحــث عبــارة عــن مســح مــن حيــث كيفيــة مجــع املعلومــات الوصفيــة و بحــث تطبيقــي 
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مــن جهــة اهلــدف والطبيعــة. وكانــت املجموعــة اإلحصائيــة هلــذه الدراســة مــن معلمــي 
ــات(  ــذ العين ــي )أخ ــتدالل اإلحصائ ــدان. كان االس ــة مه ــة يف حمافظ ــة العربي ــاتذة اللغ وأس
عشــوائيًا بســيطًا وتــم حتديــد حجــم العينــة بنــاًء عــى طريقــة G-Power لـــ 45 شــخًصا. مجــع 
البيانــات يف هــذه الدراســة كانــت قائمــة علــی أداة اســتبيان مــن إعــداد الباحــث يتكــون مــن 3 
أجنحــة: 1. مــؤرشات وقوائــم اختيــار طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة )18 بنــدًا(؛2. فرضيــات 
املنهــج املتكامــل لتعليــم اللغــة العربيــة )3 بنــود(؛ 3. قواعــد تدريــس نظريــة الوحــدة لتعليــم 
اللغــة العربيــة )3 بنــود(. يتكــون االســتبيان مــن 24 بنــدًا تــم ضبطهــا عــى مقيــاس ليكــرت 

اخلــاميس. و ُاســتخدم ملصداقيــة االســتبيان منهــج حتليــل املضمــون.

عنــد دراســة مصداقيــة املحتــوى، ُطلــب مــن ســتة خــرباء تقديــم وجهــات نظرهــم التصحيحية 
ــة  ــم مصداقي ــد تقيي ــه عن ــى أّن ــد ع ــام أك ــة. ك ــة فائق ــة ودّق ــة األدوات بعناي ــد دراس ــًة بع كتاب
املحتــوى، جیــب أن يؤخــذ باالعتبــار القواعــد النحويــة، واســتخدام الكلــامت املالئمــة، وأمهية 
األســئلة ووضعهــا يف املــكان الالئــق هبــا. وأخــريًا، متـّـت املوافقــة عــى االســتبيان مــع تعديالت 
طفيفــة. و تــّم اســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ لثبــات و موثوقيــة االســتبيان، و بعــد التنفيــذ 
ــّم  ــاخ وت ــا كرونب ــة ألف ــتخدام معادل ــخاص باس ــن األش ــة م ــى 15 عين ــتبيان ع ــي لالس البدائ
ــألداة،  ــة املناســبة ل ــی املوثوقي ــدّل عل ــة االســتبيان )%86( ممــا ي ــات وموثوقي ــالغ عــن ثب اإلب
أي أنــه كان اإللتحــام الداخــي بــن األســئلة مرتفعــًا ويف احلقيقــة كان تصــور املســتجيبن 
لألســئلة واحــدًا، لــذا النتيجــة تــدّل علــی أّن املوثوقيــة يف مســتوى جيــد. لتحليــل البيانــات، 
تــّم اســتخدام املــؤرشات اإلحصائيــة الوصفيــة بــام يف ذلــك الرســم البيــاين والتكــرار والنســبة 
ــار يت  ــمرنوف، وإختب ــارات كوملجروف-س ــاري واختب ــراف املعي ــط   واالنح ــة واملتوس املئوي
)T( لعينــة واحــدة. و تــّم حتليــل البيانــات باســتخدام الربنامــج اإلحصائــي SPSS اإلصــدار 

.22

عرض النتائج

مــن بــن عينــات املجموعــة اإلحصائيــة كان عــدد اإلنــاث 24 و يأخــذ النســبة )53.33 
%( و كان عــدد الذكــور 21 و يأخــذ النســبة )46.67 %(. ومــن إمجــايل عــدد العينــات، 5 
كانــوا مــن األســاتذة األكاديمــن و يأخــذ النســبة )11.11%( و 40 مــن املعلمــن ويأخــذ 
النســبة )88.89%(. و مــن إمجــايل عــدد العينــات، كان 10 مــن األفــراد حاصلــن عــى درجــة 
ــوس و يأخــذ النســبة )22.22%( و 27 شــخصًا حاصلــن عــى درجــة املاجســتري  البكالوري
و يأخــذ النســبة )60%( و 8 أشــخاص حاصلــن عــى درجــة الدكتــوراه و يأخــذ النســبة 
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.)%17.78(

املؤرشات يف تعليم اللغة العربية

كاآليت:  هــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  طريقــة  مــؤرشات  أن  تبــّن  الباحثــن  دراســات  إن 
ــة و  ــة املتعلــم 4- حال ــة 3-قــدرة ورحاب 1-األهــداف املتوقعــة 2-قــدرة معلــم اللغــة العربي
ظــروف املدرســة و حجــرات الــدرس 5- اإلمكانيــات، البنيــة التحتيــة و وســائط التعلــم 6- 

ــكايف. ــت ال ــر الوق تواف

الســؤال األّول: بنــاءًا عــى منهــج التعليــم املتكامــل، مــا هــي مــؤرشات وقوائــم اختيــار طريقــة 
تعليــم اللغــة العربيــة؟

اجلدول رقم )1( نتائج اختبار يت )T( لعينة واحدة عىل مؤرشات اختيار طریقة تعليم اللغة العربية

املتوسطاملؤرشات
اإلنحراف 

املعياري
t كّمية

درجة 
احلرّية

 املستوی 
الداللی

األهداف املتوقعة
3/931/048/45440/001

3/830/9148/64440/001قدرة معلم اللغة العربية
4/030/79912/26440/001قدرة ورحابة املتعلم

حالة و ظروف املدرسة و 
3/900/83510/22440/001حجرات الدرس

اإلمكانيات، البنية التحتية و 
3/910/8699/94440/001وسائط التعلم

4/010/78612/20440/001توافر الوقت الكايف
املعّدل النظری )الفريض(: 3

ــع  ــط   املتوق ــاوي )3/93( واملتوس ــة يس ــداف املتوقع ــؤرش األه ــط   م ــأّن متوس ــج ب ــدّل النتائ ت
)النظــري( يســاوي )3(؛ وتســاوي كّميــة T اخلاّصــة باملــؤرش املذكــور )8/45( وتــّم اإلبــالغ 
عــن املســتوی الــداليل اإلحصائــي الــذي تــم احلصــول عليــه عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يعــادل 
(P < 0/01). و تــدّل النتائــج بــأّن متوســط   مــؤرش قــدرة معلــم اللغــة العربية يســاوي )3/83( 

واملتوســط   املتوقــع )النظــري( يســاوي )3(، وقــد تــّم اإلبــالغ عــن كّميــة  Tاخلاّصــة بقــدرة 
معلــم اللغــة العربيــة بأهّنــا تســاوي )8/64( وعــن املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول 
ــؤرش  ــه عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يســاوي (P < 0/01). وتــدّل النتائــج بــأّن متوســط   م علي
اإلمكانيــات، والبنيــة التحتيــة ووســائط التعلــم كان يســاوي )3.91( واملتوســط   املتوقــع 
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)النظــري( يســاوي )3(. وقــد تــّم اإلبــالغ عن كّميــة T اخلاّصــة باإلمكانيات، والبنيــة التحتية 
ووســائط التعلــم أهّنــا تســاوي )9/94( وعــن املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه 
عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يســاوي (P < 0/01). تــدّل النتائــج بــأّن متوســط مــؤرش توافــر 
الوقــت الــكايف يســاوي )4/01( واملتوســط املتوقــع )النظــري( يســاوي )3(؛ وتســاوي 
كّميــة T اخلاّصــة باملــؤرش املذكــور )12/20( وتــّم اإلبــالغ عــن املســتوی الــداليل اإلحصائــي 
املحصــول عليــه عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يعــادل (P < 0/01). بــام أّن كّميــة T بالنســبة جلميــع 
املــؤرشات كانــت نســبة اخلطــأ ملســتوى الــداليل اإلحصائــي فيهــا أقــل مــن )0/01(، لذلــك 
يســتنتج أن املتوســط   التجريبــي خيتلــف اختالًفــا كبــرًيا عــن املتوســط   النظــري )الفــريض(. مــن 
ثّمــة حســب ارتفــاع املســتوی املتوســط التجريبــي بالنســبة للمتوســط النظــري فيمكــن القــول، 
أّن بنــاًء عــى طرائــق التعليــم املتكامــل، تشــمل مــؤرشات اختيــار طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة 
علــی: األهــداف املتوقعــة، قــدرة معلــم اللغــة العربيــة، قــدرة ورحابــة املتعلــم، حالــة وظــروف 
املدرســة واحلجــرة الصفيــة و اإلمكانيــات، والبنيــة التحتيــة ووســائط التعلــم وتوافــر الوقــت 

الــكايف.

فرضيات تعليم العربية

 تعتربالفرضيات فی تعليم اللغة العربية حجر االساس للطريقة املتكاملة وهَي عبارة عن: 
1- كل طريقة هلا مزية خاّصة هبا التي يمكن إعتبارها لتعليم اللغة العربية 2- كل طريقة 

هلا جوانب إجیابية يمكن أن تساعد يف حل املشكالت بشكل متناسق. 3- ال توجد طريقة 
مالئمة جلميع األغراض واملتعلمن واملعلمن والوسائط.

السؤال الثاين: ما هي فرضيات الطريقة املتكاملة لتعليم اللغة العربية؟

اجلدول رقم )2( نتائج اختبار يت )T( لعينة واحدة عىل فرضيات الطریقة املتكاملة لتعليم اللغة العربية

املتوسطالفرضية
اإلنحراف 

املعياري
t كّمية

درجة 
احلرّية

الداللة 
اإلحصائية

1- كل طريقة هلا مزية 
خاّصة هبا التي يمكن 
إعتبارها لتعليم اللغة 

العربية
4/100/93611/14440/001
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2 كل طريقة هلا جوانب 
إجیابية يمكن أن تساعد 

يف حل املشكالت بشكل 
متناسق.

4/080/89411/54440/001

3- ال توجد طريقة 
مالئمة جلميع األغراض 

واملتعلمن واملعلمن 
والوسائط.

4/010/95310/05440/001

املعّدل النظری: 3

أظهــرت النتائــج أن متوســط   الفرضيــة األوىل يســاوي )4/10( واملتوســط   املتوقــع )النظــري( 
يســاوي )3(. وتســاوي كّميــة T اخلاّصــة بالفرضيــة املذكــورة )11/14( وتــّم اإلبــالغ عــن 
 .(P < 0/01) أّنــه يعــادل (Sig = 0.001) املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه عــرب
أظهــرت النتائــج أن متوســط الفرضيــة الثانيــة يســاوي )4/08( واملتوســط املتوقــع )النظــري( 
يســاوي )3(. وتســاوي كّميــة T اخلاّصــة بالفرضيــة املذكــورة )11/54( وتــّم اإلبــالغ عــن 
 .(P < 0/01) أّنــه يعــادل (Sig = 0.001) املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه عــرب
أظهــرت النتائــج أن متوســط الفرضيــة الثالثــة يســاوي )4/01( واملتوســط املتوقــع )النظــري( 
ــالغ عــن  ــّم اإلب ــة املذكــورة )10/05( وت ــة بالفرضي ــة t اخلاّص يســاوي )3(. وتســاوي كّمي
 .(P < 0/01) أّنــه يعــادل (Sig = 0.001) املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه عــرب
بــام أّن كّميــة T بالنســبة جلميــع الفرضيــات كانــت نســبة اخلطــأ للمســتوى الــداليل اإلحصائــي 
ــا كبــرًيا عــن  فيهــا أقــل مــن )0/01(، لذلــك يســتنتج أن املتوســط التجريبــي خيتلــف اختالًف
املتوســط النظــري )الفــريض(. كذلــك وفقــًا إلــی أّنــه كان مســتوی املتوســط   التجريبــي أعــى 
ــاًء عــى طريقــة التعليــم املتكامــل، جیــب مراعــاة  مــن املتوســط   النظــري فيمكــن القــول أن بن

االفرتاضــات املذكــورة أعــاله يف تعليــم اللغــة العربيــة.

املبادئ لنظریة الوحدة لتعليم اللغة العربية

و هنــا نريــد أن نلقــي نظــرًة علــی املبــادئ يف نظريــة الوحــدة لتعليــم اللغــة العربيــة: 1-مبــادئ 
علــم النفــس 2-املبــادئ الرتبويــة 3-املبــادئ اللغويــة

ــة  ــا يف عملي ــب مراعاهت ــي جی ــادئ الت ــي املب ــا ه ــة، م ــدة النظري ــًا للوح ــث: وفق ــؤال الثال الس
ــة؟ ــة العربي ــم اللغ تعلي
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اجلدول رقم )3( نتائج اختبار يت )T( لعينة واحدة عىل مبادئ نظریة الوحدة لتعليم اللغة العربية

كّمية Tاإلنحراف املعيارياملتوسطاملبادئ
درجة 
احلرّية

الداللة 
اإلحصائية

3/951/038/73440/001 مبادئ علم النفس
3/931/28/63440/001املبادئ الرتبوية
3/840/9818/15440/001املبادئ اللغوية
املعّدل النظري: 3

تــدّل النتائــج إىل أن متوســط   مبــادئ علــم النفــس كان )3/95( واملتوســط   املتوقــع )النظــري( 
يســاوي )3(، وتســاوي كّميــة T اخلاّصــة باملبــدأ املذكــور )8/73( وتــّم اإلبــالغ عن املســتوی 
الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يعــادل (P < 0/01). دّلــت 
ــري(  ــع )النظ ــط   املتوق ــاوي )3/93( واملتوس ــة يس ــادئ الرتبوي ــط   املب ــی أن متوس ــج إل النتائ
اإلبــالغ  وتــّم  املذكــورة )8/63(  بالفرضيــة  اخلاّصــة   T كّميــة  وتســاوي  يســاوي )3(، 
 P <) ــادل ــه يع ــرب (Sig = 0.001) أّن ــه ع ــول علي ــي املحص ــداليل اإلحصائ ــتوی ال ــن املس ع
0/01). تــدّل النتائــج إلــی أن متوســط املبــادئ اللغويــة يســاوي )3/84( واملتوســط املتوقــع 

)النظــري( يســاوي )3(، وتســاوي كّميــة T اخلاّصــة بالفرضيــة املذكــورة )8/15( وتــّم 
اإلبــالغ عــن املســتوی الــداليل اإلحصائــي املحصــول عليــه عــرب (Sig = 0.001) أّنــه يعــادل 
(P < 0/01). بــام أّن كّميــة T بالنســبة جلميــع املبــادئ كانــت نســبة اخلطــأ للمســتوى الــداليل 

اإلحصائــي فيهــا أقــل مــن )0/01(، لذلــك يســتنتج أن املتوســط التجريبــي خيتلــف اختالًفــا 
كبــرًيا عــن املتوســط النظــري. وأيًضــا، نظــرًا إلــی ارتفــاع مســتوی املتوســط   التجريبــي بالنســبة 
إلــی املتوســط   النظــري، يمكــن القــول أنــه وفقــًا لنظريــة الوحــدة لتعليــم اللغــة العربيــة، جیــب 

مراعــاة مبــادئ علــم النفــس و املبــادئ الرتبويــة و اللغويــة يف التعليــم.

االستنتاج واملناقشة

يعتــرب تدريــس اللغــة العربيــة واللغــة الفارســية كلغــات ذات أمهيــة  خاصة يف العامل اإلســالمي 
)عباســی و زنگنــه، 1399(؛ ال ُتســتخدم اللغــة العربيــة للتواصــل البــرشي فحســب، بــل إهنــا 
لغة العبادة يف دين اإلسالم (Wekke, 2015) و هـــي مـــن اللغـــات األكثـــر انتشـــاًرا فی العـــامل 
وإحـــدى اللغـــات الرســــمية الســــت لألمم املتحــــدة )كارخانه و رمضانــی، 1399( و اللغة 
التــي يف أغلــب األوقــات تســتخدم عنــد املســلمن ويؤمــن هبــا مجيــع النــاس بأهّنــا اللغــة التــي 
 Boudelaa & Marslen-Wilson, 2013; Richard Hooker,) إجتباها اهلل ســبحانه وتعالی
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.(1999; Coffman, 1995 

و هنا وفق ما وجدنا من النتائج  بشأن أسئلة  الدراسة يمكننا القول :

 تشــمل مــؤرشات اختيــار طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة وفقــًا الســتنتاجات هــذه الدراســة يف 
طريقــة التعليــم املتكامــل علــی: األهــداف املتوقعــة؛ قــدرة معلــم اللغــة العربيــة، قــدرة املتعلــم 
ورحابتــه؛ حالــة وظــروف املدرســة والصفــوف املدرســية؛ اإلمكانيــات والبنيــة التحتيــة 

ووســائط التعلــم وتوافــر الوقــت الــكايف.

جیب أن يؤخذ بعن اإلعتبار ثالث فرضيات عند تعليم اللغة العربية: كل طريقة هلا مزية 
خاّصة هبا يمكن إعتبارها لتعليم اللغة العربية؛ كل طريقة هلا جوانب إجیابية يمكن أن تساعد 

يف حل املشكالت بشكل متناسق؛ ال توجد طريقة مالئمة جلميع األغراض واملتعلمن 
واملعلمن والوسائط.

جیــب مراعــاة مبــادئ علــم النفــس واملبــادئ الرتبويــة واملبــادئ اللغويــة يف التعليــم بنــاءًا علــی 
نظريــة الوحــدة لتعليــم اللغــة العربيــة.

تتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا ُوصــل إليــه يف أبحــاث يوســف )2018( بــن ســامح واآلخــرون 
)2016( وفريــادي )2007(. يمكــن القــول يف توضيــح هــذه النتيجــة أن مجيــع املناهــج مكملة 
لبعضهــا البعــض ويمكــن حتــى دجمهــا يف العمليــة التنفيذيــة، ألّنــه ال يوجــد منهــج مثــايل إاّل 
 MacArthur,) ــة ــة العربي ــم اللغ ــة تعل ــن فّعالي ــبة لتحص بمزيــج مــن املزايــا و اآلراء املناس
1997). يمكــن أن يكــون دور الطريقــة املتكاملــة فّعــال يف حتســن عمليــة التعلــم مــن خــالل 

دمــج جمموعــة مــن األســاليب التــي تســتطيع أن تكمــل بعضهــا البعــض أو عــى األقــل تقليــل 
ــذه  ــّجع ه ــم. تش ــن للتعل ــب املتعلم ــز و ترغي ــالل حتفي ــن خ ــا و م ــور فيه ــه القص ــبة أوج نس
الطريقــة معلمــي اللغــة العربيــة عــى إتقــان الطرائــق املختلفــة التــي تعتــرب فّعالــة وذات كفــاءة 

يف حتقيــق أهــداف تعلــم اللغــة العربيــة.

إّن اهــداف  منهــج التعليــم  الرتكيبــي هي:يتمثــل يف متكــن الطــالب مــن فهــم اللغــة بمهــارة 
االســتامع كهــدف مثــايل هلــذه العمليــة يليهــا متكــن املتعلمــن مــن املحادثــة كــام يعــد اهلــدف 
الثالــث مــن هــذا األســلوب هــو متكــن الطــالب باســتخدام قــوة البــر لقــراءة النصــوص 
العربيــة ثــم يليهــا اهلــدف الرابــع و هــو أن يتعلــم الطــالب اســتخدام مهــارات نحويــة 
و التعبــري عــن اجلمــل يف الكتابــة (Wahidah, Baroroh & Mukadam,2021 ). مبــادئ 
املنهجيــة الرتكيبيــة هــي كالتــايل: 1- االنتبــاه إلــی أن هنــاك عالقــة بــن التحفيــز والتعلــم 2- 
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جیــب أن يبــدأ مبكــرًا اســتخدام األلفــاظ يف اجلمــل 3- ال ينبغــي إهــدار الكثــري مــن الوقــت 
عــى التكــرار امليكانيكــي 4- جیــب أن يكــون تعليــم اللغــة متســقًا للخلفيــة العلميــة للمتعلــم 
ــب أن  ــًا(Gömleksiz, 2000) 6- جی ــة متزامن ــة األربع ــارات اللغوي ــس امله ــون تدري 5-ليك
ــة  ــه عملي ــم 8- تتج ــد املتعل ــًا عن ــة مطلوب ــم اللغ ــون تعل ــب أن يك ــة 7- جی ــم اللغ ــم بتعل هنت
ــأن  ــى ب ــي أن ننس ــرد 9- ال ينبغ ــي إىل املج ــن املوضوع ــب و م ــهل إىل الصع ــن الس ــم م التعل

.(Iscan,2017 ــن ــاً ع ــن (Barın,1994 نق ــن املتعلم ــة ب ــات فردي ــاك اختالف هن

 و تعتمــد العمليــة التنفيذيــة للتعليــم املتكامــل عــى بعــض االعتبــارات األساســية يف اختيــار 
ــة  ــل طريق ــار أمث ــى إختي ــادًرا ع ــم ق ــون املعل ــب أن يك ــة: جی ــداف املتوقع ــج: أّوالً األه املنه
لتحقيــق األهــداف املصّوغــة (Elbih, 2015). ثانيــًا قــدرة معلــم اللغــة العربيــة: فــإّن فاعليــة 
ســه يكــون مســاعدًا  تطبيــق الطريــق ختضــع ملقــدرة املعلــم. يمكــن إطــالع املعلــم علــی مــا ُيدرِّ
يف حــل املشــكلة. وعــادًة مــا تكــون العمليــة التدريســية أكثــر ســهولة عنــد املعلمــن املتمرســن 
املتقنــن للمناهــج التعليميــة (Fox &Alldred, 2015). ثالثــًا حالــة املتعلــم: األشــخاص ذوو 
قــدرات وذكاء وأرضيــة ومكانــة إجتامعيــة خمتلفــة لــذا عــادًة تصبــح كيفيــة اإلختيــار للطريقــة 
رابعــًا   .(Gregory, Walker, McLaughlin, & Peets, 2011) خمتلفــة  للتعلــم  املناســبة 
الظــروف: وتشــمل مواصفــات املبــاين املدرســية وحجــرة الصــف املــدريس وكذلــك أحــوال 
املعلــم واملتعلــم أثنــاء عمليــة تعلــم اللغــة العربيــة (Goldstein, 2016). خامســًا اإلمكانيــات 
والبنيــات التحتيــة ووســائط التعلــم التــي تســاعد علــی ســهولة عــرض املحتــوى واملعلومــات 
ــم  ــع للتعل ــد الداف ــا تزي ــا و عــى َترشــيد الطــالب ولفــت انتباههــم ممّ ــر وضوًح وجعلهــا أكث
 .(Domingos-Grilo, Reis-Grilo, Ruiz &Mellado, 2012 (Hill, 2015؛  بدورهــا 
ــاح  ــّم تعــّن الوقــت املت ــة التعليمــة إذا ت ــذ الطريق ــكايف: يمكــن تنفي ــر الوقــت ال سادســًا تواف
لتنفيــذ الطريقــة التعليميــة بــام يكفــي بحيــث يتــم بــه حتقيــق األهــداف بتوظيــف الطريقــة ويف 

.(Compton, 2009) ــدد ــت املح الوق

البــّد مــن اإلعــرتاف بــأن لــكل طريقــة إجیابياهتــا يمكــن إعتبارهــا ضمــن عمليــة تعليــم 
اللغــة العربيــة. وكل طريقــة هلــا جوانــب إجیابيــة وال توجــد طريقــة مالئمــة ومناســبة جلميــع 
األغــراض واملتعلمــن واملعلمــن والربامــج وأساســًا تتحــدد فّعاليــة طريقــة تعلــم اللغــة 
ــة  ــدة نزع ــة الوح ــرب نظري ــات (Murre-Van den Berg, 2016). و تعت ــدة موجب ــة بع العربي
لتعليــم اللغــة العربيــة التــي تنــص عــى أن اللغــة العربيــة وفروعهــا يف احلقيقــة جمموعــة كاملــة. 
ــق حقــل يف جتاهــل احلقــول األخــرى ألّن كل األجــزاء متالزمــة  وال ينبغــي أن يتســبب حتقي
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ــة  ــة الوحــدة هــي فكــرة الكتســاب مهــارات اللغــة العربي بعضهــا بعضــا وغــري منفكــة. نظري
 Volkovich et al,) ــة بغــض النظــر عــن أي فــرع ــم اللغــة العربي ــد تعلي ــّم جتليهــا عن التــي يت
ــة.  ــم خمتلف ــرتاتيجيات التعل ــون إس ــد تك ــن ق ــدة، لك ــة الوح ــي لغ ــة ه ــة العربي 2016). اللغ

والنقطــة اهلاّمــة امللفتــة للنظــر هــي أنــه تتــم عمليــة التعلــم علــی أســاس هــذه اإلســرتاتيجيات 
بشــكل متــوازن ومســتمر. فنظريــة الوحــدة لتحقيــق أهدافهــا هلــا مبــادئ بمثابــة منحــی لعمليــة 
ــة تعلــم اللغــة  ــدأ علــم النفــس: تؤكــد عملي ــة، (Yusuf, 2018). أّوالً؛ مب تعلــم اللغــة العربي
ــار  ــذا التّي ــی ه ــامدًا عل ــدة. وإعت ــة الوح ــار نظري ــهم بتّي ــالب ومحاس ــطة الط ــى أنش ــة ع العربي
هنــاك دافــع لتحســن احلــامس يف عمليــة التعلــم ألّنــه حيتــوي هــذا التّيــار علــی ميــزة التنويــع 
 Ahmad, Mahmoud &) وال يكــون روتينيــا و املعلــم املســتصوب هــو املعلم املبــدع والذكــي
Fink, 2016). جیــب تنميــة احلافــز لتعلــم اللغــة العربيــة باســتمرار مــن خــالل غــرس شــعور 

"نعــم أســتطيع " عنــد املتعلــم (Alruily, Ayesh &Zedan, 2016). يمكــن لنظــام التعليــم أن 
ــًا؛  ــة (Yusuf, 2018). ثاني ــم اللغــة العربي ــم والســّيام تعّل ــس الطــالب عــى التعل ــز وحيّم حيّف
ــم اللغــة العربيــة أن النصــوص التعليميــة  املبــادئ الرتبويــة: جیــب أن يعلــم املعلــم الــذي يعّل
ــر  ــم أكث ــة التعل ــون عملي ــطالتية. تك ــة الغش ــة النظري ــب مطالع ــا. جی ــا بعض ــرة بعضه متضاف
ظفــرًا إذا ُمزجــت بالرغبــة إليهــا. يتصــّور هكــذا أّن األصــول هــذه تــؤّدي إلــی تفــّوق يف عمليــة 
تعلــم اللغــة العربيــة بشــكل نافــذ. حتفيــز الطــالب لتعلــم اللغــة العربيــة مهــّم وجیــب أن يصــل 
الطــالب إىل درجــة مــن الثقــة بــأّن تعلــم اللغــة العربيــة ســتوّفر هلــم فوائــد عديــدة يف املســتقبل. 
ينبغــي علــی املعلمــن بــذل اجلهــود اجلّبــارة حتــی اليكــون تعلــم اللغــة العربيــة عســريًا؛ لــذا 
ــوم  ــه أن يق ــي علي ــل ينبغ ــط ب ــي فق ــوی التعليم ــرض املحت ــة ع ــة العربي ــم الغ ــس دور معل لي
بتحفيــز الطــالب علــی تعلــم اللغــة العربيــة. بيئــة التعلــم النموذجيــة هــي املــؤرش األســايس 
ــأّن اللغــة أفــكار تتمظهــر  ــة ب ــادئ اللغوي ــة: تــرشح املب ــادئ اللغوي ــًا؛ املب يف هــذا الصــدد. ثالث

شــفويًا ويتطلــب هــذا املبــدأ أداء لغــوي و يتــّم حتقيقــه يف قالــب اإلتصــال.
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چكیده

آمــوزش و یادگیــری زبــان عربــی بــا چالش هــای بزرگــی روبــه رو اســت.  مشــکل اصلــی، رویکــرد 
آموزشــی اســت کــه معمــوالً از روش ســنتی در تدریــس اســتفاده می کننــد. تحقیقات پیشــین روش های 
ســنتی آمــوزش را اغلــب بــرای آمــوزش عربــی مناســب ندانســته اند و بــا بررســی روش هــای مختلــف، 
بــه ناکارآمــدی و یــا نقایــص آن هــا اشــاره داشــته اند. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تدریــس زبــان 
ــن  ــاری ای ــۀ آم ــت. جامع ــی اس ــي - پیمایش ــش، توصیف ــود. روش پژوه ــی ب ــه روش تلفیق ــی ب عرب
ــی  ــورت تصادف ــری به ص ــد. روش نمونه گی ــدان بودن ــتان هم ــی اس ــاتید عرب ــان و اس ــش معلم پژوه
ــردآوري  ــزار گ ــد. اب ــن ش ــر تعیی ــاور، 45 نف ــی پ ــاس روش ج ــر اس ــز ب ــه نی ــم نمون ــاده و حج س
داده هــا در ایــن پژوهــش، پرســش نامۀ محقــق ســاخته شــامل 24 گویــه اســت. بــرای بررســی روایــی 
ــاخ  ــی پرســش نامه، از آلفــاي کرونب ــرای بررســی پایای ــوا اســتفاده شــد. ب ــی محت پرســش نامه، از روای
ــا از  ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ــد. ب ــزارش ش ــنامه )0/86( گ ــرای پرسش ــی ب ــه پایای ــد ک ــتفاده ش اس
ــای  ــار و آزمون ه ــراف معی ــن، انح ــد، میانگی ــي، درص ــامل فراوان ــی ش ــار توصیف ــاخص های آم ش
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــات ب ــد. اطالع ــتفاده ش ــه ای، اس ــك نمون ــی ت ــمیرنف، ت ــروف – اس کولموگ
SPSS نســخۀ 22 تحلیــل شــد. یافته هــا نشــان داد: بــر اســاس روش تدریــس تلفیقــی، بــرای انتخــاب 
روش تدریــس زبــان عربــی، مؤلفه هــا شــامل اهــداف پیش بینی شــده؛ توانایــی معلــم عربــی؛ توانایــی 
و ظرفیــت شــاگرد؛ وضعیــت و شــرایط مدرســه و کالس درس؛ امکانــات؛ زیرســاخت ها؛ رســانه های 
ــه  ــی، س ــوزش تلفیق ــاس روش آم ــر اس ــن، ب ــود. همچنی ــان ب ــودن زم ــترس ب ــری؛ و در دس یادگی
مفروضــه در تدریــس زبــان عربــی در نظــر گرفتــه شــود و بــر اســاس نظریــۀ واحــده بــرای آمــوزش 
ــی، اصــول روان شناســی، اصــول تربیتــی و اصــول زبان شناســی در آمــوزش لحــاظ شــود. ــان عرب زب
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Abstract

Teaching and learning Arabic language faces remarkable challenges. 
The main problem is the traditional method of teaching. Review of 
earlier studies showed that traditional method is not an appropriate 
approach to teaching and many studies indicated the inadequacy of this 
method. The main purpose of this study is addressing Arabic language 
teaching with an eclectic method. The research method of this study 
is descriptive survey. The population is Arabic language teachers at 
school and professors at universities in Hamedan province. Through 
simple random sampling method, 45 participants were selected and 
a researcher-developed sale was used to collect the dat. The scale 
contained 24 items. To evaluate the reliability Cronbach Alpha (.86) 
was calculated and to ensure the validity of this scale, content validity 
was examined.  Descriptive statistics (e.g. frequency, SD, means, T-test 
and Kolmogorov-Smirnov tests were conducted. SPSS 22 was used to 
analyze the data and findings showed that the factors to use eclectic 
method included teaching goals, Arabic language teachers’ capability, 
learners’ potential, classroom size and status, school atmosphere, 
equipment, facilities and infrastructures, learning media, and time 
availability. Also, based on nazhariyah al-wihdah theory for teaching 
Arabic language three hypotheses were considered in teaching Arabic 
language: psychology, linguistics and education principles must be 
takes into account in teaching Arabic language.      
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