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امللخّ ص

تلعــب اللغــة الثانيــة دور ًا هام ـ ًا وملموس ـ ًا يف احليــاة االنســانية ،كوهنــا الوســيلة الرئيســة للتعــارف والتعامــل
بــن مجيــع النــاس ،فــإن العمــل عــى تعزيزهــا وتطويرهــا حســب خصائــص واســتعداد وقــدرة االنســان تبــدأ
مــن املراحــل األوىل لتعليمهــا .اســتهدفت هــذه الدراســة الكشــف عــن دور الفــروق بــن اجلنســن يف تعلــم
املهــارات اللغويــة األربــع للغــة العربيــة .وقــد اختلفــت اآلراء حــول تأثــر الفــروق بــن اجلنســن (الذكــور
واإلنــاث) يف تعليــم اللغــة الثانيــة ،وتعتــر املهــارات اللغويــة األربــع (االســتامع ،املحادثــة ،القــراءة ،الكتابــة)
وكيفيــة تعليمهــا للناطقــن بغريهــا ،البحــث الرئيــس والنقطــة املشــركة يف مجيــع اآلراء واملناهــج املطروحــة.
تســعى املقالــة لإلجابــة عــن الســؤال التــايل :مــا هــو تأثــر متغــر اجلنــس (الذكــور واإلنــاث) عــى تعلــم
املهــارات اللغويــة للغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،ولإلجابــة عــن ســؤال الدراســة تــم اختبــار الفرضيــات،
تكونــت مــن ( )100طالــب وطالبــة
باالعتــاد علــی املنهــج العلمــي املقــارن واختبــار عينــة الدراســة العمديــة ّ
تكونــت مــن ( )40فقــرة عــى عينــة الدراســة موزّ عــة
مــن جامعــة االمــام الصــادق(ع) ،وتــم تطبيــق اســتبانة ّ
عــى أربعــة حمــاور النقــص اللغــوي يف مهــارات االســتامع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة .وأظهــرت النتائــج
تفوقــت اإلنــاث عــى الذكــور يف مهــارة
عــى وجــود فــروق بــن اجلنســن يف املهــارات اللغويــة األربــع؛ حيــث ّ
التحــدث بنســبة  ،%25وتفـ ّـوق الذكــور عــى اإلنــاث بمهــارة القــراءة بنســبة  ،%45وعــدم وجــود فــرق ذو
داللــة احصائيــة بــن معــدالت مهــارات االســتامع والكتابــة لــدى الذكــور واإلنــاث.
الكلــات الدليليــة :الفــروق بــن اجلنســن ،الذكــور واإلنــاث ،املهــارات اللغويــة األربــع ،اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا ،جامعــة االمــام الصــادق (ع).
* الكاتب املسؤولsmohseny1967@yahoo.com :
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املقدمة
تلعــب اللغــة الثانيــة دور ًا هامــ ًا وملموســ ًا يف احليــاة االنســانية ،كوهنــا الوســيلة الرئيســة
للتعــارف والتعامــل بــن مجيــع النــاس؛ حيــث تعتــر ميــزة خيتــص هبــا االنســان وينفــرد هبــا عــن
غــره مــن الكائنــات ،فــإن العمــل عــى تعزيزهــا وتطويرهــا بــا لديــه مــن خصائــص واســتعداد
وقــدرة تبــدأ مــن املراحــل األوىل لتعليمــه (اهلوارنــة2012 ،م.)225 :
يــري علــاء اللغــة ّ
تســمی بعلــم اللغــة الــذايت
أن كل انســان يمتلــك إمكانيــات
ّ
والبيولوجـ�ي ،ويوفــر علــم اللغــة الــذايت إمكانيــة تعلــم اللغــة األم للطفــل؛ فيمكــن القــول
إنّ االنســان ذاتيــا ًيمتلــك يف ذاتــه موهبــة تعلــم اللغــة أو بعبــارة أخــري يتمتــع بــــقابلية تعلــم
اللغــة ،ويتكــون علــم اللغــة الــذايت والبيولوجــي تدرجييـ ًا إثــر االتصــال املســتمر بالبيئــة اللغوية
املوج��ه املب��ارش وغ�ير املب�اـرش؛ حي��ث تتح��ول القابلي�ةـ الحمتملـ�ة إلــی القابليــة
والتعلي��م ّ
الفعلي��ة ،ومــن ثــم يكتســب االنســان «مهــارة» لغــة معينــة ،وهــي لغــة البيئــة الطبيعيــة أو
التعليميــة حولــه .ويتمكــن االنســان مــن انتــاج مجــل عديــدة مســتخدم ًا علمــه اللغــوي الــذي
يشــتمل علــی املفــردات وقســم حمــدود مــن القواعــد اللغويــة ،وهكــذا يتمتــع االنســان بانتــاج
النصــوص املكتوبــة والشــفوية بلغــة معينــة ويتمكــن تدرجييـ ًا مــن اتقــان اللغــة الثانيــة (بــوس
مــان2002 ،م ،61 :حقــاين1384 ،ش.)138 :
نلخــص مشــكلة الدراســة يف ّ
ّ
أن قســم اللغــة العربیــة وآداهبــا يف اجلامعــات االيرانيــة ال

يســتطیع أن يقــدم للمت ّعلمــن املهــارات اللغويــة واألكادیمیــة الكافيــة التــي متكنهــم مــن
االســتمرار والتواصــل يف هــذه اللغــة علــی الرغــم ممــا ُیبــذل فيهــا مــن جهــد ووقــت ،فبعــد
التصدیــق علــی املــادة  16مــن الدســتور االیــراين وتأكیدهــا علــی ّ
أن اللغــة العربیــة هــي لغــة
القــرآن الكریــم واملعــارف االســامیة ّ
وأن الثقافــة واألدب الفــاريس ممتزجان بشــكل كامل مع
ـم اختــاذ قــرار تدریــس اللغــة العربیــة يف املــدارس االیرانیــة ،وأعقــب
اللغــة العربيــة وآداهبــا ،فتـ ّ
ذلــك االهتــام بتأســیس أقســام اللغــة العربیــة وآداهبــا يف أنحــاء ایــران ســواء يف اجلامعــات
احلكومیــة أو األهلیــة .ووفقـ ًا آلخــر احصائیــات املــروع العلمــي اجلامــع إلیــران( )1وصــل
املؤسســة هلــذه األقســام حــوايل  52جامعــة ،وبالتــايل ختـ ّـرج آالف الطــاب
عــدد اجلامعــات َ
يف مجیــع املســتویات مــن أقســام اللغــة العربیــة وآداهبــا ،إال ّ
إن غالبيتهــم عاطلــون عــن العمــل
ألهنــم ال یمتلكــون أي اختصــاص ،باإلضافــة إىل فقداهنــم القــدرات واالمكانــات الالزمــة
إلســتعامل املهــارات اللغويــة األربــع وال ســیام مهــارة املحادثــة واالســتامع (اســناد پشــتیبان
نقشــه جامــع علمــی كشــور1391 ،ش .)281 :لذلــك ّ
أهــم مشــكلة تعــاين منهــا أقســام
فــإن ّ
اللغــة العربیــة شــكوی األســاتذة والطــاب مــن ضعــف األداء الوظیفــي للمهــارات األربــع.
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ّ
إن الطــاب يواجهــون صعوبــة يف تعلــم اللغــة العربيــة يف ايــران بعــد املرحلتــن املتوســطة
والثانويــة ،حيــث اليتجــاوز تدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس عــن تعليــم املفــردات القرآنيــة
والقواعــد .ويتــم اســتخدام اللغــة الفارســية لتعليــم اللغــة العربيــة يف معظــم املــدارس،
ويســتمر هــذا الوضــع يف اجلامعــات .هتــدف هــذه املقالــة إلــی دراســة تأثــر الفــروق اجلنســية
عــى تعلــم املهــارات اللغويــة األربــع يف اجلامعــة ،بغيــة مســاعدة املعنيــن بالتعليــم والرتبيــة يف
البــاد للربجمــة الدراســية للذكــور واإلنــاث بشــكل أفضــل وذلــك لالرتقــاء بمســتوی تعليــم
املهــارات اللغويــة يف اللغــة العربيــة يف التعليــم اجلامعــي.

الدراسات السابقة
مل يلــق موضــوع الفــروق بــن اجلنســن يف تعلــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا عــى
وجــه التحديــد اهتامم ـ ًا كبــر ًا يف الدراســات الرتبويــة التعليميــة ،وذلــك مــا نلحظــه يف قلــة
الدراســات يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،إال أننــا اســتطعنا احلصــول عــى
عــدد مــن الدراســات الســابقة املختصــة معظمهــا باللغــة االنجليزيــة ،وهــي كالتــايل:
 -1نقــل لنــا روحاهلل رمحتيــان دراســات كرونگــر وتوســن (1988م) ،فيلبــن
(1995م) ،برنــر (1997م) التــي أظهــرت وجــود اختــاف يف طرق تعلــم األوالد والبنات.
فــاالوالد مقارنــة بالبنــات لدهيــم نظــرة كليــة يف التعلــم ،أمــا البنــات لدهيــن طريقــة تعلميــة
كالميــة ومتواليــة ،أمــا گــراس (1992م) فهــو يعتقــد بتفــوق قــدرة املحادثــة لــدى البنــات
مقارنــة بــاألوالد ولذلــك نالحــظ نجــاح الطالبــات يف عمليــة الفهــم واالدراك واالنتــاج
اللغــوي وســيالن املفــردات مقارنــة بالطــاب الذكــور (رمحتيــان1986 ،م.)18 :
 -2دراســة هبمــن گرجيــان وآخــرون (1389ش) «دراســة الفــروق الفرديــة للطلبــة
الذكــور واالنــاث وعالقتهــا بتعلــم اللغــة االنجليزيــة»( )2هدفــت هــذه املقالــة إىل دراســة
عالقــة الفــروق الفرديــة للطلبــة مــع تعلمهــم للغــة االنجليزيــة يف اجلامعــات احلــرة االســامية
يف منطقــة االهــواز وعبــادن ،وكانــت النتيجــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن
النظــرة العامــة للغــة والعمــر واجلنــس مــع تعلــم اللغــة االنجليزيــة.
 -3هدفــت دراســة روحاهلل رمحتيــان وحممــد حســن اطــريش (1391ش) «دراســة دور
الفــروق اجلنســية يف العمليــة التعليميــة للغــة األجنبيــة»( . )3وكانــت نتيجــة الدراســة اهتــام
البنــات مميــز وقــوي يف تعلــم اللغــة االنجليزيــة مقارنــة بــاألوالد بســبب ظروفهــن النفســية
واالجتامعيــة ،وخاصــة يف مرحلــة الطفولــة واملراهقــة ،ونالحــظ عــدم وجــود داللــة احصائيــة
يف الفــروق بــن اجلنســن يف املراحــل العمريــة املتقدمــة.
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 -4دراســة طاهــرة اخــري (1392ش) بعنــوان «عالقــة التوتــر يف تعلــم اللغــة العربيــة
مــع التقدــم الـ�درايس لطلبــة جامعــات طهــران حســب اجلنــس والتخصــص العلمــي»(،)4
وأظهــرت لنــا هــذه الدراســة ّ
أن هنــاك فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن عالقــة التوتــر يف
تعلــم اللغــة والتقــدم الــدرايس ،وعنــد مقارنــة معــدالت املتغــرات أظهــرت لنــا توتــر البنــات
بشــكل أقــل مــن األوالد يف تعلــم اللغــة العربيــة.
 -5دراســة اينــاس عليــات ومريفــت الفايــز (2012م) «أثــر الربنامــج التدريبــي اللغوي
لتنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالية لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة مــن ذوي االضطرابــات
اللغويــة يف عينــة أردنيــة» ،قامــت هــذه الدراســة إىل اســتقصاء فعاليــة برنامــج تدريبــي لغــوي
ـم نتائجهــا
لتنميــة املهــارات االســتقبالية لــدى االطفــال ذوي االضطرابــات اللغويــة ومــن أهـ ّ
وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة لألطفــال يف تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالية (االســتامع
والقــراءة) لصالــح اإلنــاث.
 -6دراســة معمــر نــواف اهلوارنــة (2012م) «دراســة بعــض املتغــرات ذات الصلــة
بالنمــو اللغــوي لــدى أطفــال الروضــة» هدفــت هــذه املقالــة إىل دراســة بعــض املتغــرات
ذات الصلــة بالنمــو اللغــوي لــدى األطفــال مثــل املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي والثقــايف
ـم نتائــج هــذه الدراســة أنــه
لــأرسة ،والــذكاء ،وأفــراد األرسة ،واجلنــس ،واملخــاوف .مــن أهـ ّ
ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة يف النمــو اللغــوي بــن اجلنســن (الذكــور واإلنــاث).
مــن املالحــظ معظــم هــذه الدراســات كانــت يف جمــال تعلــم وتعليــم اللغــة االنجليزيــة
لألطفــال يف الروضــة واملرحلــة االبتدائيــة .ودراســتنا هــذه ســركز عــى دراســة تأثــر متغــر
اجلنــس (الذكــور واإلنــاث) عــى تعلــم املهــارات اللغويــة للغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
لــدى طــاب جامعــة االمــام الصــادق(ع) مــن الذكــور واإلنــاث.
وتســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن الســؤال التــايل :مــا هــو تأثــر الفــروق اجلنســية عــى
تعلــم املهــارات اللغويــة يف اللغــة العربيــة؟
ونظر ًا هلذه األهداف ُطرحت الفرضيات التالية:
الفرضيــة :1ال خيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة االســتامع اختالفــ ًا ذات داللــة إحصائيــة.
الفرضيــة :2ال خيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة التحــدث اختالفــ ًا ذات داللــة إحصائيــة.
الفرضيــة :3ال خيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة القــراءة اختالفــ ًا ذات داللــة إحصائيــة.
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الفرضيــة :4ال خيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة الكتابــة اختالفــ ًا ذات داللــة إحصائيــة.
املهارات اللغوية األربع
تعنــي املهــارة (« (Skillاســتعداد مــوروث أو مكتســب للقيــام بنشــاط معــن» ومفهــوم
املهــارة مرتبــط بتصـ ّـور ســلوكي للغــة يؤ ّكــد أمهيــة تشــكيل العــادات واحلــذق أكثــر ممّــا يؤ ّكــد
أمهيــة املعرفــة ،فاملهــارة مــن هــذا املنظــور إذ ًا عــادة متقنــة (عــار2002 ،م.)56:
تعتــر كيفيــة تعليــم املهــارات اللغويــة األربــع ملتعلمــي اللغــة ،البحــث الرئيــس والنقطــة
املشــركة يف مجيــع اآلراء واملناهــج املطروحــة حتــي اآلن يف جمال تعليــم اللغة الثانيــة ،وبإمكاننا
تصنيــف املهــارات اللغويــة األربــع ،االســتامع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة ،حســب الغايــات
املختلفــة التــى نقلهــا طعيمــة عــن بيتــي وبينيــت يف كتابــه «املرجــع يف مناهــج تعليــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى»ّ :
أن هــذه املهــارات تُقســم علــی أســاس كيفيــة اجــراء
االتصــال إىل« :املهــارة املكتوبــة» القــراءة والكتابــة .و«املهــارة الشــفوية» االســتامع والتحــدّ ث.
وحســب نشــاطات الطالــب تنقســم إىل« :املهــارة االنتاجيــة» التحــدّ ث والكتابــة .و«املهــارة
االســتقبالية» االســتامع والقراءة(طعيمــة وآخــرون2010 ،م.)180 :
واملهــارات األساســية لإلتصــال اللغــوي أربعــة هــي :االســتامع ()Listeningواملحادثــة
( )Speakingوالقــراءة( )Readingوالكتابــة( )Writingوهنــاك عالقــات متبادلــة بــن
هــذه املهــارات نقلهــا طعيمــة وكامــل ناقــة يف الشــكل(( )1طعيمــة وآخــرون2010 ،م:
 ،401طعيمــة وكامــل ناقــة2006 ،م.)24 :
ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع

ﻣﻬﺎرة اﶈﺎدﺛﺔ

ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻬﺎرة اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ

الشكل ( )1املهارات اللغوية األربع و العالقة بينهام
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دراسة دور الفروق بني اجلنسني (الذكور واإلناث) يف تعلم املهارات اللغوية األربع ...

 -1فالعالقــة األويل ( (Receptiveبــن االســتامع واملحادثــة حيــث جيمعهــا الصــوت ،وكلتــا
املهارتــن حيتاجهــا الفــرد عنــد االتصــال املبــارش مــع اآلخريــن .ويف هــذه العالقــة يتــم انتــاج
الــكالم مــن املتحــدث ويقــوم املتلقــي أي املســتمع بفــك رمــوز هــذا الــكالم يف ذهنــه.
 -2وأمــا عــن العالقــة الثانيــة ) (Decodeبــن القــراءة والكتابــة و ُيســتعان هبــا لتخطــي
حــدود الزمــان واملــكان عــن طريــق الصفحــة املطبوعــة.
وأهم الفروق التي متيز العالقة الثالثة )  )Incodعن العالقة الرابعة فهي كام ييل:
ّ
 -1العالقــة الثالثــة جتمــع بــن االســتامع والقــراءة فهــا مصــدر اخلــرات ألهنــا مهارتــا
اســتقبال ويمكــن اعتبارمهــا مهارتــن ســلبيتني ألنــه ليــس فيهــا للفــرد خيــار يف بنــاء املــادة
اللغويــة بــل يكــون قارئــ ًا أو مســتمع ًا ويقــوم فيهــا بفــك الرمــوز فقــط.
-2أمــا العالقــة الرابعــة فهــي جتمــع بــن املحادثــة والكتابــة ويقــوم الفــرد فيهــا باالنتــاج
واإلبــداع ألن الفــرد يقــوم بعمليــة تركيــب الرمــوز وانتــاج كالم وكتابــة جديــدة.
أمــا الفــارق األســايس الثــاين بــن تلــك العالقتــن الثالثــة والرابعــة فهــو أن الرصيــد اللغــوي
للفــرد يف الــكالم والكتابــة ّ
أقــل مــن رصيــده يف مهــاريت االســتامع والقــراءةّ ،
وإن منطقــة
الفهــم عنــد الفــرد ســواء كان مســتمع ًا أو قارئـ ًا أوســع مــن منطقــة االســتخدام متكلـ ًا أو كاتبـ ًا
ويوضــح الرســم التــايل هــذه العالقــة (املصــدر نفســه).
هذه املهارات تنقسم حسب حتليل البيانات إىل:
«1 -1مهارة معاجلة البيانات» االستامع والقراءة.
«2 -2مهارة زيادة املعرفة» التحدث والكتابة.
وحســب كيفيــة حركــة البيانــات ونوعيــة اســتالم الفحــوى وإرســاهلا يمكــن تقســيم هــذه
املهــارات إىل:
«1 -1املهارة االستقبالية» االستامع والقراءة.
«2 -2املهارة االنتاجية» التحدث والكتابة (حقاين.)138 :1384 ،
ّ
إن اكتســاب هــذه املهــارات اللغويــة يــؤدي إىل تقويــة النمــو اللغــوي لــدى متعلمــي اللغــة؛
فتقــوي مهــارة االســتامع إدراك غــرض املتكلــم ،ومهارة التحدث تســاعد عىل إرســال املقصود
باللغــة (الثانيــة) ،ومهــارة القــراءة تســفر عــن القــدرة عــى اســتيعاب النــص واســتنباط فحواه،
ومهــارة الكتابــة تــؤدي إىل قــدرة متعلمــي اللغــة عــى التعبــر عــن مقصودهــم يف النصــوص
املكتوبة.
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1-1مهارة االستامع
عــن طريــق االســتامع يســتقبل الشــخص الرســالة الشــفوية ،ويكتســب املفــردات ،ويت ّعلــم
أنــاط اجلمــل والرتاكيــب ،ويتلقــى األفــكار واملفاهيــم ويكتســب املهــارات األخــري للغــة،
كالم ـ ًا وقــراء ًة وكتاب ـ ًة .وإذا كانــت القــراءة عمليــة تقــوم بشــكل كبــر عــى النظــر إىل الرمــز
املكتــوب ،نجــد االســتامع عمليــة إنصــات إىل الرمــوز املنطوقــة وتســتخدم كلمــة االنصــات
ألن اهلــدف الرئيــس مــن االســتامع هــو أن تكــون قــادر ًا عــى فهــم املتحــدث باللغــة (Native
 )speakerواملهــارة التــي ينبغــي أن ُت ّعلــم هــي االســتامع (طعيمــة ،املرجــع يف تعليــم اللغــة
العربيــة2010،م.)420:
وال يمكــن أن ننســى أن مهــارة االســتامع حتظــى بمكانــة متميــزة يف برامــج تعليــم اللغــات
الثانيــة دون التقليــل مــن شــأن بقيــة املهــارات ،نجــد ّ
أن املســتمع يســتقبل جمموعــة مــن الرمــوز
املركبــة ويفكهــا يف ذهنــه ســواء كان مســتمع ًا أو قارئـ ًا ،وهــذه الرمــوز الصوتيــة التــي يضمهــا
يف كلــات ذات معنــى يربطهــا بخرباتــه الســابقة حــول موضــوع احلديــث ويمكــن أن تكــون
هــذه اخلــرات جمموعــة مــن أحاسيســه ومشــاعره ومعلوماتــه ،وقــد ذكــر كامــل ناقــه يف كتابــه
«تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى» مخســة عنــارص مرتابطــة ومتداخلــة ملهــارة
االســتامع وهــي:
1 -1متييز كل أنامط األصوات والتنغيم.
2 -2إدراك املعنى االمجايل لرسالة املتحدث.
3 -3االحتفاظ بالرسالة يف ذاكرة املستمع.
4 -4فهم الرسالة والتفاعل معها.
5 -5مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة (كامل ناقة1985 ،م.)126 :

2-2مهارة املحادثة
الــكالم يف اللغــة الثانيــة مــن املهــارات األساســية التــي مت ّثــل غايــة مــن غايــات الدراســات
اللغويــة ،والــكالم أيضـ ًا نشــاط أســايس مــن أنشــطة االتصــال بــن البــر ،وإذا كان االســتامع
وســيلة لتحقيــق الفهــم ،فــإن الــكالم وســيلة لالفهــام .والفهــم واالفهــام طرفــا عمليــة
االتصــال ،ويعــرف طعيمــه املحادثــة بأهنــا« :املناقشــة احلــرة التلقائيــة التــي جتــري بــن فرديــن
حــول موضــوع معــن» (طعيمــة وكامــل ناقــة2006 ،م ،41 :وطعيمــة وآخــرون ،املرجــع يف
مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى2010 ،م.)405 :
ومــن املهــم تقويــم قــدرة الطالــب مــن أجــل االتصــال أو التعبــر املبــارش (Speaking
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 )For Communicationويكــون الرتكيــز األســايس عــى توصيــل أو ترمجــة رســالة
واالهتــام ينصــب عــى معرفــة قــدرة الطالــب عــى الفهــم وتبــادل املحادثــات يف املواقــف
احلقيقيــة للغــة (يونــس والشــيخ2003 ،م.)172 :
3-3مهارة القراءة

مفهــوم القــراءة« :عمليــة ذهنيــة تأمليــة ،وينبغــي أن تُنمــى مثــل التنظيــم املركــب املتكـ ّـون مــن
أنــاط ذات عمليــات عقليــة عاليــة ،إهنــا نشــاط ينبغــي أن حيتــوي علــی كل أنــاط التفكــر،
والتقويــم واحلكــم والتحليــل والتعليــل وحــل املشــكالت» (طعيمــة1986 ،م.)518 :
وعــى أســاس املفهــوم احلديــث للقــراءة يمكــن القــول ّ
أن القــراءة تضمــن التعــرف عــى
احلــروف والكلــات ونطقهــا صحيح ـ ًا وفهمهــا وربطهــا ببعــض واســتنتاج مــاوراء النــص
والتفاعــل معــه ونقــده.
وينقــل لنــا طعيمــة وكامــل ناقــة ،تقســيم هوايــت لعمليــة تعليــم القــراءة وهــي أن تعليــم
اللغــة لــه مدخــان يتمثــان يف املدخــل التعليمــي (( Approach Pedagogicalواملدخــل
التواصــي( Approach( )Communicativeطعيمــة وكامــل ناقــة2006 ،م.)41 :
فاملدخــل التعليمــي يســاعد الــدارس عــى فــك الرمــوز وفهمهــا ويعطــي فيــه أســئلة
تقيــس مــدى فهمــه للنــص ،وال هيتــم بــاوراء النــص ،وهــذا املدخــل يتمثــل بالكتــب العلميــة
واجلامعيــة التــي تــم إعدادهــا ســواء للناطقــن أو غــر الناطقــن هبــا.
فاملدخــل التواصــي يتأكّــد فيــه املعلــم ً
أوال مــن أهــداف الــدارس مــن القــراءة أو عــى
األقــل يســتثريه فيــه ،وهــو أن الفــرد يريــد القــراءة ليشــبع حاجــة وليســد فراغــ ًا يســمى يف
علــوم االتصــال بفجــوة االتصــال ( ))Gap Informationاملصــدر نفســه).
4-4مهارة الكتابة
الكتابــة وســيلة مــن وســائل االتصــال اللغــوي بــن االفــراد مثــل االســتامع ،واملحادثــة،
والقــراءة ،وترتكــز الكتابــة يف العنايــة بثالثــة أمــور:
« -1قدرة الدارسني عىل الكتابة الصحيحة امالئي ًا».
« -2إجادة اخلط والقدرة عىل التعبري بام لدهيم من أفكار يف وضوح ودقة».
« -3القــدرة عــى اختيــار الكلــات ووضعهــا يف نظــام خــاص وإال اســتحال فهــم املعــاين
واألفــكار التــي تشــتمل عليهــا» وقــد نقلهــا طعيمــة وآخــرون ،يف كتابــه املرجــع يف تعليــم
اللغــة العربيــة عــن حممــود رشــدي (طعيمــة1986 ،م.)588 :
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والكتابــة مثــل القــراءة نشــاط اتصــايل ينتمــي للمهــارات املكتوبــة ،وهــي مــع الــكالم
نشــاط اتصــايل ينتمــي إىل املهــارات االنتاجيــة ،فــإذا كانــت القــراءة عمليــة يقــوم فيهــا الفــرد
بفــك الرمــوز ( ،)Decodingوحتويــل الرســالة مــن نــص مطبــوع إىل خطــاب شــفوي ،فــإن
الكتابــة عمليــة يقــوم الفــرد فيهــا بتحويــل الرمــوز مــن خطــاب شــفوى إلــی نــص مكتــوب،
أي اهنــا تركيــب للرمــوز ( )Encodingهبــدف توصيــل رســالة إىل قــارئ يبعــد عــن الكاتــب
مكان ـ ًا وزمان ـ ًا (طعيمــة وكامــل ناقــة2006 ،م ،44 :طعيمــة وآخــرون2010 ،م.)410 :
ويمكن ذكر ثالثة أنواع رئيسة من الكتابة وهي:
يعب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية.
 -1الكتابة التعبريية :وفيها ّ
 -2الكتابة املعرفية :وفيها يستهدف الفرد نقل املعلومات واملعارف (املصدر نفسه).
 -3الكتابــة اإلقناعيــة :وهــي تتفـ ّـرع مــن الكتابــة املعرفيــة ،ويف الكتابــة االقناعية يســتعمل
الكاتــب العديــد مــن الطــرق إلقنــاع القــارئ بوجهة نظــره (املصــدر نفســه.)412 ،45 :
نســتنتج ّ
أن عمليــة الكتابــة ليســت عمليــة آليــة بحتــة ،يكتفــي فيهــا بــرص جمموعــة مــن
الكلــات لتكــون مج ـاً ،واجلمــل لتكــون فقــرات ،والفقــرات لتكــون موضوع ـ ًاّ ،
إن الكتابــة
يتــم فيهــا تدريــب الــدارس عــى اكتســاب خــرات يف املراحــل املختلفــة
عمليــة إبداعيــة ّ
للكتابــة ،بــدء ًا مــن مرحلــة مــا قبــل الكتابــة التــي جيمــع فيهــا الــدارس بياناتــه فيــا يريــد أن
يكتــب حولــه ،وانتهــاء بمرحلــة التعديــل والتجديــد.
الفروق بني اجلنسني الذكور واإلناث يف تعلم اللغة الثانية
نالحــظ اختــاف اإلنــاث عــن الذكــور يف تعلــم املهــارات اللغويــة األربــع للغــة الثانيــة،
وذلــك بســبب الفــروق الفرديــة العديــدة بــن اجلنســن ،حيــث ســنذكر بعــض منهــا مثــل:
1-1الفروق التنموية واهليكلية
يف معظــم احلــاالت نالحــظ النمــو الزمنــي لدمــاغ اإلنــاث أرسع مــن النمــو الزمنــي للذكــور،
وتتحــدث اإلنــاث بفــرة ســنة قبــل الذكــور .وهلــذا الســبب نجــد أن البنــات يتعلمــن القــراءة
يف مرحلــة قبــل املدرســة أرسع مــن األوالد ،وكذلــك حيفظــن مفــردات أكثــر منهــم ،وباملقارنة
مــع األوالد تســتقبل البنــات معلومــات حســية أكثــر مــن األوالد؛ حيــث يســمعن ويشــعرن
أكثــر بأعضائهــن احلســية .وتســيطر البنــات عــى انفعاالهتــن ،وتتحكــم بســلوكياهتن اخلطــرة
والالأخالقيــة بصــورة أفضــل مــن األوالد؛ وبعبــارة أخــرى تقــوم البنــات بالســلوكيات
اخلطــرة أقــل مــن األوالد .ويرتكــب الذكــور الســلوكيات العدوانيــة أكثــر مــن اإلنــاث.
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وقــدرات املحادثــة لــدى البنــات أقــوى مــن األوالد ،فريكــزن البنــات كثــر ًا عــى التواصــل
الكالمــي؛ بينــا األوالد عــى العكــس مــن ذلــك ،فهــم ال يعـ ّـرون عــن أحاسيســهم بســهولة،
وردة فعلهــم يف املحادثــة أبطــأ مــن البنــات ،وعــى هــذا األســاس نالحــظ يف العمليــة التعلميــة
ســهولة اســتخدام البنــات للمفــردات أثنــاء التعلــم ،ولكــن األوالد يدرســون بصمــت عــادة
(اســدی2009/12/24 ،م .)www.daneshju.ir/forum/f897/t84747.html
2-2الفروق الوظيفية:
خيتلــف الدمــاغ يف طريقــة اســتفادته مــن اخلاليــا ،وكيفيــة جريــان الــدم لــدي اجلنســن املذكــر
واملؤنــث اختالف ـ ًا كبــر ًا .تشــر النتائــج إىل أن دمــاغ اإلنــاث نشــط وفعــال يف أكثــر احلــاالت
وحيظــى بقابليــة أكثــر يف التعلــم .وتنخفــض فعاليــة دمــاغ الذكــور عــن فاعليــة دمــاغ النســاء،
ويرتبــك الذكــور إثــر االســتفزازات برسعــة أكثــر .لذلــك نجــد قــدرة الذكــور يف العمــل
باملجــاالت الفضائيــة واالســتدالل التجريــدي ،ويدركــون هــذه القضايــا بصــورة أفضــل؛
ولكــن دمــاغ اإلنــاث يســتجيب عــن املعلومــات احلســية بشــكل أكثــر .وقــد أدرك كثــر مــن
املعلمــن أن القــدرات الســاعية لــدى اإلنــاث تفــوق قــدرات الذكــور ،وبعبــارة أخــري ّ
إن
اإلنــاث يســمعن أحســن مــن الرجــال .فمــن األفضــل أن جيلــس األوالد عــى الكــرايس
األماميــة يف الصــف (املصــدر نفســه).
3-3النصف األيمن واأليرس للدماغ:
يؤكّد اخلرباء عىل قضيتني متعلقة بنصفي األيمن واأليرس للدماغ ومها:
القضيــة األوىلّ :
إن نصفــي دمــاغ االنســان ال يتطابقــان -النصــف األيــر والنصــف
األيمــن -متامــ ًا بــل مهــا مكمــان لبعضهــا البعــض خاصــة يف انجــاز الوظائــف.
القضيــة الثانيــةّ :
إن ختصــص الدمــاغ اللغــوي يقــع يف النصــف األيــر وجــزء ًا صغــر ًا نســبيا
مــن حلــاء املــخ وهــو فقــط املســؤول عــن معاجلــة اللغــة (جســتن1378 ،ش.)44 ،
ومــن املالحــظ ّ
أن حجــم النصــف األيــر يقــدر بــــ  %65مــن دمــاغ الكبــار وبالطبــع يكون
أكــر حج ـ ًا مــن النصــف األيمــن ،وكذلــك نجــد ّ
أن النصــف األيــر لإلنــاث أكثــر ســاكة،
بينــا النصــف األيمــن للذكــور أكثــر ســاكة مقارنــة اإلنــاث (م.ن.)45 :
ينجــز النصــف األيــر معظــم مهــام معاجلــة اللغــة وإنتاجهــا ،والنصــف األيمــن خمتــص
بفهــم اللغــة واإلجابــة عــن أســئلتها ولكــن اليســتطيع انتــاج اللغــة ،وقــد أظهــرت املعلومــات
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املوجــودة عــى الرشيــط الدماغــي (ّ )EEG
أن األمــواج الدماغيــة لنصفــي الدمــاغ األيــر
ّ
وتــدل ســاكة النصــف
واأليمــن ختتلــف يف اجلانــب الوظيفــي مــن تل ّقــي وانتــاج اللغــة،
األيــر لدمــاغ اإلنــاث عــى ارتفــاع قــدرة تل ّقــي اللغــة مقارنــة بالذكــور (املصــدر نفســه)ّ .
إن
كل مــن نصفــي الدمــاغ يقــوم بوظيفتــه اخلاصــة ،فالنصــف األيــر يرتبــط باملنطــق والتحليــل،
يتم
بينــا خيتــص النصــف األيمــن بالتحكــم بالنشــاطات العاطفيــة واالجتامعيــة ،وبشــكل عــام ّ
التحكــم بالوظائــف اللغويــة يف النصــف األيــر مــن الدمــاغ (بــروان1390 ،ش.هـــ.)68 :
ومــن األفــكار الســائدة يف نظريــات تع ّلــم اللغــة ّ
أن اإلنــاث أكثــر نجاح ـ ًا يف تعلــم اللغــة
الثانيــة ،ويمكــن أن تكــون هــذه النظريــة غــر صحيحــة ،ولكــن هــذا مــا نــراه يف آراء املدرســن
واألســاتذة مــن ذوي اخلــرة الذيــن يؤ ّكــدون عــى هــذا األمــر ،فعــادة عــدد النســاء الــايت
يســجلن يف دورات اللغــة أكثــر مــن الرجــال ،فاملالحــظ ّ
أن اإلنــاث حيصلــن عــى درجــات
أعــى مــن الذكــور يف دروس اللغــة الثانيــة ،ونــرى د ّقــة اإلنــاث وحرصهــن عــى انجــاز
الواجبــات اللغويــة وبالتــايل ختصيــص وقــت أكثــر للمذاكــرة ونيــل الدرجــات العليــا يف مــادة
اللغــة (جســتن.)208 :1378 ،
دروس اللغة العربية (املهارات اللغوية) يف جامعة االمام الصادق(ع):
اجلــدول ( )1و( )2دروس اللغــة العربيــة ملتطلبــات الكليــة للوحــدات الدراســية يف جامعــة
االمــام الصــادق(ع) لــأوالد ويف كليــة البنــات:
املهارة

الدروس

االستامع

-----

الوحدات
املخصصة
-----

الساعات
املخصصة

املحادثة

املحادثة 1و2و3و4

6

12

7

11

18

29

31

52

القراءة

الكتابة واالنشاء
والقواعد
املجموع

جتويد القرآن وقراءة وفهم النصوص
االسالمية
البالغة والرصف والنحو

-----

جدول ( )1دروس مهارات اللغة العربية (متطلبات الكلية) للوحدات الدراسية يف جامعة االمام الصادق(ع)
الذكور
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الوحدات
املخصصة

الساعات
املخصصة

املهارة

الدروس

االستامع

املخترب اللغوي 1و2و3و4

2

املحادثة

املحادثة 1و2و3و4و5و6

4

9

القراءة

النصوص املتخصصة

2

2

الرصف والنحو واعراب القرآن

15

18

23

33

الكتابة واالنشاء
والقواعد
املجموع

4

جدول ( )2دروس مهارات اللغة العربية (متطلبات الكلية) للوحدات الدراسية
يف جامعة اإلمام الصادق (ع) لإلناث

مــن املالحــظ يف اجلدولــن الســابقني ّ
أن هنــاك تشــابه واختــاف يف عــرض الوحــدات
الدراســية بــن األوالد والبنــات ،مــن أوجــه الشــبه عــرض دروس املحادثــة مــن 1إىل 4
وختتلــف كليــة البنــات عــن األوالد يف وجــود دروس خمتــر اللغــة العرب ّيــة باالضافــة إىل
املحادثــة املتقدمــة 5و ،6وجممــوع ســاعات املحادثــة للبنــات أكثــر مــن األوالد ،وختتلــف
وحــدات األوالد عــن البنــات يف جممــوع الوحــدات الدراســية والســاعات املقــررة للقــراءة
والكتابــة والــرف والنحــو وهــي أكثــر مــن وحــدات كليــة البنــات.
منهج الدراسة
تعتــر هــذه الدراســة دراســة عمليــة مــن حيــث اهلــدف ،وتتبــع املنهــج العلمــي املقــارن ،وألهنــا
دراســة جتريبيــة فقــد اعتمدنــا عــي االختبــار ) (statistic Tلدراســة عينتيـن مس��تقلتني مــن
خــال اســتخدام برنامــج) (spss)(5لتحليــل فرضيــات الدراســة.
واملجتمــع اإلحصائــي يتم ّثــل يف طــاب الذكــور واإلنــاث مــن جامعــة االمــام
الصــادق(ع) ،ويشــمل عــى عينــة  100طالــب مــن الذكــور واإلنــاث يف قســم الرشيعــة
والقانــون الدارســن لوحــدات مهــارات اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،يف الفصلــن
الدراســيني  4و 6للطلبــة بجامعــة اإلمــام الصــادق(ع) يف طهــران ،للفصــل الــدرايس الثــاين،
الســنة الدراســية  ،94-93وقــد تــم مجــع املعلومــات مــن خــال أخــذ العينــات العمديــة،
وحتليــل حــوايل  100اســتبانة وهــو أداة القيــاس يف البحــث ،وتــم اختبــار صحــة هــذا
االســتبيان مــن قبــل األخصائيــن ،وقــد بلــغ معامــل ثباتــه نســبة حــوايل  %89و ُيعــد هــذا
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نتائج الدراسة
اجلدول رقم ( )1يشري إىل معدل اإلحصائيات الوصفية للنتائج.
املهارات اللغوية
االستامع
التحدّ ث
القراءة
الكتابة

اجلنس

اإلناث

الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور
اإلناث
الذكور

املعدل

االنحراف املعياري

22/81

6/54

22/31
27/37
19/88
17/63
19/22
19/72

9/5
6/5
6/71
5/8
6/41
6/15

22/09

7/5

جدول ( )1معدل أداء اإلناث والذكور يف املهارات اللغوية األربع

ـم قيــاس األســئلة مــن خــال اســتخدام مقيــاس ليــكارت (( )Likaert-scaleكثــر
وتـ ّ
ج��د ًا ،كث�ير ،متوس��ط ،قلي��ل ،قليلــ ج�دـ ًا) ونظــر ًا ألســئلة الدراســة فقــد اختــرت عــى أســاس
الصعوبــة (كثــر جــد ًا) الســتيعاب الطــاب للمهــارات اللغويــة األربــع ،فاملعــدل العــايل يـ ّ
ـدل
عــى أداء الطــاب الضعيــف .بنــاء عــى ذلــك معــدل درجــات اإلنــاث يقــرب تقريب ـ ًا مــن
معــدل درجــات الذكــور يف مهــاريت االســتامع والكتابــة .وكذلــك يرتفــع متوســط درجــات
اإلنــاث يف مهــارة القــراءة عــن متوســط درجــات الذكــور ،وهــذا يشــر إىل األداء الضعيــف
لــدى اإلنــاث يف مهــارة القــراءة .ويف مهــارة املحادثــة نالحــظ ارتفــاع معــدل الذكــور عــن
اإلنــاث ،وذلــك يـ ّ
ـدل عــن األداء األفضــل لإلناث
يف مهــارة املحادثــة .يوضــح الشــكالن رقــم  2و3
نســبة االســتخدام الوظيفــي للمهــارات األربعــة
لــدى الذكــور واإلنــاث كــا يــي:

الشكل( )2مقدار استخدام اإلناث
املهارات األربع يف اللغة العربية
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الشكل( )3مقدار استخدام الذكور املهارات األربع يف اللغة العربية

مــع مقارنــة نســبة االســتخدام الوظيفــي للمهــارات األربــع لــدى الذكــور واإلنــاث يف
اجلــدول( )2نالحــظ مــا يــي:
املهارات اللغوية األربع

اإلناث

الذكور

االستامع

%25

%27

املحادثة

%32

%26

القراءة

%23

%24

الكتابة

%20

%23

جدول( )2نسبة االستخدام الوظيفي للمهارات األربع لدى الذكور واإلناث

عنــد مقارنــة نســب اإلنــاث والذكــور يف جامعــة االمــام الصــادق(ع) نالحــظ ارتفاع نســبة
الذكــور لالســتخدام الوظيفــي يف مهــارة االســتامع والقــراءة والكتابــة ،بينــا تتفــوق اإلنــاث يف
مهــارة املحادثــة .ومــن ناحيــة أخــري ،الــرط املســبق الــذي اســتخدم يف هــذا النمــوذج،
ســيتم دراســة رشط التجانــس يف كل مــن الفرضيــات
هــو رشط جتانــس التباينــات ،حيــث
ّ
واســتخدام اختبــار كوملجــروف ملحاســبة التوزيــع الطبيعــي ،حيــث يشــر اجلــدول رقــم()3
إىل ذلــك:
اختبار حتديد
املستوي

القراءة

الكتابة

املحادثة

االستامع

0/084

0/108

0/082

0/056

0/09

0/01

0/15

0/2

اجلدول ( )3اختبار كوملجروف
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ونالحــظ جتانــس التبايــن عنــد اســتخدام اختبــار ليفــن إذا  ،sig>Fففــي مهــارات
االســتامع والتحــدث والقــراءة تتجانــس التباينــات ،فيســتفاد مــن الســطر األول؛ ولكــن يف
اختبــار الكتابــة اليوجــد هــذا الــرط ،فنســتفيد مــن الســطر الثــاين.
الفرضيــة :1الخيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف توظيف
مهــارة االســتامع اختالفـ ًا ذا داللــة إحصائية.
كام نالحظ يف اجلدول ( )4اختبار مستوى الداللة لالستامع:

االستامع

درجات احلرية

املستوي الداليل
لالختبار املستقل

اختبار T

 Sigاملستوي
الداليل

F

90

0/63

0/48

0/27

1/18

59

0/64

0/46

جدول ()4اختبار مستوى الداللة لالستامع

بالنســبة ملهــارة االســتامع ،فنظــرا إلجــراء اختبــار مســتوى الداللــة ( ،)sig <.50النالحظ
اختالفـ ًا ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلناث.
الفرضيــة :2الخيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا يف الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة التحــدث اختالفــ ًا ذا داللــة إحصائيــة.
كام نالحظ يف اجلدول ( )5اختبار مستوى الداللة للمحادثة:

املحادثة

درجات
احلرية

املستوي الداليل
لالختبار املستقل

اختبار T

 Sigاملستوي
الداليل

F

90

0/009

-2/68

0/008

7/35

84/29

0/004

-2/99

جدول ()5اختبار مستوى الداللة للمحادثة

وقــد متكنــا مــن إجــراء مســتوى الداللــة ( ،)05.< sigفرفضــت فرضيــة العــدم ،وكانــت
هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث ،وبــا أن معــديل املجموعتــن
متشــاهبان ،فهــذه الفــروق بســيطة ،ويؤثــر اجلنــس عــى مهــارة التحــدث بنســبة حــوايل .%25
الفرضيــة :3الخيتلــف معــدل الدرجــات التــي حيصــل عليهــا الذكــور واإلنــاث يف
توظيــف مهــارة القــراءة اختالفــ ًا ذا داللــة إحصائيــة.
كام نالحظ يف اجلدول ()6اختبار مستوى الداللة للقراءة:
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القراءة

درجات
احلرية

81
67/58

املستوي الداليل
لالختبار املستقل
0/128
0/114

 Sigاملستوي
الداليل

اختبار T
1/53
1/6

F
0/55

0/45

جدول ()6اختبار مستوى الداللة للقراءة

ـم اجــراء اختبــار املســتوى الــداليل (،)05. < sig
وفيــا يتعلــق بمهــارة القــراءة ،فقــد تـ ّ
فرفضــت فرضيــة العــدم وكانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث.
ودرجــات اإلنــاث أعــى مــن درجــات الذكــور ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى ارتفــاع نســبة اإلجابــة عــن
األســئلة التــي تعـ ّـر عــن صعوبــة مهــارة القــراءة ،وكذلــك تـ ّ
ـدل عــى األداء الضعيــف لإلنــاث
يف هــذه املهــارة .ونســبة تأثــر اجلنــس عــى مهــارة القــراءة حــوايل  ، %49وهــذا يعنــي ّ
أن

البنــات أضعــف مــن األوالد يف القــراءة بمقــدار هــذه النســبة.
الفرضيــة  :4ال خيتلــف معــدل الدرجــات التــي حتصــل عليهــا اإلنــاث والذكــور يف
توظيــف مهــارة الكتابــة اختالفــ ًا ذا داللــة إحصائيــة.
كام نالحظ يف اجلدول ()7اختبار مستوى الداللة للكتابة :
الكتابة

املستوي الداليل
درجات احلرية
لالختبار املستقل
92
76/62

0/71
0/7

اختبار t
-0/37
-./37

 Sigاملستوي
الداليل
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جدول ( )7اختبار مستوى الداللة للكتاب

ـم اجــراء اختبــار املســتوى الــداليل ( ،)05. < sigفرفضــت
وبالنســبة ملهــارة الكتابــة ،تـ ّ
فرضيــة العــدم وهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث .وبــا ّ
أن معــديل
املجموعتــن يتشــاهبان ،فهــذه الفــروق جزئيــة جــد ًا ،ونســبة تأثــر اجلنــس عــى مهــارة
التحــدث تقريبــا .%16
النتائج:
اســتهدفت هــذه املقالــة دراســة دور الفــروق بــن اجلنســن يف تعلــم املهــارات األربعــة للغــة
تــم عــرض املهــارات األربعــة للغــة العربيــة والفــروق اجلنســية بــن
العربيــة .ففــي البدايــة ّ
وتــم اعــداد اســتبيان
الذكــور واإلنــاث بعــد حتديــد مــؤرشات قيــاس املهــارات األربــعّ ،
وتوزيعــه عــى طــاب (ذكــور وأنــاث) جامعــة االمــام الصــادق (ع) .لإلجابــة عــن ســؤال
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دراســتنا مــا هــو تأثــر الفــروق بــن اجلنســن (الذكــور واإلنــاث) عــى تعلــم املهــارات
اللغويــة يف اللغــة العربيــة؟
أهــم النتائــج املســتخرجة مــن دراســتنا وذلــك مــن خــال التحليــل اإلحصائــي
مــن ّ
للفرضيــات التاليــة:
ّ 1-1
إن معدالت مهارات االستامع والكتابة متشاهبة لدى الذكور واإلناث.
تفوق اإلناث عىل الذكور يف مهارة التحدّ ث بنسبة .%25
ّ 2-2
تفوق الذكور عىل اإلناث بمهارة القراءة بنسبة .%45
ّ 3-3
ومــا أ ّكــدت عليــه نتائــج الدراســات الســابقة هــو عــدم وجــود داللــة احصائيــة يف الفــروق
بــن اجلنســن وتعلــم اللغــة بشــكل عــام ومل تر ّكــز عــى املهــارات اللغويــة األربــع ،يف حــن
تتفــق دراســتنا مــن حيــث عــدم وجــود داللــة احصائيــة يف الفــروق بــن اجلنســن يف مهــارة
االســتامع والكتابــة مــع رمحتيــان (1391هـــ.ش) وگرجيــان وآخــرون (1388هـــ.ش).
وأكّــدت دراســة معمــر نــواف اهلوارنــة (2012م) واينــاس عليــات ومريفــت الفايــز
(2012م) عــى وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة يف مهــارة االســتامع ،واختلفــت نتائــج
دراســتنا عــن الدراســتني الســابقتني مــن حيــث وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة يف مهــاريت
املحادثــة والقــراءة ،حيــث تفوقــت البنــات يف مهــارة املحادثــة وقــد تطابقــت هــذه النتيجــة
مــع دراســات كرونــگ وتــوين وفيلبــن مــن جهــة أن اإلنــاث يتفوقــن يف مهــارة املحادثــة ويف
االدراك واالنتــاج اللغــوي وســيالن املفــردات مقارنــة بالذكــور.
واتفقــت دراســتنا مــع اينــاس عليــات ومريفــت الفايــز (2012م) يف وجــود فــروق ذات
داللــة احصائيــة يف مهــارة القــراءة ،واختلفنــا معهــا يف تفــوق الذكــور يف مرحلــة الشــباب يف
دراســتنا ،بينــا أكــدت دراســتها عــى تفــوق اإلنــاث يف مرحلــة الطفولــة.
ولــدى حتليــل النتائــج املســتخلصة وجدنــا ّ
أن مــن العوامــل املؤثــرة يف وجــود الفــروق
ذات الداللــة االحصائيــة بــن الذكــور واإلنــاث هــي:
أوالً :سبب تفوق اإلناث يف مهارة املحادثة
(ألــف) عــدد الوحــدات الدراســية املتاحــة ،فاإلنــاث يدرســن دروس املحادثــة واملختــر
اللغــوي بصــورة منفصلــة 6وحــدات بـــ  13ســاعة ،وكــا أرشنــا ســابق ًا مهــارة االســتامع
مرتبطــة باملحادثــة فاملســتمع يتلقــى الــكالم وحيــاول فــك رمــوزه ،وتكــراره بالصــورة التــي
يســمعها وبالتــايل تقــوي مــن هلجــة املتحــدث ومهارتــه يف الــكالم .أمــا الذكــور فهــم يدرســون
املحادثــة بـــ  12ســاعة ويف بعــض األوقــات مــع االســتامع بطريقــة مدجمــة.
(ب) الفــروق بــن اجلنســن يف تعلــم اللغــة الثانيــة بــن الذكــور واإلنــاث ،مــن حيــث
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الفــروق الوظيفيــة وســاكة النصــف األيــر ملــخ اإلنــاث ،حيــث أ ّدى ذلــك إىل تفــوق قــدرات
اإلنـ�اث يف املحادث��ة ،خاص��ة يف س��هولة اس��تخدام املف��ردات ،ونجاحهــن يف عمليــة الفهــم
واالدراك واالنتــاج اللغــوي وســيالن املفــردات مقارنــة بالطــاب الذكــور.
أهم أسباب تفوق الذكور عىل اإلناث يف مهارة القراءة
ثاني ًا :من ّ

(ألف)عــدد الوحــدات الدراســية التــي يدرســوهنا واملختصــة بمهــارة القــراءة وهــي 7
وحــدات بـــ  11ســاعة مقارنــة بالبنــات حيــث يدرســن وحدتــن يف ســاعتني ،وكذلــك كثــرة
عــدد وحــدات الــرف والنحــو التــي جيتازهــا الذكــور وهــي  18وحــدة بـــ  29ســاعة مقارنــة
باإلنــاث  15وحــدة بـــ  18ســاعة ،والتــي تســاعد بدورهــا عــى اتقــان القواعــد اللغويــة يف
اســتيعاب النــص املقــروء ،وذلــك مــن خــال بنــاء اجلمــل والرتاكيــب التــي تســاعد يف فهــم
الرســالة.
(ب) الفــروق بــن اجلنســن يف تعلــم اللغــة الثانيــة بــن الذكــور واإلنــاث حيــث تعتــر
القــراءة مــن املهــارات االســتقبالية وليــس فيــه للمتعلــم خيــار يف بنــاء املــادة اللغويــة بــل
يكــون قارئ�� ًا ويق��وم فيه��ا بفكــ الرم��وز فقـ�ط ونجــد قــدرة الذكــور يف االســتدالل التجريــدي،
ويدرك��ون ه��ذه القضاياــ بص��ورة أفضـ�ل ،كــا أرشنــا يف الفــروق الوظيفيــة والفــروق التنمويــة
واهليكليــة ،حيــث نالحــظ يف العمليــة التعلميــة ســهولة اســتخدام البنــات للمفــردات أثنــاء
التعلــم ،ولكــن األوالد يدرســون بصمــت ويفضلــون القــراءة عــادة.
ثالث ًا:االجتــاه االجيــايب وتأثــره يف رفــع مســتوى املهــارات اللغويــة األربــع للذكــور واإلناث:
الفــروق بــن اجلنســن ليــس عامــ ً
ا أساســي ًا يف تعلــم اللغــة الثانيــة ،بــل ختتلــف حســب

الظــروف والوحــدات الدراســية واألســاليب املســتخدمة يف التدريــس ،ولكنهــا تســتطيع أن
تؤثــر مــن الناحيــة االجتامعيــة حســب تصـ ّـور الطالــب لنظــرة املجتمــع إليــه .فمــن املهــم إجــراء
دراســات للتعـ ّـرف عــى العوامــل التــي ســامهت يف ظهــور الفــروق بــن الذكــور واإلنــاث يف
اجتاهاهتــم نحــو تعلــم اللغــة العربيــة .فاالجتــاه االجيــايب نحــو تعلــم اللغــة العربيــة لإلنــاث قــد
ارتبــط بالقــدرات اللغويــة ،وادراكهــم ألمهيــة هــذه اللغــة يف احليــاة العمليــة املســتقبلية ،ومــا
قــد يرت ّتــب عــى اتقاهنــا مــن قبــول اجتامعــي قــد حي ّققــه الطــاب الذكــور بطــرق أخــرى ،أو
هــو متح ّقــق هلــم بفعــل التنشــئة.
رابع ـ ًا :الفصــل بــن اجلنســن أو االختــاط يف تعليــم مهــارات اللغــة الثانيــة :يتّضــح لنــا
مــن الدراســات الســابقة ّ
أن كلــا زاد عمــر الطالــب قـ ّـل تأثــر الفــروق اجلنســية يف تعلــم اللغــة،
وهــذا مــا الحظنــاه مــن عــدم وجــود فــروق بــن اجلنســن يف مهــارة االســتامع والكتابــة،
والعامــل األســايس واملؤثــر يف ارتقــاء مســتوى الطــاب يف املهــارات اللغويــة ســواء جامعــة
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االمــام الصــادق (ع) أو اجلامعــات احلكوميــة األخــری هو.1:عــدد الوحــدات الدراســية
والســاعات املخصصــة لــكل مهــارة وهــذا مــا الحظنــاه يف مهــارة القــراءة واملحادثــة.2 .توفــر
الدوافــع الوســيلية والتكامليــة يف جامعــة االمــام الصــادق (ع) (طعيمــة وآخــرون2010 ،مـــ:
 .)118حيــث ترتبــط الوســيلية بقضــاء حاجــات مثــل البحــث عن وظيفة شــاغرة ،االســتجابة
ملتطلــب معــن ،احلصــول عــى درجــة علميــة ،أو االســتجابة لشــعائر دينيــة مؤثــرة يف جامعــة
االمــام الصــادق(ع) .أمــا التكامليــة فهــي ترتبــط بتعلــم اللغــة لالتصــال واالرتبــاط بأهــل
اللغــة عــن فهــم ثقافتهــا والدوافــع التكامليــة تســاعد بشــكل ملحــوظ يف تقويــة تعلــم اللغــة.
أهم التوصيات:
ّ
ختلص هذه الدراسة إىل التوصيات التالية:
1 -1إعــداد دراســات أخــرى تلقــي الضــوء عــى الفــروق بــن اجلنســن يف الفئــات
العمريــة املختلفــة لتدريــس اللغــة الثانيــة (األطفــال ،اليافعــن ،الشــباب).
2 -2رضورة إعــداد برامــج خاصــة يف تدريــس اللغــة للذكــور ولإلنــاث خاصــة لليافعــن
والشــباب وذلــك لتدريــس املهــارات اللغويــة األربــع مر ّكــزة علــی الفــروق بــن
اجلنســن.
3 -3حماولــة تقســيم املهــارات اللغويــة إىل مهــارات انتاجيــة ومهــارات اســتقبالية
ووضعهــا يف الربامــج الدراســية ومعرفــة تناســب كل نــوع مــن املهــارات للذكــور
واإلنــاث.
4 -4إجــراء املزيــد مــن البحــوث والدراســات ملعرفــة العوامــل املؤثــرة األخــرى غــر
الفــروق بــن اجلنســن يف تعليــم املهــارات اللغويــة مثــل العمــر ،والنظـ�رة إىل اللغـ�ة،
والدافــع وغريهــا مــن العوامــل األخــرى.
اهلوامش

( )1املــروع العلمــي اجلامــع الیــران وهــو برنامــج جامــع خطــط لرســم اخلطــة العلمیــة لعرشیــن

ســنة قادمــة.

(« )2تفاوتهای فردی دانشجویان و رابطه آهنا با یادگریى زبان انگلیسی»
(« )3بررسى نقش جنسيت در فرايند يادگریی زبان خارجی»

(« )4رابطــه اضطــراب یادگــری زبــان عربــی بــا پیرشفــت حتصیلــی دانشــجویان دانشــگاههای شــهر
هتــران برحســب جنســیت و رشــته حتصیلــی»
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Abstract
The role of second language as a means of communication cannot
be denied. Therefore, attempt is made to teach second languages on
the basis of people›s abilities from the first steps of teaching a second
language. Considering this, the present study investigated the role
of gender in learning the four language skills of Arabic. There are
different views about the effect of gender on second language learning.
The four language skills of listening, speaking, reading and writing
and the way they are taught to the learners have been the main issue
in second language teaching era till now. The purpose of this study
was to find the effect of gender on learning Arabic four skills. To this
aim, hypotheses were tested through scientific comparative method
and t-test. Purposeful sampling was used for collecting data from 100
male and female students of Imam Sadiq University. The students
were investigated by a questionnaire having 40 questions on lingual
disorders in four skills of listening, speaking, reading and writing.
Results of the study showed that there was a significant difference in
terms of their performance in the four language skills between male and
female students. The speaking skill of girls was 25 percent better than
that of boys, and boys› performance was 45 percent more than that of
girls. There was, however, no significant difference between the mean
of listening and writing skills of boys and girls.
Keywords: four skills, gender, Imam Sadiq University, nonnative
Arabic speakers.
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