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 حااأللاتجاهاااطلبة االلم ةااأهلاةتلهراايلاةتص ااأغلاإتكااايلة االل   ةر رااللللل
لاستإماهلاةم حىلاةت امةيلفيلاةتمصرسل

 *سحر عبد احلميد. د
 

 اةمةإي
تعرف اتجاهاا  لبباة لوباال اليلهاات اليروااص ا يغااإ للاة إ فبا  اة فا   هدفت هذه الدراسة إلى 

 .اليرواة ودمشق  حا اسيخدال المنحى اليفامب  ف  تدر س البلة اإل فبا  ةكباة 
اسااايبا ة تهااادتاا البايااااة لهاااااب اتجاهاااا  لبباااة لوباااال اليلهاااات اليروااااص اسااايخدل فااا  الدراساااة و 

، و تيضاام   حااا اساايخدال  المنحااى اليفااامب  فاا  تاادر س البلااة اإل فبا  ااةا يغاااإ للااة إ فبا  ااة 
وايااد  رت ااا  تو ما  ااا   إ جاواااا  تو ساابباا  ما ىاابة وااالمنحى اليفااامب  و لاااا  تمااات كاات هبااار   ( 33)

توافاق وشاد ، ) هااس لرةاة اجتجااه  حاهاا   ماسا تماماا مهاااب تطباهه ف  تدر س البلةاإل فبا  ة، 
تةر اات لبمهااااب معااامد  الغاادا و الابااا  الد مااة، إم  (توافااق، محا ااد، ج توافااق، ج توافااق وشااد 

لبمهااااب   Cronbach Alfa (08.0)واساايخدال معاللااة كرو بااا  تل ااا اماات ابااا  المهااااب وباام مع
 .وها معامت ابا  مناسب ألغراض هذا البحثكفت 

لبباة لوباال اليلهاات اليروااص ا يغااإ للاة إ فبا  اة فا   لالبا ولالبة م  / 26/وبلت هانة البحث
 شاافباج ةماااث لالبااا ولالبااة، /00/ملمشااق ماا  مجيمااث البحااث، البااالم هاادله كباااة اليرواااة وجامعااة

 .لالبا  (30)لالبة و(62)لببة لوبال اليلهات اليرواص ا يغاإ للة إ فبا  ة المداوما  فعد  منام
جتجاهاا  الطببااة  حاا اسايخدال المنحااى اليفاامب  فا  تاادر س كشا ت الدراساة ها  تهااد ر هاا  

ا  ألهماااااة اساااايخدال المنحااااى ، وتهااااد ر هااااا  ت ضاااا(2)ماااا  ال ااااه  ( 38.2)البلااااة اإل فبا  ااااة وباااام 
وتظااار   يااا    (..080)، وإمفا اااة تطباهااه وباام(38.3)اليفااامب  فاا  تاادر س البلااة اإل فبا  ااة وباام 

واااا  مياساااطا  لرةااااا   (0802)هااادل وةاااال فاااروا لالاااة إيغااااا اا هناااد م ااايا (  )اإليغاااا   
تعاال لميلاار  فبا  اةالطبباة  حاا اسايخدال المنحاى اليفاامب  فا  تادر س البلاة اإل تهد را  اتجاها  

 .الجنس
تاىاا  تخطااا اليادر س و بغت الدراسة فا  وااه هاذه النياا   إلاى هادل ما  الياىااا  منااا 

فاا  مهاارر اليرواااة العمباااة ج يغاااإ البلااة اإل فبا  ااة، وحاااث تياوااك همباااا  تاظااا  اليفاماات فاا  
ر  ااة يااة فا  مادارب اليروااة تدر س ماارا  البلة اإل فبا  ة األروث ف  اليرواة العمباة ف  ماا   تد

 .                                  العمباة ف  الماداج
                          

 .، سوريةجبامعة دمشق، كلية الرتبية* 
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 :خلفية الدراسة وأهميتها -1

التعليميدة،  لقد غدا منحى التكامل اهتماماً متجدداً؛ إذ أنَّ التكامل مل يكن منحى جديدداً علدى العمليدة
ومل يلدق   الوتدن سه در درجددة امهتمداي احلاليدة مددن البدا امل، وجد اا ادنداهيف، والتدددرين   العدامل الد  سا ددا 
  مطلع القرن احلادي والعشرين؛ فالتكامل وليد الالث األجري من القرن العشدرين الد ي عقددي فيدر العديدد 

صاصددم مددن الدددعول إا التكامددل   التعلددي ، تخيلددو مددت ر إج ويكدداد م"مددن ادددت راي العلميددة   هدد ا ا ددا ، 
، عدو " )والدعول إا أن تتبّنى متس اي التعلي  اجلامعم ه ا امجتاه إا جاسب متس اي التعلي  األجدر 

2002 ،252.) 
ر وجتلى اهتماي القائممل علدى الرتبيدة   الددو  ادتقدمدة   الددعول إا تومليدى ادنحدى التكداملم   تطدوي

ادندداهيف الدراسددية ددددارن القددرن احلددادي والعشددرين، وتطددوير اجتاهدداي إ ابيددة لددد  ادعلمددمل  ددو التجديددداي 
الرتبويدددددة، والعلتدددددة القائمدددددة بدددددمل من ومدددددة ادنددددداهيف الدراسدددددية الددددد  ت دددددت دي   تشدددددكيل   صدددددية الطالدددددب 

 .مناهيف تدرين اللغة المناه ومن بمل ه ه (Hargreaves &Moore,2000)ادعاصر
ويقصدددد بددددادنحى التكدددداملم   تدددددرين اللغددددة اسددددت داي اسددددرتاتيجياي تدددددرين تتددددي  للطلبددددة الددددرب  بددددمل 
مهداراي اللغددة األربددع مددن جهددة والتهكدري مددن جهددة هاسيددة، وربدد  هد ه ادن ومددة ادتكاملددة مددع  تويدداي ادندداهيف 

الدتعل  اللغدوي   امتصدا  الدراسية األجر  من جل  أسشطة لغويدة   ادامي اوتدو  اد تلهدة، وتومليدى 
 (.Shaw&Claudia,1996)و ل ادشكلي

وير  بعض ج اا ادناهيف والتدرين أن ادنهيف التكاملم هو منهيف منطقم لوجدود اتهداب بيندر وبدمل وتعلد  
اللغددددة سه ددددها؛ إذ تتو ددددد عددددد ه العلتددددة بددددمل فنددددون اللغدددددة األربعددددة وتعلدددد  الطالددددب اللغدددددة عدددد  مواتددددى  يدددددة 

 (.Auten, 1983)وطبيعية
وهنددددا  مددددن ين ددددر إا موعددددوا امجتاهدددداي علددددى أوددددا وسددددائل عددددرورية  درا  الواتددددع وتوجيددددر ال ددددلو ، 

، ويشدددددري  جدددددرون إا أن (2991، ساسدددددم)ويقرت دددددون وجدددددوه الن دددددر فيهدددددا وتقو هدددددا بدددددمل احلدددددمل وا جدددددر 
امجتاهدددددددددداي  اددددددددددل إ ددددددددددد  ادتغددددددددددرياي البددددددددددار ل    ديددددددددددد كهدددددددددداال طددددددددددرب التدددددددددددرين الدددددددددد  ي ددددددددددت دمها 

؛ وه ا يتطلب اجتيار اسدرتاتيجياي للتددرين وإعدداد ادعلمدمل (Temposon & Dass,2000)ادعلمون
ممدددن أهبتدددوا فدددداعليته    تشدددكيل اجتاهددداي إ ابيددددة لدددد  ادتعلمدددمل لت دددداعده    التحصددديل ادعدددر  وإتقددددان 

ستدائيف الدراسداي ال دابقة ادهاراي األمر ال ي يشري إا أمهية اجتيدار التكامدل   إعدداد ادعلمدمل مدن جدل  
 .  ا ادنحى

وتوسدددع  ددددديااً تطبيدددق ادنحددددى التكدددداملم   ادددددارن   البلدددددان ادتقدمددددة ،ومنهدددا   الوميدددداي ادتحدددددل 
ادنباقدة عدن الرابطدة   The Committee of Tenاألمريكيدة، و  هد ا ا طدار كدان اهتمداي جلندة العشدرل 

إذ أكددي اللجندة علدى عدرورل إجدراا  ،The National Education Associationالقوميدة للرتبيدة 
 (.Mason,1996)التكامل   ادواد الدراسية دا   ا ا جراا من أمهية   تنمية التهكري
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العروااة ولارا وأماي ه ا امهتماي العادم مبنحى التكامل يكاد يوجد غياه تاي  مدا   منداهيف ادددارن 
كددل ذلدد  إا ام ديدداد ادلحددود   أعددداد الطددله   اددددارن وداجددل ؛ ورمبددا ترجددع األسددباه    تدر  اااا

إم أن رؤيددة ادن مددة العربيددة للرتبيددة والاقافددة والعلددوي، ورؤيددة (. 2002، ال ددنبل)فصددو  الدراسددة   اجلامعدداي
مكتددب الرتبيددة لدددو  اللددييف العددرة كاسددن جليددة وواعددحة للتوجددر  ددو التكامددل   التدددرين، و ددو   ليدداي 

لح وأولويداي التغيدري   العقدود األوا مددن األلهيدة الاالادة الد  جداا فيهددا الت كيدد علدى أن تكدون الرتبيددة ا صد
مكتدب الرتبيدة العدرة ")تعطدم بدالا األمهيدة للتعلدي  ادتكامدل الد ي ذصدل   ذهدن اددتعل ...مشولية تكاملية "

لم   الدددوطن العدددرة كاسددددن ، ومدددا  صددددل مدددن تطبيقددداي للمنحدددى التكددددام(21، ص2000لددددو  اللدددييف، 
 ديااً وعلى سطاب عيق، فهم سورية كان التوجر  دجا  ادنحدى التكداملم   تددرين اللغدة ا سكليميدة مدن 

 .جل  مناهيف التدرين اجلديدل
ومل يكن امهتماي العدادم بالتكامدل علدى سدبيل ادصدادفة فقدد جداا تطبيقداً ألفكدار العلمداا والبدا امل؛ إذ 

إا فوائدد ادندداهيف التكامليدة     ددمل  Mathison & Freeman (1998)وفر ددان  توصدل ماهي دون
إا أن مههدوي Alleman (1993) الدتعل  لدد  الطدله، و   يدادل الدافعيدة لدديه  للدتعل ، ويشدري أليمدان

التكامددل يه دددم إا و ددددل ادعرفدددة وتكاملهدددا ممدددا ي ددداعد الطدددله علدددى فهددد  العلتددداي بدددمل جواسدددب ادعرفدددة 
 Frazes)شكل أكار عمقاً، وتكاد جتمع الدراساي الرتبوية علدى أن و ددل ادعرفدة تدتدي إا تعلد  أف دلب

&Rudniski ,1995 ) . 
وتنهيددد ها أ دددد اددددداجل البدددار ل   إعدددداد ، ويعدددد األجددد  بدددادنحى التكددداملم   إعدددداد ادنددداهيف الدراسدددية

نددر مددن التعامددل الطالددب إعددداداً متكدداملً ومتوا سدداً، وتمويددده مبن ومددة ا دعددارو والدد اي، وامجتاهدداي الدد   كى
 .(Uchida & et al.,1996)بوعم ومروسة، وإك ابر مهاراي امتصا  والتهاه  مع ا جرين

إا أن الدددرب  بدددمل فندددون اللغدددة ومهاراودددا يدددتدي إا  دددو  (Goodman, 1992)كمدددا يشدددري كودمدددان
أن منحددى اللغددة الكليددة يشددجع  (Nicholson,1996)الوملدائى اللغويددة لددد  الطلبددة، و يدد كر سيكول دون 

ادتعلمددمل علدددى أن يكددداملوا بدددمل عمليدددة الكتابدددة وعمليددداي الدددتعل  األجدددر ، إذ يبددددأ بددد درا  أن الكتابدددة تعددد  
 .التكامل بمل مهاراي اللغة األربع   ذاي الوتن

عية التعلي  ،وامرتقداا مب دتو  وتشري األحباث العلمية إا الدور ال ي تلعبر الطرب ادتكاملة     مل سو 
وهندددا  مدددن ين دددر إا التكامدددل علدددى أسدددر تقدددد  . product، والنددداتيفprocessالدددتعل  مدددن  يدددث العمليدددة 

ادعرفة      ومليهم على  كل مهاهي  متدرجة ومرتابطة تغطم ادوعوعاي اد تلهدة دون أن يكدون هندا  
، كمدا أملهدري ستدائيف بعدض الدراسداي (Muller , 1994)فصدل، أو تق دي  للمعرفدة إا ميدادين منهصدلة 

أن مواتددى معلمددم اللغددة مددن اسددت داي ادنحددى التكدداملم والطريقددة الكليددة   تعلدد  اللغددة جددااي متباينددة وأن 
 (.Tidwell & Stele, 1992)مبعارفه  الن رية وممارساو  الصهية مروالة هضا ا  معتقداو  

ال  أجريدن   كنددا بعندوان  Hargreaves&Moore(2000)وأملهري ستائيف دراسة هركرافن ومور
التكامدل والتعلددي  الصددهم، أن الدد اي التعليميددة ادتكاملددة والنشداطاي ادرتبطددة الدد  ينهدد ها الطلبددة    ددكل 

كمدددا ،  اموعددداي صدددغريل داجدددل غرفدددة الددددرن جتعلهددد  أتددددر علدددى تومليههدددا، وتطبيقهدددا جدددار   ددددود الصدددى
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لتعليميددددة وعددددم الطلبددددة مبددددا يقومددددون بددددر مددددن سشدددداطاي، وترتددددى مب ددددتوياي تعمدددق هدددد ه ا جددددراااي التعلىميددددة ا
 .تعلمه ، وتشكل لديه  اجتاهاي إ ابية  و التكامل مع ادناهيف اددرسية كمن ومة وا دل

ي 2911  مديندة سيويدور  سدنة Soodak & Martin (2994)  وأجدر  كدل مدن سدودا  ومدارتمل
ادنحى التكداملم   تددرين ادعدارو والعلدوي، طبقدن الدراسدة علدى دراسة ودو إا معرىفة فاعلية است داي 

معلمداً ومعلمدة يدرىسدون مدادد الدراسداي امجتماعيدة واللغدة ا سكليميدة لطلبدة الصدهمل ( 21)عينة متلهة مدن 
التاسدددع والعا دددر   أربدددع مددددارن  كوميدددة هاسويدددة، اسدددتغرتن الدراسدددة هدددلث سدددنواي   جل دددا اسدددت داي 

ر بنين على أسان مبادئ وم دتوياي التكامدل، و  اسدت داي اسدرتاتيجياي التددرين القائمدة و داي درسي
علددددى جهدددددد الطالددددب، ومشددددداركتر الهعالددددة، والعمدددددل ا مدددددوعم التعدددداو ، وطريقدددددة ادشددددروا، وعقدددددد  دددددواراي 
مل ومناتشدداي، ووملهددن العلتددة بددمل اللغددة والدراسدداي امجتماعيددة بصددورل جيدددل وروعددم الددرب  والتكامددل بدد

الددد اي اجلديددددل وال دددابقة للطلبدددة، وتوصدددلن الدراسدددة إا   دددن سدددوعم   أ دددا  التهكدددري، و دددو إ ددداة   
 .اجتاهاي ادعلممل ومواتهه  من است داي ادنحى التكاملم   التدرين

ال  أجريدن علدى معلمدم اللغدة ا سكليميدة   وميدة متشدغان  (Daniel,1995) لراسة لا اتوتوصلن 
يكدا، فيمددا يتعلددق باجتاهدداي ادعلمددمل  ددو اسدت داي الطريقددة الكليددة التكامليددة، وأهددر بعددض ادتغددرياي     أمر 

تشددكيل امجتاهدداي إا أن اجتاهدداي ادعلمددمل  ددو اسددت داي الطريقددة الكليددة التكامليددة كاسددن أف ددل لصددا  
 .ذوي ال اي الطويلة

الد  أجريدن   أمريكدا   (Feng & Gtheridg, 1993)وكشهن ستائيف دراسة كل مدن فيند  وكدمر 
عن وجدود تد هري إ داة لعامدل اجلدنن، وعامدل ادر لدة    ديدد م دتو  امجتداه وطبيعتدر  دو التددرين بدادواد 

 (.2002سصر،)ادتكاملة لصا  ا ساث، ولصا  التدرين باحللقة األوا
دولة البحرين هبددو تقدو  أداا ال  أجرين   ( 2991)وعلى الصعيد العرة كشهن ستائيف دراسة علم

التدددرين بالطريقددة التكامليددة عددن اينهددا  وتددد  م ددتو  أدائهدد    اسددت داي  مدرسددم اللغددة العربيددة دهدداراي
امسدرتاتيجياي التدري دية الل مدة لد ل ، كمدا أملهدري عددي وجدود فدروب دالدة   األداا التدري دم للمعلمدمل 

 .تعم  إا م تو  ال ل   تدرين اللغة
أهددر التكامددل اللغددوي ب التعبددري الكتدداة لددد  طالبدداي األو  الادداسوي   ( 2000)وتناولدن دراسددة  ددناب

الد   -األردن   مدرسة عمل جالوي الااسوية الشاملة للبناي، وتوصلن إا تهوب ا موعة التجريبيدة -اربد 
 ال   -ا موعة ال ابطة   اجتبار التعبري الكتاة  وذل  على -ق الطريقة التكامليةدن وفددرس

 .درسن مهاراي اللغة وفق الطريقة التقليدية بشكل منهصل
والد  وددو إا تقصدم  راا معلمدم ومدوجهم اددواد امجتماعيدة ( ي2002)كما توصلن دراسدة اليدا  

د العيندة   و  است داي ادنحى التكاملم   بناا وتدرين ادواد امجتماعيدة   دولدة الكويدن إا أن  راا أفدرا
كاسدددن متحه دددة مدددن اسدددت داي األسدددلوه التكددداملم   طدددرب التددددرين، وعدددمي ذلددد  إا الصدددعوباي الددد  
تددددواجهه    تنهيدددد  هدددد ا األسددددلوه الدددد  ترجددددع إا عدددددي تددددوافر أدلددددة ادعلمددددمل وعددددعى ا عددددداد، واترت ددددن 

 . وتقو  ادنهيف التكاملمالدراسة عرورل إعادل الن ر   ادناهيف وإعداد ادعل  حبيث يتمكن من فه  وبناا 
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الدددد  رصدددددي اجتاهدددداي معلمددددم اللغددددة العربيددددة   سددددلطنة عمددددان  ددددو ( ي2002)وتوصدددلن دراسددددة سصددددر
است داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة العربية   عوا عدد من ادتغدرياي إا أن  راا أفدراد العيندة كاسدن 

 . عها الدراسة إا ععى ا عدادمتحه ة من است داي ادنحى التكاملم   التدرين ،وترج
ومن اللفن للن ر   الدراساي القليلة ال ابقة على الرغ  مدن هبدوي فاعليدة ادنحدى التكداملم    يدادل 
التحصيل وتشكيل امجتاهاي ا  ابية وإتقان ادهداراي إم أن هد ا ادنحدى مل يلدق امهتمداي الد ي ي دتحقر 

ن والتدددريب   العددامل، فمددا تددما  البحددوث والدراسدداي تليلددة م بددل تددد مددن البددا امل وجدد اا ادندداهيف والتدددري
   ددود  -تكون سادرل ومعدومة   بعض ادناطق   اا  تدرين اللغدة ا سكليميدة   سدورية والدوطن العدرة

األمدر الد ي يددعو ، علول على أن النتائيف ال  أسهري عن بعض الدراسداي جدااي متنات دة -عل  البا اة
 .ميد من البحوث اديداسية والتجريبية  و  العوامل وادتغرياي ال  تتهر   كهاال ه ا ادنحىإا م

وتتكددد وهيقدددة ادعددايري دنددداهيف اللغددة ا سكليميدددة   مرا دددل التعلددي  مدددا تبددل اجلدددامعم   سددورية الددد ي  دددري 
ة احلاليدة وفقهدا أمهيدة العمدل مدن إعداد ادعل    دبلوي الت هيل الرتبدوي للتددرين وفقهدا، والد  أجريدن الدراسد

و ارل الرتبيددددة، )أجددددل تطددددوير أ ددددكا  الددددرتاب  والتكامددددل   ادددددادل الوا دددددل، وبددددمل ادددددواد الدراسددددية األجددددر  
2001.) 

ويتهدق ادنحدى التكدداملم الد ي يتددره الطالددب ادعلد    دبلدوي الت هيددل الرتبدوي وفقدر عددمن مقدرر طرائددق 
تصى بر مناهيف اللغة ا سكليمية   مرا ل التعلدي  مدا تبدل اجلدامعم   الدرب  تدرين اللغة ا سكليمية مع ما ت

والهكددر والعمددل، والتعلددي  واحليددال وفددق مبدددأ تكامددل الدد ل، إذ تشددكل الرتبيددة العمليددة ، بددمل الن ريددة والتطبيددق
 .(Faculty of Education,2010)اد ت  العملم لتطبيق ادعلوماي الرتبوية الن رية على أر  الواتع

وت تمد الدراسة احلالية أمهيتها لكووا تقو  منحى التكامل ال ي ترتكم علير منداهيف اللغدة ا سكليميدة   
مرا ددل التعلدددي  مددا تبدددل اجلدددامعم   مدجلتددر وعملياتدددر و رجاتدددر، وتقددوي عليدددر عمليدددة إعددداد مدرسدددم اللغدددة 

 .ه ا ادنحى   تدري ه  بعد الت ر  ا سكليمية   كلية الرتبية الل ين ستقع عليه  مهمة تطبيق
وتد د هدد ه الدراسدة   إطددار اجلهددود ادب ولدة   ميدددان تطدوير مندداهيف التعلددي  وإعدداد ادعلمددمل   سددورية، 
وتوسدديع تاعدددل اسددت داي طددرب التدددرين الدد  تقددوي علددى التكامددل، وامتددداداً واسددتكمامً للجهددود الدد  بدد لن 

بعددض الدددو  العربيددة، والدد  يتوتددع أن ت دده  بصددورل أو بدد جر    تطددوير  ومددا  الددن تبدد     هدد ا ا ددا   
 .ة العربية، و  مل سوعية التعلي الرتبي

نحدى التكامدل واستناداً إا ا راا واألفكار ال  وردي   مقدمدة هد ه الدراسدة والد  أكددي علدى أمهيدة م
  تشدددكيل مهددداراي التددددرين األساسدددية؛   تددددرين اللغدددة، وأمهيدددة متغدددري امجتاهددداي   التددددرين ومسددديما 

و شدددياً مدددع معدددايري منددداهيف اللغدددة ا سكليميدددة   مرا دددل التعلدددي  مدددا تبدددل اجلدددامعم   سدددورية والددد  تتكدددد علدددى 
اسرتاتيجياي التكامدل   التددرين؛ فد ن هد ه الدراسدة تت د  طريقهدا امتدداداً للبحدث   م دتو  امجتاهداي 

اي ادنحددى التكددداملم   تددددرين اللغددة ا سكليميدددة؛ إذ أنَّ البحدددث   الدد  تشدددكلن لدددد  الطلبددة  دددو اسدددت د
تقو  امجتاهاي  و است داي ادنحدى التكداملم   التددرين مل ي دبق القيداي بدر علدى م دتو  كليداي الرتبيدة 

وما يما   ديث العهد على الصعيد العرة، مما  عدل البحدث   هد ا  –   دود عل  البا اة  -  سورية 
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ا  ذو أمهيددة جاصددة، و دد ا ف سددر مددن ادتمددل أن ت ددد هدد ه الدراسددة هغددرل   هدد ا اديدددان، وتدددفع بالبحددث ا دد
 .جطول رائدل إا األماي

 :مشكلة الدراسة -2

اسطلتاً من ستدائيف البحدوث والدراسداي ال دابقة الد  أعلدن مدن  د ن التكامدل كمدنهيف وطريقدة   إعدداد 
لث سددنواي علددى تطبيددق منحددى التكامددل   تدددرين اللغددة ا سكليميددة   وتكددوين ادعلمددمل، و س ددراً د ددم هدد

سدورية ف سددر مدن األمهيددة مبكددان تقدو  تدددرين منحدى التكامددل   دبلددوي الت هيدل الرتبددوي، علدى اعتبددار أن هدد ا 
، ويشدكل مرتكدما أساسدياً لهل دهة (اجتصداص لغدة إسكليميدة)ادنحى أساسم   برساميف دبلوي الت هيل الرتبدوي 

 .علمم اللغة ا سكليمية   األس مة التعليمية ادعاصرلم
كما تنطلق مشكلة الدراسة من  كو  ادوجهمل الرتبويمل من عدعى اسدت داي معلمدم اللغدة ا سكليميدة 
للمنحى التكاملم   تدرين اللغة، ومن جل  إ دراو البا ادة علدى الرتبيدة العمليدة   ادددارن، وددا كاسدن 

ادنحددى التكدداملم    تواهددا وطرائددق تدري ددها، وتبعددر أي دداى اهتمدداي بددادنحى   مر لددة ادندداهيف تددد أدجلددن 
اجتصداص لغدة )ا عداد؛ كان التهكري ببحث علمم يهددو إا تقدو  اجتاهداي طلبدة دبلدوي الت هيدل الرتبدوي 

 . و است داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية( إسكليمية
مدا مدد  تشدكل اجتاهداي إ ابيدة : لدراسدة   ا جابدة عدن ال دتا  الدرئين ا دوب ل  تتحدد مشدكلة ا

 و است داي  ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليميدة لدد  طلبدة دبلدوي الت هيدل الرتبدوي اجتصداص لغدة 
 إسكليمية؟
 :أهداف الدراسة -3

 :ودو ه ه الدراسة إا ما ي د     
وي الت هيل الرتبوي اجتصاص لغدة إسكليميدة   كليدة الرتبيدة بدمشدق  دو تعرو اجتاهاي طلبة دبل -3-1

 .است داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية
ألمهيددة اسددت داي ادنحددى ( لغددة إسكليميددة)تقصددم العلتددة بددمل إدرا  طلبددة دبلددوي الت هيددل الرتبددوي -3-6

 .داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليميةالتكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية، وإمكاسية است 
 :أسئلة الدراسة -4

 :يتهرا عن ستا  مشكلة الدراسة األسئلة الرئي ة ا تية
 دو اسدت داي ادنحدى التكداملم  طلبة دبلوي الت هيل الرتبوي اجتصاص لغة إسكليميةما اجتاهاي  -4-1

 ربية ال ورية؟ا سكليمية   مدارن اجلمهورية الع   تدرين اللغة
اجتصدداص لغددة )هددل هنددا  علتددة دالددة إ صددائياً بددمل درجددة إدرا  طلبددة دبلددوي الت هيددل الرتبددوي  -4-6

ألمهيدددة اسدددت داي ادنحدددى التكددداملم   تددددرين اللغدددة ا سكليميدددة، ودرجدددة تقددددير إمكاسيدددة اسدددت داي (إسكليدددمي
 ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية ؟
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بدمل متوسد  درجداي طلبدة دبلدوي الت هيدل ( 0005)دالة إ صائياً عند م تددو   هل هنا  فروب -4-3
فيمدا يتعلدق باجتاهداو   دو اسدت داي  ادنحدى التكداملم   التددرين تعدم  ( اجتصاص لغة إسكليدمي)الرتبوي 

 ؟ (إساث/ذكور)إا متغري جنن الطلبة
 :حدود الدراسة -5

 : ة  إجراا ه ه الدراسة وفق احلدود ا تي    
 .يل الرتبوي اجتصاص لغة إسكليميةتتصري الدراسة على طلبة دبلوي الت ه -2-1
اتتصدددري عيندددة الدراسدددة علدددى طلبدددة دبلدددوي الت هيدددل الرتبدددوي اجتصددداص لغدددة إسكليميدددة  اددددداوممل  -2-6

 .2020-2009جل  العاي الدراسم 
 :طريقة الدراسة وإجراءاتها -6

 :جمتمع الدراسة وعينته -6-1

طالباً يشكلون مجيع طلبة دبلوي الت هيل الرتبوي اجتصاص لغة إسكليميدة ( 10)تمع البحث من يت لى ا
 .2020-2009اد جلمل جل  العاي الدراسم 

طالبددداً يشدددكلون مجيدددع طلبدددة دبلدددوي الت هيدددل الرتبدددوي اجتصددداص لغدددة إسكليميدددة ( 22)وت لهدددن العيندددة مدددن 
  .طالباً (21)طالبة و(25)ادداوممل فعلً منه 

 :أداة الدراسة -6-2

لقيددان  متدددر  أعدتددر البا اددة علددى غددرار مقيددان ليكددري كدد دالوهددم عبددارل عددن اسددتباسة مبقيددان  اسددم 
 ددو اسددت داي  ادنحددى التكدداملم   تدددرين اجتاهدداي طلبددة دبلددوي الت هيددل الرتبددوي اجتصدداص لغددة إسكليميددة 

 .اللغة ا سكليمية
عبددارل  اددل كددل وا دددل رأيدداً أو موتهدداً  إ ابيدداً أو سددلبياً ( 22)وتكوسددن امسددتباسة   صددوروا النهائيددة مددن 

ذو صلة بادنحى التكاملم و لياي تطبيقر؛ وروعم    ديد عباراي ادقيدان استمداا كدل منهدا دههدوي امجتداه 
وث والدراسدداي د ددو اسددت داي منحددى التكامددل   تدددرين اللغددة، وذلدد  بددالرجوا إا األده الرتبددوي والبحدد

 (.ال  عرعن   الدراساي ال ابقة   مقدمة ه ا البحث) ادعرفة العربية واألجنبية ادتا ة ومصادر
ورتبددددددن العبدددددداراي   امسددددددتباسة بصددددددورل عشددددددوائية، كمددددددا عددددددمنن عبدددددداراي سددددددلبية هددددددم ذواي األرتدددددداي 

وغطدن عبدداراي امسدتباسة اددامي   دة أساسددية جدااي مو عددة علدى النحددو . (22، 21، 2،1،20،21)
 :ا د
 .عباراي (5) امجتاه  و عرورل است داي التكامل بمل مهاراي اللغة   التدرين وي   -
، 5،20)ألرتداي عبداراي هدم ذواي ا (1) امجتاه  و إمكاسية تطبيق التكامل   تدرين اللغة، وي   -
22 ،22 ،21 ،21 ،29 ،22.) 

 .عباراي (2)  تدرين اللغة، وي  امجتاه  و التكامل مع ادقرراي الدراسية مواتى احليال   -
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 .عباراي (1) امجتاه  و است داي التكامل لتنمية التهكري   تدرين اللغة، وي   -
 .عباراي (20) امجتاه  و است داي التكامل يوفر  بيئة مناسبة لتعل  اللغة، وي   -
 .بارايع (5) امجتاه  و أمهية است داي منحى التكامل   تدرين اللغة، وي   -

و  صوغ عبداراي ادقيدان وفدق مقيدان  اسدم متددر  يقدين مدد  موافقدة الطلبدة علدى م دمون العبدارل، 
وتعطدى أربدع (أوافدق)وتعطدى  دن درجداي، و(أوافدق بشددل)ويتدر  موتى الطالبة على م دمون العبدارل مدن 

وتعطددى درجددة  (بددداً أوافددق أم)وتعطددى درجتددان،إا  (م أوافددق)وتعطددى هددلث درجدداي، و ( ايددد)درجدداي، و
( 225-22)ووفقداً لدزو ان الن دبية  د ا التددر  فد ن الدرجدة الداي الكليدة للطالبدة ككدل تدرتاوح بدمل . وا دل
 .درجة

ع ددواً (22)وللت كدد مددن صددل ية هدد ا ادقيدان  ى عرعددر   صددورتر األوليددة علددى هيئدة  كددي  متلهددة مددن 
. ندداهيف وطددرب التدددرين وعلدد  الددنهن والقيددان والتقددو مددن أسددات ل كليددة الرتبيددة بدمشددق، مددن اجتصاصدداي اد

و  عدوا . وطلب إليه   ديد مد  مشولية العباراي ألبعاد امجتاه   عدوا فل دهة التكامدل، وتددرين اللغدة
مل  دداي اوكمددمل أجريددن التعدددديلي ادطلوبددة، واعتدد  األجدد  مبل  ددداي اوكمددمل وإجددراا التعدددديلي 

أما معامل هباي ادقيدان فقدد  ى   دابر باسدت داي معادلدة كروسبدا  ألهدا .  ا ادقيانمباابة الصدب ادنطقم  
Cronbach Alfa، طالبداً مدن غدري عيندة الدراسدة مدن طلبدة ( 20)إذ طبق ادقيان   صورتر النهائيدة علدى

معامددل  وهددو( 0010) الدددبلوي   ال ددنة ال ددابقة لتطبيددق البحددث، وبلددا معامددل هبدداي ادقيددان هبدد ه الطريقددة
 .هباي مناسب ألغرا  ه ه الدراسة

 :املعاجلة اإلحصائية -6-3

لإلجابة عن أسئلة الدراسدة اسدت رجن ادتوسدطاي احل دابية وام رافداي ادعياريدة لتقدديراي الطلبدة عيندة 
، كمدددا اسدددت داي  ادنحدددى التكددداملم   تددددرين اللغدددة ا سكليميدددةالدراسدددة علدددى عبددداراي مقيدددان امجتددداه  دددو 

ي معامددل بريسددون مجتبددار العلتددة بددمل درجددة الشددعور ب مهيددة اسددت داي ادنحددى التكدداملم   تدددرين اسددت د
اللغدددة ا سكليميدددة، ودرجدددة الشدددعور ب مكاسيدددة اسدددت داي ادنحدددى التكددداملم   تددددرين اللغدددة ا سكليميدددة، كمددددا 

ادنحددى التكدداملم   اسددت دايللمقارسدداي بددمل اجتاهدداي الدد كور واجتاهداي ا سدداث  ددو ( ي)اسدت دي اجتبددار 
 .   تدرين اللغة ا سكليمية

 :منهج البحث يف الدراسة -6-4

 . لقد اعتمد   الدراسة منهيف البحث الوصهم التحليلم لتطابقر مع أهداو ه ه الدراسة
 :اليعر  ا  اإلةرا اة -

 د باددجل التكاملم وفق تعريى ددددددددددديقص : Integrated Approach   اااااااااااااااااااحى اليفامبااااااااااااالمن
تقددد  ادعرفددة    دد  ومليهددم علددى صددورل مهدداهي  متدرجددة مرتابطددة، : "Muller((1994, p40مددولر

تغطددددم ادوعددددوعاي اد تلهددددة دون أن يكددددون هنددددا  فصددددل أو تق ددددي  للمعرفددددة إا ميددددادين منهصددددلة وتقددددد  
ويتطلدب ذلد  ، الهصدل بدمل ادامي العلد  اد تلهدةادهاهي  وادبادئ ال  ترتكدم علدى و ددل التهكدري، وعددي 
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و  تعريددى  جددر يقصددد بددر إ دداد ". أن يكددون ادددنهيف تائمدداً علددى ت ددايا ومشددكلي واسددعة كالبيئددة والطاتددة
ويشدري مههدوي التكامدل إا و ددل ادعرفدة وتكاملهدا ممدا (. 2919ذيداه ،)علتة أفقية بمل الد اي التعليميدة 

، ويقددددي (Alleman,1993)العلتددداي بدددمل جواسدددب ادعرفدددة بشدددكل أكادددر عمقددداً ي ددداعد اددددتعل  علدددى فهددد  
ادددددنهيف التكدددداملم ب سدددداليب  ددددم  بددددمل اددددامي ادعرفددددة اد تلهددددة، وتراعددددم  اجدددداي ادتعلمددددمل، واجتاهدددداو ، 

Lake  (1997, p 12 ) وللمدنهيف التكداملم  درو  مدن الواجدب توافرهدا أوردهدا ليد . وميو  ، ومهداراو 
 :فيما يلم
 .وجود اموعة متداجلة من ادوعوعاي -
 .الت كيد على است داي ادشاريع -
 .تعل  ال  تت طى الكتاه اددرسماست داي مصادر ال -
 .إ اد العلتة بمل ادهاهي  -
 .مروسة   التطبيق -
 .مروسة   تشكيل اموعاي الطلبة -

كامددل   أهندداا عمليددة التدددرين منهددا مددداجل عديدددل تهيددد   إ ددداث الت (22، 2919)وأورد النجيحددم
 "است داي مدجل التدرين عن طريق الهريق "

تطبيددق اسددرتاتيجياي وطرائددق التدددرين الدد  تتددي  للطلبددة   : بددادنحى التكدداملم   هدد ه الدراسددةويقصددد 
دث امسدددتماا، والقدددراال، والتحددد) مواتدددى الدددتعل  والتعلدددي  فرصدددة الدددرب  والتكامدددل بدددمل مهددداراي اللغدددة األربدددع

وبينها وبمل موعوعاي ادقرراي الدراسية األجدر ، ومدع  يدال الطدله وجد او   ال دابقة، وذلد  ( والكتابة
 .من جل  تياي الطله بتنهي  أسشطة  تلهة  ري تطبيقها وفق  لياي وتقنياي ادنحى التكاملم

 Diploma for Educational Qualification( اجتصداص لغدة إسكليدمي)دبلدوي الت هيدل الرتبدوي

(English Major):    برسدداميف إعددداد تربددوي ددددل سددنة دراسددية وا دددل خي ددع  ددا الدد ين ذملددون إجددا ل
 اللغة ا سكليمية   كلية الرتبية  يت من ال ساميف مقرراي تربوية وسه ية ومن 

 . عمنها مقرر طرائق تدرين اللغة ا سكليمية
د أو التهيددت العقلدم لددد  الهددرد، والد ي يتكددون ويددن   مددن هددو  الددة مدن امسددتعدا" : Attitudeامجتداه 

جددل  جدد اي الهددرد ال ددابقة، و علددر ي ددل  سددلوكاً معيندداً وي ددتجيب بشددكل معددمل  ددو مجيددع األ دد اص 
 (.292، 2991،خبش) "اه بدرجة معقولة من الابايواأل ياا وادواتى ادتصلة هب ه احلالة، ويت   امجت

  ه ه الدراسة ب سر  الة من امستعداد والتهيت العقلم ادتكون لدد  طلبدة دبلدوي ويعرىو امجتاه إجرائياً 
 الت هيددل الرتبددوي مدددن اجتصدداص اللغددة  دددو  فاعليددة اسدددت داي ادنحددى التكدداملم   تددددرين اللغددة ا سكليميدددة
وسشاطاتر ادتمالة   تطبيق اسرتاتيجياي وطرائق التدرين ال  تتدي  للطلبدة   مواتدى الدتعل  والتعلدي  فرصدة 

وبينهدا وبدمل موعدوعاي ( امسدتماا، والقدراال، والكتابدة، والتحددث)الرب  والتكامل بمل مهداراي اللغدة األربدع
بقة، وذلدد  مددن جددل  تيدداي الطددله بتنهيدد  ادقددرراي الدراسددية األجددر ، ومددع  يددال الطددله وجدد او   ال ددا

 .أسشطة  تلهة  ري تطبيقها وفق  لياي وتقنياي ادنحى التكاملم
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 :نتائج الدراسة -7

توصددلن الدراسددة إا عدددد مددن النتددائيف ذاي الصددلة مبتغددرياي الدراسددة وفيمددا يلددم عددر   دد ه النتددائيف   
 :  عوا أسئلة الدراسة على النحو ا د

طلبدة دبلدوي مدا اجتاهداي  :"يدن  هد ا ال دتا  علدى مدا يلدم: سؤال الررئي  اوول نتائج ال -7-1
ا سكليميددددة     ددددو اسددددت داي ادنحدددى التكدددداملم   تددددرين اللغددددة الت هيدددل الرتبددددوي اجتصددداص لغددددة إسكليميدددة

 " مدارن اجلمهورية العربية ال ورية؟
يدان واسدت رجن ادتوسدطاي احل دابية ولإلجابة عن ه ا ال تا  تىلبن درجاي العبداراي ال دلبية   ادق

 حااا اساايخدال المنحااى وام رافدداي ادعياريددة لتقددديراي عينددة الدراسددة علددى كددل عبددارل مددن عبدداراي امجتدداه 
: وجددري مقارستهدددا مدددع ادعيدددار ادعتمددد   هددد ا البحدددث وهدددو. ، وعليهدددا اتمعدددةاليفااامب  فااا  تااادر س البلاااة

وال ددعيى أتدددل ، (2015-205٪ أو بددمل تقدددير15-٪50)وادتوسدد  بددمل( 2015٪ أو تقدددير 15)العددا  
مع التنوير إا أن تقدير الدرجاي   الددبلوي هدو ادعيدار الد ي   البنداا )؛ (205٪ أو أتل من تقدير50)من

٪ هدددو التقددددير 50٪ ومدددا فدددوب هدددو للتقددددير العدددا ، وتقددددير الرسدددوه أتدددل مدددن15عليدددر فتقددددير جيدددد جدددداً 
 (.٪15-٪50وس  بملال عيى،    مل كان التقدير 

وجاا الرتتيب التندا   للمتوسدطاي احل دابية لتقدديراي الطلبدة عيندة البحدث علدى عبداراي مقيدان امجتداه 
 (.2)أدال الدراسة كما هو مبمل   اجلدو  رت  

 (1)الجدو  ر م 
 اليرتاب الينا ل  لعبارا  اجتجاه  حا اسيخدال المنحى اليفامب  ف  تدر س البلة

 ا   الح اواة واج حرافا  المعاار ة الي  يا تااالمياسط وفق
ا حراف  مياسا العبار  ر م

 ترتاب معاارص

 2 0011 1021 العلمية للمادل استيعاة يعمق ا سكليمية اللغة تدرين   التكاملم ادنحى است داي أعتقدأن 2
 2 0012 1025 . العليا التهكري مهاراي الطالب لد  ينمم اللغة   التكامل على القائ  التعلي  أن أ عر 2
 2 0011 1022 . ا بداا إا يتدي اللغة تعل    التكامل أساليب است داي أن أعتقد 2
 1 0012 1022 .للغة أعمق فه  إا يتدي التكاملم بادنحّن التدرين أن أ عر 1
 5 0011 1021 .للغة با أف ل ا تهاد إا يتدي التكاملم بادنحّن التدرين أن أ عر 5
 2 2002 1022 .األربع ادهاراي فيها  ارن  ياتية مواتى   است دامها يتطلب اللغة إتقان أن أعتقد 2
 1 2029 1022 .األجر  اللغة مهاراي عن مبعم  لغوية مهارل تعلي  الصعب من أسر أعتقد 1
 1 0011 1022 .وترابطها  معرفته تكامل من الطلبة  كن التكاملم ادنحّن وفق اللغة تعلي  أن أعتقد 1
 905 0011 1022 .مرتاب  بشكل مهاراوا اتقان على الطلبة ت اعد التكوي  التقو  إجراااي أن أعتقد 9
 905 2002 1022 .األربع اللغة مهاراي تدرين   متكامل لدرن الت ط  أف ل 20
 22 0090 1021 .اللغة  و إ ابياً  اجتاهاً  الطلبة يك ب اللغة تدرين   التكاملم ادنحّن است داي أن أعتقد 22
 22 0015 1022 .اد تلهة التعل  مصادر مست داي مناسب أسلوه اللغة تدرين   التكاملم ادنحى أن أر  22
 22 0019 1022 .اللغة لتعل  مناسبة بيئة توافر على ت اعد التكاملم ادنحّن وفق التدرين أساليب أن أ عر 22
 22 2002 1022 . األربع اللغة مهاراي بمل تكاملية علتة دبوجو  أ عر 21
 22 0015 1002 .اليومية احليال بواتع ترتب  أوا اللغة مهاراي   التهكري أهناا   أ ن 25
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 22 0091 1002 . الهردية الهروب تراعم التكامل على تقوي ال  واألساليب الطرب أن أعتقد 22
 22 2029 1002 . احلدياة التقنياي مست داي مناسب أسلوه اللغة تدرين   التكاملم ادنحى أن أر  21
 21 0019 1005 . التعلي    التدرين طرب من غريها على التكاملية التدرين طرب است داي أف ل 21
 29 0091 1002 .التكاملم ادنحى وفق اللغة تدرين   أرغب 29
 20 0012 1002 .ادهاراي بمل التكامل تطبق مصهية أسشطة لتنهي  الطلبة توجير عرورل أر  20
 22 0092 2091 .متكامل بشكل دراستها ع  إم الطالب لد  وتتشكل تنمو م اللغوية ادهارل أن أعتقد 22
 22 0012 2095 والوجداسية وادهارية ادعرفية:التعل  جواسب يقين التكاملم ادنحى   التقو  أن أعتقد 22
 22 0012 2095 .مهاراوا إتقان   ي ه  األجر  وادقرراي اللغة بمل التكامل أن أ ن 22
 22 0012 2095 .التكامل منحّن باست داي درن ختطي  على تادر  ب س  أ عر 21
 25 2020 2090 .ال اد التعل  مهارل الطله لد  ينمم التكاملم ادنحى أن أعتقد 25
 22 0099 2011 . تكاملم بشكل اللغة مهاراي لتعلي  صهية  أسشطة تصمي  على القدرل لدي ب ن أ ن  22
 21 0092 2012 . التكامل أسان على تائمة ا سكليمية اللغة مناهيف أن أعتقد 21
 2105 2022 2050 .باحليال التعلي  رب  عن منهصل اللغة تعل    التكاملم ادنحى تطبيق أن أر  21
 2105 2021 2050 .م تقل بشكل الطالب لد  وتتشكل نموت اللغوية ادهارل أن أعتقد 29
 20 2021 2012 .التكاملم ادنحى وفق اللغة تدرين تقو    صعوبة أجد 20
 22 0099 2052 .التدرين   التكاملم ادنحى است داي   صعوبة أجد 22
 22 2002 2021 .صعبة عملية ةاد تله العلوي مع الرب  على تائمة  تكاملية لغوية سشاطاي تصمي  أن أر  22
 22 2021 2021 الطالب و ادعل  كاهل تاقل كبريل جهوداً  يتطلب التكاملم ادنحى باست داي التعل  أن أعتقد 22
  0830 38.2 العبااارا  مجيمعااة 
 حا اسيخدال أن متوسطاي تقديراي الطلبة على عباراي امجتاه ( 2)ل ظ من اجلدو  رت  ي

ا سكليمية جااي متباينة؛ إذ تراو ن متوسطاي تقديراي الطلبة  امب  ف  تدر س البلةالمنحى اليف
، كما (2020)،أي مبد  مقداره ( 1021 – 2021)عبارل متنوعة بمل ( 22)على عباراي ادقيان البالغة 

ويشكل ه ا ادتوس  ( 5)من ال قى ( 2012)بلا متوس  تقديراي الطلبة على فقراي ادقيان ككل 
أو تقدير ( ٪15)وه ه الن بة أكار من ادعيار ادعتمد   ه ه الدراسة وهو ( ٪ 1102)س بتر ما
 .، وتقع عمن التقدير العا (2015)

د تراو ددددن متوسددددطاوا بددددمل دددددددددددددددتارل، كاسددددن ددددددددددعب /22/ ادددددددددددوأملهددددري النتددددائيف أن أعلددددى التقددددديراي سالته
 ددعور الطلبددة ادعلمددمل ب مهيددة ادنحددى : ادقيددان والدد  تددن  علددى ، وسالتهددا مع دد  عبدداراي(1021– 2011)

التكاملم   استيعاه اددادل العلميدة وفهمهدا وام تهداد هبدا، وتنميدة مهداراي التهكدري وا بدداا، والدتعل  عد  
مواتدددى  ياتيدددة، والدددتعل  بالتكامدددل بدددمل مهددداراي اللغدددة األربدددع والت طدددي   ددد ا التكامدددل، وتكامدددل معددددارو 

ب وترابطهددا، وتشددكيل اجتاهدداي إ ابيددة لددد  الطالددب  ددو اللغددة، والشددعور ب مهيددة الت طددي  للتكامددل الطالدد
وتدددوافر بيئدددة تعليميدددة تعلميدددة مناسدددبة للتكامدددل، وتدددوفري الوسدددائل ومصدددادر الدددتعل  ادناسدددبة، وأسشدددطة مصدددهية 

 لتعلدي  صدهية  أسشدطة تصدمي  علدى مناسدبة، والتكامدل مدع ادقدرراي الدراسدية األجدر ، وا   دان بالقددرل
 . تكاملم بشكل اللغة مهاراي

وعندددد الن دددر   هددد ه العبددداراي الددد  سالدددن أعلدددى التقدددديراي يل دددظ أودددا  ادددل   مع مهدددا فهمددداً جيدددداً 
لصدائ  التكامددل وتقددديراً  دد ه الصددائ  الدد   تددا  هبددا، يدد   مددن جل ددا أمهيددة التكامددل وعددرورتر   تعلدد  
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طلباتدر وإ  اسداً بالقددرل علدى تطبيقدر؛ وهدو  ادل   املدر اجتاهداً إ ابيداً متقددماً مدن تبدل اللغة، واستيعاباً دت
 .طلبة دبلوي الت هيل الرتبوي  و است داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية

وهدم علدى التدوا  ،  دن عبداراي مدن ادقيدان(2012 -2052)و ا ي تقديراي متوسطة تراو ن بمل 
 :راي ال  تن  علىالعبا
 . التكامل أسان على تائمة ا سكليمية اللغة مناهيف أن أعتقد -
 .باحليال التعلي  رب  عن منهصل اللغة تعل    التكاملم ادنحّن تطبيق أن أر  -
 .م تقل بشكل الطالب لد  وتتشكل تنمو اللغوية ادهارل أن أعتقد -
 .التكاملم حىادن وفق اللغة تدرين تقو    صعوبة أجد -
 .التدرين   التكاملم ادنحى است داي   صعوبة أجد -

ولد  الن ر   ه ه العباراي ال  سالن التقديراي ادتوسطة يل ظ أودا  ادل تقو داً دنداهيف اللغدة احلاليدة 
 بد ن مدن  يدث بنيتهدا علدى أسدان التكامدل، والن در إا تعلد  اللغدة بشدكل منهصدل عدن احليدال، وامعتقداد

م تقل، والصعوبة   تطبيق ادنحدى   التددرين وتقو در؛  بشكل الطالب لد  وتتشكل تنمو اللغوية دهارلا
و  املهددا عبدداراي سددلبية  ددو التكامددل مددن جهددة، وإتددرار مددن جاسددب  جددر بدد ن مندداهيف اللغددة مل تددرب بعددد 

ددنه  مددن لتحقيددق أسشددطة ادنحددى التكامليددة، وأن تدددريبه  العملددم مل يصددله  إا اد ددتو   ا تقددا  الدد ي  كى
 .التدرين وفق ادنحى التكاملم وإجراا التقو  ادناسيب وفقر

وتشددري إا  الددة وسدد    ( 2021-2021)و ددا ي تقددديراي عددعيهة عبارتددان فقدد  كاسددن متوسددطاوا  
 :امجتاه بمل ال لبية وا  ابية وفق ادعيار ادعتمد   ه ه الدراسة، وتن  على

 .صعبة عملية اد تلهة العلوي مع الرب  على تائمة  تكاملية لغوية سشاطاي  تصمي أن أر -
 الطالب و ادعل  كاهل تاقل كبريل جهوداً  يتطلب التكاملم ادنحى باست داي التعل  أن أعتقد-

ولددد  الن ددر   هدداتمل العبددارتمل يل ددظ أوددا تعدد  عددن تصددمي  األسشددطة التكامليددة للتدددرين مددن جاسددب 
جهددود الكبددريل الدد  يتطلبهددا اسددت داي ادنحددى التكدداملم مددن تبددل ادعلدد ؛ ورمبددا يعددود تراجددع درجددة وتوصدديى لل

امجتدداه  دداتمل العبددارتمل إا أن التصددمي  م ددتو  متقدددي   إتقددان ادنحددى التكدداملم وهدد ا اد ددتو  مل يصددل 
ى   اديدددان حبيددث  كددنه  مددن إليددر طلبددة دبلددوي الت هيددل الرتبددوي، ومل يددت  إلدديه  التطبيددق الكددا   دد ا ادنحدد

تقدير جهود ادعلممل والطلبة ال  يتطلبها ه ا ادنحى دون التهويدل   تقدديرها مقارسدة بالنتدائيف التعلميدة الد  
 .يوفرها   إتقان الطلبة للمهاراي

ئيف وتتهدددق الن دددبة ادرتهعدددة   هددد ا البحدددث لتقددددير ادنحدددى التكددداملم   تددددرين اللغدددة ا سكليميدددة مدددع ستدددا
، و ودا  (Daniel,1995)، و دسدل  Feng & Gtheridg, (1993)دراسداي كدل مدن فيند  وكدمر 

 ،Hargreaves &Moore(2000)، و هركددرافن ومددورSoodak & Martin(1994) ومددارتمل
الد  توصدلن إا  دو إ داة   اجتاهداي ادعلمدمل ومدواتهه   Tidwell & Stele (1992) وتويدد  وسدتل

 & Mathisonى التكاملم   التدرين، كما تتهق مدع مدا أ دار إليدر ماهي دون وفر دان من است داي ادنح
Freeman (1998, 16) إا فوائد ادناهيف التكاملية     مل التعل  لد  الطله. 
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إذ  ( ي2002)و سصدر( ي2002)   مل جااي ستائيف ه ا البحث غري متهقة مع ستائيف دراس  اليدا  
ة لديهما متحه ة من است داي ادنحدى التكداملم   التددرين، ويرجعدان ذلد  إا تلدة كاسن  راا أفراد العين

 .التدريب
هدل هندا  علتدة دالدة إ صدائياً بدمل : يدن  هد ا ال دتا  علدى مدا يلدم :نتائج السؤال الثاني -7-2

م   ألمهيدددة اسدددت داي ادنحدددى التكدددامل(اجتصددداص لغدددة إسكليدددمي)درجدددة إدرا  طلبدددة دبلدددوي الت هيدددل الرتبدددوي 
 تدرين اللغة ا سكليمية، ودرجة تقدير إمكاسية است داي ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية؟

ولإلجابددددة عددددن هدددد ا ال ددددتا  اسددددت دي معامددددل بريسددددون مجتبددددار العلتددددة بددددمل درجددددة الشددددعور ب مهيددددة     
يدة اسدت داي ادنحدى التكداملم است داي ادنحى التكاملم   تددرين اللغدة ا سكليميدة، ودرجدة الشدعور ب مكاس

 (:2)  تدرين اللغة ا سكليمية، كما هو   اجلدو  رت  
 (6)الجدو  ر م 

 يا   معامت وارساج وا  لرةة الشعار ولهماة اسيخدال المنحى اليفامب  ف  تدر س البلة اإل فبا  ة، ولرةة الشعار 
   ةوإمفا اة اسيخدال المنحى اليفامب  ف  تدر س البلة اإل فبا

اج حراف  المياسا ج ىالة اجتجاه
 المعاارص

معامت 
 اجرتباط

م يا  
 الدجلة

  0012 2019 22 تهماة اسيخدال اليفامت ف  تدر س البلة اإل فبا  ة 
0021 

 
 0012 2011 22 إمفا اة اسيخدال اليفامت ف  تدر س البلة اإل فبا  ة *0000

 0005دا  عند م تو  * 
أن تيمة معامل ارتبا  بريسون مجتبار العلتة بدمل درجدة الشدعور ب مهيدة اسدت داي ( 2)يبمل اجلدو  رت  

ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية، ودرجة الشعور ب مكاسية اسدت داي ادنحدى التكداملم   تددرين 
يددة اسدددت داي ، وهدددو ارتبددا  إ ددداة تددوي بددمل درجدددة  ددعور الطلبدددة ب مه(0021)اللغددة ا سكليميددة،  تدددد بلغددن 

ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية، ودرجة الشعور ب مكاسية اسدت داي ادنحدى التكداملم   تددرين 
 (.0005)اللغة ا سكليمية،  وهم دالة إ صائياً عند م تو  

يب و كن ته ري ه ه النتيجة ب وا ت د عمن ا طار ادنطقم مستقا  أهر تدرين منحى التكامل والتددر 
علدى اسددرتاتيجياتر بصددورل سدريعة وفاعلددة   ميدددان تطبيقددر؛ وهد ا التوافددق يتكددد أمهيدة تدددرين منحددى التكامددل 
  مندداهيف دبلدددوي الت هيدددل الرتبددوي و تهعيدددل عمليددداي تدددريب الطلبدددة ادعلمدددمل علددى تصدددمي  مواتدددى تعليميدددة 

دره علددى اسددت دامر سدديولد اجتاهدداً تكامليددة   تدددرين اللغددة ا سكليميددة، ألن تدددرين ادنحددى التكدداملم والتدد
إ ابياً  وه وسيرتتب علير  يادل إمكاسية تطبيقر   مواتى تدري ية  يدة   تددرين اللغدة ا سكليميدة، و كدن 

ألمهيدة ( اجتصداص لغدة إسكليميدة)اعتبار العلتة ا  ابية ادرتهعة بمل درجة إدرا  طلبة دبلوي الت هيدل الرتبدوي 
كاملم   تدرين اللغة ا سكليمية، ودرجدة تقددير إمكاسيدة اسدت داي ادنحدى التكداملم   است داي ادنحى الت

تددددرين اللغدددة ا سكليميدددة إ دددارل إا اد دددتو  ا  ددداة لكهايدددة الطلبدددة   ادددا  اسدددت داي ادنحدددى التكددداملم؛ 
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 Hargreaves، وهركددرافن ومددور(2002)وتتهدق هدد ه النتيجدة مددع مددا توصدل إليددر كدل مددن سددلوي و سصدر
&Moore(2000) بدد ن كهدداال التدددريب   الرتبيددة العمليددة داجددل الكليددة وجارجهددا تتوتددى علددى أسدداليب

التددره والتددريب ادعتمدددل، ومدد  إتا ددة الهرصدة للطالددب ادعلد  ادشدداركة   إستدا  ادددواد والوسدائل والطدد  
مددن ( ي2002)دراسدة اليددا  كمدا تتكددد هد ه النتددائيف امتدرتاح الدد ي توصدلن إليهددا .والنشداطاي وادعاجلدداي

 . أجل إعادل الن ر   ادناهيف وإعداد ادعل  حبيث يتمكن من فه  وبناا وتقو  ادنهيف التكاملم
هدل هندا  فدروب دالدة إ صدائياً عندد : ين  ه ا ال تا  علدى مدا يلدم: نتائج السؤال الثالث -7-3

فيمددا يتعلددق ( ةاجتصدداص لغددة إسكليميدد)بددمل متوسدد  درجدداي طلبددة دبلددوي الت هيددل الرتبددوي ( 0005)م تدددو  
 ؟ (إساث/ذكور)باجتاهاو   و است داي  ادنحى التكاملم   التدرين تعم  إا متغري جنن الطلبة

اسدتودسن لتقدديراي الطلبدة علدى مقيدان امجتداه ( T)ولإلجابة عن ه ا ال تا   ى اسدت داي اجتبدار     
 (:2)اجلدو  رت   كما هو  ( إساث/ذكور)وفق متغري جنن الطلبة 

 (3)الجدو  ر م 
سيال ت وا  مياسا لرةا  اجتجاها   حا اسيخدال  المنحى اليفامب  ف  تدر س البلة  T يا   ا ياار 

 اإل فبا  ة وفق ميلار الجنس

اج حراف  المياسا ج ىالة اجتجاه
 المعاارص

  امة
T 

م يا  
 الدجلة

 0836 1801 0012 2092 30 با  ةتهماة اسيخدال اليفامت ف  تدر س البلة اإل ف
62 2012 0012 

 0842 0800 0012 2012 30 إمفا اة اسيخدال اليفامت ف  تدر س البلة اإل فبا  ة
62 2012 0029 

إةمال  اجتجاهاا   حاا اسايخدال  المنحاى اليفاامب  
 ف  تدر س البلة اإل فبا  ة

30 2019 0029 0826 0824 
25 2012 0022 

ا  أمهيددة اسددت داي التكامددل   تدددرين اللغددة ا سكليميددة الددواردل   عبدداراي امجتدداه، يبددمل اجلدددو  فهددم ادد
، وهددددم أصددددغر مددددن القيمددددة (2002)او ددددوبة إا متغددددري جددددنن الطلبددددة تددددد بلغددددن ( T)أن تيمددددة ( 2)رتدددد  

بددمل متوسدد  ( 0005)، وهدد ا يعدد  عدددي وجددود فددروب دالددة إ صددائياً عنددد م ددتو  (2092)اجلدوليددة البالغددة 
درجدداي تقدددديراي عيندددة الدراسدددة مدددن الددد كور، ومتوسددد  درجدداي تقدددديراي عيندددة الدراسدددة مدددن ا سددداث علدددى 
مقيدددان اجتاهددداي طلبدددة دبلدددوي الت هيدددل الرتبدددوي اجتصددداص لغدددة إسكليميدددة  دددو اسدددت داي ادنحدددى التكددداملم   

 .تدرين اللغة ا سكليمية
داي التكامدددل   تددددرين اللغدددة ا سكليميدددة الدددواردل   أمدددا   ادددا  تقددددير الطلبدددة لددددرجاي إمكاسيدددة اسدددت 

، وهددم (0011)او ددوبة إا متغدري اجلددنن تدد بلغددن ( T)أن تيمددة ( 2)عبداراي امجتدداه، يبدمل اجلدددو  رتد  
، وهدددد ا يعدددد  عددددي وجددددود فددددروب دالددددة إ صددددائياً عنددددد م ددددتو  (2092)أصدددغر مددددن القيمددددة اجلدوليددددة البالغددددة 

يراي عينة الدراسة من الد كور، ومتوسد  درجداي تقدديراي عيندة الدراسدة بمل متوس  درجاي تقد( 0005)
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من ا ساث على مقيان اجتاهاي طلبة دبلوي الت هيل الرتبوي اجتصداص لغدة إسكليميدة  دو إمكاسيدة اسدت داي 
 .ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية

تدرين اللغة ا سكليمية فقدد كاسدن درجداي  أما   إمجا  امجتاهاي  و است داي  ادنحى التكاملم  
او دددوبة دتغدددري اجلدددنن تدددد ( T)أن تيمدددة ( 2)تقدددديراي الطلبدددة مدددن اجلن دددمل متقاربدددة إذ يبدددمل اجلددددو  رتددد  

، وهدددد ا يعدددد  عدددددي وجددددود فددددروب دالددددة (2092)، وهددددم أصددددغر مددددن القيمددددة اجلدوليددددة البالغدددة (0022)بلغدددن 
رجداي تقدديراي عيندة الدراسدة مدن الد كور، ومتوسد  درجداي بمل متوس  د( 0005)إ صائياً عند م تو  

تقديراي عينة الدراسة من ا ساث على مقيان اجتاهاي طلبة دبلوي الت هيل الرتبدوي اجتصداص لغدة إسكليميدة 
 . و است داي  ادنحى التكاملم   تدرين اللغة ا سكليمية

الدد  أعلددن مددن  دد ن ادنحددى التكدداملم    و كددن ته ددري هدد ه النتيجددة اسطلتدداً مددن ستددائيف ال ددتا  األو 
تددرين اللغدة ا سكليميددة وفدق تقددديراي الطلبدة؛ ب وددا ت كيدد علدى فاعليددة ادنحدى التكدداملم للجن دمل معدداً؛ إذ 
أملهدددري النتدددائيف عددددي وجدددود فدددروب بدددمل ا سددداث والددد كور   تقددددير دور التكامدددل   تددددرين مهددداراي اللغدددة 

ابياً مست دامر   تدرين اجلن مل، دون جشية من عددي مناسدبتر أل ددمها؛ ا سكليمية، ويعد ه ا مت راً إ 
وتدد د هددد ه النتيجدددة مهمدددة   ادددا  تددددرين اللغدددة الدد  بيندددن العديدددد مدددن الدراسددداي تددد هري عامدددل اجلدددنن   
عمليدددة تعلمهدددا، كمدددا أن هددد ه النتيجدددة جدددااي مت دددقة مدددع جاصدددية ادنحدددى التكددداملم الددد  تتهدددق مدددع طبيعدددة 

بددد ن اددددنهيف Alleman (1993)وبنيدددة دماغدددر وعلتددداي التكامدددل بينهدددا الددد  أ دددار إليهدددا ألددديمنا س دددان 
 التكاملم يقدي ب ساليب تراعم  اجاي ادتعلممل، واجتاهاو ، وميو  ، ومهاراو ،

Feng & Gtheridg (1993 )وختتلى ستائيف ه ه الدراسة عن ستائيف دراسة كل مدن فيند  وكدمر 
إ اة لعامل اجلدنن،    ديدد م دتو  امجتداه وطبيعتدر  دو التددرين بدادواد ادتكاملدة  ال  بينن وجود ت هري

 .لصا  ا ساث
وختل  البا اة بنتيجة مهادها أسر على الرغ  من  داهة تطبيدق ادنحدى التكداملم سدواا   ادا  ا عدداد 

مندداهيف تدددرين اللغددة ا سكليميددة   الن دري والعملددم   دبلددوي الت هيددل الرتبددوي اجتصدداص لغدة إسكليميددة أو   
و ارل الرتبية، فقد تبمل أن لد  الطلبة ادعلممل اجتاه إ ابياً  وه، وه ا مت ر إ داة  ليدة تطبيقدر علدى الدرغ  
من جشية الطلبة من الت طي  لر وتطبيقر، وه ا اللل  كدن أن يعداب بالتوجدر  دو تطدوير عمليداي تددريب 

 .ا ا  الطلبة وإعداده    ه ا
 :التوصيات واملقرتحات -8

 :  عوا النتائيف ال  توصل إليها البحث توصم البا اة با د 
دعول القدائممل علدى بدراميف دبلدوي الت هيدل الرتبدوي   كليداي الرتبيدة للهتمداي بدادنحى التكداملم  -1-.

 .من جل  إدجا  توصيى س ري للمنحى وتطبيقاتر   تدرين اللغة ا سكليمية
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توصدديى ختطددي  التدددرين   مقددرر الرتبيددة العمليددة مجتصدداص اللغددة ا سكليميددة، حبيددث تتوعدد   -6-.
عمليداي تومليددى التكامددل   تدددرين مهدداراي اللغددة ا سكليميددة األربددع   الرتبيددة العمليددة   مواتددى تدري ددية 

 . ية   مدارن الرتبية العملية   اديدان
ن اللغددة ا سكليميددة   مرا ددل التعلددي  ماتبددل اجلددامعم   و ارل دعددول القددائممل علددى مندداهيف تدددري -3-.

الرتبية للهتماي بادنحى التكاملم من جل  إدجا  توصيى س ري للمنحى التكاملم وتطبيقاتدر مدن جدل  
 .أسشطة كتاه الطالب وادعل 
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 املراجع

 :املراجع العربية
عدددددا  للعلدددددوي الطبيعيدددددة للمر لدددددة الااسويدددددة   عدددددوا الكهايددددداي التددددددرين اله (.2991) .خبدددددش، هالدددددة -

 .مطابع الشرب: القاهرل .التعليمية
اسدددددرتاتيجية مقرت دددددة  عدددددداد ادعلددددد  العدددددرة   القدددددرن احلدددددادي (. 2991) .أمحدددددد  مدددددود، الطيدددددب -

جامعددة كدداسون أو ،   20-1ورتددة عمددل تدددمن   مددت ر اجتاهدداي الرتبيددة و دددياي اد ددتقبل مددن والعشددرين، 
 .م ق  ، ال لطان تابون

 راا معلمددم ومددوجهم ادددواد امجتماعيددة  ددو  اسددت داي األسددلوه (. 2002) .اليددا ، عبددد الكددر  -
التكاملم   بناا وتدرين مدنهيف اددواد امجتماعيدة للصدهمل األو  والادا    ادر لدة الااسويدة بدولدة الكويدن، 

 .(22)، 22، ا لة الرتبوية، جامعة الكوين
ادركدم العددرة ) -امسدرتاتيجياي والكهايداي–تكدوين معلمددمل مهنيدمل (. 2911) .ساسدم، سدور الددين -

 .، دمشق(مرتج : للتعريب والرتمجة والت ليى والنشر
فاعليدددة منحيدددم التكامدددل والتعددداون   ادشدددروعاي   تشدددكيل امجتاهددداي (. 2005) .سدددلوي، طددداهر -

 . (2)، 61جامعة دمشق، - بوية والنه يةالة العلوي الرت . البيئية والتدري ية
 .الرتبيددددة   الدددوطن العدددرة علدددى مشددددارو القدددرن احلدددادي والعشددددرين (.2002) .ال دددنبل، عبدددد العميدددم -

 .ادكتب اجلامعم احلديث: سكندريةا ، (2 )
و  دراسة جتريبية ألهر التكامل اللغوي على التعبري الكتاة لد  طالباي األ(. 2000) . ناب، رابعة -

جامعدة  رسدالة ماج دتري غدري منشدورل، كليدة الرتبيدة، الااسوي   مدرسة عدمل جدالوي الااسويدة الشداملة للبنداي،
 .الريمو 
تقو  أداا مدرسم اللغة العربية للمر لة الااسويدة بدولدة البحدرين   عدوا (. 2991) .علم،  مد رعا -

 .كلية الرتبية، جامعة البحرين   منشورل،رسالة ماج تري غري، مهاراي التدرين بالطريقة التكاملية
اموعددددة مددددن الكتدددداه،  - كتدددداه العدددرة ،بيئددددة القدددرن الوا ددددد والعشددددرين (.2002) .عدددو ، عدددداد  -
 .ابريل 25، 11 

وهيقدددة استشددراو م دددتقبل العمدددل الرتبدددوي   (. 2000) .مكتددب الرتبيدددة العدددرة لدددو  اللدددييف العدددرة -
 .مكتب الرتبية العرة لدو  اللييف العرة: الريا  . لدو  اللييفالدو  األع اا مبكتب الرتبية العرة

 .دار الهكر للنشر: عمان .ادناهيف (.2919) .النجيحم،  مد لبيب -
اجتاهددداي معلمددددم اللغدددة العربيددددة   سدددلطنة عمددددان  دددو اسددددت داي ادنحددددى (. 2002) .سصدددر، محدددددان -

  ،ا لدددة العلميدددة بكليدددة الرتبيدددة. تغدددرياي ذاي الصدددلةالتكددداملم   تددددرين اللغدددة العربيدددة   عدددوا عددددد مدددن اد
 .مجهورية مصر العربية عدد يوليو، ،جامعة أسيو 
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ادعايري الوطنية دنداهيف التعلدي  العداي مدا تبدل اجلدامعم   اجلمهوريدة  (.2001) .ن.ا.و ارل الرتبية،   -
 .و ارل الرتبية: دمشق. اللغة ا سكليمية 2 -العربية ال ورية

، ادركدم العدرة للتعلدي  م تقبل الرتبية العربيدة. ادنهيف التكاملم(. 2002) .عيقل، عبد اهلل بن سعوداد -
 .(22) 1 القاهرل، ، جامعة عمل مشن،(أسد)والتنمية 
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