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امللّخص
تعتــرب العنايــة باحلاجــات النفســية لــدی املتعّلمــن مــن أهــّم القضايــا التــي هيتــّم هبــا املدّرســون يف جمــال تعليــم 
اللغــات األجنبيــة؛ بحيــث جیــب أن يكــون املــدّرس علــی إملــام واٍف بخصائــص النمــّو الفرديــة ودوافــع الطلبــة 
باإلضافــة إلــی متّكنــه مــن ظرائــف اللغــة األجنبيــة ومناهــج التعليــم املســتحدثة. بنــاًء علــی ذلــك، يعالــج هــذا 
ــن  ــحي-التحليي م ــج املس ــی املنه ــزًا عل ــا مرتك ــار إليه ــرّيات املش ــودة املتغ ــدی ج ــة وم ــع الطلب ــث دواف البح
ــة  ــة، واألنشــطة اجلاعي ــم العربي ــة يف تعّل ــات الطلب خــالل معاجلــة عــدة متغــرّيات وهــي: مــدی دوافــع ورغب
ــم، واملرافــق التعليميــة واملحتــوی الــداريس. فتكّونــت عينــة الدراســة مــن 100 دارســًا مــن  بينهــم أثنــاء التعّل
طلبــة مرحلــة اإلجــازة الدارســن يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة يــزد اإليرانيــة. أعــّد الباحثــون اســتبانة 
ُاســتخدمت كأداة الدراســة بعــد التأّكــد مــن صدقهــا وثباهتــا ثــّم تــم حتليــل البيانــات املســتخرجة مــن وجهــات 
نظــر الطلبــة. تشــري نتائــج الدراســة إلــی أّنــه ليــس هنــاك موقــف إجیــايب ملفــت لــدی عّينــة الدراســة مــن حيــث 
ــة،  ــة اجلاعّي ــز علــی األنشــطة الصّفي ــة كــا أّن جیــدر الرتكي ــة باعتبارهــا لغــة ثاني رغباهتــم يف فــرع اللغــة العربي

وتعزيــز الدوافــع وإعــداد مرافــق تعليميــة وحمتويــات دراســية أكثــر تالؤمــًا مــع نفســّيات املتعّلمــن.               
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التمهيد

إّن الّلغــة أداة إلقامــة التواصــل ولكنّهــا يف نفــس الوقــت أداة للتعبــري عــن هويــة املــرء 
ــه  ــاه إلي ــه مــع العــامل أيضــًا )Norton, 2000: 456(. ومــا جیــب االنتب ومشــاعره وتواصل
أثنــاء تعليــم اللغــة يف هــذا الصــدد هــو تصــّورات مســبقة وهُنُــج فكريــة وثقافيــة خمتلفــة عــن 

ــة. ــك اللغ ــن بتل ــن االصلي الناطق
ــبق  ــة تس ــم اللغ ــن تعّل ــم م ــم وأغراضه ــن واحتياجاهت ــية للمتعّلم ــص النفس إن اخلصائ
ــاج  ــة حيت ــة الثاني ــم اللغ ــاح يف تعلي ــل النج ــن أج ــك، وم ــم. لذل ــی عليه ــذي ُيلق ــوی ال املحت
املعّلــم إلــی معلومــات عــن ســيكولوجّية التعّلــم قبــل معرفــة النظرّيــات التعليميــة احلديثــة كــا 
أّن جیــب أن تكــون طرائــق تدريــس املعّلــم منســجمة مــع مبــادئ وأهــداف الرتبيــة والتعليــم 
وخصائــص املتعّلمــن حّتــی يتمّكــن مــن توجيــه أنشــطتهم التعليميــة إلــی أهــداف التعليــم. 
ــوی  ــم مــع إتقــان املحت فعلــی املــدرس أن يركــز علــی اجلوانــب الدقيقــة لســيكولوجية التعّل
الــدرايس. )إصالحــي، 1397: مقدمــة( ألّن االهتــام بذلــك جیعــل املعّلــم ُيــدرك مواصفــات 
ــزال معاهــد إعــداد املعّلمــن جتعــل علــم النفــس  يف  ــة ومــن هــذا املنطلــق ال ت ــم العقلي املتعّل
ُصلــب براجمهــم )بليــاف، 1368: 4(. حيــث يعتــرب االنتبــاه إلــی دوافــع املتعّلــم القّضيــَة 
األكثــر أمّهيــة يف تعليــم اللغــة األجنبيــة أو اللغــة الثانيــة )ســولو، 2008م: 29(، ألّن املتعّلمــن 
مل يتعايشــوا بيئــة اللغــة الثانيــة مــن ذي قبــل فلدهيــم تصــّورات مســبقة وهُنُــج فكريــة وثقافيــة 

خمتلفــة عــن الناطقــن املحّليــن بتلــك اللغــة.
 بعبــارة أوضــح، اخلصائــص النفســية للمتعّلمــن واحتياجاهتــم وأغراضهــم مــن التعّلــم 
ــة  ــة الثاني ــم اللغ ــاح يف تعلي ــل النج ــن أج ــك، وم ــم. لذل ــی عليه ــذي ُيلق ــوی ال ــبق املحت تس
ــة  ــات التعليمي ــة النظرّي ــل معرف ــم قب ــيكولوجّية التعّل ــن س ــات ع ــی معلوم ــم إل ــاج املعّل حيت
احلديثــة كــا أّن جیــب أن تكــون طرائــق تدريــس املعّلــم منســجمة مــع مبــادئ وأهــداف الرتبيــة 
والتعليــم وخصائــص املتعّلمــن حّتــی يتمّكــن مــن توجيــه أنشــطتهم التعليميــة إلــی أهــداف 

ــم.  التعلي
ــة  ــز بعناي ــه الرتكي ــس فعلي ــاءًة يف التدري ــًا وكف ــر توفيق ــون أكث ــم أن يك إذن، إذا أراد املعّل
ــي،  ــدرايس. )إصالح ــوی ال ــان املحت ــع إتق ــم م ــيكولوجية التعّل ــة لس ــب الدقيق ــی اجلوان عل
ــة ومــن  ــم العقلي ــدرك مواصفــات املتعّل ــم ُي 1397: مقدمــة( ألّن االهتــام بذلــك جیعــل املعّل
هــذا املنطلــق ال تــزال معاهــد إعــداد املعّلمــن جتعــل علــم النفــس  يف ُصلــب براجمهــم )بلياف، 

.)4  :1368
وبالنســبة لفــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا فيجــب األخــذ يف عــن االعتبــار بــأن هنــاك عالقات 
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واســعة النطــاق بــن إيــران والــدول العربيــة ومنهــا الــدول املجــاورة للخليــج الفــاريس علــی 
وجــه اخلصــوص يف جمــاالت جتاريــة وسياســية ودينيــة وغريهــا ممـّـا يؤّكــد علــی خطــورة تعّلــم 
ــاء الفــرس و إن املؤثــرات النفســية هلــا أمهيــة خاصــة يف تعليــم اللغــة  ــة لــدی أبن اللغــة العربّي
الثانيــة، و علــی املــدرس أن يكــون علــی علــم تــام لســيكولوجية النعليــم و يركزعلــی اجلوانب 

الســيكولو.جية للمتعلمــن.
ــرات  ــة املؤث ــأن قضي ــن اعتقادهــم ب ــّم ع ــة ين ــذه الدراس ــام هب ــی القي ــن إل ــع الباحث ــا دف م
النفســية ممــا جیــدر ُيعنــی هبــا أكثــر يف تعليــم اللغــة العربيــة باجلامعــات اإليرانيــة. إذ نــری أن 
معرفــة رغبــات املتلّقــن واحتياجاهتــم وتوفــري املحتــوی والبيئــة التعليميــة املالئمــة لنفســّياهتم 
ــز هــذه الدراســَة عــن غريهــا  كّلهــا تكــون علــی صلــة مبــارشة بقاعــة التدريــس؛ فالــذي يمّي
ــة  ــة العربي ــرع اللغ ــن أّن ف ــم م ــية. فبالرغ ــه النفس ــه ورغبات ــم وحاجات ــی املتعّل ــا عل تركيُزه
وآداهبــا تــّم تأسيســه باجلامعــات اإليرانيــة منــذ ســنوات باعتبــاره فرعــًا جامعّيــًا مســتقاّل 
وهنــاك العديــد مــن الكتــب املدرســية والبحــوث املكّثفــة يف هــذا املجــال ولكــن نشــاهد اليــوم 
أّنــه يصعــب علــی معظــم الطلبــة تعّلــم هــذه اللغــة ومل حيّققــوا األهــداف املرجــّوة منهــا.  وال 
يمكــن أن نعــزو هــذا اإلخفــاق يف التعّلــم املطمــوح إلــی ســبب وحيــد ألّن هنــاك عــددًا مــن 
العوامــل هلــا تأثريهــا املبــارش أو غــري املبــارش علــی نفســيات املتعّلــم ومــدی رغباتــه أو كراهيتــه 
يف عملّيــة التعّلــم. بنــاًء علــی ذلــك، هتــدف هــذه الدراســة إلــی اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
ــة وآداهبــا وإلــی أّي مــدی تــّم توظيــف  1- مــا مــدی رغبــات املتعّلمــن يف فــرع اللغــة العربّي

ــم هــذه اللغــة؟ ــة  املالئمــة لنفســياهتم يف تعّل األدوات التحفيزّي
ــل  ــالل تعام ــن خ ــة م ــة اجلاعي ــطة الصفّي ــس واألنش ــج التدري ــتخدام مناه ــّم اس ــف ت 2- كي

ــن؟ ــتاذ واملتعّلم األس
ــة  ــق التعليمي ــس و املراف ــة التدري ــي لقاع ــتوی التعليم ــودة املس ــق ج ــدی تتواف ــی أّي م 3- إل

ــي؟ ــوی التعليم واملحت

الدراسات السابقة
هنــاك العديــد مــن الكتــب والرســائل اجلامعيــة تكــون علــی صلــة بمجــال تعليــم اللغــة العربية 

ممــا ُأشــرَي مــن خالهلــا إلــی جوانــب مــن املؤّثــرات النفســية التــي تســاهم يف التعّلــم ومنها:
التعليــم والتعّلــم  مــن خــالل  اللغــة  حتــدث مدكــور )1991م( عــن رضورة تطويــر 

بالعربيــة. والقــراءة والكتابــة  املحادثــة  تعليــم  نظريــة يف جمــال  مســتعرضًا لقضايــا 
ــة،  ــلوب املناقش ــم، أس ــم والتعلي ــق التعّل ــه طرائ ــة )2010م( يف كتاب ــتعرض عواض  واس
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الورشــة التعليميــة، اكتســاب املهــارات اللغويــة، ممارســة التدريبــات، دور األســتاذ والطالــب 

وأمّهيــة هــذه القضايــا ومســتلزماهتا. 
وأظهــرت نتائــج بحــث حمســني نجــاد ورمحــاين )1395( وجــود فــروق بــن اجلنســن ذات 
داللــة احصائيــة فــی مهــارات اللغويــة األربــع. إذ تفّوقــت اإلنــاث عــى الذكــور فــی مهــارة 
ــدم  ــبة ٪45 وع ــراءة بنس ــارة الق ــاث بمه ــى اإلن ــور ع ــوق الذك ــبة ٪25. وتف ــدث بنس التح
ــة لــدى الذكــور  وجــود فــروق ذا داللــة احصائيــة بــن معــدالت مهــارات االســتاع والكتاب

ــاث. واإلن
املنهــج  فاعليــة  مــدی  الكشــف عــن  إلــی  وهدفــت دراســة زارع وزمالئــه )1396( 
التعــاوين يف تنميــة كفــاءة الرتمجــة لطــالب املرحلــة الثالثــة الثانويــة يف إيــران مــن خــالل تطبيقــه 
ــی أن  ــث عل ــة البح ــدّل نتيج ــدريس. فت ــريب امل ــاب الع ــوص الكت ــة نص ــس ترمج ــی تدري عل
هنــاك فرقــا ذا داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة، وأّن ثّمــة أثــرًا إجیابيــًا 
لتطبيــق املدخــل التعــاوين علــی تدريــس ترمجــة النصــوص يف تنميــة كفــاءة الرتمجــة وترســيخ 

ــث.  ــة البح ــدی عّين ــات ل املعلوم
وكشــفت نتائــج مقالــة قــره قشــالقي وزمالئــه بعنــوان »فاعليــة اســتخدام منهــج اجليغســو 
ــة  ــم اللغــة العربي ــدی طــالب قســم تعلي ــة ل ــی الّتحــّدث والكتاب ــة مهارت ــی عــى تنمي التعاون
ــة بــن  ــة إحصائي ــة أروميــة« عــن وجــود فــروق ذات دالل بجامعــة إعــداد املعّلمــن فــی مدين
ــة  ــة التجريبي ــالب املجموع ــات ط ــط درج ــن متوس ــة أي ب ــة الدراس ــات عّين ــط درج متوس
الذيــن يدرســون بمنهــج اجليغســو، درجــات املجموعــة الضابطــة الذيــن يدرســون بالطريقــة 

ــة حيــث املجموعــة األولــی حصلــت علــی درجــات أفضــل. التقليدي
بالرغــم مــن الدراســات املشــار إليهــا مل جیــد الباحثــون دراســة تســتعرض املؤثــرات 
النفســية املدروســة هبــذه الدراســة كشــفًا عــن دورهــا يف تعّلــم اللغــة العربيــة والتحّديــات التــي 

ــة عــن غريهــا.      ــز هبــا الدراســة احلالي ــزة مــا تتمّي ــة وهــذه املي حتيــط هبــا باجلامعــات اإليراني

مراجعة األدب النظري
رغبات املتعّلم

جیــب علــی املؤّسســة التعليميــة التــي تقــوم مــن أجــل التكّيــف مــع الظــروف اجلديــدة بتحديث 
نظامهــا بانتظــام أن تأخــذ يف عــن االعتبــار مســتوی رضــا املتعّلمــن وتوّقعاهتم ضمــن الربامج 
واخلطــط التعليميــة )رّبــاين وربيعــي، 1390: 2(. »يــری »مقــدم« أن مســتوی الرغبــة متأّثــرة 
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ــل  ــأن  العوام ــد ب ــن )Karin( يعتق ــا أّن كاري ــخاص ك ــدی األش ــات ل ــاء احلاج ــدی إرض بم
االقتصاديــة واالجتاعيــة مــن أهــّم املؤثــرات يف اختيــار املهــن والفــروع الدراســية« )ســاالري 
ــت  ــم كان ــة التعّل ــة يف عملّي ــدی الطلب ــات ل واآلخــرون، 1397: 68(. دراســة مســتوی الرغب
ــات  ــتوی رغب ــاس مس ــال قي ــئلة يف جم ــّدة أس ــاك ع ــن. وهن ــام الباحث ــّط اهت ــزال يف حم وال ت
املتعّلمــن مدروجــًة ضمــن بنــود اســتارة االســتبانة املســتخدمة بالدراســة احلاليــة ومنهــا: لقــد 
اخــرتُت هــذا الفــرع الــدرايس بوعــي كامــل؛ أشــعر بالرغبــة والرضــا جتــاه هــذا الفــرع؛ أرغــب 
يف التكّلــم مــع زمالئــي يف الصــف؛ وغريهــا مــن البنــود املشــاهبة التــي عاجلناهــا مــن الوجهــة 

النفســية.  

دوافع املتعّلم واألسباب املؤّثرة يف حتفيزه 
هنــاك عــدد غــري قليــل مــن املنّظريــن يف جمــال تعليــم اللغــة يؤّكــدون علــی دور حتفيــز الدوافــع 
ــل دورًا  ــي متّث ــة الت ــل العاطفي ــن العوام ــه م ــدو أّن ــث يب ــة حي ــة أو األجنبي ــة الثاني ــم اللغ لتعّل
ــة  ــم اللغ ــع  لتعّل ــی أن الدواف ــر )Gardner( إل ــب جاردن ــة. يذه ــة الثاني ــم اللغ ــريًا يف تعّل كب
)motivation learning Language( تتّكــون مــن اهلــدف والرغبــة يف إنجــاز هــذا اهلــدف، 
ــع يف  ــف الدواف ــّم تصني ــث يت ــذل اجلهــد إلتقاهنــا حي ــم اللغــة وب واملوقــف اإلجیــايب مــن تعّل
رأيــه علــی قســمن ومهــا: الداوفــع التكامليــة )integrative motivations( والدوافــع 
 .)Instrumental motivations) (Gardner & Tremblay, 1994: 368( الوســيلية
انطالقــًا مــن الدوافــع التكامليــة هيــدف املتعّلــم مــن خــالل تعّلــم اللغــة الثانيــة إلــی التواصــل 
واالندمــاج مــع الناطقــن بتلــك اللغــة واملشــاركة يف ثقافتهــم وأعرافهــم. والدوافــع الوســيلية 
تدفــع املتعّلــم  إلــی تعّلــم اللغــة مــن أجــل قضــاء حاجــات أو أهــداف شــخصية مثــل احلصــول 
 Oram & Herrington ,( ــدرايس وقــس علــی هــذا ــّدم ال علــی الوظيفــة الشــاغرة أو التق

 .)2002: 85
وإذا ســئل مــن املعّلمــن: »أّي عامــل تعتربوهنــا فّعــاالً يف التعّلــم« فمــن املحتمــل أن يشــري 
كّلهــم إلــی كلمــة »الدافــع« وهــذا األمــر يبــدو عقالنّيــًا إذ مــن الصعــب جــّدًا تفهيــم معلومــة 
للمتلّقــي مــادام مل تكــن لديــه حوافــز إلــی التعّلــم. مــن البنــود التــي اســتخدمناها يف االســتبانة 
ممــا تقيــس مســتوی دافعيــة املتعّلمــن جتــاه اللغــة العربيــة هــي: املــدّرس يشــّجع الطلبــة علــی 
ــز  ــدّرس حيّف ــًا؛ امل ــة أيض ــات الطلب ــر يف رغب ــس يؤث ــتاذ يف التدري ــة األس ــًا؛ رغب ــة دائ املطالع

الطلبــة إلــی املحادثــة بالعربيــة؛  املــدّرس حيّفــز الطلبــة إلــی الكتابــة بالعربيــة و... .              
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ــام  ــن االهت ــري م ــت بالكث ــي حظي ــس الت ــة التدري ــو طريق ــاوين ه ــاركي أو التع ــم التش التعّل
ــدع ومســتوی  ــة التفكــري املب ــة ويمكــن اســتخدامها مــن أجــل تنمي ــة املاضي يف العقــود الثالث
التعّلــم وتتــّم عمليــة التعــاون بــن جمموعــات املتعّلمــن إذا اهتــّم أعضــاء كّل جمموعــة بتنميــة 

ــی، 1395: 185(.  ــی الله ــًا. )ول ــم أيض ــدی زمالئه ــم ول ــم لدهي ــتوی التعّل مس
اعتربنــا يف هــذه الدراســة مــدی جــودة التعّلــم التعــاوين يف قاعــة الدراســة ضمــن املتغريات 
التــي تقيســها بنــود االســتبانة نحــو: يقــوم املــدّرس بتقســيم الطلبــة إلــی جمموعــات؛ ينتاقــش 
الطلبــة ضمــن املجموعــات يف القاعــة الصفيــة؛ يتــّم إعــداد جمموعــة مــن األجوبــة واحللــول 
مــن خــالل املناقشــة بــن أعضــاء املجموعــات؛ هنــاك شــعور بالتعــاون والتعاضــد بــن الطلبــة 

و... .    

املرافق التعليمية
ــق  ــدر قل ــزال مص ــات وال ت ــة باجلامع ــات التعليمي ــن اخلدم ــن ع ــا املتعّلم ــتوی رض كان مس
كبــري للباحثــن بحيــث أثبــت بعــض الدراســات أّن عــدم رضــا الطلبــة مــن اخلدمــات 
األكاديميــة كثــريًا مــا حيــدث التشــّوش واخللــل املضاعــف يف النظــام التعليمــي )آراســته 
وبنــي أســدي، 1391: 8(. جیــب أن تتــزّود البيئــة التعليميــة بمرافــق وإمكانيــات خاّصــة توّفــر 
األرضيــة املناســبة لعملّيــة التعليــم. وقــد تــّم ختصيــص عــدد مــن بنــود االســتارة هبــذا الشــأن 
كشــفًا عــن مــدی جــودة البيئــة واإلمكانيــات التعليميــة ومنهــا: هنــا نتمّتــع بمرافــق تعليميــة 
جّيــدة؛  حيــاول املــدّرس رشح املباحــث باســتخدام معــّدات مثــل املاجيــك، واللوحــة، وجهــاز 
ــرة يف موقــع  العــرض  Power point. املــوارد العلميــة للمكتبــة مســتحدثة واملعــّدات املتوّف

ــدة.    ــر جّي أجهــزة الكمبيوت

املحتوی التعليمي
بالنســبة للمحتــوی التعليمــي فمــن املتغــرّيات ذات صلــة باملحتــوی التعليمــي ممــا تقيســها بنود 
ــدّرج يف عــرض  ــة الت ــة غــالف الكتــب وكيفي االســتبانة يف هــذه الدراســة هــي: مــدی جاذبي
ــة الصــور املعروضــة هبــا ودورهــا يف  ــم مــن األســهل إلــی األصعــب، وضــوح ونوعّي املفاهي

ترســيخ املعلومــات.



83جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد السابع، خریف وشتاء 1441/1398
الطریقة

ــم  ــودة يف تعّل ــكاليات املوج ــة اإلش ــحي-التحليي بمعاجل ــج املس ــة املنه ــذه الدراس ــج ه تنته
ــي:  ــرّيات وه ــس متغ ــة مخ ــالل دراس ــن خ ــك م ــّم ذل ــث. وت ــة البح ــدی عّين ــة ل ــة العربي اللغ
مــدی رغبــات املتعّلمــن يف تعّلــم العربيــة، كيفيــة جــودة األنشــطة اجلاعيــة وتعامــل األســتاذ 
واملتعّلمــن يف عملّيــة التعّلــم، املرافــق التعليميــة ومــدی مســتوی املحتــوی التعليمــي ودورهــا 

يف رغبــات املتعّلمــن الناطقــن بالفارســية جتــاه اللغــة العربيــة.    

أداة الدراسة 
يف ضــوء األدب النظــري للبحــث الــذي ســبق وتناولنــاه تــّم إعــداد اســتبانة اســتطالعية 
ــة  ــدًا باعتبارهــا أداة للدراســة تقيــس جــودة املســتوی التعليمــي لــدی عّين ــة مــن 45 بن متكون
البحــث. تعالــج االســتبانة املحــاور التاليــة: مــدی دوافــع ورغبــات الطلبــة يف تعّلــم العربيــة، 
واألنشــطة اجلاعيــة بينهــم أثنــاء التعّلــم، واملرافــق التعليميــة واملحتــوی الــداريس حيــث تــّم 
تقييــم اســتجابات املتعّلمــن علــی حســب مقيــاس ليكــرت )Likert( ثــّم حســاب مســتوی 
ــن  ــرات م ــن التقدي ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــدم ف ــود أو ع ــن وج ــف ع ــة للكش الدالل

.SPSS ــة ــزم اإلحصائي ــرب احل ــون )Pearson( ع ــار بريس ــالل اختب خ

صدق األداة وثباهتا
مــن أجــل التأّكــد مــن صــدق األداة تــّم عــرض االســتبانات علــی أربعــة أســتاتذة أخصائين يف 
تعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة يــزد حيــث أجــروا بعــض تعديــالت علــی بنودهــا ممــا حصلــت 
املواصفــات القياســية املتفــق عليهــا أخــريًا وللتأّكــد مــن ثبــات األداة أجرينــا معادلــة كرونبــاخ 
آلفــا )Cronbach›s alpha( علــی اســتجابات عينــة الدراســة فحصلــت نتيجــة 84/. وهــي 

تناســب أغــراض البحــث العلمــي.

جمتمع وعّينة البحث
ــازة  ــة اإلج ــن يف مرحل ــة الدارس ــن الطلب ــًة م ــًا وطالب ــن 100 طالب ــّون م ــة تتك ــة الدراس عّين
ــة  ــايل يوّضــح عــدد الطلب ــة واجلــدول الت ــزد اإليراني ــة وآداهبــا بجامعــة ي يف فــرع اللغــة العربّي

ــس: ــكّل جن ــة ل ــبة املئوي والنس
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جدول الرقم )1( عدد الطلبة والنسبة املئویة لكّل جنس

النسبة املئوية العدد اجلنس

٪20 20 الذكور

٪80 80 اإلناث

% 100 100 املجموع

تتــوّزع عّينــة الدراســة علــی طلبــة الســنوات الدراســية األربــع بمرحلــة اإلجــازة بحيــث 
يــدرس 30 شــخصًا يف الســنة  األولــی و24 شــخصًا يف  كّل مــن الســنوات الدراســية الثانيــة 

والثالثــة والرابعــة.  
حتليل البيانات

_ قمنا بإعداد استارات استبانة استطالعية بعد التأكد من صدقها؛
_ تــم توزيــع االســتارات علــی املتعّلمــن عينــة الدراســة ضمــن العــام الــدرايس 1398-1397 

)2019م(؛
_ وأخريًا تّم حتليل البيانات اإلحصائية يف ضوء  االستجابات احلاصلة. 

عرض النتائج
اإلحصاء الوصفي للبيانات 

يف مــا يــي تــّم عــرض للمتغــرّيات املدروســة هبــذه الدراســة يف عــّدة جــداول حيــث خّصصنــا 
اللــون األخــر حالــة »جّيــد جــدًا«  لــكّل متغــرّي جــدوالً علــی نحــو مســتقل؛ يمّثــل 
ــة  ــة »متوســط« واللــون الربتقــايل حال ــد« واللــون الرمــادي حال ــة »جّي واللــون األصفــر حال
»منخفــض« واللــون األزرق حالــة »منخفــض جــّدًا«. كّل مــن الرســوم البيانيــة اآلتيــة تتــوّزع 
علــی خيــارات مخاســّية ينــدرج ضمــن كّل منهــا عــدُد التكــرارات الســتجابات عّينــة الدراســة 
والنســب املئويــة هلــا معــًا. عمدنــا إلــی عــرض وحتليــل البيانــات وفقــًا للنســب املئويــة علــی 

ــايل:      النحــو الت

مدی الرضا ورغبات املتعلمنی يف تعّلم اللغة العربّية
يظهــر اجلــدول رقــم 1 أدنــاه أّن ٪22 مــن إمجــايل اســتجابات املتعّلمــن تبــّن حالــة »جيــّد 
جــّدًا« و و%27 منهــا متّثــل حالة»جّيــد«، و٪29 حالــة »متوســط«، و ٪15 حالــة »منخفــض«، 

و%7 حالــة »منخفــض جــدًا«.



85جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد السابع، خریف وشتاء 1441/1398
اجلدول رقم 1: مدی الرضا ورغبات املتعّلمنی يف فرع اللغة العربية

الرتّددات املؤرشات اإلحصائية
احلاصلة

النسب 
املئوية

درجة 
احلرية

مستوی 
الداللة

P

املجموع
اخليارات

7%7منخفض جّدًا

99./025100

15٪15منخفض
29٪29متوسط

27%27جّيد
22٪22جّيد جّدًا
100%100املجموع

ــط«  ــة »متوّس ــرض حال ــة يع ــة الدراس ــتجابات عّين ــی اس ــن إمجال ــظ أن %78 م ــث املالح حي
و»جّيــد« و»جيــّد جــّدًا«  كــا يبــّن مســتوی الداللــة عــرب نتائــج اختبــار بريســون 025/. وهــي 
ــی أّن  ــرات بمعن ــن التقدي ــة ب ــة إحصائي ــه يوجــد فــرق ذو دالل ــدّل علــی أن أقــل مــن 05/. ت
مــدی رضــا الطلبــة ورغباهتــم جتــاه الفــرع الــذي يدرســونه يقــّدر بمســتوی جّيــد تقريبــًا رغــم 

أّن ٪22 مــن التقديــرات تبــّن حالتــي منخفــض جــّدًا ومنخفــض. 

جودة اآلليات املؤّثرة يف حتفيز املتعّلمنی
ُتظهــر النتائــج املتمّثلــة يف اجلــدول رقــم 2 بالنســبة لآللّيــات املحّفــزة لدوافــع الطلبــة 
أّن 16%مــن االســتجابات تبــّن حالــة »جّيــد جــّدًا«، و٪25 حالــة »جّيــد«، و٪34 حالــة 

»متوســط«، و٪18 حالــة »منخفــض« و%7 حالــة »منخفــض جــّدًا«.

اجلدول رقم 2: جودة اآلليات املؤّثرة يف حتفيز املتعّلمنی

           املؤرشات اإلحصائية
  اخليارات

الرتّددات 
احلاصلة

النسب
املئوية

درجة 
احلرية

مستوی 
P الداللة

املجموع

7%7منخفض جّدًا

99./018100

18٪18منخفض
34٪34متوسط

25٪25جّيد
16%16جّيد جّدًا
100%100املجموع

فنالحــظ أّن %75 مــن االســتجابات تتعّلــق بحــاالت »متوســط« و»جّيــد« و»جّيــد جــّدًا« 
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كــا أن مســتوی الداللــة عــرب اختبــار بريســون 018/. يــدّل علــی أن موقــف املتعّلمــن إجیــايبٌّ 
جتــاه اآلليــات التعليميــة التــي حتّثهــم علــی الدراســة يف حــن ٪25 منهــا متيــل إلــی منخفــض 

ومنخفــض جــّدًا. 

األنشطة اجلامعية بنی املتعّلمنی 
نشــاهد يف اجلــدول رقــم 3 أّن  %10 مــن االســتجابات متّثــل حالــة »جيــد جــدًا« و%16 حالــة 
»جّيــد« و٪41 حالــة »متوســط« و٪22 حالــة »منخفــض« و21٪ منهــا حالــة »منخفــض 

جــّدًا«. 
اجلدول رقم 3: األنشطة اجلامعية بنی املتعّلمنی

الرتّددات            املؤرشات اإلحصائية
احلاصلة

النسب 
املئوية

درجة 
احلرية

مستوی 
P املجموعالداللة

  اخليارات
٪2424منخفض جّدًا

99./021100

٪2121منخفض
٪3434متوسط

٪1111جّيد
٪1010جّيد جّدًا
٪100100املجموع

تظهــر النتائــج أّن %74 مــن إمجــايل االســتجابات متّثــل حــاالت »متوســط« و»منخفــض« 
ــون  ــار بريس ــة الختب ــتوی الدالل ــاب مس ــالل حس ــن خ ــج م ــري النتائ ــّدًا« تش ــض ج و»منخف
021/. إلــی أّن االهتــام باألنشــطة اجلاعيــة والتعاونيــة بــات مغفــوالً عنــه يف قاعــات الصــف 

عنــد تعليــم اللغــة العربيــة حســب وجهــات نظــر املتعّلمــن عّينــة الدراســة. 

جودة املرافق التعليمية
نالحــظ يف مــا يــي باجلــدول أدنــاه أن ضمــن اســتجابات عّينــة الدراســة بالنســبة جلــودة املرافــق 
ــط«  ــة »متوس ــد« ٪25 وحال ــة »جّي ــبته ٪15 وحال ــا نس ــّدًا« م ــد ج ــة »جّي ــل حال ــة متّث التعليمي

٪34 وحالــة »منخفــض«  %20 وحالــة »منخفــض جــّدًا« 6%.
اجلدول رقم 4: جودة املرافق التعليمية

الرتّددات            املؤرشات اإلحصائية
احلاصلة

النسب 
املئوية

درجة 
احلرية

مستوی 
P املجموعالداللة

  اخليارات
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٪66منخفض جّدًا

99./012100

٪2020منخفض
٪3434متوسط

٪2525جّيد
٪1515جّيد جّدًا
٪100100املجموع

ــّدًا«  ــد ج ــد« و»جّي ــط« و»جّي ــاالت »متوس ــی ح ــتجابات إل ــن االس ــل %74 م ــث متي حي
ــه قــد أعــرب املتعّلمــون عــن رضاهــم النســبي جتــاه  ــة 012/. أن حيــث يــدل مســتوی الدالل

هــدا املتغــري. 

جودة املحتوی التعليمي
ــن  ــبة ٪9 م ــّل نس ــّدًا« حتت ــد ج ــة »جّي ــم 5 أن حال ــدول رق ــات املتجّســدة يف اجل ــر البيان تظه
جممــوع االســتجابات وحالــة »جّيــد« %26 وحالــة »متوســط« 42٪ وحالــة »منخفــض« 18٪ 

ــوايل.  ــی الت ــة »منخفــض جــّدًا« ٪5 منهــا عل وحال
اجلدول رقم 5: جودة املحتوی التعليمي

املؤرشات اإلحصائية
اخليارات

الرتددات 
احلاصلة

النسب 
املئوية

درجة 
احلرية

مستوی 
P املجموعالداللة

٪55منخفض جّدًا

99./016100

٪1818منخفض
٪4242متوسط

٪2626جّيد
٪99جّيد جّدًا
٪100100املجموع

ــرق ذي  ــود ف ــة 016/. وج ــتوی الدالل ــون بمس ــار بريس ــج اختب ــّن نتاي ــه تب ــظ أّن ــن املالح م
ــادل  42٪_  ــا يع ــا _أي م ــر منه ــط األوف ــث أن القس ــتجابات حي ــن االس ــة ب ــة إحصادي دالل
متيــل إلــی حالــة »متوســط« وهــي تــدّل علــی أن هنــاك توازنــًا نســبيًا بــن التقديــرات احلاصلــة 
يف حالتــي »منخفــض« و»منخقــض جــّدًا« بــا يعــادل ٪23 وحالتــي »جّيــد« و»جّيــد جــّدًا« بــا 
يعــادل ٪35 ممـّـا يــدّل علــی أّن املحتــوی التعليمــي املســتخدم لتعليــم اللغــة العربيــة متوســط 

اجلــودة حســب وجهــة نظــر املتعّلمــن عّينــة الدراســة. 
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االستنتاج واملناقشة

االهتــام بكيفيــة عملّيــة التعليــم والتعّلــم ودراســة العوامــل التــي تعرقــل دون وصوهلــا إلــی 
األهــداف املتوّخــاة مــن املقــّررات الدراســية يعتــرب مــن املتطّلبــات األساســية يف فهــم كّل مــاّدة 
دراســية. يف هــذا الصــدد حرصنــا اإلجابــة يف الدراســة احلاليــة عــن ثالثــة أســئلة أمــا الســؤال 

األّول: 
مــا مــدی رغبــات املتعّلمــن يف فــرع اللغــة العربّيــة وآداهبــا بجامعــة يــزد وإلــی أّي مــدی 

ــم هــذه اللغــة؟ ــة  املالئمــة لنفســياهتم يف تعّل تــّم توظيــف األدوات التحفيزّي
فأظهــرت النتائــج احلاصلــة عــن اســتجابات املتعّلمــن عــن املتغــرّي األّول هبــذا البحــث أّن 
الطلبــة لدهيــم رغبــة نســبية يف فــرع اللغــة العربيــة وفــق مــا ُيطلعنــا اجلــدول رقــم 1 إالّ أن 23٪ 
مــن الطلبــة ليســت لدهيــم أيــة رغبــة إجیابيــة. يمكــن أن ُيعــزی الســبب إلــی أهنــم قبــل الدخــول 
باجلامعــة ال يعرفــون اللغــة العربيــة وطاقاهتــا متامــًا أو تصّوراهتــم املســبقة عــن صعوبــة تعّلمهــا 
أو عــدم توّفــر الفــرص املهنّيــة الكافيــة باملجتمــع بعــد التخــّرج مــن اجلامعــة كّلهــا قــد يــؤّدي 
إلــی انخفــاض مســتوی رغباهتــم يف هــذا الفــرع. وهــذه الكراهيــة ربــّا تكــون متأّثــرة بوجهات 
نظــر اآلخريــن أيضــًا ممــن يرّســخون موقفــًا ســلبّيًا يف ذاكــرة املتعّلــم بــأن ال جــدوی مــن تعّلــم 
اللغــة العربيــة إذ ليــس هلــا مســتقبل جّيــد بينــا يكــون لدهيــم القليــل مــن املعلومــات عــن هــذه 
اللغــة واملجــاالت التــي يمكــن هبــا االســتفادة منهــا. ومــن املحتمــل أيضــًا أنّ  عــددًا مــن الطلبة 

ال يكونــون قــد اختــاروا فــرع اللغــة العربيــة بأنفســهم بــل األرسة بــادرت باختيــاره هلــم.
يوّضــح اجلــدول رقــم 2 نتائــج االســتجابات عــن املتغــري الثــاين هلــذه الدراســة لقيــاس اآلليات 
املؤثــرة يف تشــجيع وحتفيــز املتعّلمــن إلــی تعّلــم اللغــة العربيــة بــأّن هنــاك لــدي عّينــة الدراســة 
موقفــًا إجیابيــًا جتــاه اآللّيــات التــي حتّفزهــم إلــی التعّلــم الفّعــال يف حــن أن ٪25 منهــم علــی 
موقــع ســلبي جتــاه هــذا املتغــرّي. فيمكــن أن يكمــن ســبب ذلــك يف قلــة اهتــام املدّرســن باختــاذ 
مناهــج التدريــس املســتحدثة بغيــة نقــل املعلومــات إلــی املتلّقــي أو عــدم اهتامهــم بتشــجيع 

الطلبــة علــی املزيــد مــن التعّلــم والتقــّدم يف اكتســاب املهــارات اللغويــة.             
ــطة  ــس واألنش ــج التدري ــتخدام مناه ــّم اس ــف ت ــو: كي ــة فه ــاين للدراس ــؤال الث ــا الس ام

ــزد؟ ــة ي ــن بجامع ــتاذ واملتعّلم ــل األس ــالل تعام ــن خ ــة م ــة اجلاعي الصفّي
حســبا نالحــظ يف اجلــدول رقــم 3 هنــاك أداء غــري مرغــوب فيــه بالنســبة لألنشــطة 
اجلاعيــة يف قاعــات الصفــوف التــي جّربتهــا عّينــة الدراســة. ومــن األســباب التــي قــد تكــون 
األنشــطة التعاونيــة مغفــوالً عنهــا يف ضوئهــا نشــري إلــی: عــدم عناية املدّرســن بإقامــة عالقات 
ــی  ــل عل ــات تعم ــی جمموع ــن إل ــيم املتعّلم ــا تقس ــن خالهل ــّم م ــة ليت ــم والطلب ــة بينه تواصلي
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تعزيــز أنشــطة مجاعيــة تعاونيــة فيــا بينهــم؛ خــوف املتعّلمــن مــن عــدم القــدرة علــی التواصــل 
مــع زمالئهــم وختّليهــم عــن حتّمــل املســؤولية التــي قــد تفــّوض إليهــم ضمــن املجموعــات. 
عــدم اخّتــاذ مناهــج تدريــس منســجمة مــع األنشــطة التعاونّيــة التــي يمكــن توظيفهــا يف قاعــة 
الصــف وذلــك هليمنــة التدريــس التلقينــي املبــارش علــی الصفــوف حيــث يمّثــل املــدّرس فيهــا 

دور املتكّلــم وحدهــا دون االهتــام بــردود فعــل املتلّقــن.        
ــة  ــي لقاع ــتوی التعليم ــودة املس ــق ج ــدی تتواف ــی أّي م ــة: إل ــث للدراس ــؤال الثال والس

التدريــس واملرافــق التعليميــة واملحتــوی التعليمــي بجامعــة يــزد ؟ 
ــة حظيــت  ــة املعروضــة يف اجلــدول رقــم 4 أّن املرافــق التعليمي ــات اإلحصائي ــّن البيان فُتب
ــا  ــريض منه ــري م ــًا غ ــذوا موقف ــم اخت ــري أّن  %26 منه ــول غ ــّد مقب ــی ح ــية إل ــام الدارس باهت
وبالنســبة للمحتــوی التعليمــي فــال يبــدو مســتواه جّيــدًا علــی حســب تقديــرات عّينة الدراســة 
حيــث يميــل معظــم التقديــرات إلــی احلالــة املتوســطة. هــذه املشــكلة يواجههــا معظــم طــالب 

اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة وهــي قــد تنــّم عــا يــي: 
تعليــم املهــارات اللغويــة األربــع جیــب أن يقــع يف مقّدمــة أولويــات مصّممــي املقــّرر 
الــدرايس يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا شــأَن كّل لغــة أجنبّيــة يف مســتوی العــامل إال أّن املتأّمــل 
جیــد أّن خــالل العامــن الدراســين األّول والثــاين مــن الدخــول باجلامعــة ال يتــدّرب الطلبــة 
علــی إتقــان هــذه املهــارات كــا جیــدر هبــا بــل كثــريًا مــا يكــون الرتكيــز األكــرب علــی تدريــس 
مــواد دراســية تقليديــة قديمــة ضمــن أُطــر مســبوقة التصميــم ممــا ال ينســجم مــع تعليــم 
املهــارات اللغويــة أحيانــًا، وعــدم وجــود التنــّوع يف األماكــن واملواقــف التــي يتــّم هبــا تعليــم 
ــدان  ــوف، وفق ــم الصف ــًا يف معظ ــتخدم حالي ــي املس ــوی التعليم ــة املحت ــة، وِقدم ــة العربي اللغ
ــة املحتويــات التعليميــة املســتحدثة التــي تنســجم مــع نفســيات املتعلمــن ورغباهتــم يف  أو قّل
العــرص الراهــن حيــث تفتقــر إلــی الكتــب التعليميــة ذات املحتويــات اخلاّلبــة ضمــن غــالف 
ــة  ــم اللغ ــو تعّل ــة نح ــات الطلب ــاعر ورغب ــري مش ــة تث ــالم تعليمي ــاه أو أف ــري لالنتب ــّذاب مث ج

ــرب.        ــًا يف صــف املخت ــة تلقائي العربي

التوصيات
ــة  ــات املعنّي ــة اجله ــی لكاف ــه يوص ــت إلي ــا توّصل ــوء م ــة ويف ض ــذه الدراس ــات ه ــًا ملعطي وقف

ــة بـــ: ــات اإليراني ــدارس واجلامع ــة يف امل ــة العربي ــاب اللغ وأصح
ــي  ــاالت الت ــة واملج ــة العربي ــات اللغ ــی طاق ــة عل ــول باجلامع ــل الدخ ــة قب ــة الطلب توعي

ــا. ــتفادة منه ــا واالس ــن توظيفه يمك



دراسة إشکاليات تعّلم اللغة العربّية لدی طلبة فرع اللغة العربية وآداهبا علی أساس حاجات املتعّلمنی 90
تســهيل األجــواء والظــروف التــي يمكــن أن تصّعــب عملّيــة تعّلــم اللغــة العربيــة وحتويــل 

وجهــات النظــر املفرطــة يف جعــل هــذه اللغــة أكثــر صعوبــة لــدی املتعّلمــن.
عدم تدخل األرس فی اختيارفروع دراسية ال يرغب فيها األوالد.

التعريــف بوظائــف وفــرص العمــل التــي تتوّفــر مــن خــالل تعّلــم اللغــة العربيــة مــن قبــل 
املعّلمــن واألســاتذة.

إجــراء تغيــريات جذريــة علــی املقــّررات الدراســية القديمــة التــي ال تنســجم اليــوم مــع 
ــة. ــم املهــارات اللغوي ــة يف جمــال تعلي ــة واألوســاط األكاديمي ــات التعليمي ــات البيئ متطّلب

االهتــام اجلــاّد بإكســاب املتعّلمــن كافــة املهــارات اللغويــة األربــع )االســتاع والقــراءة 
واملحادثــة والتكّلــم( ووضعهــا يف مقّدمــة أولويــات تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا باجلامعــات 

اإليرانيــة منــذ الســنة األولــی مــن دخــول الطلبــة باجلامعــة.  
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چكیده
ــن  ــی از مهم تری ــدگان، یک ــی فراگیرن ــای روح ــه نیازه ــه ب ــان دوم، توج ــوزش زب ــرای آم ــروزه ب ام
مســائلی اســت کــه در کانــون توجــه مدرســین ایــن حــوزه قرارگرفتــه اســت؛ بدیــن معنــی کــه مــدرس 
ــان دوم و  ــی از زب ــات کاف ــتن اطالع ــر داش ــالوه ب ــان دوم، ع ــوزش زب ــت در آم ــرای کســب موفقی ب
ظرفیت  هــای آن زبــان و همچنیــن روش  هــای نویــن آموزشــی، بایــد نســبت بــه ویژگی  هــای روحــی 
فراگیــران و انگیزه  هــای آنــان آشــنایی کامــل داشــته باشــد. ایــن پژوهــش بــه شــیوه توصیفی-پیمایشــی 
ــدی  ــزة در دانشــجو، گروه  بن ــت ایجــاد انگی ــه دانشــجو، کیفی ــزان عالق ــر می ــی نظی ــه بررســی عوامل ب
و کار گروهــی دانشــجویان، امکانــات آموزشــی و محتــوای آموزشــی می  پــردازد. نمونــۀ آمــاری ایــن 
پژوهــش، کلیــۀ دانشــجویان کارشناســی رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی در دانشــکدة زبان  هــای خارجــی 
دانشــگاه یــزد بــوده و تعــداد نمونــه بــرای گــردآوری داده  هــای ایــن پژوهــش شــامل صــد نفــر اســت. 
ازایــن رو پژوهشــگران بــا تدویــن یــك پرسشــنامه بــه عنــوان ابــزار پژوهــش، پــس از کســب اطمینــان 
از روایــی و پایایــی آن بــه تحلیــل و بررســی داده  هــای آمــاری مســتخرج از دیدگاه  هــای دانشــجویان 
پرداختنــد. یافته  هــای پژوهــش نشــان می  دهــد میــزان عالقــۀ دانشــجویان نســبت بــه رشــتۀ عربــی از 
ســطح مطلوبــی برخــوردار اســت؛ امــا بایــد بــر کار گروهــی، تقویــت انگیــزه و تنظیــم محتــوای درســی 

متناســب بــا روحیــات فراگیــران، تمرکــز بیشــتری شــود.

واژگان كلیدی: زبان دوم، یادگیری زبان عربی، روحیات فراگیران.
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Abstract

Nowadays, it is of great importance for second language teachers to pay 
attention to the psychological needs of learners. That is to say, in order 
to succeed in teaching a second language, the instructor should not only 
have a sufficient knowledge of that language and skills in new teaching 
methods but also be fully familiar with the developmental characteristics 
and the psychological needs of learners. Through a descriptive-survey 
method, this study aims to investigate the problems of Arabic language 
learning for Persian language students by examining such factors as the 
degree of the students’ interest, ways of motivating them, grouping and 
team work of students, educational facilities and educational content. 
Then, certain solutions are provided to these problems. The participants 
consisted of 100 undergraduate students of Arabic language and 
literature at the Faculty of Foreign Languages at Yazd University. The 
data were collected through an author-made questionnaire the reliability 
and validity of which was already tested. EXCEL software was used to 
analyze the data. The findings of the study showed that the students’ 
interest in Arabic is acceptable, but more attention should be paid to 
teamwork, motivation, and content preparation in accordance with the 
learner’s moods.

Keywords: Foreign language, Arabic language learning, Learner’s 
mood.
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