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امللّخص
إّن عــدم دوافــع تعلــم اللغــة العربيــة وحوافزهــا واملنهجيــة يف تنميــة االهتــام هلــذه املرحلــة يرجــع إىل نقــص 
ــة. هيــدف املقــال  ــة والفارســية والعلــوم القرآني ــة بــن العربي ــة اخلبــرية والفهــم اخلاطــئ للعالق الكوادرالبرشي
إلــی كشــف عوامــل عــدم اهتــام طــالب املــدارس الثانويــة للــدروس العربيــة يف مدينــة جيــالن غــرب، وحتقيًقــا 
هلــذه الغايــة، تــم اختيــار 130 طالبــة مــن بــن طالبــات املــدارس الثانويــة و35 مــدرس اللغــة العربيــة مــن هــذه 
املدينــة عــن طريــق أخــذ عينــات عشــوائية بســيطة. واعتمــد الباحــث عــى اســتخدام اســتارة مكونــة مــن 30 
ــن مســتقلتن  ــار t لعينت ــة واحــدة، واختب ــار t لعين ــم اســتخدام اختب ــات كأداة للبحــث. ت ســؤااًل جلمــع البيان
يف حتليــل البيانــات، كــا اســتخدم اختبــار توكــي )Tukey( البعديــة تأكيــدا علــی أســئلة البحــث أو رفضهــا 
وتصنيــف األســباب التــي أثــرت عــى عــدم اهتــام الطــالب. وأظهــرت النتائــج أن فرضيــات t الثــالث التــي 
لوحظــت يف إجابــات املعلمــن والطــالب عــى مســتوى p>0/01   كانــت ذات داللــة احصائيــة، أي أّن 

أســبابًا كجــودة حمتــوى الكتــب وكفــاءة املعلمــن التخصصيــة والفنّيــة هلــا أثــر أعلــی مــن متوســط املعامــل.

الكلــامت الدليليــة: عــدم اهتــام الطــالب، الــدروس العربيــة، جــودة حمتــوى الكتــب، كفــاءة املعلمــن 
والفنّيــة. التخصصيــة 
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التمهيد

إن لتدريــس اللغــة العربيــة وتعّلمهــا يف بلدنــا تأرخيــا طويــال يرتبــط بالفهــم العميــق لــأدب 
ــا  ــط أيض ــا يرتب ــة، ك ــن ناحي ــريب م ــن األدب الع ــة م ــردات املقتبس ــث املف ــن حي ــاريس م الف
بــإدراك املعــارف الرشعيــة والدينيــة بتعّلــم اللغــة العربيــة مــن ناحيــة أخــری؛ هاتــان امليزتــان 
جعلــت اللغــة العربيــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن الثقافــة الفارســية فازالــت مجيــع املراكــز العلميــة 
ــالم  ــل االس ــا  قب ــن  هل ــون حمتاج ــا كان االيرانيي ــة ك ــذه اللغ ــاج إىل ه ــران حتت ــة يف إي والثقافي
بســبب جتارهتــم وغريهــا. وباعتبــار أّن مــدريس اللغــة العربيــة ومعّلميهــا هــم حاملــو تــراث 
ــيد  ــة جتس ــة العربي ــس اللغ ــی تدري ــة إل ــم باالضاف ــن واجبه ــايف فم ــالمي والثق ــرآن اإلس الق
عظمــة اإلســالم يف شــكل قواعــد قرآنيــة حتــی يســتطيع الطــالب أن يســتفيدوا منهــا يف تعّلــم 
ــة.  ــاك مشــاكل تعــوق تفــوق الطــالب باللغــة العربي ــة، ولكــن لســوء احلــظ، هن اللغــة العربي
ــی  ــرؤی )Attitude( إل ــف وال ــة املواق ــي بدراس ــس اإلجتاع ــم النف ــو عل ــد باحث ــث أك حي
ــة  ــبب أمهي ــع س ــي؛ ويرج ــس االجتاع ــم النف ــاس لعل ــر األس ــم احلج ــا بعضه ــة يعّده درج
ــنك، 2007: 33(. ــه )آيس ــخص وتوجيه ــلوك الش ــة بس ــا مرتبط ــی أهّن ــرؤی إل ــف وال املواق

ــا العقــي  ــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تتعلــق بتصورن ــا وخرباتن ــط املواقــف بتعلمن وترتب
للموضــوع وتثــري رد فعلنــا اإلجیــايب والســلبي عــى األشــياء واملواقــف واملنظــات واملفاهيــم 
واألفــراد يف كل حالــة مــن حاالتــه. وقــد نوقشــت املواقــف مــن وجهات نظــر خمتلفة  واســتنتج  
ــرى  ــلوك. وي ــري يف الس ــی تغي ــا إل ــؤدي تغيريه ــث ي ــرشي حي ــلوك الب ــر يف الس ــا ذات أث أهّن
البعــض أن »النّية«)بــا يف ذلــك املواقــف والقواعــد الشــخصية( هــي مقيــاس جيــد للســلوك 
ــلوك  ــة الس ــى عقالني ــزه ع ــبب تركي ــرأي بس ــذا ال ــد ه ــّم تقيي ــد ت ــي، 2011: 45(. وق )كريم
ــی  ــدارد و آخــرون، 2009: 67( وتوصــل ويــت وآخــرون )1991( يف دراســة إل البرشي.)ب
ــألة  ــذه املس ــی ه ــار إل ــا أش ــا. ك ــم فيه ــى تقدمه ــر ع ــات أث ــن الرياضي ــراد م ــف األف أّن موق
وارنانــك وزيمبــو )Varnhagen, Zumbo( وأكــدا عليهــا. وذكــر كای )Cai( إلــی أّن رؤی 
الطــالب جتــاه املقــّرر الــدرايس يف الصــّف مهــم جــّدا، وجتــدر اإلشــارة إىل أّن مواقفهــم جتــاه 
أســلوب األســاتذة خمتلــف متامــا. فعــى ســبيل املثــال أهّنــم يفضلــون أناًطــا خمتلفــة يف الــدروس 
والصفــوف املختلفــة، كأســلوب األمــر يف الرياضــة البدنيــة عــى ســبيل املثــال، وهكــذا ، وقــد 
ــم  ــج أبحاثه ــك يف نتائ ــم وكذل ــم نظرياهت ــلوك يف معظ ــف يف الس ــى دور املواق ــد ع ــم التأكي ت
)كاووســی چاهــك، 1389: 49(. واهتــّم الباحثــون أحيانــا إلــی مواقــف املتعّلمــن جتــاه 
الــدروس املختلفــة واللغــات الثانيــة وأهدافهــم منهــا، مثلــا ركــز ســلياين نصــاب )2012( 
عــى موقــف الطالبــات يف درس الرياضيــات. وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة تأثــري املواقــف 
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ــي  ــج الت ــدرس والنتائ ــذا ال ــات يف ه ــلوك الطالب ــى س ــات ع ــة يف الرياضي ــة واملنخفض العالي
حصلــن عليهــا ال تعنــي أن األســباب األخــرى ال تؤثــر عــى موقــف الشــخص لــدی تعلمــه 
الــدرس ومــدی انتباهــه. ولكــن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر عــى التعلــم، كاللغــة الثانيــة، والتــي 
 )Sutarso( ــام سوتارســو ــر أيًضــا عــى موقــف الطالــب )ســاكي، 1993: 35(. وق قــد تؤث
ــف  ــج إىل موق ــارت النتائ ــث أش ــة؛ حي ــة الثاني ــم اللغ ــالب يف تعل ــف الط ــة مواق ــی دراس إل

الطــالب اإلجیــايب عنــد تعلــم اللغــة الثانيــة.

الدراسات السابقة
دراســة  فتاحــى )1392( قــام بإختبــار 249 طالبــًا وطالبــة يف املرحلــة اإلعداديــة عــرب دراســة 
أســباب خمتلفــة يف تعلــم اللغــة العربيــة. أظهــرت النتائــج أّن مواقــف األرسة االقتصاديــة 
ــائل  ــب والوس ــوى الكت ــس، حمت ــج التدري ــا(، منه ــر نجاًح ــات األكث ــوع االجتاعي)البن والن

ــة. ــم اللغــة العربي ــر يف تعل ــة كانــت ذات أث التعليمي
أظهــر خامــدا )1387(، تواضعــي )1386( وشــعباين )1388( يف بحثهــم أّن عــدم دوافــع 
لتعلــم اللغــة العربيــة وكيفيــة إثــارة االهتــام إلــی الــدرس العــريب، يعــودان إلــی نقــص اخلــرباء 
األخصائيــن، وعــدم تببــن عالقــة اللغــة العربيــة بشــكل صحيــح مــع العلــوم الدينيــة و اللغــة 

الفارســية والقــرآن. 
ــه ال تطابــق يف حمتــوى الــدروس وعمــر الطالــب مضافــا علــی  منفــرد )1389( يعتقــد أّن

ــة. ــة يف اللغــة العربي ــة الذاتي ــة الكامن الصعوب
ــف  ــة مواق ــته إىل أن كيفي ــراوی )Tahrawi( )2006( يف دراس ــل تاه ــه، وص يف مراجعت
الطــالب مــن دروس اللغــة العربيــة ترتبــط بمهــارات االســتاع والتحــدث باإلضافــة إىل 

أدوات وأســاليب التدريــس. 
إىل  املجتمــع  نظــرة  واالجتاعيــة،  الثقافيــة  القيــم  تغيــري  أّن  الباحثــن  بعــض  يعتقــد 
ــلبية  ــة الس ــرة اإلجتاعي ــة، النظ ــتقبلها املهني ــة و مس ــروع العلمي ــة والف ــات املختلف التخصص
ــة حــول الــدروس املختلفــة، و املوقــف  ــة، واملســاواة يف االســتثار والدعاي إلــی اللغــة العربي
ــة  ــة إىل اللغ ــري الكافي ــالب غ ــات الط ــم رعاي ــي تدع ــری الت ــباب األخ ــي األس ــلبي، ه الس

.)76  :2007 العربية)جنتــي، 
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مدی نجاح النظام التعليمي يف تعليم العربية
الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل حققــت وزارة الرتبيــة والتعليــم هدفهــا يف تعليــم اللغــات 
األجنبيــة والســّيا اللغــة العربيــة منهــا؟ وكــم تتحقــق هــذه األهــداف مــع املناهــج املوجــودة 
حاليــا؟ ومــا هــي التحديــات والعقبــات التــي واجهتهــا؟ وتطــرح هــذه الدراســة بعــض 

ــي: ــة يف النظــام التعليمــي  احلــايل وهــي كــا ي ــم اللغــة العربي ــات املوجــودة يف تعلي العقب
1- العوامل املتعلقة بالطالب
2- العوامل املتعلقة باملجتمع

3- العوامل املتعلقة بنظام التعليم
4- العوامل املتعلقة باملعلمن

ــة ســات  ــم و معرف ــة والتعلي ــة يف جمــال الرتبي ــا أّن يعتربالطــالب مــن املحــاور اهلاّم بدهيي
الســلوكية تؤثــر يف ســهولة تعليــم الــدروس أو صعوبتهــا، خاّصــة يف تعلــم الــدروس اجلديــدة. 
ــابق  ــرر س ــذ أّي مق ــة دون أخ ــة اإلعدادي ــة يف املرحل ــة العربي ــم اللغ ــالب تعل ــدأ الط ــد ب وق
يفــرض اجتيــازه أو تقييــم قبــي، فمــن الطبيعــي أن يكــون مــدی نجاحهــم يف الــدروس العربيــة 
أقــّل مــن الــدروس األخــری كالفارســية والرياضيــات وغريهــا... )تواضعــي، 1384: 45(.
أظهــرت البحــوث املختلفــة ومنهــا تصنيــف بلــوم يف عّدة بلــدان العــامل أّن لســلوكيات اإلدراك 
املعرفيــة دورا هاّمــا يف التعليــم املؤّســي، فإحــدی القيــود املوجــودة لتعّلــم الــدروس العربيــة 
واإلنجليزيــة؛ هــي فقــد ســلوكيات اإلدراك املعرفيــة الكافيــة يف الطــالب. يبــدو أن أكثــر 
الطــالب الذيــن قامــوا بتعّلــم اللغــة العربيــة، ليــس هلــم موقــف إجیــايب بــل موقفهــم يتأرجــح 

بــن الســلبية أو املحايــدة )إهلــام بــور وآخــرون، 1387: 59(.

أسباب عدم اهتامم الطالب بتعلم اللغة العربية
القلــق  إلــی  يــؤدي  التعلــم وإاّل  »التعلــم وليــد احلوافــز، وإن ُوجــدت احلوافــز حصــل 
واإلضطــراب والكراهيــة بالنســبة للغة«)خامــدا، 1387: 50(؛ لعّلنــا نقــول إّن الطــالب ذوي 
احلوافــز الوحيــدة قــد نجحــوا يف تعلــم لغــة مــا، كــا للتواجــد بــن ناطقــي أهــل اللغــة الثانيــة 

ــن ناطقيهــا. ــا يعــش ب ــرية، فمــن أراد أن يتقــن لغــة م ــة كب والتحــدث معهــم هلــا أمهي
ومــن املالحــظ أن الطالــب ال يســتطيع أن يســتخدم اللغــة العربيــة عمليــا حيــث اليلتقــي 
ــام دراســته يف املدرســة؛  ــة أي ــا تعّلمــه طيل ــی اســتخدام م ــی يرغــم نفســه عل بأهــل اللغــة حت
ــص  ــة يف ختص ــی اجلامع ــل إل ــة ،أو أراد أن يدخ ــول اجلامع ــب دخ ــب الطال ــك إذا مل يرغ كذل
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ــة.  اليرتبــط بالعربيــة بصلــة، فحينئــذ يفقــد الطالــب بشــكل حوافــزه لتعلــم العربي

ــة  ــة والتقني ــة يف جمــال التطــورات العلمي ــدان العربي ــی البل ــدة إل النظــرة الســلبية أو املحاي
والبرشيــة، فالطالــب ال يتمنــی أن يعيــش يف مثــل هــذه البــالد فــال يشــعر بــرضورة تعّلــم اللغــة 

العربيــة.
ــات  ــی مؤسس ــا إل ــو نظرن ــة؛ ل ــدن اإليراني ــة يف امل ــة العربي ــة للغ ــات التعليمي ــة املؤسس قّل
تعليــم اللغــة العربيــة وقارهّنــا بمؤسســات تعليــم اإلنجليزيــة فمــن الطبيعــي أن يكــون تعّلــم 

ــة. ــة أســهل وأيــرس مــن العربي اإلنجليزي
ــال  ــة، ف ــا يف اإلنجليزي ــة، كرغبته ــة العربي ــم اللغ ــم أبنائه ــم األرُس يف تعّل ــب معظ ال ترغ
ينظــرون إلــی العربيــة نظــرة إجیابيــة ســواء يف تعّلمهــا أو التحــدث هبــا؛ فاحلوافــز اإلجتاعيــة يف 

اللغــة اإلنجليزيــة أكثــر مــن اللغــة العربيــة.
ــب  ــالب ككت ــدی الط ــية  ل ــة الفارس ــم اللغ ــة لتعّل ــری مكمل ــة أخ ــائل تعليمي ــاك وس هن
ــذه  ــری هل ــالت و ... الن ــف واملج ــاع والصح ــاز واملذي ــالم كالتلف ــائل اإلع ــص و وس القّص
الوســائل أثــرا يف تعلــم اللغــة العربيــة يف املجتمــع بــل ينحــرص تعليــم الطالــب بواســطة املعلــم 

ــاب الــدرايس فقــط. والكت
لــو قارنــا معلمــي اللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة يف دائــرة الرتبيــة والتعليــم لرأينــا أهّنــم 
قــادرون علــی التحــدث باللغــة الثانيــة دون معّلمــي العربيــة ورّبــا تعــود املشــكلة إلــی 
املقــررات الدراســية حيــث مل يــدّون جــدول األهــداف والغايــات املنشــودة يف دروس اللغــة 
العربيــة حتــی حيــاول املعلــم يف تبيــن األهــداف للطــالب وترغيبهــم لتعّلــم العربيــة، وال يــری 
الطالــب إجابــة وافيــة لســؤاله وهــو: مــا غايــة تعليــم اللغــة العربيــة وأهدافهــا؟ إذًا يفقــد رغبتــه 

يف تعلــم اللغــة.
ــرك  ــارضة وت ــكل اخلطابــة واملح ــة يف ش ــم القديم ــی مناهــج التعلي ــن عل ــاد املعلم إعت
املــواّد التعليميــة املســاعدة كاألفــالم و القــراص املدجمــة و...، التــي تزيــل روعــة اللغــة العربيــة 
وســحرها وتــرك املــواّد التعليميــة املســاعدة كاألفــالم و القــراص املدجمــة و...)املصــدر نفســه: 

)50

صعوبات تعليم دروس اللغة العربية
مــن املالحــظ أن مؤلفــي الكتــب الدراســية واملعّلمــن مل هيتمــوا بفحــوی اللغــة العربيــة 
التعليميــة بــل دائــا يؤكــدون علــی قواعــد اللغــة مــن الــرصف والنحــو، وقّلــا نجــد يف الكتــب 
احلديثــة اهتامــا بفهــم النصــوص وترمجتهــا والــذي يــؤدي إلــی ضعــف رغبــة الطــالب بتعلــم 
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قواعــد اللغــة العربيــة مــن ثــراء وشــواّذ. 

التعليــم القائــم علــی كســب نتيجــة االمتحــان التمهيــدي، حيــث يــری غايــة تعليــم اللغــة 
العربيــة وتعّلمهــا، تربيــة طــالب قادريــن علــی إجابــة أســئلة اإلمتحــان التمهيــدي للجامعــات 

)الكفــاءة(؛ أي اهلــدف للطالــب هــو القبــول يف اإلمتحــان أهــّم بكثــري مــن تعّلــم اللغــة.
هنــاك مشــكلة ضيــق الوقــت كســبب آخــر يف تعليــم اللغــة العربيــة. إذا كان هــدف تعليــم 
املوضوعــات الدراســية، فعلــی دائــرة الربجمــة والتخطيــط ختصيــص زمــن كاٍف لــكّل الطلبــة؛ 
ــز،  ــاء ذوی احلواف ــالب األذكي ــب الط ــا يناس ــة حالي ــدروس العربي ــات ال ــث أّن موضوع حي
واليناســب طــالب متوســطی الــذكاء أو األقــّل ذكاًء. فلــو كان هــدف النظــام التعليمــي، 
ــدی  ــة وم ــالب املعرفي ــتويات الط ــام بمس ــب االهت ــالب لوج ــدی الط ــاوي ل ــم املتس التعلي

ــي، 1392: 37( ــة )فتاح ــدروس العربي ــم يف ال رغباهت
هــدف تدريــس القواعــد، تســهيل تعليــم اللغــة العربيــة؛ أّمــا مــا نــراه غالبــا يف نظــام بلدنــا 
التعليمــي فهــو خمالــف للغــرض املنشــود، ألّن اإلغــراق يف تعليــم القواعــد الرصفيــة والنحويــة 
يمنــع الوصــول إلــی الغايــة املنشــودة وهــي قــراءة النصــوص الدينيــة قــراءة صحيحــة وفهمهــا 
ــی  ــم عل ــم القائ ــّن التعلي ــام لك ــذه امله ــی ه ــوا إل ــب إهتّم ــي الكت ــی أّن مؤلف ــا. »عل وترمجته
النتيجــة لرتبيــة طــالب قادريــن لإلجابــة علــی أســئلة اإلمتحــان التمهيــدي إلــی اجلامعــات، 
أّدی إلــی األهتــام بالقواعــد أكثــر مــن املهــارات األخــری« )ســاكي، 1372: 44( »مــن 
ــة  ــكالت اجلوهري ــات واملش ــط بالصعوب ــا يرتب ــران م ــة يف إي ــة العربي ــم اللغ ــات تعلي صعوب
والعرضيــة للغــة العربيــة كصعوبــة القواعــد وتعقدهــا واختــالف وتشــتت آراء العلــاء«. 
)متقــي، 2015: 512( ذهــب بعــض العلــاء إلــی أّن اللغــة العربيــة الفصحــی لغــة صعبــة مــن 
حيــث القواعــد واإلعــراب والكتابــة فيصعــب تعّلمهــا علــی األجنبــي والعــريب و هلــذا راحــوا 
يدعــون النــاس إلــی هجــر الفصيحــة واعتــاد العاميــة إذ ليســت يف العاميــة مشــكلة اإلعــراب 

ــن، 1430: 100( ــي، 1411: 155 و أبوجب ــمر روح ــة )س ــو والكتاب ــرصف والنح وال
مــن الواجــب ملعلمــي اللغــة العربيــة التعــّرف علــی قواعــد اللغــة الفارســية حتــی يــرشح 
قواعــد اللغــة العربيــة يف منهــج تطبيقــي ووفــق خلفيــة الطالــب مــن القواعــد الفارســية. علــی 
ســبيل املثــال عندمــا يــدرس املعلــم الصفــة واملوصــوف يف اللغــة العربيــة، يشــري إلــی تشــابه 
معنــی الصفــة مــن املوصــوف يف اللغــة الفارســية حتــی يســهل تعّلمهــا للطالــب. »مــن قيــود 
ــدأ  ــة و يب ــية والعربي ــن الفارس ــن اللغت ــط ب ــب وال يرب ــارن الطال ــة ال يق ــة العربي ــم اللغ تعلي

ــة بينها«.)فتاحــي، 1392: 67( بتعلمهــا كلغــات مســتقلة ال عالق
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بواعث عدم اهتامم الطالب باللغة العربية

الف- دراسة قضایا الكوادر البرشیة )املعلمنی(
مــن املشــاكل التــي تعرقــل ســهولة تعليــم هــذا املقــرر الــدرايس، اســتخدام املعلمــن غــري ذوي 
االختصــاص و»عــدم تأهيــل املدرســن تأهيــال كافيا«)حممــد آدم، 2014: 4(، ومــن املؤســف 
جــّدا أّن أكثــر ســاعات الــدورس العربيــة املعتمــدة خمتصــة بتكميــل الســاعات املقــررة وظيفيــا 
هلــم؛ فعلــی ســبيل املثــال يقــوم معلــم العلــوم الدينيــة أو األدب الفــاريس أو العلــوم الرتبويــة 
ــة تــؤدي  ــة، هــذا باإلضافــة إلــی ضعــف معلوماهتــم التخصصي بتدريــس مقــرر اللغــة العربي
إلــی عــدم فهــم الطــالب أو ســوء فهمهــم علــی األقــّل. »يدعــي علــم النفــس أّن معلومــات 
املعلــم الناقصــة يف املوضــوع يســبب تــرك الســؤال و الســعي لإلجابــة عليــه، فيعــود ضعــف 
ــار  ــي، 1391: 14(. فافتق ــاص«. )رضائ ــري ذوي االختص ــن غ ــی املعلم ــي إل ــب العلم الطال
معلمــي اللغــة العربيــة لإلبــداع واالبتــكار يف تدريــس هــذا الــدرس يــؤدي إلــی ضعــف 

الطالــب العلمــي.
ومــن املشــاكل األخــری التــي ختتــص بالــكادر البــرشي يف الــدروس الدينيــة والعربيــة، هــو 
ضعــف االرتبــاط النفــي بــن املعلمــن والطــالب. »علــی أّن الطالــب الــذي حيــّب معلمــه، 
ــن  ــّل التاري ــة وحي ــه بدّق ــی درس ــتمع إل ــايل يس ــم ،وبالت ــه ذاك املعل ــذي يدرس ــرر ال ــّب املق حي
ــرد، 1386:  ــي ف ــدا «.)جنت ــدرس جي ــم ال ــة يتعل ــوب ويف النهاي ليكســب رضــا معلمــه املحب
75( فعــدم اهتــام الطــالب يــؤدي إىل أن يكــون املعلمــون غــري جذابــن وأن يفشــل الطــالب 
يف النهايــة يف هــذا الــدرس. وعلينــا اتبــاع أســلوب وّدي محيــم »كاألســلوب املســتخدم عــادة 
بــن أفــراد األرسة الوحيــدة و بــن األصدقــاء احلميمــن واألحّبــاء«. )خرمــا و حجــاج، 

)43  :1987
ــة  ــة للغ ــا الكامل ــاآلداب واجلغرافي ــل ب ــة الكام ــة العربي ــي اللغ ــام معلم ــدم امِل ــا أّن ع ك
العربيــة و املوقــف الســلبي للطــالب جتــاه الــدول العربيــة جیعلهــم غــري جذابــن نحــو تعلــم 

ــة. ــة العربي اللغ

ب- دراسة مشاكل الكتب الدراسية و صعوباهتا
مــن القضايــا التــي تضعــف حوافــز الطلبــة ورغبتهــم يف تعلــم اللغــة العربيــة عــدم تبيــن  عالقة 
اللغــة العربيــة بالعلــوم القرآنيــة هلــم. فمــن الصعــب علــی الطالــب أن يــدرس اللغــة العربيــة 
دون أن تســاعده علــی فهــم القــرآن، فمــن الــرضوري حتكيــم تعليــم العربيــة بالقــرآن، حتــی 
يشــعر الطالــب بعــد انتهــاء الــدرس العــريب  بمقدرتــه املتزايــدة علــی فهــم كالم اهلل يومــا بعــد 
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يــوم. فلذلــك مــن األفضــل إحتــواء الكتــب علــی نصــوص للرتمجــة لتوســيع دائــرة مفرداتــه 

اللغويــة لتعينــه يف فهــم أكثر)كيامنــش و موســوي بــور، 1388: 37(

ج-دراسة الوسائل التعليمية
ــية  ــاعات تدريس ــة س ــی إضاف ــنويا إل ــة س ــة االنجليزي ــج اللغ ــی مناه ــرباء وخمطط ــعی خ يس
ووســائل تعليميــة متنوعــة مــن أفــالم تعليميــة، وأقــراص مدجمــة للمحادثــة وهــذا األمــر يرفــع 
مــن حوافــز الطــالب لتعلــم االنجليزيــة، فعلــاء النفــس يؤكــدون أن اإلنســان يشــتاق إلــی مــا 

يتعلمــه تطبيقيــا مــدركا هلــا باحلــواس أكثــر ممــا يتعلمــه نظريــا )رضائــي، 1391: 17(
د- دراسة صعوبات حوافز التعلم

ومــن العوامــل املرتبطــة باحلوافــز للتعلــم هــي األســئلة اإلمتحانيــة، بــا أّن أســئلة االختبــار 
تشــبه أســئلة الكتــاب الــدرايس متامــا حيفظهــا الطالــب عــن ظهــر قلبــه دونــا أي تغيــري فيهــا، 
ــا  ــي جانب ــم احلقيق ــرتك التعل ــأن ي ــه ب ــذا جیعل ــة، وه ــة العالي ــی الدرج ــه عل ــايل حصول وبالت
وهيمــل الفهــم والتطبيــق والتحليــل وهيتــم باحلفــظ فقــط. » إذا كانــت األســئلة حتفــز الطالــب 
يف التعلــم وتشــّجعه علــی اإلبــداع والتفكــري فســوف يشــعر باللــذة و يتقــدم يف مســتواه  

ــرد، 1386: 76(. ــي ف ــا« )جنت ــدرايس أيض ال
ــبق: أوالً:  ــا س ــا مم ــح لن ــة، يتض ــة العربي ــم اللغ ــی تعلي ــرة ف ــل املؤث ــرض العوام ــد ع وبع
نظــرة الفــرد للقضايــا املختلفــة، مــع تطورهــا طــوال احليــاة، عامــال مهــا يف ســلوكه اإلنســاين 
جتــاه األفــراد واألشــياء واملفاهيــم. ثانيــًا: أن الظــروف املحيطــة تؤثــر عــى التعلــم واالهتــام 
باللغــة الثانيــة، وال تتوفــر هــذه امليــزة يف تعلــم اللغــة العربيــة ، ونجــد أن الدراســات الســابقة مل 
تتطــرق إليهــا بصــورة علميــة إال القليــل منهــا وذلــك بصــورة غــري مبــارشة؛ واجلديــر بالذكــر 
أن تعليــم العربيــة إجبــاري يف نظــام التعليــم الرســمي للبــالد. نظــرا إلــی القضايــا املعروضــة 

أعــاله، نطــرح أســئلة الدراســة وهــي:
ما هو موقف طالب املدارس الثانوية من دروس اللغة العربية؟ 

ــة  ــة املختلف ــر املراكــز التعليمي ــة وتوف ــات التعليمي ــرة كاخللفي ــاك عوامــل أخــری مؤث هــل هن
ــة؟  ــدروس العربي واجلنــس عــى مواقــف الطــالب جتــاه ال

الطریقة
ــة  ــئلة املرتبط ــن األس ــة ع ــات واإلجاب ــار الفرضي ــات الختب ــع املعلوم ــث إىل مج ــعى الباح س
بالوضــع احلــايل للموضــوع املــدروس. تنقســم البحــوث التوصيفيــة إلــی تطبيقيــة وأساســية 
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ويســتفاد مــن نتائــج املنهــج التطبيقــي يف برامــج التخطيــط والسياســيات. يمكــن تقســيم 
البحــوث التوصفيــة إىل ثالثــة أو أربعــة مناهــج و هــي: منهــج دراســة احلالــة، منهــج اختيــار 
ــة طريقــة جلمــع  ــا. يعــّد منهــج دراســتنا احلالي ــوى واإلثنوغرافي ــل املحت ــة، ومنهــج حتلي العين
البيانــات يتــم فيهــا إجابــة الطــالب ألســئلة حمــددة. واخلطــوة األوىل يف هــذا املنهــج هــو بيــان 
ــؤال  ــط كل س ــب أن يرتب ــا جی ــة، ك ــق احلال ــه لتطبي ــّدد أهداف ــث أن حي ــی الباح ــألة، وعل املس
ــح،  ــكل صحي ــة بش ــة الدراس ــف عين ــة تعري ــوة الثاني ــداف. واخلط ــن األه ــر م ــد أو أكث بواح
ومــن ثــّم تعيــن طريقــة مجــع البيانــات التــي تنقســم إلــی أســلوبن التحريــري وامليــداين، ثــم 
يتــم اختيــار العينــة عشــوائية مــن بــن أفــراد املجتمــع املــدروس. ونظــًرا ألن األداة املســتخدمة 
واألكثــر شــيوًعا هــي االســتبيان واملقابلــة، فبإمكاننــا أن نعتــربه أداة جلمــع البيانــات مــن أفــراد 
العينــة املختاريــن بعــد تصميــم األداة وتعيينهــا، ونــأيت بتحليــل البيانــات ومجــع النتائــج التــي 
ــال  ــة احل ــن دراس ــي ضم ــج الوصف ــی املنه ــث عل ــد البح ــريا. يعتم ــث أخ ــا البح ــل إليه وص
وهدفــه وصــف ودراســة أســباب عــدم اهتــام طــالب املــدارس الثانويــة بالــدروس العربيــة 
ــث  ــن حي ــي وم ــث تطبيق ــرض بح ــث الغ ــن حي ــث م ــذا البح ــة. فه ــالن الغربي ــة جي يف مدين

ــة. ــة منهــج دراســة احلال الطبيعــة واملنهجي

جمتمع وعينة الدراسة
 تشــري عينــة الدراســة إىل جمموعــة األفــراد أو األشــياء أو الظواهــر التــي يمكــن للباحــث تعميم 
نتائــج دراســته عليهــا بشــكل عــام. ال يمكــن الرجــوع إىل مجيــع عينــات املجتمــع ودراســتها 
بشــكل فــردي يف معظــم األحيــان، حلجمهــا الكبــري ففــي هــذه احلالــة، يتعــن عــى الباحــث 
دراســة جــزء مــن العينــة وتعميــم النتائــج عــى العينــات كّلهــا. وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة 
ــار  ــة جيــالن غــرب تــم اختي ــة يف مدين ــة و معلمــي اللغــة العربي مــن طالبــات املرحلــة الثانوي
130 طالبــة و35 معّلــا مــن مدرســتن ثانويتــن مــن خــالل طريقــة أخــذ العينــات امُلتاحــة وقــد 

تــم تعيينهــم عــن طريــق أخــذ عينــات عشــوائية بســيطة.

أداة البحث
أداة البحــث املســتخدمة اســتبيان مــن إعــداد الباحــث وحيتــوي علــی 30 ســؤااًل تــم تصنيــف 
إجاباهتــا عــى مقيــاس ليكــرت اخلــايس تــرتاوح اإلجتاهــات مــن اإلجتــاه الســلبي متامــا 
ــا ألســباب عــدم  ــم إعــداد اإلســتبانة تقيي ــا بالدرجــة 5. ت بالدرجــة 1 واإلجتــاه اإلجیــايب متام
ــالب أنفســهم يف  ــن والط ــر املعلم ــة نظ ــق وجه ــة طب ــة العربي ــدروس اللغ ــالب ب ــام الط إهت
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ثالثــة أجــزاء، وقــّدر معامــل الثبــات بـــ 0/85 يف األداء األول باســتخدام إختبــار معامــل ألفــا 
ــة  ــدريس اللغ ــض م ــل بع ــن قب ــري م ــكل كب ــدق األداة بش ــن ص ــد م ــم التأك ــا ت ــاخ. ك كرونب

ــة. العربي

حتليل البيانات
تــم اســتخدام برنامــج spss20 ملعاجلــة االســتبانات والبيانــات. كــا تــم اســتخدام اإلحصــاء 
الوصفــي لتحليــل البيانــات ثــم اســتخدم اختبــار t لعينــة واحــدة، واختبــار t لعينتن مســتقلتن 
يف حتليــل البيانــات، كــا اســتخدم اختبــار توكــي )Tukey( البعدية. تم اســتخدام اختبــار t لعينة 
واحــدة ألن البيانــات مــن نــوع الفاصــل الزمنــي و أردنــا التعــّرف علــی مســتوی الدرجــات 
هــل إرتفعــت أو إنخفضــت مــن املتوســط املعلــوم. وتــم اســتخدام اختبــار t لعينتــن مســتقلتن 
عنــد تباعــد البيانــات ومقارنــة الدرجــات املتوســطة للمجموعتــن، و تــم اســتخدام االختبــار 

األحــادي عندمــا تكــون البيانــات مكانيــة وأردنــا مقارنــة النتائــج ألكثــر مــن جمموعتــن.

عرض النتائج
تــّم يف اجلــدول رقــم 1، دراســة معــدل الدرجــات واالنحــراف املعيــاري لعوامل جــودة فحوى 
الكتــب، كفــاءة املعلمــن التخصصيــة والتقنيــة مــن منظــور املعلمــن والطــالب فكانــت معدل 
الدرجــات بالنســبة لفحــوی الكتــب مــن منظــور الطــالب أعلــی مــن املعلمــن، كــا كانــت 
ــهم  ــن أنفس ــور املعلم ــن منظ ــة م ــة العربي ــي اللغ ــة ملعلم ــة والتقني ــاءة التخصصي ــة الكف درج

أقــل مــن الطــالب.

اجلدول رقم )1( متوسط درجات االنحراف املعياري لعوامل جودة فحوى الكتب، وكفاءة املعلمنی 
التخصصية والتقنية طبق رأي املعلمنی والطالب.

جودة فحوی 
الكتب

اإلنحراف املتوسطالعددالفئات
املعياري

اخلطأ 
القيايس

13035/48/430/74الطالب
3530/145/670/95املعلمون

قدرات املعلمن 
التخصصية

13032/929/530/84الطالب
3544/858/751/47املعلمون

قدرات املعلمن 
التقنية

13034/072/310/21الطالب
3535/866/491/09املعلمون
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ويشــري اجلــدول رقــم )2( أنــه يف مجيــع املتغــريات الثالثــة مــن جــودة فحــوى الكتــب، و 
كفــاءة املعلمــن التخصصيــة والتقنيــة، مــن منظــور الطــالب و املعلمــن، كانــت الكفــاءة أكثــر 
مــن املتوســط. كــا هــو واضــح ، فــإن اختبــار t املفتوحــة بدرجــة احلريــة 164 يف مجيــع املتغريات 
الثالثــة كان أعلــی مــن اختبــار t كــا جــاء يف اجلــدول، و تــم احلصــول عــى P>0/01، لذلــك 

تــم تأكيــد الفرضيــة الرئيســية بثقــة 0/99.

اجلدول رقم 2. مقارنة درجات عوامل جودة حمتوى الكتب، كفاءة املعلمنی التخصصية والتقنية منظور 
الطالب واملعلمنی أنفسهم بالدرجة املتوسطة )درجة 30(

متوسط الدرجة = 30
t درجة

احلرية
مستوی 
Pاألمهّية

فرق 
املتوسطات

مستوی الثقة 95 يف املائة
احلّد احلّد األدنی

األعلی
كيفية فحوی 

3/962/715/22...6/24164الكتب

قدرات املعلمن 
5/453/837/07...6/64164التخصصية

قدرات املعلمن 
7/096/467/27...22/23164التقنية

أظهــرت نتائــج اجلــدول رقــم 3 أّنــه تــم تأكيــد مجيــع املتغــريات الثالثــة مــن جــودة فحــوى 
ــا  ــن، إن الحظن ــرتاض التباي ــوية اف ــة يف تس ــة والتقني ــن التخصصي ــاءة املعلم ــب، و كف الكت
تســوية افــرتاض التبايــن لرأينــا أّن اختبــار t للمجموعــات املســتقلة تتفــاوت يف متوســط   
 t املفتوحــة بدرجــة احلريــة 163 أكثــر مــن إختبــار t درجــات الطــالب و املعلمــن، وا إختبــار

ــدول.  يف اجل
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اجلدول  رقم3. مقارنة عوامل جودة فحوى الكتب، و كفاءة املعلمنی التخصصية والتقنية من منظور  الطالب 

واملعلمنی

إختبار t لتقييم مستوی متوسط فرضية مساواة الفروق
الدرجات
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نشــاهد يف اجلــدول رقــم 4 معــدل الدرجــات واالنحــراف املعيــاري جلــودة فحــوى 
ــا للجــدول  ــا لســنوات خربهتــم، و وفًق ــة وفًق ــة والتقني الكتــب، وكفــاءة املعلمــن التخصصي
رقــم 4، فــإن فحــوى الكتــب لــدی املعلمــن ذوی اخلــربة األقــل مــن مخــس ســنوات، قــد أثــر 
ــة  ــی اللغ ــالب إل ــام الط ــة إهت ــبب قل ــود س ــة ويع ــة العربي ــالب باللغ ــام الط ــدم إهت ــی ع عل
العربيــة مــن منظــور املعلمــن الذيــن تــرتاوح خربهتــم بــن 5-10 ســنوات إلــی مقــدار خــربة 
املعلــم التخصصيــة؛ يف حــن يرجــع الســبب لــدی املعلمــن باخلــربة األكثــر مــن 10 ســنوات 

ــة. ــام الطــالب بالــدروس العربي إلــی عــدم اهت

 اجلدول رقم 4. معدل الدرجات و االنحراف املعياري جلودة فحوى الكتب، كفاءة املعلمنی التخصصية 
والتقنية وفًقا لسنوات خربهتم

ب
كت

ی ال
حو

ة ف
ود

ج

سنوات خربة 
إنحراف املعياراملتوسطالعدداملعلمن

3042/55/05األقل من 5 سنوات
املرتاوح بن 10-5 

5028/84/8سنوات

األكثر من 10 
5037/58/6سنوات

13035/58/43املجموع
ن 

لم
املع

ت 
درا

ق
صية

ص
تخ

ال
3022/45/05األقل من 5 سنوات
املرتاوح بن 10-5 

5036/211/31سنوات

األكثر من 10 
5035/21/17سنوات

13032/929/5املجموع

نية
لتق

ن ا
لم

املع
ت 

درا
3036/30/95األقل من 5 سنواتق

املرتاوح بن 10-5 
50353/06سنوات

األكثر من 10 
50371/42سنوات

13036/072/31املجموع
ــة  ــن التخصصي ــاءة املعلم ــب، وكف ــوى الكت ــودة حمت ــم 5، أّن ج ــدول رق ــن اجل ــح م يتض
والتقنيــة ختتلــف معــا حســب خــربة املعلمــن طــوال ســنوات خدمتهــم، ونظــرًا إىل أن إحصــاء 
 ،P>0/01ــى ــول ع ــم احلص ــدول، و ت ــد F  يف اجل ــن بن ــرب م ــة 127/2 أك ــات احلري F ذا درج
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لذلــك يمكــن القــول أن هنــاك خالًفــا بنســبة %99 بــن املعلمــن ذوي اخلــربة وعديمــي اخلــربة 
حــول تأثــري جــودة فحــوى الكتــب املدرســية، وقــدرات املعلمــن التخصصيــة والتقنيــة علــی 

عــدم اهتــام الطــالب بــدروس اللغــة العربيــة.
اجلدول رقم 5. اختبار األحادي ملقارنة جودة حمتوى الكتب، كفاءة املعلمنی التخصصية والتقنية وفًقا 

لسنوات خربهتم.

ب
كت

ی ال
حو

ة ف
ود

ج

جمموع 
املربعات

درجه 
احلرّية

متوسط 
Fاملجذور

ستوی 
P األمهية

بن فئات 
خمتلفة

3592/00021796/00040/8180/000

بن فئة 
واحدة

5588/00012744/000

9180/000129املجموع

ن 
لم

املع
ت 

درا
ق

صية
ص

تخ
ال

بن فئات 
خمتلفة

4653/23122326/61541/7850/000

بن فئة 
واحدة

7076/00012755/717

11729/231129املجموع

ن 
لم

املع
ت 

درا
ق

نية
لتق

ا

بن فئات 
خمتلفة

102/564251/28211/1010/000

بن فئة 
واحدة

586/6671274/619

689/231129املجموع

أثبتــت نتائــج اجلــداول رقــم 1 إلــی 5 يف ســياق الفرضيــات الثــالث التــي متــت مالحظتهــا 
يف إجابــات املعلمــن والطــالب يف مســتوى p>0/01 ، أّن هلــذه العوامــل أثــرا أعــى مــن احلــد 

املتوسط.
مناقشة النتائج

هنــاك أربــع مهــارات رئيســية جیــب تدريســها يف أّي لغــة، وهــذه املهــارات األربــع هــي: 
ــدارس  ــي يف م ــدف الرئي ــي اهل ــراءة ه ــارة الق ــة؛ ومه ــراءة والكتاب ــة، الق ــتاع، املحادث االس
بالدنــا والــذي حيــاول نظامنــا التعليمــي حتقيقــه. ونعلــم أّن خصائــص الطــالب يف كال 
املجالــن املعــريف والعاطفــي ترتبــط بتعلــم اللغــات األجنبيــة؛ وتشــمل ســاهتم املعرفيــة مــن 
ــدروس  ــع ال ــم مجي ــر يف تعل ــالب يؤث ــة، وذكاء الط ــنواته املاضي ــه يف س ــربة وماتعلم ذكاء وخ
ــا يف  طبعــا، وجتارهبــم وخرباهتــم الســابقة تلعــب دورًا خاصــًا يف تعلــم الــدروس العربيــة. أّم
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ــنوات  ــالب يف الس ــارب الط ــري إىل جت ــا أن نش ــي، يمكنن ــلوك العاطف ــي والس ــال العاطف املج
الســابقة لتعلــم اللغــة العربيــة مــن خــالل أفــراد أرسهتــم كإخوهتــم وأخواهتــم الذيــن تعلمــوا 
اللغــة العربيــة يف املــدارس الثانويــة قبلهــم. و أّمــا أهــّم مــا توصــل إليــه الباحــث بعــد حتليــل 

ــي: ــا ي ــت م ــة فكان ــالن الغربي ــة جي ــدارس مدين ــات يف م ــات الطالب بيان
ــاء تطــور الفــرد و  ــة وتتطــور أثن ــا ليســت ثابت ــو أهّن 1. للمواقــف دور هــاّم يف تعلــم اللغــة ول
تتأثــر بالظــروف االجتاعيــة و اإلقتصاديــة ومصــادر املعلومــات وشــخصية األفــراد يف األرسة 

واملدرســة، والنــری مواقــف إجیابيــة لــدی األرس لتعلــم اللغــة العربيــة والتحــدث هبــا. 
2. مل يتمكــن معلمــي اللغــة العربيــة بيــان أهــداف تعلــم اللغــة العربيــة حتــی يقنــع الطــالب 
هبــا، و قــد يكــون هــذا بســبب النظــام التعليمــي الــذي مل يقــدم للمعلمــن قائمــة األهــداف، 
ــالب دون  ــة للط ــة العربي ــم يف رشح اللغ ــارى جهده ــذل قص ــم إىل ب ــعى كل معل ــك يس لذل
ــة  ــم اللغ ــاذا يتعل ــا، مل ــؤال دائ ــذا الس ــب ه ــرح الطال ــك يط ــداف؛ لذل ــی األه ــرق إل أن يتط
العربيــة؟ وال جیــد إجابــة كافيــة علــی ســؤاله، وبالتــايل يفقــد الطالــب دوافــع تعلمــه وحوافــزه 
وال يتحمــل صعوبــات ومشــاكل التعلــم. و يتطــرق املعلــم إلــی درس قواعــد اللغــة بــدالً مــن 

الرتكيــز والســعي لتعميــق مهــارة املحادثــة العربيــة. 
3. تتمثــل نتيجــة اســتخدام مــن غــري ذوي اخلــربة واالختصــاص أهّنــم غالًبــا مــا جیيبــون علــی 
متاريــن الكتــاب ويرتمجــون النصــوص املوجــودة فيهــا وهــم يســتعينون بكتــب الــرشح التــي 
أجابــت علــی التاريــن وترمجــت النصــوص، ممــا اليمنــح الطــالب القــدرة عــى حــّل قضايــا 
الكتــاب الصعبــة؛ كــا ينبغــي أن يكــون موضــوع الــدروس مطابقــا ملقتضــی حياة الطالــب التي 
يعيــش معهــا ويراهــا ويقلــق ألجلهــا. ومــن األفضــل إختصــاص ســاعة يف األســبوع الــدرايس 
للمحادثــة باللغــة العربيــة واالســتاع إلــی األناشــيد الدينيــة باللغــة العربيــة لتحفيزهــم ملــا فيهــا 

مــن نشــاط وحيويــة، حيــث يســعى الطــالب إىل ترمجتهــا وفهــم حمتواهــا.

التوصيات
الف: توصية إلی نظام إدارة التعليم 

- إعــداد أرشطــة صوتيــة مــن الكتــب املدرســية والتصويــر عنــد قــراءة الــدروس واملحادثــة 
باللغــة العربيــة.

-إعداد البطاقات التعليمية للمعلمن.
-اإلســتفادة مــن جتــارب املعلمــن اخلــربة يف تأليــف الكتــب املدرســية مــع املوضوعــات 
العلميــة الرائعــة واملالئمــة حلاجــات الطالــب العاطفيــة واملــزّودة بصــور مجيلــة وفعالــة.
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-إقامة  مسابقات األوملبيادات الوطنية يف اللغة العربية إلثارة اهتام الطالب.

- توفري املدارس بمجالت عربية مثل جملة اهلدی.
ــة ليــس هلــم أي معرفــة  -توظيــف املعلمــن مــن ذوي اخلــربة، فبعــض مــدريس اللغــة العربي

باللغــة العربيــة.
-إقامة ورش عمل للغة العربية يف جماالت التعليم للمعلمن والطالب. 

-ختصيص نسبة مئوية من ميزانية املدرسة لرشاء واستكال الوسائل واألدوات التعليمية.
ب:  توصية إلی املعلمن

-بّث مقاطع الفيديو التعليمية.
ــة خاّصــة ألن الغــرض الرئيــي هــو فهــم  ــة والرصفي ــاد عــى القواعــد النحوي -عــدم االعت

ــوص. نص
-تشجيع الطالب عى حفظ املحادثات القصرية و أداؤها يف الصّف أمام زمالئهم.

املصادر واملراجع
آيســنك، مايــكل. )2007( فرهنــگ توصيفــی روانشناســی شــناختی. ترمجــه علينقــی خــرازی و 

ــی. ــرش ن ــران: ن ــكاران. هت مه

ــالمية.  ــارة اإلس ــاق احلض ــة آف ــرص«. جمل ــات الع ــة وحتدي ــة العربي ــا. )1430( »اللغ ــن، عط ــو جب أب
ص95-132.  .23 العــدد 

اهلــام پــور، فوزيــه و ديگــران. )1378( »بررســی رابطــه رغبتهــای شــغلی. ارزشــها و نگــرش دبــريان 
متوســطه و پيــش دانشــگاهی بــا عملكــرد آموزشــی آنــان«. جملــه علــوم تربيتــی و روانشناســی. 

ــاره: 3 و4. ص55-58. ــم. ش ــال پنج ــوم. س ــواز. دوره س ــران اه ــهيد چم ــگاه ش دانش

بدارد،ل و ديگران. )2009( روانشناسی اجتامعی. ترمجه محزه گنجی. هتران: نرش ساوالن.

تواضعــی، معصومــه. )1384( »فقــدان انگيــزه يادگــريی درس عربــی«. خالصــه مقــاالت نخســتنی 
مهایــش آمــوزش زبــان عربــی. دفــرت چــاپ و توزيــع كتاهبــای درســی. 

جنتــی فــرد، حممــد. )1386( »بررســی مســائل و مشــكالت مربــوط بــه انگيــزه يادگــريی زبــان 
ــع كتاهبــای درســی.  ــرت چــاپ و توزي ــی. دف ــان عرب ــی«. خالصــه مقــاالت نخســتنی مهایــش زب عرب

خامــدا، فاطمــه. )1387( »علــل بــی عالقگــی دانــش آمــوزان بــه زبــان عربــی«. خالصــه مقــاالت 
نخســتنی مهایــش زبــان عربــی. دفــرت چــاپ و توزيــع كتاهبــای درســی.

خرمــا، نايــف و حجــاج عــي. )1978( اللغــات األجنبيــة تعليمهــا وتعّلمهــا. اإلرشاف: أمحد مشــاري 



47جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد السادس، ربيع وصيف 1441/1398
العــدواين. الكويــت: عــامل املعرفة.

ــان عربــی«. شــيوه هــای اجیــاد  ــه زب ــاور. )1391( »علــل بــی عالقگــی دانــش آمــوزان ب رضايــی، ي
عالقــه دانــش آمــوزان بــه درس عربــی. آمــوزش معــارف اســالمی. دوره 24. شــاره3.  ص32-34

ســاكی، رضــا. )1372( نگــرش معلــامن در مــورد علــل شكســت و موفقيــت دانــش آمــوزان در 
ارتبــاط بــا ميــزان موفقيــت آنــان در تدریــس. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. هتــران: دانشــگاه عالمــه 

ــی. طباطباي

ســليانی نســب، فريــده. )1391( بررســی نگــرش دانــش آمــوزان دخــرت نســبت بــه ریاضيــات و پــاره 
ای از عوامــل شــكل دهنــده آن. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. هتــران: دانشــگاه الزهــرا.

ــة للغــة العربيــة«. جملــة شــؤون عربيــة. العــدد  ســمر روحــي، الفيصــل. )1411( »التحديــات املعادي
ص155-174.  .64

شــعبانی، وجيهــه.)1388( شــيوههای اجیــاد عالقــه بــه زبــان عربــی. دفــرت چــاپ و توزيــع كتاهبــای 
درســی.

ــان عربــی دوره راهنامیــی  فتاحــی، ابواحلســن. )1392( بررســی نقــش عوامــل خمتلــف یادگــریی زب
حتصيلــی. پايــان نامــه كارشناســی ارشــد. هتــران: دانشــگاه تربيــت مــدرس.

كاووســی چاهــك، شــهن. )1377( »بررســی بازخــورد دانــش آمــوزان عــادی نســبت بــه دوســتی بــا 
دانــش آمــوزان معلــول«. جملــه روانشناســی 5. ســال دوم. شــاره1. ص49-64.

كريمی، يوسف.)1390( روانشناسی اجتامعی. هتران: انتشارات بعثت. 

ــورد  ــريان در م ــر دب ــی نظ ــزان پاياي ــت اهلل. )1388( »مي ــور، نعم ــوی پ ــا و موس ــش، علريض كيامن
ــت  ــا اف ــاب ب ــت كت ــزان مطلوبي ــن مي ــه ب ــطه و رابط ــوزش متوس ــد آم ــام جدي ــی نظ ــای درس كتاهب

حتصيلــی«. جملــه علمــی و پژوهشــی علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا. شــاره 19. ص 37-55.

متقــي، امــري مقــدم. )2015( »الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
جامعــات إيــران و طــرق عالجهــا«. املؤمتــر الــدويل الرابــع للغــة العربيــة. ص 512-552.

حممــد آدم عبــداهلل، بشــري. )2013( قضايــا تعّلــم اللغــات األجنبيــة يف الســودان )االنجليزيــة و 
الفرنســية(. جامعــة اخلرطــوم، املؤمتــر الســنوي للدراســات العليــا و البحــث العلمــي، املجلــد الثــاين، 

صــص 569-578.

منفــرد، غالمرضــا. )1389( چــرا درس عربــی در مــدارس مــا ســخت اســت؟ دفــرت چــاپ و توزيــع 
كتاهبــای درســی.





عوامل بی توجهی دانش آموزان مدارس متوسطه به درس 
عربی ازنظر دانش  آموزان دختر و معلمان شهر گیالن غرب 

ابراهيم نامداری* 
استادیار بخش زبان وادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چكیده
فقــدان انگیــزه بــرای یادگیــری زبــان عربــی و شــیوۀ ایجــاد عالقــه بــه ایــن درس، بــه عواملــی چــون 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص و عــدم تبییــن درســت ارتبــاط زبــان عربــی بــا فارســی، علــوم دینــی 
و قرآنــی بازمی گــردد. هــدف تحقیــق حاضــر بررســی علــل کــم  عالقگــی دانــش  آمــوزان دبیرســتان 
 هــا نســبت بــه درس عربــی در شهرســتان گیــالن غــرب اســت، بــه ایــن منظــور از بیــن کلیــۀ دانــش 
 آمــوزان دختــر مقطــع دبیرســتان در شهرســتان گیــالن غــرب و معلمــان عربــی ایــن شهرســتان، 130 
ــرای  ــه روش تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند. ب نفــر از دانــش  آمــوزان و 35 نفــر از دبیــران عربــی ب
گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامۀ ســی ســؤالی محقــق  ســاخته اســتفاده شــد. بــرای تجزیه وتحلیــل 
ــی توکــی به منظــور  ــون تعقیب ــه  ای مســتقل و آزم ــه  ای و دو نمون ــک  نمون ــا از آزمون هــای t ت داده ه
ــه  هــا  ــد. یافت ــر در بی عالقگــی دانــش  آمــوزان اســتفاده گردی ــد و رد پرســش های رتبه بنــدی مؤث تأیی
نشــان داد درزمینــۀ فرضیــه  هــای ســه گانه t مشاهده شــده در پاســخ  هــای دبیــران و دانش آمــوزان در 
ــا، تســلط  ــوای کتاب ه ــت محت ــل )کیفی ــن عوام ــه ای ــی ک ــن معن ــود، بدی ــی دار ب ســطح p>0/01 معن

تخصصــی دبیــران و تســلط حرفــه ای دبیــران( باالتــر از حــد متوســط مؤثــر هســتند.                                                                                                    

ــاب  هــا، تســلط  ــوای کت ــی، کیفیــت محت ــدی: کم عالقگــی دانــش  آمــوزان، درس عرب واژگان كلی
تخصصــی و حرفــه ای

.
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Abstract
Lack of motivation to learn Arabic and practices create interest in the 
lesson related to factors such as lack of skilled manpower, and failure 
to properly explain the relationship between Arabic, Persian Science 
and religion and Qur’an. The aim of the present study is the causes of 
low interest high school students to learn Arabic in Gilangharb city. 
For this purpose were chosen among all high school students in the 
city Gilangharb and Arabic teachers in this city 130 students and 35 
teachers of Arabic randomly. To gather information the researcher used 
a questionnaire of 30 questions. The results showed three hypotheses 
have been observed in t was significant the responses of teachers and 
students at P<0/01. This means that is effective these factors (quality of 
the content of the books, teachers’ mastery of specialized teachers and 
professional proficiency) above average.

Keywords: Low interest student, Arabic Lesson, Content Quality 
Books, Specialized proficiency teachers, professional proficiency of 
teachers.
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