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امللّخص
ــا، وجيــب أن یوضــع  یعتــر املنهــج الــدرايس مــن أهــم العوامــل املؤثــرة عــى كفــاءة طــاب الدراســات العلي
بطریقــة تلبــي حاجــات الطــاب العلميــة، والفردیــة، واالجتامعيــة واملهنيــة. هبــدف تقویــة وتناســب املناهــج 
ــم تطویرهــا طبــق احلاجــات  ــم املناهــج الدراســية بحيــث یت ــم تقيي ــم العــايل، جيــب أن یت الدراســية مــع التعلي
ــة مناهــج  املختلفــة والتغيــرات التــي تطــرأ عــى املتعلمــن.  هيــدف هــذا البحــث إىل التعــّرف عــى نســبة تلبي
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الدراســية يف مرحلــة البكالوریــوس حلاجــات الطــاب العلميــة، والفردیــة، 
واالجتامعيــة واملهنيــة. ولتحقيــق هــذا اهلــدف اتبعــت هــذه الدراســة املنهج املســحي وبــأداة الّدراســة االســتبيان 
احلــاوي عــى واحــد ومخســن ســؤاال. والعينــة التــي أجریــت عليهــا الدراســة متمثلــة يف جمتمــع الدراســة وهــي 
مجيــع طــاب الســنة األولــی مــن املاجســتر للعــام الــدرايس 1396-1395 لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
جامعــات شــهيد تشــمران، وشــراز، وإصفهــان ومازنــدران. يف هــذا البحــث تــم اســتخدام وحتليــل البيانــات 
التــي مجعــت عــن طریــق االســتبيان مــن خــال حســاب املــؤرشات اإلحصائيــة مثــل التكــرار، والنســبة املئویــة، 
واملتوســط، والتبایــن واالنحــراف املعيــاري. وأشــارت نتائــج هــذا البحــث إىل أن نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية 
يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا حلاجــات الطــاب هــي أقــل مــن احلــّد املتوســط. بعبــارة أخــرى هــذه املناهــج 

الدراســية لقســم اللغــة العربيــة ال یلبــي احتياجــات الطــاب.
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1. املقدمة 
ــوال  ــتمرة ط ــدة املس ــمية ذات الفائ ــة الرس ــل التعليمي ــم املراح ــن أه ــايل م ــم الع ــر التعلي یعت
ــا هــذا حتّمــل اإلنســان مســؤولية  ــاة الفــرد. فمنــذ القــرون العدیــدة قبــل امليــاد وإىل یومن حي
الرســاالت املتعــددة وفــق الظــروف املختلفــة والتــي هتــدف إىل تطویــر وازدهــار مواهبــه 
وإشــباع حاجتــه للتعلــم مــع نمــو وتطــور املجتمعــات االنســانية بشــكل عام.وبســبب 
يف  والتعليــم  واالبتــكار  العلــم  لتطویــر  أصليــة  مؤسســة  یمّثــل  أصبــح  العلــم،  جاذبيــة 
ــى  ــوال حت ــذا املن ــى ه ــتمرًا ع ــزال مس ــر ومای ــد اآلخ ــًا بع ــه یوم ــف إىل طاب ــع ویضي املجتم
ــل  ــارص والعوام ــم العن ــن أه ــدرايس م ــج ال ــر املنه ــرودی،1387: 1( ویعت ــوی لنك االن. )عل
املؤثــرة يف نســبة نجــاح وفشــل األنظمــة التعليميــة حيــث أهنــا تلعــب دورًا ال یمكــن إنــكاره 
ــم العايل)حممــودی،1391: 10(. وینبغــي  ــق أهــداف ورســاالت التعلي ــق أو عــدم حتقي يف حتقي
ــام  ــايل ك ــم الع ــة التعلي ــه يف مرحل ــع ومتطلبات ــع الواق ــيًا م ــون متامش ــي أن یك ــج التعليم للمنه
ــر قــدرات ومهــارات الطــاب. )علــوی  ــه، تطوی جيــب أن یكــون شــامًا ليتمكــن مــن خال
لنكــرودی،1387: 7( ال شــك أن اإلنســان حيتــاج ألن یكتســب مــن خــال حياتــه بعــض 
املهــارات التــي تلبــي حاجاتــه العلميــة، والفردیــة، واالجتامعيــة واملهنيــة ليتمكــن مــن مواكبــة 
التغــرات املســتجّدة. والتعليــم العــايل هــو أحــد هــذه املؤسســات املســؤولة عــن خلــق مثــل 
هــذه الفــرص لتنميــة قــدرات الفــرد، ولذلــك جيــب أن یتــم توفــر األجــواء املناســبة لذلــك 
مــن خــال املناهــج التعليميــة يف خمتلــف الفــروع. كــام عــى التعليــم العــايل أن هُيَّيــئ الطــاب 
لاســتجابة للتطــورات االجتامعيــة، واالقتصادیــة والتكنولوجيــة الرسیعــة التغــّر. وأیضــًا أن 
یــريب الطــاب عــى املهــارات التــي تســتطيع أن تلبــي حاجاهتــم بشــكل مهنــي يف عــر املعرفــة 
هــذا. وعــى واضعــي ومــن املهــم عــى مطــّوري املناهــج التعليمــة أن یأخــذوا بعــن االعتبــار 
أمهيــة وتأثــر املتعلمــن ألن الطــاب هــم أحــد هــذه املصــادر املعلومــات التــي یعتمــد وضــع 
املنهــاج الــدرايس عليهــا، ولألســف نجــد يف أغلــب األحيــان إغفــال دورهــم يف هــذا املجــال. 
ويف الواقــع أن الطــاب هــم املصــدر األســايس لتعيــن احلاجــة إىل التغيــر، وباعتبــار املنهــج 
التعليمــي وســيلة إلجيــاد التغيــرات املطلوبــة يف ســلوك الطالــب، جيــب أن یكــون اهلــدف مــن 
هــذه التغيــرات هــو تلبيــة احتياجــات الطالــب. یعنــي أن یكــون التغيــر وســيلة إلجيــاد نــوع 
ــه  ــة إحتياجات ــى تلبي ــاعده ع ــب لتس ــدى الطال ــدرة ل ــم، والق ــة، والقي ــن اإلدراك، والعاطف م
وحــل مشــكاته الفردیــة، واالجتامعيــة، والعمليــة واملهنيــة. )شــادفر و مســاعدیه،1390 : 
125-124( فضــًا عــن هــذا، تشــكل املؤسســات االجتامعيــة واملؤسســات التعليميــة والتعليــم 
العــايل أجــزاء النظــام االجتامعــي الناجــح. وتلعــب مؤسســة التعليــم العــايل دورًا هامــًا جــدًا 
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يف الــدول الناميــة. ليــس فقــط ألهنــا تقــوم برتبيــة النُخــب وتؤمــن التكنولوجيــا للمجتمــع بــل 
ألهنــا تعتــر أهــم مؤسســة فكریــة وتؤثــر تأثــرًا واســعًا عــى الثقافــة والسياســة واملعتقــدات. 
ــة البلــدان جــزء أســايس مــن وقــت أفــراد املجتمــع أیضــًا.  ــة لكاف وتشــغل األنظمــة التعليمي
ــن  ــراد الذی ــم األف ــك تعلي ــد ذل ــطيع بع ــانية لتس ــة اإلنس ــات إىل الرتبي ــذه  املؤسس ــدف ه هت
سيكّرســون خلدمــة املجتمــع وبالتــايل یعملــون  عــى تأمــن حاجاهتــا أیضــًا وحاجــات املجتمــع 
يف املجــاالت التــي تعلموهــا وختصصــوا فيهــا. )خــوش بخــت،  11:1388 ( ومــن أجــل هتيــأة 
الظــروف التــي تلبــي احتياجــات اخلرجيــن  والتــي یســتطيعون أن یســتفيدوا مــن خاهلــا مــن 
العلــم واملعرفــة التــي اكتســبوها جيــب إعــادة النظــر باألهــداف التعليميــة ومضمــون املنهــج 
الــدرايس وأســاليب التدریــس. ومــن بــن أقســام العلــوم االنســانية یعتــر قســم اللغــة العربيــة 
وآداهبــا مــن األقســام املهمــة يف مرحلــة التعليــم العــايل. والقصــور املوجــود يف املنهــج الــدرايس 
املوجــود هــو واحــد مــن املواضيــع التــي كانــت موضــع نقــاش بــن مــدّريس وطــاب قســم 
األدب العــريب، وبســبب أمهيــة هــذا املوضــوع مــن الناحيــة العلميــة، جيــب إصــاح وتنقيــح 
مناهــج قســم األدب العــريب. وهــدف هــذا البحــث هــو تقييــم نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية يف 
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوریوس حلاجــات الطاب االجتامعــة، والعلمية، 
والفردیــة واملهنيــة. ألنــه مــن خــال البحــث الدقيــق يف متطلبــات الطــاب يف خمتلــف األبعــاد 
ــدرايس  ــج ال ــات يف املنه ــذه املتطلب ــذ دور ه ــة وأخ ــة واملهني ــة، واالجتامعي ــة، والعلمي الفردی
اجلامعــي بعــن االعتبــار یمكــن الوصــول إىل تطویــر مــوارد برشیــة فعالــة. لذلــك، ینبغــي أن 
یكــون املنهــج التعليمــي منهجــًا فاعــًا ومتعــدد األهــداف بحيــث یتــم تدریــب الطــاب يف 

جمموعــة أبعــاد متنوعــة ومتعــددة.

2. أسئلة البحث وفرضياته
یسعى هذا البحث إىل اإلجابة عى األسئلة التالية:

-1 مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات الطــاب 
العلميــة؟

-2 مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات الطــاب 
الفردیــة؟

-3 مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات الطــاب 
االجتامعيــة ؟

-4 مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات الطــاب 
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املهنيــة ؟
ویعتمد البحث عى الفرضيات التالية وهي:

-1 یلبــي املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا احتياجــات الطــاب العلميــة إىل حــد 
. كبر

-2 یلبــي املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا احتياجــات الطــاب الفردیــة بشــكل 
كبــر.

-3 یلبي املنهج الدرايس لقسم اللغة العربية وآداهبا احتياجات الطاب االجتامعية.  
-4 املنهج الدرايس لقسم اللغة العربية وآداهبا الیلبي احلاجة املهنية للطاب. 

3. الدراسات السابقة
ــا ال  ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــدرايس لقس ــج ال ــال املنه ــات يف جم ــأن الدراس ــول ب ــن الق یمك
ســّيام يف إیــران حمــدودة بشــكل عــام وتبــدو قّلــة الدراســات املســحية أكثــر وضوحــا يف املنهــج 
الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا إذ أنــه ال توجــد بحــوث أو دراســات أو كتب منشــورة، 
تتصــل بموضــوع البحــث صلــًة مبــارشة، إال أن هنــاك بعــض الدراســات والبحــوث التــي هلــا 

صلــة غــر مبــارشة بموضــوع البحــث ومنهــا: 
قــام ایروانــی و قجاونــد )1384( بدراســة فوائــد الــدروس األساســية والتخصصية لقســم 
العمــل االجتامعــي وذلــك مــن وجهــة نظــر املتعلمــن الذیــن یعملــون يف مؤسســات الرعایــة 
والدعــم االجتامعــي. والبيئــة التــي أجریــت فيهــا االســتبيان یشــمل خرجيــن الدراســات 
العليــا العاملــن يف منظــامت الرعایــة االجتامعيــة والســجون، واعتمــدا عــى االســتبيان جلمــع 
البيانــات وتــم اســتخدام اســلوب االحصــاء الوصفــي مــن أجــل حتليــل املعلومــات، وتشــر 
نتائــج البحــث إىل أن النســبة االكــر كانــت يف فئــة املعرفــة واملهــارات املتعلقــة بالعمــل الفــردي 

وتــأيت املهــارات اجلامعيــة يف املرتبــة الثانيــة.
هــدف بــور حقيقــی زاده وخادمــی)1384( إلــی االطــاع عــى رأي طــاب قســم إدارة 
ــدرايس  ــج ال ــدة املنه ــة وفائ ــبة ألمهي ــراز بالنس ــة ش ــوي يف جامع ــط الرتب ــامل والتخطي األع
ــاء  ــلوب اإلحص ــتخدام أس ــم اس ــات وت ــع البيان ــتبيان جلم ــى االس ــدا ع ــد اعتم ــدورة. وق لل
االســتنباطي مــن أجــل حتليــل املعلومــات. وأشــارت نتائــج البحــث إىل أن فئــة العلــوم 
ــة والفائــدة.  ــة، وذلــك مــن حيــث األمهي واملهــارات االستشــاریة حصلــت عــى أفضــل مرتب
وتشــر مقارنــة وجهــات النظــر إىل وجــود اختافــات فيــام بــن الرجــال والنســاء  فيــام یتعلــق 

ــدة. ــة والفائ باألمهي
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تطــرق خوشــبخت )1388( إىل دراســة آراء خرجيــي مــا بــن ســنة 1381 إىل 1385 
ــدرايس  ــج ال ــدة املنه ــة وفائ ــراز حــول أمهي ــري جلامعــة ش ــب البيط ــوراه بالط ــاب الدكت لط
ــق. املجتمــع اإلحصائــي هــو كل خرجيــن الســنوات مــن 81 إىل 85. واملعلومــات التــي  امُلطّب
تــم احلصــول عليهــا مــن هــذا االســتبيان تــم حتليلهــا باســتخدام الطــرق اإلحصائيــة لتحليــل 
التبایــن يف اجتــاه واحــد، واختبــار T املوضوعــات املســتقلة ومعامــل االمتثــال برســون. تشــر 
ــام  ــن 81 إىل 85 في ــا ب ــنوات م ــي الس ــر يف آراء خرجي ــاف كب ــد اخت ــه الیوج ــج إىل أن النتائ

ــق. ــدرايس املطّب ــدة املنهــج ال ــة وفائ یتعلــق بأمهي
 تنــاول صدیقــی خویــدك )1388( نســبة فاعليــة املنهج الــدرايس يف مرحلــة البكالوریوس 
ــدريس  ــر م ــة نظ ــن وجه ــع م ــات املجتم ــة احتياج ــث تلبي ــن حي ــة م ــة اإلنكليزی ــم اللغ لقس
وطــاب هــذا القســم. وقــد اعتمــد يف مجــع البيانــات عــى أســلوب االســتبيان، وتشــر نتائــج 

البحــث إىل أن املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة اإلنكليزیــة ال یملــك الفعاليــة الازمــة . 
یــدرس شــادفر وآخــرون )1390( نســبة انســجام املنهــج الــدرايس لقســم إدارة األعــامل 
ــوي مــع احتياجــات الطــاب بأســلوب املســحي والوصفــي، وتكــون أداة  ــط الرتب والتخطي
الّدراســة اســتبيانًا ومقابــاٍت شــبه املنظمــة. تشــر نتائــج هــذا البحــث إىل أن نســبة انســجام 

املنهــج الــدرايس للقســم املذكــور مــع احتياجــات الطــاب هــي أقــل مــن احلــد املتوســط.
هــدف شــر جنــك وآخــرون )1391( إىل دراســة نســبة تلبيــة املنهــج الــدرايس يف مرحلــة 
البكالوریــوس لقســم الصحــة العامــة للحاجــات املهنيــة للخرجيــن العاملــن يف املراكــز 
الصحيــة ودراســة توقعــات النظــام الصحــي مــن وجهــة نظــر العاملــن يف هــذا القســم. تــم 
ــا العاملــن يف الصحــة  اجــراء هــذه الدراســة عــى 95 شــخصا مــن طــاب الدراســات العلي
العامــة جلامعــة الطــب يف تریــز. أداة مجــع املعلومــات هــي االســتبيان. وأشــارت نتائــج هــذا 
البحــث إىل أن املنهــج التعليمــي لقســم الصحــة العامــة الیلبــي بشــكل كامــل متطلبــات 

ــاب.  الط
ــارات  ــم امله ــرتح لتعلي ــج مق ــم منه ــی تقدی ــش )1393( إل ــي، دان ــدي ركعت ــعی حمم س
اللغویــه يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإلیرانيــة. انتهجــت هــذه الدراســة 
املنهــج الوصفــي واســتخدمت اســتامرة االســتبيان واملقابــات جلمــع البيانــات. تكــّون جمتمــع 
ــاء  ــل، وأعض ــواق العم ــة يف أس ــة العربي ــف اللغ ــن بتوظي ــن املعني ــن األخصائي ــة م الدراس
ــارات  ــدّريس امله ــوم، وم ــية يف وزارة العل ــج الدراس ــط الرام ــس ختطي ــريب يف جمل ــم الع القس
اللغویــة العربيــة والدارســن يف الفصــل الســادس يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات 
ــه  ــة لتقدیــم املهــارات اللغوی ــة؛ فدلــت النتائــج علــی أّن الوحــدات الدراســية احلالي احلكومي
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غــر كافيــة، ومــن الــروری إدراج 12 وحــدة أخــری كالوحــدات التمهيدیــة يف الرنامــج. 
اعتمــد املنهــج املقــرتح علــی مقــرر متكامــل ومتشــكل مــن عــدة مقــررات، وعلــی الطریقــة 
واألنشــطة التدریســية التــي تســتند إلــی تعليــم اللغــة التواصليــة والتعليــم القائــم علــی املهــام. 
-قــام مدیــح وآخــرون)1393( بدراســة مفهــوم التســویق ومعنــى ریــادة األعــامل لقســم 
اللغــة العربيــة وآداهبــا وذلــك ضمــن مخســة أقســام. وأیضــًا قامــوا بتقدیــم بعــض فــرص العمل 
املرتبطــة بالــوزارات واجلامعــات واملؤسســات واملنظــامت وأجهــزة الدولــة واملؤسســات 
املشــرتكة والقــوات املســلحة والــرشكات اخلاصــة واجلمعيــات املتعــددة وأخــرًا  قامــوا 
ــة  ــل املنتجــات الثقافي ــدة مث ــات مــن خــال دراســة بعــض االقرتاحــات اجلي ــم املحتوی بتقدی

ــة التــي هلــا اجتــاه جتــاري. والتعليمي
تطــرق ترابــی )1395( إىل مناقشــة وتقييــم املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، 
لتبيــن وضــع هــذا القســم يف اجلامعــات العــرش املختــارة وإجيــاد الــرر الــذي حلــق بالنظــام 
ــاتذة  ــن األس ــتفتاء كل م ــة االس ــمل عين ــل. تش ــاء للعم ــد وبنّ ــج مفي ــع منه ــي ووض التعليم
والطــاب مــن خمتلــف املراحــل الدراســية للعــام  94-1393. تشــر نتائــج هــذا البحــث إىل 
أن هنــاك اختــاف كبــر بــن املتوســط املتوقــع واملتوســط الــذي تــم احلصــول عليــه بالنســبة 

ــة.  ملكونــات املنهــج الــدرايس والعامــات الكلي
أّمــا بحثنــا هــذا فيهــدف إىل دراســة نســبة أداء املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبا 
ــط  ــم االقرتاحــات الازمــة مــن أجــل التخطي ــة احتياجــات الطــاب وتقدی ــام یتعلــق بتلبي في

األمثــل لوضــع املنهــج الــدرايس هلــذا القســم وبذلــك یتناســب واحتياجــات الطــاب.

4. منهج البحث وأداته
يف هــذه الدراســة تــم اســتخدام املنهــج املســحي مــن أجــل دراســة نســبة تلبيــة املناهــج 
الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا  يف مرحلــة البكالوریــوس حلاجــات الطــاب العلميــة، 
والفردیــة، واالجتامعيــة واملهنيــة. وتــم بواســطة هــذا املنهــج »اســتطاع آراء جمـــتمع البحــث 
وذلــك هبــدف وصــف الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا فقــط، دون 
أن یتجـــاوز ذلــك دراســة العـــاقة أو اســتنتاج األســباب« )العســاف، 1989م:191-192( وقــد 
تــم تصميــم اســتبيان جلمــع البيانــات مــن املشــاركات. وإعطائهــا قيمــة رقميــة حســب مقيــاس 
ــدًا وتنتهــی  ــل ج ــتبانة مــن درجــة قلي ــدأت االس ــث ب ــا، حي ــتخدم فيه ــرت اخلــاميس املس ليك
بكثــر جــدًا، وإعطــاء »قليــل جــدًا« قيمــة1 إىل قيمــة 5»كثــر جــدًا«. بعــد مجــع االســتبانات، ثــم 
تــم حتليــل إجابــات كل مشــاركة وتــم إدراج بعــض اجلــداول وحتليلهــا ليتســنى للقــارئ فهــم 
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العاقــات املرشوحــة واســتيعاهبا ،جــدول)1( التوزیــع التكــراري والنســبة املئویــة للمجتمــع 
اإلحصائــي حســب اجلنــس واجلامعــة. 

 املجتمع
اإلحصائي

 شهيد
تشمران

 النسبةاملجموعمازندرانإصفهانشریاز
املئوية

/5414148938الطالب

/7466221161الطالبات

ع ملجمــو  ا
لــكيل ا

11871036100

جدول )1( التوزيع التكراري والنسبة املئوية للمجتمع اإلحصائي حسب اجلنس واجلامعة

ــت11/61%،  ــات كان ــة للطالب ــبة مئوی ــر نس ــد أن أك ــدول )1(نج ــج اجل ــر إىل نتائ بالنظ
وأقــل نســبة للطــاب 89/%38. ومــن املاحــظ أن أكــر عــدد الطــاب كان جلامعــة شــهيد 

ــان.  ــة أصفه ــدد جلامع ــل ع ــمران وأق تش
ــم اســتبيان یتألــف مــن واحــد ومخســن ســؤاالً  ــم يف هــذا البحــث تصمي أداة البحــث: ت
لدراســة نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوریــوس 
حلاجــات الطــاب. قــام الباحثــون بتصميــم هــذه االســتبانة بالرجــوع إىل الدراســات الســابقة 
ــيم  ــم تقس ــة، وت ــة احلالي ــات الدراس ــا ملتطلب ــا، وفق ــات عليه ــض التعدی ــراء بع ــم إج ــد ت وق
أســئلة االســتبيان إىل أربعــة حمــاور أساســية، هتــدف يف جمموعهــا إىل اإلجابــة عــن تســاؤالت 

الدراســة والتحقــق مــن فرضياهتــا، وقــد ُقســم االســتبيان إىل:
-1املحــور األول: تقييــم نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

العلميــة. الطــاب  حلاجــات 
-2املحــور الثــاين: تقييــم نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

الفردیــة.  الطــاب  حلاجــات 
-3املحــور الثالــث: تقييــم نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

حلاجــات الطــاب االجتامعيــة.
-4املحــور الرابــع: تقييــم نســبة تلبيــة املناهــج الدراســية يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

حلاجــات الطــاب املهنيــة. 
صــدق األداة وثباهتــا: عــرض الباحثــون اســتبانة الدراســة عــى مخســة مــن األســاتذة 
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ــهيد  ــة ش ــدرايس يف جامع ــط ال ــم التخطي ــا ويف قس ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــن يف قس املختّص
تشــمران ألخــذ آرائهــم، واحلكــم عى درجــة شــموليتها، والعبارات املســتخدمة فيهــا .ووضع 
الباحثــون االســتبانة بصورهتــا النهائيــة بعــد االســتعانة بآرائهــم. وقــد تــم حتدیــد ثبــات األداة 
ــد  ــاٍب وعن ــن 10 ط ــة م ــة مكون ــى عين ــتبانة ع ــع االس ــم توزی ــث ت ــار، حي ــلوب االختب بأس
حتليــل النتائــج حصلنــا عــى معامــل ألفــا كرونبــاخ هلــذا االســتبيان بقيمــة 0/90  وهــي نســبة 

ــار ثبــات أداة الدارســة. ــة الختب كافي
أمــا عينــة الدراســة فقــد تــم اختيارهــا مــن كافــة طــاب الســنة األولــی مــن مرحلــة 
ــهيد  ــات ش ــا بجامع ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــدرايس 1396-1395 يف قس ــام ال ــتر للع املاجس
ــن شــاركوا يف هــذه الدراســة ســتة  ــدران، وإصفهــان، وعــدد الذی تشــمران، وشــراز، ومازن

ــًا. ــن طالب وثاث

5. حتليل البيانات
الســؤال االول: مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات 
الطالــب العلميــة؟ ناحــظ اإلجابــة يف اجلــدول)2( توزیــع التكــرارات والنســبة املئویــة 

ألجوبــة األســئلة املتعلقــة باحلاجــة العلميــة كــام یــي:

 إىل أي حّد املنهج الدرايس
لقسم اللغة العربية وآداهبا

 قليل
جدًا

 االنحرافاملتوسطكثری جدًا كثریمتوسط قليل
املعياري

 یكون حافزًا
 لزیادة فضولكم

ورغبتكم ؟

0616122التكرارات
3.28.815  النسبة

016.744.433.35.6املئویة

 یكون مساعدًا
 لظهور  أفكار

ابتكاریة لدیكم؟

191961التكرارات
2.92.806  النسبة

2.825.052.816.72.8املئویة

 یساعد عى
 إمكانية االستفادة

 من الوسائل
 السمعية

والبریة؟

51010101التكرارات

2.781.098  النسبة
13.927.827.827.82.8املئویة

 یساعد عى
 إمكانية االستفادة
 من مناهج التعليم

املتنوعة؟

6121170التكرارات
2.531.000

 النسبة
16.733.330.619.40املئویة



101 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396

 یكون حمتویًا عى
 مواضيع وأمور

جدیدة؟

4101831التكرارات
2.64.899

 النسبة
11.127.850.08.32.8املئویة

 یكون مؤثرًا
 عى معرفة أمهية

 وتأثر التخصص
 الذي تتم
دراسته؟

2512161التكرارات

3.25.937  النسبة
5.613.933.344.42.8املئویة

  یكون مواكبًا
 للمناهج

 الدراسية يف
البلدان املتطورة؟

1520100التكرارات
1.61.549  النسبة

41.755.62.800املئویة

 یساعد عى
 املعرفة والبصرة

الفلسفية؟

711891التكرارات
2.611.153  النسبة

19.430.622.225.02.8املئویة

 یساعد عى زیادة
 املعرفة التدریسية

لدیكم؟

1116162التكرارات
3.47.774  النسبة

2.82.844.444.45.6املئویة

 یساعد عى
 زیادة املعلومات

 املتخصصة
 املطلوبة يف هذا

القسم؟

1410183التكرارات

3.50.910  النسبة
2.811.127.850.08.3املئویة

 یساعد عى زیادة
 املعرفة باللغة

العربية لدیكم؟

059184التكرارات
3.58.874  النسبة

013.925.050.011.1املئویة

 یساعد عى زیادة
 املفردات العربية

لدیكم ؟

0212139التكرارات
3.81.889

 النسبة
05.633.336.125.0املئویة

 یساعد عى زیادة
 معرفتكم  باالدب

العريب؟

1210185التكرارات
3.67.894  النسبة

2.85.627.850.013.9املئویة

 یساعد عى زیادة
 معرفتكم  باللغة

العربية؟

0314145التكرارات

3.58.841  النسبة
08.338.938.9املئویة

13.9

جدول )2( توزيع التكرارات والنسبة املئوية ألجوبة األسئلة املتعلقة باحلاجة العلمية

ــك  ــة بـــ »معرفت ــات مرتبط ــط اإلجاب ــبة ملتوس ــى نس ــدول )2(إىل أن أع ــج اجل ــر نتائ تش
ــك  ــدل 3/58، و»معرفت ــة« بمع ــم العربي ــيع تعل ــدل 3/67، و»توس ــريب«  بمع ــاألدب الع ب
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باللغــة العربيــة« بمعــدل 3/58، وإجابــة »التخصــص يف القســم« بمعــدل 3/50،  وأقل نســبة 
مرتبطــة بـــ »مواكبــة املناهــج الدراســية للــدول املتقدمــة« بمعــدل 1/61، و»إمكانيــة االســتفادة 
مــن أســلوب التدریــس املتنــوع« بمعــدل 2/53، و»وجــود مضمــون جدیــد وأمــور جدیــدة« 

بمعــدل 2/64.  واملتوســط الــكي هلــذا  3/08 والتبایــن 0/63.
الســؤال الثــاين: مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الحتياجــات 
الطالــب الفردیــة؟ ناحــظ اإلجابــة يف اجلدول)3(توزیــع التكــرارات والنســبة املئویــة ألجوبة 

األســئلة املتعلقــة باحلاجــة الفردیــة كــام یــي:

 إىل أي حد كان املنهج الدرايس لقسم اللغة
العربية وآداهبا:

 قليل
جدًا

 االنحرافاملتوسطكثری جدًاكثریمتوسطقليل
املعياري

 يراعي االختالفات
الفردية بينكم؟

5161500التكرارات
2.28.701

13.944.441.700النسبة املئوية

 يؤثر عىل زيادة
تفاؤلكم؟

881640التكرارات
2.44.969

22.222.244.411.10النسبة املئوية

 يؤثر عىل زيادة
بصریتكم؟

7101360التكرارات
2.501.000

19.427.836.116.70النسبة املئوية

 يوفر الفرصة
 واإلمكانية إلظهار

شخصيتكم؟

491661التكرارات
2.75.967

11.125.044.416.72.8النسبة املئوية

 يؤثر عىل زيادة
 االستقالل الفكري

لديكم؟

4111551التكرارات
2.67.956

11.130.641.713.92.8النسبة املئوية

 زيادة املواءمة مع
 احلاالت اجلديدة

 واألشخاص اجلدد
لديكم؟

3141270التكرارات
2.64.899

8.338.933.319.40النسبة املئوية

 يؤثر عىل زيادة تقبل
مسؤوليتكم؟

5121090التكرارات
2.641.018

13.933.327.825.00النسبة املئوية

 يؤثر عىل رغبتكم يف
إكال دراستكم؟

491274التكرارات
2.941.170

11.125.033.319.411.1النسبة املئوية

 يؤثرعىل تقّبلكم النقد
البنّاء؟

771651التكرارات
2.611.050

19.419.444.413.92.8النسبة املئوية
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 يؤثر عىل التعليم الذايت
لديكم؟

681480التكرارات
2.671.014

16.722.238.922.20النسبة املئوية

 يؤثر عىل مقدرتكم
 عىل اختاذ القرارت

الصحيحة؟

981360التكرارات
2.441.054

25.022.236.116.70النسبة املئوية

 يؤثر عىل قدرتكم عىل
املخاطرة؟

5181300التكرارات
2.22.681

13.950.036.100النسبة املئوية

 يؤثر عىل قدرتكم عىل
االنتقاد؟

6151230التكرارات
2.33.862

16.741.733.38.30النسبة املئوية

 يؤثر عىل قدرتكم عىل
التفكری املنطقي؟

491571التكرارات
2.78.989

11.125.041.719.42.8النسبة املئوية

 يؤثر عىل قدرتكم عىل
 حل مشاكل احلياة التي

تواجهكم؟

5111550التكرارات
2.56.909

13.930.641.713.90النسبة املئوية

جدول )3(توزيع التكرارات والنسبة املئوية ألجوبة األسئلة املتعلقة باحلاجة الفردية

تشــر نتائــج اجلــدول )3( إىل أن أعــى نســبة ملتوســط اإلجابــات مرتبطــة بـــ :»الرغبــة يف 
مواصلــة الدراســة« وذلــك بمعــدل 2/94،  و»التفكــر املنطقــي« بمعــدل 2/78،  وكذلــك 
ــات  ــط اإلجاب ــبة ملتوس ــل نس ــدل 2/75،  وأق ــس« بمع ــن النف ــر ع ــة التعب ــة وفرص »امكاني
ــدل  ــد«  بمع ــوة النق ــادة ق ــدل 2/22، و»زی ــرة« بمع ــى املخاط ــدرة ع ــادة الق ــة بـــ »زی مرتبط
،2/23 و»اهتــامم االختافــات الفردیــة « بمعــدل 2/28. واملتوســط الــكي هلــذه الفئــة 2/56  

ــن هــو 0/98. ومقــدار التبای
الســؤال الثالــث: مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 
الحتياجــات الطالــب االجتامعيــة ؟ ناحــظ اإلجابــة يف جــدول )4(توزیــع التكــرارات 

والنســبة املئویــة ألجوبــة األســئلة املتعلقــة باحلاجــة االجتامعيــة كــام یــي:

 املنهج الدرايس لقسم اللغة العربية
وآداهبا إىل أي حّد:

 قليل
جدًا

 كثریكثریمتوسطقليل
جدًا

 االنحرافاملتوسط
املعياري

 كان مؤثرًا يف
 تعليمكم القيم

اإلنسانية؟

3101481التكرارات
2.83.971  النسبة

8.327.838.922.22.8املئوية
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 كان ناجحًا يف زيادة
 قدرة فعالياتكم

اجلاعية؟

0161361التكرارات
2.78.832  النسبة

044.436.116.72.8املئوية

 كان مؤثرًا عىل
 نجاح التنشئة
االجتاعية؟

314892التكرارات
2.811.091  النسبة

8.338.922.225.05.6املئوية

 كان ناجحًا يف
 إضفاء الطابع

املبدئي عىل القيم؟

31210110التكرارات
2.81.980  النسبة

8.333.327.830.60املئوية

 كان ناجحًا يف
 حتسني قدرتكم

 بالتعامل مع
الناس؟

931392التكرارات
2.781.245  النسبة

25.08.336.125.05.6املئوية

 كان ناجحًا يف رفع
 الروح املعنوية
 لسيادة القانون

لديكم؟

812682التكرارات
2.561.229

 النسبة
22.233.316.722.25.6املئوية

 كان ناجحًا يف رفع
 الروح املعنوية

 للرّد علی التساؤل
لديكم؟

4811112التكرارات
2.971.108  النسبة

11.122.230.630.65.6املئوية

 كان مؤثرًا يف زيادة
 العالقات املرتبطة
 باالنتاء البرشي

لديكم؟

2912112التكرارات
3.061.013

 النسبة
5.625.033.330.65.6املئوية

جدول )4(توزيع التكرارات والنسبة املئوية ألجوبة األسئلة املتعلقة باحلاجة االجتاعية

ــت  ــة: كان ــات التالي ــات اإلجاب ــط لدرج ــى متوس ــد أن أع ــدول )4( نج ــج اجل ــى نتائ ــاًء ع بن
ــئلة«  ــة باملس ــادة الرغب ــدل 3/06، و»زی ــرة« بمع ــانية املؤث ــات االنس ــادة العاق ــارة »زی يف عب
بمعــدل 2/97، و»تعلــم القيــم اإلنســانية« بمعــدل 2/83،  وأقــل معــدل كان مرتبــط بـــ 
»زیــادة احلــس الترشیعــي« بمعــدل 2/56، »زیــادة قــدرة النشــاط اجلامعــي« بمعــدل 2/78، 
»زیــادة القــدرة عــى التعامــل مــع النــاس« بمعــدل 2/78.  واملتوســط الــكي هلــذه الفئــة هــو 

ــو 0/37 . ــن ه 2/82والتبای
الســؤال الرابــع: مــا مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

اإلجابــة يف ناحــظ  ؟  املهنيــة  الطالــب  الحتياجــات 
اجلــدول )5(توزیــع التكــرارات والنســبة املئویــة ألجوبــة األســئلة املتعلقــة باحلاجــة املهنيــة 

كــام یــي:
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 املنهج الدرايس لقسم اللغة العربية
وآداهبا إىل أي حّد:

 قليل
جدًا

 االنحرافاملتوسطكثری جدًاكثریمتوسطقليل
املعياري

 كان مؤثرًا يف زيادة
 فاعليت تعلم

 استخدام برامج
الكمبيوتر؟

049194التكرارات
3.64.833  النسبة

011.125.052.811.1املئوية

 كان مؤثرًا يف زيادة
 فاعليت تعليم

 استخدام اإلنرتنت
والربيد اإللكرتوين؟

048204التكرارات
3.67.828  النسبة

011.122.255.611.1املئوية

 كان مؤثرًا يف زيادة
أعالكم البحثية؟

21010122التكرارات
3.061.040  النسبة

5.627.827.833.35.6املئوية

 كان مؤثرًا يف زيادة
 قدرتكم عىل قراءة

 واستيعاب النصوص
العربية؟

3312144التكرارات
3.361.073  النسبة

8.38.333.338.911.1املئوية

 كان مؤثرًا يف
 زيادة قدرتكم عىل
 ترمجة النصوص
االختصاصية؟

1414161التكرارات
3.33.828  النسبة

2.811.138.944.42.8املئوية

 كان مؤثرًا يف زيادة
 قدرتكم عىل ترمجة
 النصوص السياسية
 واالقتصادية والطبية
والرياضية وغریها؟

421920التكرارات
2.25.732  النسبة

11.158.325.05.60املئوية

 كان مؤثرًا يف رفع
 مهارة الرتمجة الفورية

لديكم؟

816930التكرارات
2.19.889  النسبة

22.244.425.08.30املئوية

 كان مؤثرًا يف رفع
 مهارة التحدث

 لديكم )باللغة العربية
الفصحى(؟

5111271التكرارات
2.671.042

 النسبة
13.930.633.319.42.8املئوية

 كان مؤثرًا يف رفع
 مهارة التحدث

 لديكم )باللهجات
العربية املختلفة(؟

924300التكرارات
1.83.561  النسبة

25.066.78.300املئوية

 كان مؤثرًا يف رفع
 مهارة الكتابة )باللغة

العربية( لديكم؟

371592التكرارات
3.001.014  النسبة

8.319.441.725.05.6املئوية
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 كان مؤثرًا يف رفع
 مهارة االستاع
 )باللغة العربية(

لديكم؟

3101184التكرارات
3.001.146  النسبة

8.327.830.622.211.1املئوية

 كان مؤثرًا يف تطوير
 ريادة األعال

لديكم؟

821610التكرارات
2.00.717

 النسبة
22.258.316.72.80املئوية

 كان مؤثرًا يف
 تعّريفكم عىل سوق

العمل؟

1418400التكرارات

1.72.659  النسبة
املئوية

38.9
50.011.100

 كان مؤثرًا يف رفع
 القدرة لديكم عىل

 تطبيق العلوم النظرية
يف العمل؟

التكرارات
3

191310
2.33.676

 النسبة
8.352.836.12.80املئوية

جدول )5(توزيع التكرارات والنسبة املئوية ألجوبة األسئلة املتعلقة باحلاجة املهنية

بـــ »اســتخدام  تشــر نتائــج اجلــدول )5(إىل أن أعــى نســبة ملتوســط اإلجابــات مرتبطــة 
اإلنرتنــت والریــد اإللكــرتوين« بمعــّدل 3/67، و»نــرش الرامــج احلاســوبية« بمعــّدل 3/64، 
و»قــراءة النصــوص العربيــة وفهمهــا بشــكل صحيــح« بمعــّدل 3/36، و»القــدرة عــى ترمجــة 
النصــوص االختصاصيــة« بمعــّدل 3/33. وأقــل متوســط كانــت مرتبطــة بـــ »الدرایــة بســوق 
العمــل« بمعــّدل 1/72،  »مهــارات التحــدث بمختلــف اللهجــات العربيــة« بمعــّدل 1/83، 
و»القــدرة عــى تنظيــم املشــاریع« بمعــّدل 2/00، و»مهــارات الرتمجــة الفوریــة« بمعــّدل 
2/19 . واملتوســط الــكي هلــذه الفئــة 2/71 والتبایــن یبلــغ 0/49. و اجلــدول )6( یبــن لنــا 

مقارنــة متوســط درجــات أقســام البحــث كــام یــي:

التبايناملتوسطاملكونات
3/080/63احلاجة العلمية
2/560/98احلاجة الفردية

2/820/37احلاجة االجتاعية
2/710/49احلاجة املهنية

جدول )6(مقارنة متوسط درجات أقسام البحث 

تشــر نتائــج اجلــدول )6(إىل تبایــن آراء الطــاب فيام یتعلق بنســبة تناســب  املنهج الدرايس 
يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مــع حاجــات الطــاب العلميــة والفردیــة واالجتامعيــة واملهنية. 



107 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396

حيــث حصلــت فئــة احلاجــة العلميــة عــى املتوســط األكــر بنســبة 3/08 وفئــة احلاجــة الفردیة 
عــى متوســط  2/56 وهــو األقــل نســبة. يف الواقــع أن املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة 
ــة وذلــك مــن  ــة واملهني ــة والفردی ــة واالجتامعي وآداهبــا مل یكــن متناســبًا مــع احلاجــات العلمي

وجهــة نظــر الطــاب.

6. عرض النتائج وحتليلها  
يف هــذه الدراســة  تــم بحــث أربعــة أســئلة وبحســب النتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا ســوف 

نتطــرق إىل كل مــن هــذه األســئلة.
ــة وآداهبــا   بالنســبة للســؤال األول: مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربي

ــة؟  الحتياجــات الطالــب العلمي
تشــر النتائــج إىل أن نســبة تلبيــة املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا حلاجــات 
ــة األوىل »یلبــي املنهــج  ــة هــو أقــل مــن احلــد املتوســط.  لذلــك فــإن الفرضي الطــاب العلمي
كبــر«  حــد  إىل  العلميــة  الطــاب  احتياجــات  وآداهبــا  العربيــة  اللغــة  لقســم  الــدرايس 
مرفوضــة. حيــث تشــر نتائــج اجلــدول)2( إىل أن املتوســط األكــر مــن نصيــب األســئلة 
التاليــة: » التعــرف عــى األدب العــريب« بمعــّدل 3/67 ، »توســيع تعليــم اللغــة العربيــة« 
بمعــّدل 3/58، و»التعــرف عــى اللغــة العربيــة« بمعــّدل 3/58، و»العلــوم املتخصصــة 
« بمعــّدل3/50  ومقــدار املتوســط األدنــى مــن نصيــب األســئلة التاليــة: »التوافــق مــع 
ــة اســتخدام جمموعــة متنوعــة  املناهــج الدراســية للــدول املتقدمــة« بمعــّدل 1/61، و»إمكاني
ــدة« بمعــّدل 2/64.   ــا اجلدی مــن أســاليب التدریــس« بمعــّدل 2/53، و»املضمــون والقضای
إذ أن أهــم نقــاط ضعــف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف جمــال حاجــة الطــاب العلميــة هــي 
عــدم التعــرف عــى املناهــج الدراســية للبلــدان املتطــورة وانعــدام األســاليب التعليميــة اجلدیدة 
واملتنوعــة وانعــدام املضامــن الفعالــة واجلدیــدة. واخلطــوة األوىل لتحســن نوعيــة تعليــم 
ــج  ــون املنه ــة مضم ــس ومراجع ــة والتدری ــات الدراس ــق يف عملي ــي التدقي ــة ه ــة العربي اللغ
ــي احتياجــات  ــذا القســم مل تعــد تلب ــي حتكــم ه ــة الت ــة. والقواعــد الرتبوی ــة التعليمي واهليكلي
الطــاب العلميــة ألننــا اليــوم وقبــل أن نقحــم أنفســنا ببحــث الرتمجــة وتدریــس اللغــة فإننــا 
نســعى لتعليــم قواعــد اللغــة العربيــة ويف احلقيقــة إن القســم األكــر مــن مــواد املنهــج الــدرايس 
هــي نظریــة وال یمكنهــا تبدیــل مهــارات الطــاب اللغویــة إىل مهــارات عمليــة، ولذلــك جيــب 
إضافــة بعــض الــدروس لتعليــم املهــارات اللغویة األربــع االختصاصيــة إىل حّد مــا.  باالضافة 
إىل ذلــك فــإن تدریــس املراجــع الصعبــة يف املراحــل األدنــى مثــل مرحلــة البكالوریــوس تؤدي 
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إىل ســئم وتعــب الطــاب، لذلــك مــع إدراج دروس جّذابــة يف املراحــل التمهيدیــة وكذلــك 
تأثــر أســلوب التدریــس أیضــًا یمكنــه أن یزیــد مــن دوافــع الطــاب للتعلــم وزیــادة نشــاطهم. 
بالتــايل یســتطيع األســتاذ مــن خــال اســتعامل أســاليب التعليــم احلدیثــة واالســتفادة مــن طرق 
تعليــم اللغــة العامليــة، وأن یقــوم بتزویــد الطــاب بالقيــم الازمــة مــن املــادة التــي یتعلموهنــا. 
وفيــام یتعلــق بالســؤال الثــاين: مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

الحتياجــات الطالــب الفردیــة؟ 
وآداهبــا  العربيــة  اللغــة  لقســم  الــدرايس  املنهــج  تلبيــة  نســبة  أن  إىل  النتائــج  تشــر 
ــة  ــج احلاصل ــر إىل النتائ ــط. بالنظ ــّد املتوس ــن احل ــل م ــي أق ــة ه ــاب الفردی ــات الط إلحتياج
تــم رفــض الفرضيــة الثانيــة كذلــك وهي»یلبــي املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 
االحتياجــات الفردیــة للطــاب بشــكل كبــر«  تشــر نتائــج اجلــدول )3( إىل أن أعــى نســبة 
ــر  ــدل 2/94، و»التفك ــة« بمع ــة الدراس ــة يف مواصل ــة بـــ »الرغب ــات مرتبط ــط اإلجاب ملتوس
ــل  ــدل 2/75، وأق ــس« بمع ــن النف ــر ع ــة التعب ــة وفرص ــدل 2/78، و»إمكاني ــي« بمع املنطق
نســبة ملتوســط اإلجابــات مرتبطــة بـــ: »زیــادة القــدرة عــى املخاطــرة« بمعــدل 2/22، و»زیادة 

ــدل 2/28. ــة « بمع ــات الفردی ــامم باالختاف ــدل 2/23 و»االهت ــد« بمع ــوة النق ق
مــن أهــم نقــاط ضعــف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مــن حيــث احتياجــات الطــاب الفردیــة 
ــاه إىل  ــدم االنتب ــة وع ــاب النقدی ــدرة الط ــامم بق ــدم االهت ــر، وع ــامم باملخاط ــدم االهت ــو ع ه
ــارات  ــون مه ــن یمتلك ــاب الذی ــم الط ــزون ه ــون واملتمّي ــاب املوفق ــة. الط ــروق الفردی الف
ــك، جيــب  ــكار والقــدرة عــى حتمــل املســؤولية والقــدرة عــى املخاطــرة، لذل ــداع واإلبت اإلب
الفردیــة.  الكفــاءة  الطالــب  متنــح  الدراســية ألهنــا  املناهــج  املكونــات يف  هبــذه  االهتــامم 
وباإلضافــة إىل ذلــك ینبغــي أن یؤخــذ االختــاف بــن الطــاب بعــن اإلعتبــار وذلــك عنــد 

ــة. ــية اجلامعي ــج الدراس ــع املناه وض
بالنســبة للســؤال الثالــث: مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

الحتياجــات الطالــب االجتامعيــة ؟ 
تشــر النتائــج إىل أن نســبة تلبيــة املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا إلحتياجات 
الطــاب االجتامعيــة هــي أقــل مــن احلــّد املتوســط. وبحســب النتائــج فــإن فرضيــة: »املناهــج 
اللغــة العربيــة وآداهبــا تلبــي احتياجــات الطــاب االجتامعيــة« أیضــا  الدراســية لقســم 
مرفوضــة. بحســب نتائــج اجلــدول )4( نجــد أن أعــى متوســط لدرجــات اإلجابــات التاليــة: 
ــدل  ــة« بمع ــة باإلجاب ــادة الرغب ــدل 3/03، و»زی ــرة« بمع ــانية املؤث ــات اإلنس ــادة العاق »زی
2/97، و»تعلــم القيــم اإلنســانية« بمعــدل 2/83 وأقــل معــدل مرتبــط بامیــي: »زیــادة احلــس 
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الترشیعــي « بمعــدل 2/56، و»زیــادة قــدرة النشــاط اجلامعــي« بمعــدل 2/78 و»زیــادة 
ــة  ــم اللغ ــف قس ــاط ضع ــم نق ــن أه ــدل 2/78. وم ــاس« بمع ــع الن ــل م ــى التعام ــدرة ع الق
ــامم بالــروح  ــو عــدم االهت العربيــة وآداهبــا مــن حيــث احتياجــات الطــاب االجتامعيــة ه
القانونيــة لــدى الطــاب واالفتقــار إىل زیــادة قــدرة الطــاب عــى التعامــل مــع النــاس وعــدم 
االهتــامم بالنشــاطات اجلامعيــة. وبــام أنــه مــن املمكــن تنفيــذ األعــامل اجلامعيــة يف مؤسســات 
التعليــم العــايل فاجيــب أن یكــون قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مســتثنى مــن ذلــك. لــذا جيــب 
ــة  ــة لتقوی ــات اجلامعي ــى الفعالي ــا ع ــة العربيــة وآداهب ــم اللغ ــج الــدرايس لقس أن یركــز املنه
ــم  ــض دروس عل ــة بع ــّم إضاف ــي أن یت ــك ینبغ ــة إىل ذل ــال. وباإلضاف ــذا املج ــاب يف ه الط
ــة املحيطــة  ــا املجتمــع والبيئ ــز قــدرة الطــاب عــى فهــم وإدراك قضای ــة لتعزی النفــس والرتبي
هبــم. فضــًا علــی ذلــك هلــذه الــدروس دور إجيــايب يف مواجهــة املشــاكل االجتامعيــة والتعامــل 

ــد مــع النــاس. بشــكل جّي
بالنســبة للســؤال الرابــع: مــدی مائمــة املناهــج الدراســية لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا 

ــة ؟ ــب املهني الحتياجــات الطال
 تشــر النتائــج إىل أن احلــّد الــذي یلبــي فيــه املنهــج الــدرايس احتياجــات الطــاب املهنيــة 
ــة املذكــورة  ــج املتقدمــة ونســتنتج أن الفرضي ــى مــن احلــّد املتوســط. بالنظــر إىل النتائ هــو أدن
صحيحــة »املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا الیلبــي احلاجــة املهنيــة للطــاب«. 
ــة: »مهــارة  ــارات التالي ــج اجلــدول )5( إىل أن أكــر متوســط كان مــن نصيــب العب تشــر نتائ
اســتخدام اإلنرتنــت والریــد اإللكــرتوين« بمعــّدل 3/67، و»نــرش الرامــج احلاســوبية« 
 3/36 3/64، و»قــراءة النصــوص العربيــة وفهمهــا بشــكل صحيــح« بمعــّدل  بمعــّدل 
و»القــدرة عــى ترمجــة النصــوص االختصاصيــة« بمعــّدل 3/33. وأقــل متوســط مــن نصيــب 
مایــي: »الدرایــة بســوق العمــل« بمعــّدل 1/72، و»مهــارات التحــدث بمختلــف اللهجــات 
العربيــة« بمعــّدل 1/83، و»القــدرة عــى تنظيــم املشــاریع« بمعــّدل 2/00  و»مهــارات الرتمجة 
الفوریــة « بمعــّدل 2/19. وممــا ســبق یمكننــا اإلشــارة إىل أنــه مــن أهــم نقــاط ضعــف قســم 
ــة للطــاب یمكــن إرجاعهــا إىل اجلهــل بســوق  ــة وآداهبــا يف جمــال احلاجــة املهني اللغــة العربي
العمــل، وعــدم االهتــامم باللهجــات العاميــة العربيــة، وكذلــك عــدم االهتــامم بزیــادة القــدرة 
عــى تنظيــم املشــاریع وعــدم االهتــامم بمهــارات الرتمجــة الفوریــة. وهــذه النتائــج توضــح عــدم 
مقــدرة طــاب هــذا القســم عــى احلصــول عــى فــرص العمــل. يف احلقيقــة إن املنهــج الــدرايس 
لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــامل یكــن موفقــًا يف تعریــف الطــاب عــى ســوق العمــل ومل یســتطع 

أیضــًا أن یمنحهــم املقــدرة والقابليــة املطلوبــة للعمــل. 



تقییم نسبة تلبیة املناهج الدراسیة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا حلاجات الطالب110

تشــر النتائــج بشــكل عــام إىل أن طــاب هــذا القســم ال یملكــون القــدرة الكافيــة للعمــل، ألن 
املنهــج الــدرايس لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا مل ینجــح يف تعریــف الطــاب عــى ســوق العمل 
ومل یســتطع تأمــن احلاجــات والقــدرات املهنيــة الازمــة للطــاب. وهــذا مایــؤدي إىل تزایــد 
مــؤرشات البطالــة بــن خرجيــي هــذا القســم، ولذلــك یتوّجــب عــى مؤسســة التعليم العــايل أن 
تبحــث عــن حــل مناســب هلــذه املشــكلة. فينبغــي عليهــا أن تفتــح املجــاالت وتوفــر الفــرص 
ــة  ــف اجلامع ــون مواق ــب أن تك ــم.  وجي ــال اختصاصه ــوا يف جم ــاعدهم ليعمل ــا وتس خلرجييه
مواقــف ریادیــة مــن أجــل اســتخدام أفضــل للتعلــم وخلــق فــرص عمــل خلرجييهــا. لينجحــوا 
يف تأدیــة مســؤولياهتم املهمــة يف املجتمــع والتــي توجــه التعليــم والبحــوث يف املجتمــع. 
ــم  ــث یت ــة، بحي ــنوات األوىل يف اجلامع ــذ الس ــق من ــق، وتطبي ــط دقي ــاج إىل ختطي ــك حيت كل ذل
ــة ترتبــط بقســم اللغــة  ــة وتكتيــكات تدریبي ــة مــواد عملي ــة وإضاف ــل نســبة املــواد النظری تقلي
العربيــة وآداهبــا. باإلضافــة إىل حتســن املهــارات اللغویــة وزیــادة ســاعات تدریســها، وإضافــة 
مــواد لتدریــس اللهجــات العربيــة املختلفــة، وإجيــاد منهــج متعــدد التخصصــات، وتدریــس 
هــذه اللغــة مــن خــال وســائط متعــددة  وإضافــة دروس مثــل: مهــارات الرتمجــة، والرتمجــة 
الفوریــة، والرتمجــة مــن الفارســية للعربيــة، والتعــّرف عــى املصطلحــات االختصاصيــة، 
وإجيــاد ورشــات عمــل للرتمجــة، والتكنولوجيــا اجلدیــدة و...إلــخ. وبالتــايل جيــب وضــع هــذه 
املــواد واســتخدامها بــدال مــن املــواد الدراســية العدیمــة الفائــدة. وكل ماســبق هــي جمموعــة 
ــاءات ورّواد أعــامل يف قســم  ــب خرجيــن مــن ذوي الكف ــا مــن تدری ــي متكنن ــول الت ــن احلل م
اللغــة العربيــة وآداهبــا حلــل مشــكلة العمــل -التــي تواجــه طــاب هــذا القســم -إىل حــّد كبــر. 
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ــنهادی«  ــوب پيش ــه چارچ ــی و ارائ ــزی آموزش ــه ری ــت و برنام ــی مدیری دروس كارورزی كارشناس

أطروحــة الدكتــوراه. كليــة الرتبيــة وعلــم النفــس. جامعــة شــراز.
مرحلــه  يف  اللغویــة  املهــارات  لتعليــم  منهــج  ختطيــط   «  .)1393( دانــش.  ركعتــی،  حممــدی 
ــة  ــة«. أطروح ــة األجنبي ــم اللغ ــادئ تعلي ــوء مب ــا يف ض ــة وآداهب ــة العربي ــام اللغ ــوس ألقس البكالوری

الدكتــوراه قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا. جامعــة تربيــت مــدرس.
حممــودی، فــروز. )1391(. »طراحــی الگــوي برنامــه درســی مبتنــی بــر مســاله در دوره كارشناســی 
ــران«.  ــی ای ــوزش عال ــنجی آن در آم ــكان س ــنجی و ام ــی و اعتبارس ــت آموزش ــته مدیری ــد رش ارش

أطروحــة الدكتــوراه. قســم ختطيــط املناهــج. جامعــة تربيــت مــدرس.
مدیــح، غامعــي وآخــرون. )1393(. »جتــاري ســازي و كارآفرینــي در رشــته زبــان و ادبيــات عــريب 
)معانــی، مفاهيــم و فرصتهــا(«.  املؤمتــر الوطنــي لريــادة األعــال وتســويق قســم اللغــة العربيــة وآداهبا. 

جامعــة ســمنان.
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چكیده
برنامــۀ درســی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بركیفیــت دانش  آموختــگان در آمــوزش عالــی اســت. بــرای 
تقویــت و انســجام برنامه  هــای درســی در آمــوزش عالــی، بایــد بــه طــور اساســی برنامه  هــای درســی 
را ارزیابــی كــرد و در صــورت لــزوم تغییراتــی را متناســب بــا نیازهــای فراگیــران ایجــاد كــرد. هــدف 
پژوهــش حاضــر شناســایی میــزان انطبــاق برنامــۀ درســی رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی بــا نیازهــای 
علمــی، فــردی، اجتماعــی و شــغلی دانشــجویان اســت. روش پژوهــش توصیفــی و پیمایشــی اســت. 
ابــزار پژوهــش پرسشــنامۀ متشــكل از 51 ســؤال اســت كــه میــزان انطبــاق برنامــۀ درســی رشــتۀ زبــان و 
ادبیــات عربــی را بــا نیازهــای دانشــجویان بررســی می  كنــد. جامعــۀ آمــاری و نمونــۀ انتخابــی پژوهــش 
یكســان و هــر دو شــامل تمــام دانشــجویان ســال اول مقطــع كارشناســی ارشــد ســال تحصیلــی 1395-
ــان و  ــیراز، اصفه ــواز، ش ــران اه ــهید چم ــی در دانشــگاه  های ش ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب 1396 در رش
مازنــدران اســت. بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده  هــای بــه   دســت  آمده از پرسشــنامه، از شــاخص  های 
آمــاری نظیــر فراوانــی، درصــد، میانگیــن، واریانــس و انحــراف معیــار اســتفاده شــده اســت. یافته  هــای 
ــای  ــا نیازه ــی ب ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب ــۀ درســی رش ــاق برنام ــزان انطب ــد می پژوهــش نشــان می  ده
دانشــجویان كمتــر از حــد متوســط اســت. بــه عبارتــی دیگــر برنامــۀ درســی رشــته مذكــور پاســخگوی 

نیــاز دانشــجویان نیســت.

ــاز  ــردی، نی ــاز ف ــی، نی ــاز علم ــی، نی ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب ــی، رش ــه درس ــدی: برنام واژگان كلی
ــغلی. ــاز ش ــی، نی اجتماع

 h.dadkhah@scu.ac.ir :نویسنده مسوول *
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Abstract

Curriculum is the most significant factor influencing the performance 
of graduate students in higher education and needs to be planned in a 
way to be responsive to scientific, personal, social and job needs of 
graduate students. To enhance and strengthen the curriculum in higher 
education, it needs to be fundamentally evaluated and if necessary, 
some modifications be made in accordance with various and changing 
needs of the students. The aim of the present study is to investigate 
the degree of fit between Arabic language and literature curriculum 
and scientific, personal, social and job needs of students. The research 
method of the present study was descriptive survey. The research tool 
was a questionnaire which included 51 questions examining the match 
between Arabic language and literature curriculum and students’ needs. 
The statistical population and the sample of the study were the same 
including all first-grade students at M.A level in educational year 2016-
2017 in Arabic language and literature in Shahid Chamran University 
of Ahvaz and universities of Shiraz, Esfahan and Mazandaran. In the 
present study, the statistical indices like frequency, percentage, mean, 
variance and standard deviation were used to analyze the data. The 
findings revealed that the match between Arabic language and literature 
curriculum and students’ needs is lower than the average level. In other 
words, the mentioned curriculum is not responsive to the students’ 
needs.

Keywords: curriculum, Arabic language and literature, scientific need, 
personal need, social need, job need.
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