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امللّخص
ممــا ال شــك فيــه أن دراســة منهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات التــي تــويل عنايــة بالغــة للمهــارات اللغويــة 
ــة  ــا املختلف ــة يف جامعاتن ــة العربي ــم اللغ ــتوی تعلي ــع مس ــی رف ــاعدنا عل ــا تس ــا نموذج ــن اعتباره ــث يمك حي
والتغلــب علــی ضعــف الطــالب يف املهــارات اللغويــة للغــة العربيــة يف جامعاتنــا املختلفــة. حتــاول هــذه 
الدراســة أن تســلط الضــوء علــی تعليــم اللغــة العربيــة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( معتمــدة علــی املنهــج 
الوصفــي- التحليــي واملنهــج املســحي. وقــد اســتخدمت الدراســة أدايت االســتبانة واملقابلــة جلمــع البيانــات 
واملعلومــات مــن األســاتذة والطــالب. واجلديــر بالذكــر أن تعليــم اللغــة العربيــة يف جامعة اإلمام الصــادق )ع( 
مــّر بمراحــل ثــالث، ففــي املرحلــة األولــی والثانيــة، وقــد تــم مجــع البيانــات املخصصــة للمرحلتــن األولــی 
ــة  ــم اللغ ــم تعلي ــس قس ــم مؤس ــن بينه ــة وم ــذه اجلامع ــاتذة ه ــع أس ــالت م ــراء املقاب ــق إج ــن طري ــة ع والثاني
العربيــة يف اجلامعــة الدكتــور حامــد صدقــي؛ وأمــا فيــا خيتــص باملرحلــة الثالثــة فقــد اختــريت عينــة الدراســة 
مــن 163 طالبــًا و10أســاتذة مــن الذكــور )قســم الرجــال(، مــن هــذه اجلامعــة. وتــم توزيــع االســتبانات عــى 
ــط  ــب النش ــی دور الطال ــز عل ــی أّن الرتكي ــة عل ــج الدراس ــّت نتائ ــات. ودل ــات واملعلوم ــع البيان ــن جلم الفئت
ــباب  ــم أس ــن أه ــدان م ــالب يع ــدی الط ــوي ل ــز الق ــود احلاف ــة ووج ــة التعليمية-التعلمي ــارك يف العملي واملش
نجــاح تعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلتــن األولــی والثانيــة. وأظهــرت النتائــج املخصصــة للمرحلــة الثالثــة أن 
الطريقــة الســمعية- الشــفوية هــي مــن أكثــر اســتخدامًا للتدريــس، كــا أن إســرتاتيجية الســؤال واجلــواب أكثــر 
اســتخدامًا مــن اإلســرتاتيجيات األخــری وتركــز هــذه اإلســرتاتيجية علــی دور الطالــب النشــط يف الصــف؛ 
واســتنتجت الدراســة أيضــًا أن للنشــاطات الالمنهجيــة تأثــريًا كبــريًا يف تعليــم اللغــة العربيــة يف هــذه اجلامعــة 
وضعــف دوافــع الطــالب وقلــة النشــاطات الالمنهجيــة يف املرحلــة األخــرية أّديــا إلــی أن تكــون هــذه املرحلــة 

أقــّل نجاحــًا مــن املرحلتــن الســابقتن.
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ــود  ــت جه ــالمية، وُبذل ــورة اإلس ــد الث ــران بع ــة يف إي ــة العربي ــم اللغ ــام بتعلي ــد زاد االهت لق
ــات  ــض اجلامع ــا يف بع ــة وآداهب ــة العربي ــام اللغ ــت أقس ــث أسس ــال، حي ــذا املج ــرية يف ه كب
اإليرانيــة ويف بعضهــا اآلخــر تــم ختصيــص وحــدات دراســية لتعليــم اللغــة العربيــة يف األقســام 
ــة: االســتاع، والتحــدث،  املختلفــة. وبــا أّن متكــن الطالــب مــن اســتخدام املهــارات اللغوي
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــا تعلي ــي إليه ــي يرم ــة الت ــداف الرئيس ــن األه ــد م ــة ُيع ــراءة، والكتاب والق
للناطقــن بغريهــا، فقــد كان مــن املفــرتض حتقــق هــذا اهلــدف يف اجلامعــات اإليرانيــة بنســبة 
عاليــة طــوال هــذه العقــود املنرصمــة؛ ولكــن يف الواقــع الفعــي نجــد أن متعلمــي اللغــة العربيــة 
يف إيــران يعانــون مــن ضعــف يف اســتخدام املهــارات اللغويــة وقــد شــغلت هــذه املشــكلة بــال 
الكثــري مــن متخصــي وباحثــي اللغــة العربيــة وآداهبــا؛ فمثــاًل نتائــج دراســة حممــدي ركعتــي 
ــتطيعون  ــة ال يس ــات اإليراني ــا يف اجلامع ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــرت أن ط ــه أظه وزمالئ

ــالؤه، 1394: 251(. ــي وزم ــدي ركعت ــليًا )حمم ــتخدامًا س ــة اس ــارات اللغوي ــتخدام امله اس
ــد أن  ــالمية نج ــورة اإلس ــد الث ــران بع ــة يف إي ــة العربي ــم اللغ ــی تعلي ــرة عل ــا نظ وإذا ألقين
ــة  ــم اللغ ــت تعلي ــد جعل ــال وق ــذا املج ــًا يف ه ــت دورًا مه ــادق )ع( لعب ــام الص ــة اإلم جامع
العربيــة موضــع عنايــة خاصــة، حيــث يالحــظ أن هنــاك وحــدات دراســية إجباريــة خمصصــة 
ــة املوجــودة يف هــذه اجلامعــة؛ فطــالب هــذه اجلامعــة  ــع األقســام العلمي ــة يف مجي للغــة العربي
ــة  ــة يتمرســون هبــا رغــم أن اختصاصهــم ليــس اللغــة العربي يتعلمــون مهــارات اللغــة العربي
وآداهبــا. وممــا ال شــك فيــه أن دراســة تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات التــي هتتــم باملهــارات 
اللغويــة اهتامــًا بالغــًا، تســاعد عــى رفــع مســتوی تعليــم اللغــة العربيــة يف ســائر اجلامعــات 
والتغلــب علــی ضعــف الطــالب يف املهــارات اللغويــة. ولكــن هــذا اليعنــي أن تعليــم اللغــة 
العربيــة يف هــذه اجلامعــة ال خيلــو مــن أي ضعــف علمــي وتطبيقــي، ولكــن مــا ُيالحــظ أن هــذه 
اجلامعــة قــد ســبقت الكثــري مــن اجلامعــات اإليرانيــة يف إيــالء العنايــة البالغــة لتعليــم مهــارات 
ــحي  ــج املس ــي واملنه ــي- التحلي ــج الوصف ــي املنه ــة ع ــذه الدراس ــد ه ــة. تعتم ــة العربي اللغ
والنشــاطات  اللغويــة  املهــارات  تدريــس  إىل طــرق وإســرتاتيجيات  تتطــرق  أن  وحتــاول 
ــة  ــم اللغ ــتوی تعلي ــع مس ــاهم يف رف ــي تس ــادق )ع( لك ــام الص ــة اإلم ــة يف جامع الالمنهجي

ــری.  ــة األخ ــات اإليراني ــة يف  اجلامع العربي
ومــن املعــروف أن مكونــات العمليــة التعليمية هي املعلــم، واملتعلم، واملحتــوی التعليمي، 
ــا أن الباحثــن توصلــوا مــن  ــة؛ وب ــة واألهــداف التعليمي والطريقــة، والنشــاطات الالمنهجي
خــالل املقابلــة مــع أســاتذة هــذه اجلامعة إلــی أن طريقــة التدريس وإســرتاتيجياته والنشــاطات 
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ــن  ــة م ــة التعليمي ــر يف العملي ــر األث ــا أكث ــادق )ع( كان هل ــام الص ــة اإلم ــة يف جامع الالمنهجي
ــوا  ــالث ومجع ــات الث ــذه املكون ــی ه ــة إل ــذه الدراس ــوا يف ه ــد تطرق ــری، فق ــات األخ املكون

املعلومــات والبيانــات املتعلقــة هبــا يف املراحــل املختلفــة. 

نظرة إلی تاریخ تعليم اللغة العربية يف جامعة اإلمام الصادق )ع(
أسســت جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( ســنة 1982هـــ.ش، وكان شــعارها اجلامعــة اإلســالمية 
ــي  ــام العلم ــق النظ ــا تطبي ــم فيه ــد ت ــة. وق ــات واملراكزالعلمي ــة للجامع ــة العلمي ذات املرجعي
اجلامعــي عــرب مــزج الدراســات اإلســالمية والعلــوم اإلنســانية األكاديميــة املعروفــة. وتتضمن 
ــون، الدراســات اإلســالمية  هــذه اجلامعــة ســتة أقســام وهــي: الدراســات اإلســالمية والقان
واالقتصــاد، الدراســات اإلســالمية واملعلوماتيــة، الدراســات اإلســالمية والعلــوم السياســية، 
ــام  ــة اإلم ــع جامع ــالمية )موق ــات اإلس ــات والدراس ــالمية واإلدارة، واالهلي ــات اإلس الدراس
الصــادق، www.isu.ac.ir(. واجلديــر بالذكــر أنــه اليوجــد يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( 
فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا ولكــن هنــاك وحــدات دراســية خمصصــة للغــة العربيــة يف كل قســم 
مــن األقســام املذكــورة. وقــد مــر تعليــم اللغــة العربيــة يف هــذه اجلامعــة بمراحــل ثــالث وهــي 

كــا يــي:
 املرحلــة األولــی: مــن ســنة 1982م إلــی 1992م، وكانــت تعتمــد علــی األســاتذة مــن ناطقــي 
ــة يف  ــة العربي ــون اللغ ــوا يدرس ــة كان ــة العربي ــي اللغ ــن ناطق ــتاذة م ــاك أس ــة. هن ــة العربي اللغ
تلــك الفــرتة عــن طريــق االعتــاد عــى نصــوص مكتوبــة يدويــة يف كراســة مــن قبــل األســاتذة.
املرحلــة الثانيــة: مــن ســنة 1993م إلــی 2006م، وفيهــا تزايــد عــدد األســاتذة ومجيعهــم كانــوا 
ــة األوىل  ــدّرس يف املرحل ــت ُت ــي كان ــة الت ــی الكراس ــة إل ــة، وإضاف ــة العربي ــي اللغ ــن ناطق م
تــم اختيــار كتــاب دروس يف لغــة اإلعــالم املســموع وكتــاب تعليــم اللغــة العربيــة كمحتــوی 

لتدريــس املهــارات اللغويــة.
ــا اليــوم، فقــد انضــم إلــی جمموعــة األســاتذة يف  ــة: مــن ســنة 2006م إلــی وقتن املرحلــة الثالث
ــرتة  ــذه الف ــدّرس يف ه ــذي ُي ــوى ال ــية، واملحت ــة الفارس ــي اللغ ــن ناطق ــض م ــرتة بع ــذه الف ه
ــة. وينبغــى علــی الطــالب يف أي فــرع مــن الفــروع  ــاة)1( التعليمي هــو جمموعــة صــدی احلي
املوجــودة يف هــذه اجلامعــة أن يتعلمــوا اللغــة العربيــة إضافــة إلــی الــدروس املخصصــة 
ــدة  ــی 32 وح ــن 21 إل ــة م ــرتة الثالث ــالب يف الف ــدرس الط ــری ي ــارة أخ ــامهم، أي بعب ألقس
ــرر  ــة كان مق ــی والثاني ــرتة األول ــي الف ــم. فف ــب فرعه ــة حس ــة العربي ــة للغ ــية خمصص دراس
ــا  ــوا حيروهن ــری كان ــول األخ ــل األول ويف الفص ــًا يف الفص ــاعتن يومي ــدت س ــة  مل املحادث
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ملــدت ســاعتن أســبوعيًا؛ وهــذا األمــر يــدل علــی اهتــام وحــرص هــذه اجلامعــة علــی تعليــم 

ــة.  ــة العربي اللغ
حتاول هذه الدراسة أن جتيب عن األسئلة التالية:

ــكل  ــة ل ــارات اللغوي ــس امله ــة يف تدري ــق املتبع ــرتاتيجيات والطرائ ــزات اإلس ــي ممي ــا ه 1- م
ــادق )ع(؟ ــام الص ــة اإلم ــالث يف جامع ــل الث ــن املراح ــة م مرحل

2- مــا هــو دور النشــاطات الالمنهجيــة يف تنميــة تعلــم املهــارات اللغويــة يف جامعــة اإلمــام 
الصــادق )ع(؟

الدراسات السابقة
هناك دراسات خمتلفة ذات صلة بموضوعنا وقد سعينا إلی ذكر بعض منها:

ــن يف  ــن اجلنس ــروق ب ــود ف ــی )1395(  وج ــاد، ورمحان ــنی نج ــة حمس ــج دراس ــرت نتائ أظه
ــی  ــاث عل ــت اإلن ــث تفّوق ــادق )ع(؛ حي ــام الص ــة اإلم ــع يف جامع ــة األرب ــارات اللغوي امله
ــراءة  ــاث يف مهــارة الق ــی اإلن ــّوق الذكــور عل الذكــور يف مهــارة التحــدث بنســبة ٪25، و تف
ــارات  ــدالت مه ــن مع ــة ب ــة احصائي ــرق ذي دالل ــود ف ــدم وج ــرت ع ــا أظه ــبة ٪45. ك بنس

ــاث. ــور واإلن ــدی الذك ــة ل ــتاع و الكتاب االس
وتوصلــت الباحثتــان صاحــب موســی ومحيــد )2016(، يف دراســتها إلــی أن األنشــطة 
ــزز  ــا تع ــن أهن ــاًل ع ــم، فض ــة ومهاراهت ــة االبتكاري ــدرات الطلب ــة ق ــهم يف تنمي ــة تس التعليمي
االجتاهــات اإلجیابيــة نحــو التعــاون والتــآزر وحــب العمــل واســتثار وقــت الفــراغ بــا يعــود 
ــة، كالتعــاون  ــم االجتاعي ــی ترســيخ القي ــدة، كــا أهنــا تعمــل عل ــة بالنفــع والفائ ــی الطلب عل

ــاء.   ــتاع واإلصغ ــن االس ــن وحس ــل آراء اآلخري ــوار وتقب ــة واحل واملنافس
كــا توصلــت عبــدون وزيــدان )2015(، يف مقالتهــا إلــی نتائــج هامــة، أمههــا الــدور الفعــال 
ــه  ــة والــدور الكبــري والفعــال الــذي يلعب ــة التعلمي ــة التعليمي ــة يف نجــاح العملي ــة اللغوي للبيئ
كل مــن املعلــم واملتعلــم داخــل العمليــة التعليميــة، والــذي يســاهم بنســبة كــربة يف نجاحهــا.
ــم  ــرتح لتعلي ــج مق ــم منه ــو تقدي ــي )1393( ه ــدي ركعت ــة حمم ــداف أطروح ــم أه ــن أه وم
ــة وتوضيــح املنهــج الــدرايس  ــة يف فــرع اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليراني املهــارات اللغوي
ــم  ــن أه ــرتح. وم ــج املق ــزات املنه ــن ومي ــية للمتعلم ــات االساس ــارات واحلاج ــم امله لتعلي
نتائجهــا ضعــف املبــادیء العلميــة لتخطيــط املنهــج أو املناهــج احلاليــة لتعليــم املهــارات 
اللغويــة يف اجلامعــات اإليرانيــة ويقــرتح الباحــث رضورة ادراج وحــدات دراســية أكثــر 

ــة. ــارات اللغوي ــم امله لتعلي
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وتناولــت دراســة متقــي زاده وزمالئــه )1389( أهــم العوامــل املؤثــرة يف ضعــف الطــالب يف 
تعلــم مهــارات اللغــة العربيــة؛ وتوصلــت إىل أن أهــم العوامــل هــي ضعــف طــرق التدريــس 

واملحتــوى التعليمــي وعــدم فاعليــة اإلســرتاتيجيات املســتخدمة يف املختــربات.
التدريــس  طــرق  أهــّم  تناولــت  أهنــا  يف  الســابقة  الدراســات  عــن  دراســتنا  وتتميــز 
ــة  ــة يف جامع ــاطات الالمنهجي ــة والنش ــة العربي ــس اللغ ــتخدمة لتدري ــرتاتيجيات املس واالس
اإلمــام الصــادق )ع( يف املراحــل الثــالث التــي عارصهتــا، وبالرجــوع الــی الدراســات 

الســابقة مل جیــد الباحثــون حســب علمهــم دراســة مشــاهبة للدراســة احلاليــة .

مراجعة األدب النظري
طرق التدریس وأنواعها

املقصــود بطريقــة التدريــس »اخلطــة الشــاملة التــي يســتعن هبــا املــدرس لتحقيــق األهــداف 
املطلوبــة مــن تعلــم اللغــة، وتتضمــن مــا يتبعــه املــدرس مــن أســاليب، وإجــراءات ملســاعدة 
تالميــذه عــى حتقيــق األهداف«)معــزوزن، 2013 : 48(. وفيــا يــي عــرض ألهــم طــرق 

ــة. ــة األجنبي ــس اللغ تدري
ــات  ــم اللغ ــتخدمت يف تعلي ــي اس ــرق الت ــدم الط ــن أق ــي م ــة: ه ــد- الرمج ــة القواع 1- طریق
ــة  ــی القاعــدة اللغوي ــق التعــرف عل ــة عــن طري ــم اللغــة العربي ــب أن يتعل ــی الطال وجیــب عل
وحفظهــا، ثــم تطبيقهــا بعــد ذلك علــی اســتخدام اللغــة وخصوصــًا يف القــراءة والكتابة)خرما 

وحجــاج، 1988 : 155-156(.
2- الطریقــة الســمعية- الشــفویة: العنــرصان املهــان يف هــذه الطريقــة مهــا املحــاكاة والتكــرار، 
حيــث يطلــب املــدرس مــن الطالــب أن يكــرر نطــق اجلمــل دون تعليــل لــه أو توضيــح 
لألســباب؛ والحيظــی تدريــس القواعــد النحويــة يف هــذه الطريقــة باهتــام كبــري، ويتــم رشح 
ــذه  ــق ه ــب؛ وتنطل ــه الطال ــذي يدرس ــوار ال ــوي ورد يف احل ــب لغ ــالل تركي ــن خ ــدة م القاع
ــن  ــل ب ــربی للتواص ــة الك ــويل األمهي ــا ت ــا. أهن ــة ووظيفته ــح للغ ــور صحي ــن تص ــة م الطريق
النــاس يف تعليــم لغــات بعضهــم للبعــض. تشــبع هــذه الطريقــة كثــريًا مــن احلاجــات النفســية 
عنــد الدارســن مــن حيــث متكينهــم مــن اســتخدام اللغــة وتوظيفهــا و يف وقــت قصــري متكــن 
الــدارس مــن أن يعــرف نفســه لآلخريــن وأن يبادهلــم التحيــة بلغتهــم وأن يســأل أســئلة بســيطة 
عنهــم وغريذلــك مــن مواقــف يســتطيع الــدارس الســيطرة عليهــا و إدارهتــا بكفــاءة )طعيمــة، 
د.ت :392-394(. هــذه الطريقــة »تركــز علــی النطــق الســليم و تدريــب األذن « )حمجــوب، 

.)236 : 2018
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ــة و  ــی اللغ ــتاع إل ــن االس ــع ب ــا جتم ــك » ألهن ــميت كذل ــة: س ــمعية البرصی ــة الس 3- الطریق
ــادة  ــاد ع ــرًا لالعت ــمية نظ ــی التس ــرصي عل ــرص الب ــل العن ــد أدخ ــفوي، وق ــرد الش ــاء ال إعط
علــی وجــود العنــرص املرئــي، مثــل الصــورة أو الرســم، ملســاعدة املتعلــم علــی تكويــن صــورة 

ــي جیــري تعلمها«)خرمــا وحجــاج، 1988: 161(. ــة الت ــی الصيغــة اللغوي ــة عــن معن واقعي
4- املدخــل التواصــيل: يف هــذه الطريقــة ينــال املعلــم اهتامًا كبــريًا، فهو اليبقــی يف دور التلقن 
واإلعــادة مثلــا كان يف الطــرق التقليديــة؛ بــل البــّد مــن اســتنهاض قدراتــه وطاقاتــه باعتبــاره 
عنــرصًا اساســيًا يف عمليــة التعلــم والتعليــم، لذلــك البــد مــن الرتكيــز عليــه يف إنجــاز املواقــف 
التعليميــة املوازيــة للمواقــف احلياتيــة لتمثــل هــذه املواقــف ومعايشــتها مــع الطــالب بشــكل 
ــة يف  ــل احلديث ــن املداخ ــرب م ــو يعت ــد اهلل، 1997: 66(؛ و ه ــة )عب ــن التلقائي ــب م ــي قري طبيع
تعليــم اللغــات األجنبيــة و تعتمــد علــی التطــور الوظيفــي وذلــك عــن طريــق اســتخدام اللغــة 
ــية  ــف األساس ــن الوظاي ــل م ــا، والتواص ــن مكوناهت ــا و ع ــدث عنه ــتها أو التح ــس دراس ولي
ــي،  ــة )الغالب ــد اللغوي ــة القواع ــن معرف ــدالً م ــة ب ــاءة التواصلي ــاء الكف ــا بن ــن طريقه ــة ع للغ

 .)16 :2012

إسراتيجية التدریس وأنواعها
تعــرف اإلســرتاتيجية بأهنــا »جمموعــة اإلجــراءات والوســائل التــي تســتخدم مــن قبــل املعلــم و 
يــؤدي اســتخدامها إلــی متكــن الطــالب مــن اإلفــادة مــن اخلــربات التعليميــة املخططــة وبلــوغ 
ــم  ــار يف معج ــحاتة والنج ــا ش ــاهن، 2010: 51(؛ ويعرفه ــودة« )ش ــة املنش ــداف الرتبوي األه
ــة  ــم لتهيئ ــا املعل ــي يتخذه ــراءات الت ــة اإلج ــا »جمموع ــية بأهن ــة والنفس ــات الرتبوي املصطلح
الفــرص التعليميــة أمــام الطــالب كــي يتعلمــوا« )شــحاتة والنجــار، 2003 : 40-41(. ومــن 

أهــم اإلســرتاتيجيات التدريســية :
1- إسراتيجية احلوار واملناقشة

ــإدارة احلــوار الشــفوي مــن خــالل املوقــف  ــم ب ــام املعل ــی قي  »هــذه اإلســرتاتيجية تؤكــد عل
التدريــي، هبــدف الوصــول إلــی بيانــات أو معلومــات جديــدة وعلــی املعلــم مراعــاة جمموعــة 
ــس بعــض املوضوعــات،  ــتخدامها يف تدري ــد اس ــة عن ــة فعال مــن النقــاط جلعــل هــذه الطريق
ــب أن  ــاط واالعتبارات؛جی ــذه النق ــن ه ــا وم ــرأي حوهل ــداء ال ــدل و إب ــی اجل ــاج إل ــي حتت الت

تكــون: 
ألف( األسئلة مناسبة لألهداف وملستوی التالميذ.

ب( األسئلة مثرية لتفكري التالميذ. 
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ج( جیب حتديد مدی سهولة األسئلة وصعوبتها.

ــم  ــة  بعضه ــم ملناقش ــة هل ــاح الفرص ــة وأن تت ــذ باملناقش ــع التالمي ــاركة مجي ــاة مش  د( مراع
البعــض )شــاهن، 2010: 31 (. ويعتقــد مدكــور أن »املناقشــة هــي أن يشــرتك املعلــم مــع 
الدارســن يف فهــم وحتليــل وتفســري وتقويــم موضــوع أو فكــرة أو مشــكلة مــا، وبيــان مواطــن 

ــور، 1984: 40( ــم. )مدك ــا بينه ــاق في ــالف واالتف االخت
2- إسراتيجية التدریب

 ال شــك يف أن التكــرار يعــد مــن الركائز األساســية للتعلم )بقطــر، 1942: 231(. وإســرتاتيجية 
التدريــب أول اإلســرتاتيجيات املعرفيــة وربــا أمههــا علــی اإلطــالق )أكســفورد، 1996: 79(، 
ويعتقــد الســبحي أن »التعليــم يرتبــط بالتدريــب كثــريًا، ويعتــرب التدريــب ســمة مــن ســات 
ــه يــزود الــدارس أو الراغــب  هــذا العــرص؛ حيــث يفيــد التدريــب كل مــن حيــرص عليــه ألن
يف التعلــم باخلــربة املبــارشة واخلــربة العمليــة التطبيقيــة املبنيــة علــی النظريــات العلميــة، 
واملارســات العمليــة يف التدريــب جتعــل املتــدرب يعــرف أخطــاءه« )الســبحي، د.ت: 20-19(.

3- إسراتيجية السؤال واجلواب
 إن الســؤال يف احلقيقــة »فــن مــن الفنــون اجلميلــة يف التدريــس واألســئلة عــاد طريقــة تدريــس 
ــا:  ــن، الت ــة« )آل ياس ــئلة واألجوب ــن األس ــف م ــه يتأل ــدرس كل ــيا إذا كان ال ــدرس ال س امل
128(؛ وحتتــل طريقــة األســئلة واألجوبــة مرتبــة هامــة يف التدريــس، ألن األســئلة يف الرتبيــة 
الصفيــة حتتــّل قســًا كبــريًا مــن وقــت التدريــس، كــا أهنــا ترعــی النشــاط التعليمــي، وترفــع 
عــن فاعليتــه، وتوجهــه الوجهــة التــي يرغــب هبــا املعلــم، كــا يمكــن اعتبــار الســؤال فنــًا مــن 
ــدًا  ــريًا ج ــكازًا كب ــة ارت ــذه الطريق ــز ه ــه؛ وترتك ــه وتوجيه ــة صياغت ــس يف طريق ــون التدري فن
علــی األلفــاظ و املشــافهة التــي تــدور بــن املعلــم و املتعلــم )عبدالرمحــن اخلطيــب، 1997: 53(. 
وإن األســئلة التــي نتحــدث عنهــا »هــي األســئلة التــي جتعــل التالميــذ يتعاونــون مــع املعلــم 
ــد األجــزاء الرئيســية ملوضــوع الــدرس أو املشــكلة املطروحــة للمناقشــة واالشــرتاك  يف حتدي
بمعلوماهتــم وأفكارهــم يف التعــرف علــی معاملهــا الرئيســية وعالقــات بعضهــا ببعــض 
وأســباهبا ونتائجهــا )الفتــی،  1986:  328(. فــإن اســتخدام هــذه اإلســرتاتيجية يــؤدي إلــی أن 
»يســود يف الصــف جــو مــن احلــوار والنقــاش بــدالً مــن اهلــدوء و اإلســتاع«)عبيدات، 2009: 

.)210
4- إسراتيجية التدریس اإللكروين

 »يتســم العــرص احلــايل بالتوســع يف مجيــع املجــاالت املختلفــة، ولضــان مســايرة هــذا التوســع 
املعــريف والتطــور العلمــي والتوظيــف التقنــي، يصبــح دور الرتبيــة هــو تنميــة الطالــب يف 
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اجلانــب املعــريف واملهــاري، وذلــك بأســاليب وطــرق تدريســية متعــددة، تغــرس يف الطالــب 
ــزة  ــن األجه ــة م ــة جمموع ــائل التعليمي ــل الوس ــة ومتث ــاة اليومي ــا يف احلي ــف التكنولوجي توظي
واألدوات واملــواد التــي يســتخدمها املعلــم لتحســن عمليــة التعليــم والتعلــم والينكــر أحــد 
أن التكنولوجيــا قــد نقلــت التدريــس نقلــة نوعيــة نحــو األفضــل )شــاهن، 2010: 49(. وهــو 
ــورة  ــة ث ــل مواجه ــن أج ــن، م ــادي والعرشي ــرن احل ــات الق ــع معطي ــل م ــاس يف التعام »األس
ــن  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاملة يف تعلي ــة ش ــة نوعي ــداث نقل ــب إح ــذا يتطل ــات وه املعلوم

ــي، 1433: 179(.   ــا« )احلديب بغريه
أمــا الوســائل التعليميــة فيعتقــد زيتــون أهنــا »جمموعــة مواقــف وأجهــزة وأدوات ومــواد 
يســتخدمها املعلــم ضمــن إجــراءات التدريــس لتحســن عمليــة التعليــم والتعلــم. وقــد تــدرج 
ــاح،  ــائل اإليض ــا: وس ــددة منه ــاء متع ــا أس ــكان هل ــة ف ــائل التعليمي ــمية الوس ــون يف تس املرب
الســمعية والبرصيــة، والوســائل  البرصيــة، والوســائل  الســمعية، والوســائل  والوســائل 
ــم  ــي عل ــي تعن ــم الت ــا التعلي ــا تكنولوجي ــمية هل ــدث تس ــة، وأح ــائل التعليمي ــة، والوس املعين

ــون، 1423 :  344-343(.  ــة« )زيت ــة منظم ــة بطريق ــراض العلمي ــة يف األغ ــق املعرف تطبي
5- النشاطات الالصفية أو الالمنهجية

تعــرف النشــاطات الالمنهجيــة بأهنــا نشــاطات حــرة ومفتوحــة وهــي األنشــطة التــي يارســها 
ــن  ــم م ــا املتعل ــارك فيه ــية، ويش ــارات األساس ــربات وامله ــاء اخل ــل لبن ــارج الفص ــم خ املتعل
ــن  ــل واملوســيقی والرياضــة وغريهــا م خــالل مجاعــات النشــاط مثــل: الرحــالت والتمثي
جمــاالت اهلوايــات املختلفــة )علــواين، 2015: 10(. ويعتقــد البعــض أن النشــاطات الالمنهجيــة 
ــل  ــة يتكام ــة التعليمي ــه املؤسس ــج تنظم ــج وبرنام ــراء املنه ــيلة إث ــة ووس ــة مدروس ــي »خط ه
مــع الربنامــج العــام خيتــاره املتعلــم و يارســه برغبــة و تلقائيــة بحيــث حيقــق أهــداف تعليميــة 
وتربويــة وثيقــة الصلــة باملنهــج املــدريس أو خارجــه، داخــل الفصــل أو خارجــه خــالل اليــوم 
ــوي  ــوه الرتب ــب نم ــع جوان ــم يف مجي ــو املتعل ــی نم ــؤدي إل ــا ي ــدوام مم ــارج  ال ــدرايس أو خ ال
واالجتاعــي والعقــي واالنفعــايل واجلســمي واللغــوي... ممــا ينجــم عنــه شــخصية متوافقــة 
ــام  ــن اهت ــاط حظــه م ــال النش ــي أن ين ــاج« )حممــود،  1998:  18(. إذن ينبغ ــی اإلنت ــادرة عل ق
املعلــم باعتبــاره ميدانــا تربويــا عمليــا لتنميــة القــدرات واكتشــاف املواهــب وتقويــم الســلوك 

ــی،  2016:  152(. ــب موس ــة )صاح ــراء املعرف وإث

الطریقة
ــي واملنهــج املســحي وحاولــت أن  ــی املنهــج الوصفــي- التحلي اعتمــدت هــذه الدراســة عل
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ــرة يف  ــة املؤث ــاطات الالمنهجي ــس والنش ــرتاتيجيات التدري ــرق وإس ــی ط ــوء عل ــّلط الض تس
تدريــس املهــارات اللغويــة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( اإليرانيــة؛ وقــد اســتخدمت أدايت 
ــد  ــة ق ــان األوىل والثاني ــت املرحلت ــا كان ــات واملعلومــات. ومل ــة جلمــع البيان االســتبانة واملقابل
انقضــی زمنهــا فقــد قمنــا بجمــع البيانــات املخصصــة هلاتــن املرحلتــن عــن طريــق املقابلــة 
مــع أســاتذة هــذه اجلامعــة ومــن بينهــم مؤســس قســم تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــة الدكتور 
حامــد صدقــي؛ وأّمــا فيــا خيــص املرحلــة الثالثــة فقــد اخرتنــا عينــة الدراســة بصــورة عشــوائية 
مــن )163( طالبــًا و)10( أســتاذًا يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( )قســم الرجــال(؛ واخرتنــا 
الطــالب مــن مجيــع الفــروع الدراســية املوجــودة يف هــذه اجلامعــة يف مرحلــة البكالوريــوس من 
الفصــل األول حتــی  الفصــل الرابــع. وقمنــا بتوزيــع االســتبانة بــن الفئتــن جلمــع البيانــات 

واملعلومــات. 
ــات  ــی الدراس ــالع عل ــون باالّط ــام الباحث ــة ق ــئلة املقابل ــتبانة وأس ــاء االس ــل بن ــن أج وم
ــة.  الســابقة ومجــع املعلومــات عــن طــرق وإســرتاتيجيات التدريــس والنشــاطات الالمنهجي
وللتأكــد مــن صــدق اإلســتبانة عرضهــا الباحثــون يف صورهتــا األوليــة علــی املحكمــن الذيــن 
قامــوا بتعديــل وحــذف بعــض األســئلة؛ وقــد اشــتملت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة علــی 
ــة الســمعية-البرصية، والقواعد-الرتمجــة،  ــواع مــن طــرق التدريــس وهــي: الطريق أربعــة أن
والسمعية-الشــفوية واملدخــل التواصــي، وكل واحــد مــن هــذه املحــاور شــملت 4 أســئلة؛ 
ــرتاتيجية  ــي: إس ــواع، وه ــة أن ــی أربع ــتملت عل ــس اش ــرتاتيجيات التدري ــص بإس ــا خيت وفي
احلــوار واملناقشــة، والتدريــب، والســؤال واجلــواب، والتعّلــم اإللكــرتوين، وكل اســرتاتيجية 
تكونــت مــن 3 أســئلة؛ وكان حمتــوی اســتبانة األســاتذة والطالب متشــاهبة وعلی نمــط واحد. 
ــات  ــل البيان ــل حتلي ــن أج ــرت، وم ــاس ليك ــتخدمنا مقي ــتبانة اس ــارات يف االس ــاس العب ولقي
واملعلومــات املتعلقــة باســتبانة األســاتذة والطــالب ُاســتخدم برنامــج ) spss (. وفيــا 
خيــص املقابلــة فقــد تكونــت أســئلتها مــن أربعــة أقســام وهــي طــرق التدريــس وإرساتيجياتــه، 

ــزات األســاتذة والطــالب. ــة وممي والنشــاطات الالمنهجي

عرض النتائج
خصائــص الطــرق واإلســراتيجيات املتبعــة لتدریــس املهــارات اللغویــة فيفــي الفرتــنی األوىل 

والثانية
أرشنــا ســابقًا إلــی أن املرحلتــن األوىل والثانيــة )مــن ســنة 1982م إىل ســنة 1992م( لتعليــم 
اللغــة العربيــة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع(، حيــث اســتمرتا 24 ســنة؛ ومــن خــالل املقابلــة 
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مــع األســاتذة وجدنــا أن طــرق التدريــس يف هاتــن املرحلتــن مل تتغــري تغــريًا ملحوظــًا فلذلــك 
ال يذكــر الباحثــون خصائــص طــرق التدريــس وإســرتاتيجياته يف كل واحــدة مــن هاتــن 

املرحلتــن لوحدهــا ويتطرقــون إلــی ذكــر خصائصهــا معــًا. 
ــة  ــس اللغ ــة تدري ــأن طريق ــول ب ــن الق ــه يمك ــة أن ــالل املقابل ــن خ ــون م ــد الباحث ــد وج ق
ــة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( يف هاتــن الفرتتــن كانــت تشــبه املدخــل التواصــي  العربي
مــن ناحيــة وذلــك لالهتــام بتوفــر البيئــة اللغويــة، وكانــت تشــبه الطريقــة الســمعية الشــفوية 
مــن ناحيــة أخــرى لالهتــام بحفــظ النصــوص املوجــودة يف الكراســة وعرضهــا يف الصــف؛ 
وفضــاًل عــن ذلــك، كان تركيــز الطريقــة املســتخدمة آنــذاك علــی مهــارة التحــدث أكثــر مــن 
املهــارات األخــری. واجلديــر بالذكــر أن النصــوص القرائيــة يف الكراســة كانــت تتشــكل مــن 
ــة وجمموعــة مــن  ــر قســم اللغــة العربي ــة مجعهــا الدكتورحامــد صدقــي مدي منســوخات يدوي
النصــوص االجتاعيــة املتناســبة واألحــوال واملقتضيــات اخلاصــة بتلــك الفــرتة التــي بــدأت 
مــن ســنة 1982 الــی 1992. ويف الفــرتة الثانيــة التــي بــدأت مــن ســنة 1992 حتــی ســنة 2006  
اســتخدم منهجــان مدجمــان، حيــث ُدرس املحتــوى املختــص بالفــرتة األولــی واملحتــوى 
ــت  ــي. وكان ــد صدق ــور حام ــموع« للدكت ــالم املس ــة اإلع ــاب »دروس يف لغ ــل كت ــد مث اجلدي
ــرشط أن  ــف ب ــص يف الص ــراءة الن ــی لق ــة األول ــات؛ اجللس ــالث جلس ــية ث ــادة دراس ــكل م ل
يقــوم الطــالب بالتدريــس بــدالً مــن األســتاذ، وكانــت اجللســة الثانيــة ختتــص بحــل التاريــن 
بمشــاركة الطــالب، وأمــا اجللســة الثالثــة فكانــت ختتــص باحلــوار يف الصــف وكان جیــب علــی 

الطــالب أن حيفظــوا احلــوار وُيمثلــوه يف الصــف. 
وبنــاًء عــي مــا ســبق نســتطيع القــول إن أهــم ميــزة لتلــك الفــرتة هــي الرتكيــز علــی دور 
الطالــب النشــط واملشــارك يف عمليــة تدريــس اللغــة؛ وذلــك ألننــا نالحــظ أن أكثــر اخلصائص 
املذكــورة لطــرق التدريــس وإســرتاتيجياته تظهــر فيهــا مشــاركة الطــالب، وهــذا مــا تــويص 
ــة  ــاركة يف العملي ــی املش ــالب عل ــب الط ــرورة تدري ــادي ب ــي تن ــة الت ــات احلديث ــه الدراس ب
ــة مهاراهتــم يف التفكــري والبحــث العلمــي؛ »ففــي املــايض  ــة ومســاعدهتم علــی تنمي التعليمي
كان املعّلــم هــو الشــخص الــذي يصّحــح أخطــاء املتعّلمــن وخيربهــم مــاذا ينبغــي أن يفعلــوه. 
واآلن يــؤدي املتعّلمــون الكثــري مــن هــذه الوظائــف ألنفســهم بينــا أصبحــت وظيفــة املعّلــم 
أقــّل توجيهــًا وأكثــر تســهياًل« )أكســفورد، 1996: 31(. فضــال عــن ذلــك نجــد أن األولويــة يف 
تعليــم اللغــة يف هاتــن املرحلتــن هــي رفــع مســتوی مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة يف حــن 
قلــا مــا تركــز عليهــا اجلامعــات األخــری. ونســتنتج أيضــًا أن اإلســرتاتيجيات املســتخدمة يف 
ــوا  ــب، واحلــوار واملناقشــة ولكــن األســاتذة كان ــت الســؤال واجلــواب، والتدري الصــف كان
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يرجحــون كفــة الســؤال واجلــواب ويســتخدموهنا أكثــر مــن اإلســرتاتيجيات األخــری. 

خصائــص الطــرق واإلســراتيجيات املتبعــة لتدریــس املهــارات اللغویــة يف الفــرة الثالثــة 
)مــن ســنة 2006م. إلــی وقتنــا احلــايل(

لقــد تــم حتليــل البيانــات التــي تــم احلصــول عليهــا مــن اإلســتبانات وحســاب املتوســطات، 
واجلــدول 2 يبــن النتائــج املختصــة بطــرق التدريــس يف الفــرتة الثالثــة.

اجلدول 1 نتائج حتليل آراء األساتذة والطالب يف الطرق املستخدمة لتدریس اللغة العربية 
متوسط األساتذةمتوسط الطالبالطرق

3.07363.6000السمعية- البرصية1
2.44791.6000القواعد- الرتمجة2
3.97554.2000السمعية- الشفوية3
3.93874.0000املدخل التواصي4

ــاتذة  ــب رأي األس ــة حس ــرتة الثالث ــتخدمة يف الف ــة املس ــم 1 أن الطريق ــدول رق ــن اجل يب
والطــالب هــي الطريقــة الســمعية- الشــفوية حيــث بلــغ متوســط األســاتذة )42000( 
ــة  ــذه اجلامع ــا ه ــي توليه ــة الت ــة البالغ ــر األمهي ــذا األم ــا ه ــد لن ــالب )39755(. ويؤك والط
للمهــارات اللغويــة األربــع بــدالً مــن القواعــد والرتمجــة. ويتضــح مــن نتائــج اجلــدول اتفــاق 
ــغ  ــث بل ــة؛ حي ــارات اللغوي ــس امله ــتخدمة يف تدري ــرق املس ــالب يف الط ــاتذة والط آراء األس
ــدل  ــا ي ــالب )2447(، مم ــاتذة )1600( والط ــة األس ــة لفئ ــد- الرتمج ــة القواع ــط طريق متوس
علــی أن املجموعتــن كلتيهــا تتفقــان يف أن هــذه الطريقــة أقــل اســتخدامًا يف جامعــة اإلمــام 

ــمعية-البرصية.  ــة الس ــي والطريق ــل التواص ــان يف املدخ ــا تتفق ــا كانت ــادق )ع(، ك الص
يبن جدول )2(التايل النتائج املختصة بإسرتاتيجيات التدريس يف الفرتة الثالثة.

اجلدول رقم2 نتائج حتليل آراء األساتذة والطالب يف اإلسراتيجيات املستخدمة لتدریس اللغة العربية
إسرتاتيجيات 

عدد أفراد العينةالتدريس
االنحراف املتوّسطالعينة

املعيارّي

احلوار و املناقشة
104.2001.20000األساتذة
1633.2570.25767الطالب



تعلیم اللغة العربیة يف جامعة اإلمام الصادق )ع( )دراسة يف طرق التدریس والنشاطات الالصفیة( 40

التدريب
104.0001.00000األساتذة

1633.4350.43558الطالب

األسئلة و 
اإلستجواب

104.4001.40000األساتذة
1633.7540.75460الطالب

التدريس اإللكرتوين
103.0000.00000األساتذة

0.53374-1632.466الطالب
ــی أن إســرتاتيجية الســؤال  ــات األســاتذة عل ــط إجاب يّتضــح مــن اجلــدول )2( أن متوّس
ثــم  أكثــر اســتخدامًا يف هــذه اجلامعــة وتليهــا إســرتاتيجية احلــوار واملناقشــة  واجلــواب 
إســرتاتيجية التدريــب وأخــريًا إســرتاتيجية التدريــس اإللكــرتوين. وهــذا يعنــي أن األســاتذة 
يســتخدمون إســرتاتيجية الســؤال واجلــواب بنســبة كبــرية يف تدريــس املهــارات اللغويــة األربع 
ويســتخدمون التدريــس اإللكــرتوين بنســبة قليلــة باملقارنــة مــع اإلســرتاتيجيات األخــری يف 
وجهــة نظــر األســاتذة والطــالب؛ فاملالحــظ أن النتائــج أثبتــت اتفــاق األســاتذة والطــالب يف 
اســتخدام األســئلة واإلســتجواب كإســرتاتيجية لتدريــس املهــارات اللغويــة يف جامعــة اإلمــام 

ــادق )ع(.  الص

دور النشاطات الالصفية يف تعلم املهارات اللغویة يف جامعة اإلمام الصادق )ع(
إن األمــر الــذي يلفــت انتباهنــا يف جامعــة االمــام الصــادق )ع( هــو الــدور املهــم الــذي تلعبــه 
ــن  ــد م ــد العدي ــا. يوج ــري  إليه ــي سنش ــرات الت ــة واملؤث ــة أو الالصفي ــاطات الالمنهجي النش
ــن  ــد للمدرس ــة والب ــة التعليمي ــل أداء العملي ــرة يف تفعي ــة املؤث ــطة الالصفي ــل واألنش العوام
ــی حتســن  ــاعد عل ــي تس ــطة الت ــع األنش ــالب للمشــاركة يف مجي ــر للط ــة فــرص أكث مــن إتاح
العمليــة التعليميــة. ويمكننــا إمجــال هــذه األنشــطة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( فيــا يــأيت:

الف: النشاطات الالصفية يف جامعة اإلمام الصادق )ع(
1- الرحــالت العلميــة: تعــد مــن أهــم النشــاطات الالصفيــة املؤثــرة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
يف هــذه اجلامعــة خاصــة يف الفرتتــن األوىل والثانيــة؛ حيــث كان الطــالب يذهبــون إلــی 
ــام الصــادق  ــم يف جامعــة اإلم ــرشح هلــم يف هــذه الرحــالت اهلــدف مــن لتعلي الرحــالت وُي

ــم.  ــم يف التعل ــارة رغباهت ــی إث ــاعد عل ــذي يس ــر ال )ع(؛ األم
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2- إقامــة مؤمتــر الوحــدة اإلســالمية: وهــي مهمــة جــدًا لرفــع مســتوی الطالــب وتعــد مــن 
األســباب املؤثــرة يف تنميــة قــدرات املتعلمــن يف املهــارات اللغويــة وتعرفهــم علــی أمهيــة اللغة 
ــة تظهــر للطــالب يف جامعــة  ــة العربي ــد عقــد مؤمتــرات الوحــدة ، كانــت أمهي وتعلمهــا، فعن
اإلمــام الصــادق )ع( ؛ وفضــاًل عــن ذلــك كان الطــالب يشــاركون فيهــا كمرتمجــن للضيــوف 
الوافديــن، ممــا كان يــؤدي إىل حتفيزهــم عــى تعلــم اللغــة، وتنميــة دوافعهــم وحرصهــم علــی 

املشــاركة يف النشــاطات املتعلقــة هبــا.
3- املناظــرات واملناقشــات يف احللقــات الدراســية: تلعــب دورًا كبــريًا يف تنشــيط املتعلمــن يف 
ــه إذا أحــس املتعلمــون بدورهــم اإلجیــايب يف احللقــات الدراســية عــن  ــة، ألن ــة التعلُّمي العملي
طريــق املناقشــة واحلــوار واملحادثــة يــزداد ســعيهم للنجــاح يف إتقــان اللغــة والتحــدث هبــا يف 

املناقشــات العلميــة.
4- توفر البيئة اللغوية التي تشمل:

 الــف( البيئــة املرئيــة: وتشــمل الصــور واإلعالنــات واملجــالت احلائطيــة وبطاقــات الطعــام 
وســبورات املعلومــات التــي تكتــب فيهــا اجلمــالت باللغــة العربيــة وينظــر إليهــا مجيــع الطلبــة 

ويقرؤوهنــا يوميــًا.
ــات  ــب واإلعالن ــی اخلط ــن إل ــع األكادمي ــمتع مجي ــث يس ــة: حي ــمعية واملرئي ــة الس ب( البيئ
ــة  ــی تنمي ــب  عل ــة التدري ــالب إمكاني ــر للط ــاز وتتوف ــاع والتلف ــطة املذي ــارضات بواس واملح

ــتاع. ــارة االس مه
ــة  ــم اللغ ــة يف قس ــة اللغوي ــري البيئ ــی توف ــاعدون عل ــاتذة يس ــة: إن األس ــة األكاديمي ج( البيئ

ــة. ــة اجلامع ــدوام ويف بيئ ــارج ال ــة خ ــم بالعربي ــق رضورة التكل ــن طري ــة ع العربي
ــطة  ــالل األنش ــن خ ــم م ــل معه ــة والتفاع ــل اللغ ــكاك بأه ــة لالحت ــة للطلب ــة الفرص 5- إتاح
املختلفــة مثــل: الرحــالت، والزيــارات العلميــة إىل البلــدان العربيــة التــي تقــام فيهــا معــارض 
وحيــر الناطقــون باللغــة العربيــة، ومشــاركة الطــالب واألســاتذة يف املؤمتــرات باللغــة 

ــة. ــی احلــج ممــا ســاعد الطــالب علــی ممارســة اللغــة العربي ــة، والذهــاب إل العربي
ــردات  ــن املف ــه م ــا حيفظون ــف م ــی توظي ــالب عل ــاعد الط ــي تس ــة الت ــدورات الصيفي 6- ال

. و...  واملصطلحــات 

ب: املؤثرات الالصفية
ممــا يؤثــر يف تعليــم اللغــة العربيــة يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( هــو املميــزات  التــي يتمتــع 
هبــا األســاتذة والطــالب واجلامعــة وفيــا يــي عــرض لــكل منهــا حســب آراء األســاتذة 
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ــة: ــج املقابل ــن نتائ ــه م ــا إلي ــا توصلن ــب م ــتبانة وحس ــالب يف اإلس والط

ــة  ــة يف املرحل ــذه اجلامع ــاتذة ه ــزة ألس ــات املتمي ــم الصف ــن أه ــاتذة: م ــص باألس ــا خيت 1- م
األولــی والثانيــة هــي رضورة كوهنــم مــن الناطقــن باللغــة العربيــة؛ وهنــاك صفــات مشــرتكة 
بــن األســاتذة يف املراحــل املختلفــة وهــي إتقــان اللغــة بشــكل جيــد، والنطــق الصحيــح 
واألداء اجليــد، وحــب اللغــة العربيــة واالعتــزاز هبــا ممــا يؤثــر علــی رغبتهــم يف تعليــم اللغــة 

ــة. ــی والثاني ــرتة األول ــة يف الف ــة خاص ــة العربي ــدث باللغ ــالب بالتح ــزام الط ــة، وإل العربي
2- مــا خيتــص بالطــالب: مــن ميــزات الطــالب يف هــذه اجلامعــة تعرفهــم املســبق علــی 
ــذه  ــم ه ــم يف تعل ــم ولرغبته ــة دينه ــا لغ ــة لكوهن ــی اجلامع ــول إل ــن الدخ ــة ح ــة العربي اللغ
اللغــة، ووجــود املوهبــة واالســتعداد الذاتيــن لدهيــم، وعــدم جتــاوز أعارهــم الثامنــة عــرش، 

ــة. ــة عالي ــوم بدرج ــهادة الدبل ــی ش ــم عل وحصوهل
3- ما خيتص باجلامعة: نستطيع اإلشارة إلی ما يي:

 الــف( برنامــج جامعــة اإلمــام الصــادق املختلــف عــن اجلامعــات األخــری حيــث خصصــت 
ــاعتان يوميــًا يف الفصــل  ــا س ــا يعادهل ــة لــكل وحــدة دراســية ب يف الفرتتــن األولــی والثاني
ــبوعيًا  ــة أس ــارات اللغوي ــاعتان للمه ــت س ــری خصص ــول األخ ــی األول، ويف الفص الدراس

ــة فخصصــت ســاعتان لــكل فــرع أســبوعيًا. . وأمــا يف الفــرتة الثالث
 ب( مدة الدراسة هي 18 أسبوعًا يف كل فصل يف املراحل الثالث.

 ج( رضورة حضــور الطــالب يف الــدوام الكامــل يف اجلامعــة مــن يــوم الســبت حتــی األربعــاء 
يف الســنوات األولــی.

 د( التعلم الصفي هنارًا والتعلم التعاوين يف السكن أو املسجد لياًل.
 ه( التخطيــط املنســجم واملســتهدف، واملنظــم وذو الصلــة بالفــروع الدراســية، حيــث ُخصــص 

لــكل فــرع درايس الوحــدات الدراســية املناســبة واملكفيــة هلــم.
 و( التخطيط الدرايس املنسجم واملنظم ملواد اللغة العربية يف كل الفروع الدراسية.
 ز( املشاركة يف املؤمترات وخاصة مؤمتر الوحدة اإلسالمية التي أرشنا إليها سابقًا.

مواطن الضعف يف تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام الصادق
ــة  ــة يف جامع ــاطات الالصفي ــس والنش ــرتاتيجيات التدري ــرق وإس ــی ط ــبق إل ــا س ــا في أرشن
ــة يف  ــة العربي ــم اللغ ــه أن تعلي ــك في ــا الش ــن مم ــا ولك ــا مميزاهت ــادق )ع(، وذكرن ــام الص اإلم
هــذه اجلامعــة الخيلــو مــن نقــاط ضعــف. وفيــا يــي تــم توضيــح مواطــن ضعــف تعليــم اللغــة 

ــل: ــة وهــي كاي ــة بالفــرتة الثالث ــی والثاني ــة الفرتتــن األول ــة يف هــذه اجلامعــة ومقارن العربي
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التقنيــات،  أن  يــرون  األســاتذة   أن  رغــم  اإللكــرتوين:  بالتعليــم  اإلهتــام  عــدم  الــف: 
والوســائل اإللكرتونيــة و املختــربات يف هــذه اجلامعــة كثــرية وهــي مــن اجلامعــات املتطــورة 
ــم  ــی أن التعلي ــت عل ــتبانة دل ــالب يف اإلس ــاتذة والط ــج آراء األس ــن نتائ ــال، لك ــذا املج يف ه

ــن. ــا الراه ــه يف عرصن ــاج إلي ــا نحت ــو مم ــة وه ــذه اجلامع ــتخدم يف ه ــرتوين اليس اإللك
ــن  ــالب كمرتمج ــف الط ــة توظي ــل قل ــة: مث ــرتة الثالث ــة يف الف ــطة الالمنهجي ــل األنش ب: تقلي
يف املؤمتــرات والنــدوات، وقلــة الرحــالت العلميــة لتبيــن اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربيــة 
يف جامعــة اإلمــام الصــادق والفــرص املهنيــة املوجــودة للطــالب، وقلــة توفــري البيئــة اللغويــة 
ــة الوحــدات الدراســية  ــة، قل ــزام الطــالب بالتحــدث باللغــة العربي ــة إل ــة، وقل باللغــة العربي

ــة. املخصصــة للمحادث

االستنتاج واملناقشه
حاولــت هــذه الدراســة أن تتطــرق إلــی طــرق واســرتاتيجيات تدريــس اللغــة العربيــة يف 
جامعــة اإلمــام الصــادق )ع(  وتبــن النشــاطات واملؤثــرات الالصفيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
ــة التدريــس يف هــذه اجلامعــة. وتوصلــت الدراســة إلــی نتائــج  باعتبارهــا أمــرًا مهــًا يف عملي

يــأيت تفصيلهــا فيــا يــي: 

اإلجابة عن السؤال األول للدراسة
 قمنــا بتحليــل البيانــات املســتخرجة مــن املقابــالت واالســتبانات، للتعــرف علــی خصائــص 
ــة  ــالث يف جامع ــل الث ــن املراح ــة م ــة يف كل مرحل ــارات اللغوي ــس امله ــة لتدري ــرق املتبع الط

ــی أن : ــا إل اإلمــام الصــادق )ع(، فتوصلن
ألــف( الطريقــة املســتخدمة يف املرحلتــن األوىل والثانيــة كانــت تشــبه املدخــل التواصــي ويتــم 
الرتكيــز فيهــا علــی مهــارة املحادثــة أكثــر مــن املهــارات األخــری؛ األمــر الــذي أّثــر وســاعد 
ــج أيضــًا أن  ــا النتائ ــن املرحلتــن. وأثبتــت لن ــة يف هات الطــالب يف اكتســاب املهــارات اللغوي
أهــم ميــزة لتلــك الفــرتة هــي الرتكيــز علــی دور الطالــب النشــط  واملشــارك يف عمليــة تعليــم 
اللغــة؛ فــال يمكــن جتاهــل األمهيــة البالغــة هلــذا األمــر، ولذلــك تــويص الدراســات احلديثــة يف 
جمــال التدريــس بتنشــيط الطــالب يف العمليــة التعليميــة. فبذلــك أصبحــت هــذه اجلامعــة يف 
تلــك اآلونــة مــن أهــم اجلامعــات التــي لعبــت دورًا بــارزًا يف تعليــم مهــارات اللغــة العربيــة 
ــرش  ــت بن ــالمية اهتم ــة إس ــة كجامع ــذه اجلامع ــران؛ وه ــة، يف إي ــة ثاني ــا لغ ــع، بوصفه األرب
اللغــة العربيــة يف إيــران بوصفهــا لغــة اإلســالم وأصبحــت مــن أهــم اجلامعــات التــي خدمــت 
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العلــوم اإلســالمية يف إيــران.

ــالب  ــاتذة والط ــتبانات األس ــل إس ــج حتلي ــت نتائ ــد أثبت ــة فق ــة الثالث ــص املرحل ــا خي  ب( في
ــظ أن  ــفوية. فاملالح ــمعية- الش ــة الس ــي الطريق ــة ه ــذه املرحل ــتخدمة يف ه ــة املس أن الطريق
اجلامعــة يف الفــرتة الثالثــة اهتمــت بمهــارة اإلســتاع عــالوة علــی مهــارة التحــدث. أمــا 
نتائــج حتليــل آراء األســاتذة والطــالب يف اإلســرتاتيجية املســتخدمة يف اجلامعــة فقــد أظهــرت 
أن اإلســرتاتيجية األكثــر اســتخدامًا يف املراحــل الثــالث كلهــا هــي إســرتاتيجية الســؤال 
واجلــواب؛ فــإن اســتخدام هــذه اإلســرتاتيجية تــؤدي إلــی مشــاركة الطــالب يف العمليــة 
التعليميــة؛ ومــن الواضــح أن اســتخدام هــذه اإلســرتاتيجية يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( 
ــا  ــا إليه ــي أرشن ــة الت ــة التعليمي ــالب يف العملي ــيط الط ــة يف تنش ــباب الرئيس ــن األس ــت م كان
ــرتاتيجيات  ــن اإلس ــتخدامًا م ــل اس ــي أق ــرتوين فه ــس اإللك ــرتاتيجية التدري ــا إس ــًا. وأم آنف
ــة أقــل  ــل هبــذه اإلســرتاتيجية مــن أســباب كــون الفــرتة الثالث ــام القلي األخــری ولعــل االهت
ــب  ــؤدي إىل التغل ــرتاتيجية ي ــذه اإلس ــر هب ــام األكث ــابقتن. فاالهت ــن الس ــن الفرتت ــًا م نجاح
علــی بعــض املشــاكل يف تعليــم اللغــة العربيــة يف هــذه اجلامعــة كعــدم الرغبــة لــدی الطــالب.

اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة:
 إن النشــاطات الالصفيــة ال تقــل أمهيــة عــن النشــاطات الصفيــة؛ وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن النشــاطات الالصفيــة تعــد مــن الركائــز األساســية التــي ســامهت يف تعزيــز القــدرات 
العلميــة واملعرفيــة واملهاريــة لــدی الطــالب يف جامعــة اإلمــام الصــادق )ع( خاصــة يف 
ــم اللغــة  ــارز يف تعلي ــة التــي كان هلــا دور ب ــة. ومــن األنشــطة الالصفي الفرتتــن األوىل والثاني
ــر  ــرات وخاصــة مؤمت ــة، واملشــاركة يف املؤمت ــالت العلمي ــي الرح ــة ه ــذه اجلامع ــة يف ه العربي
الوحــدة اإلســالمية، واملناظــرات، واملناقشــات يف احللقــات الدراســية، وتوفــر البيئــة اللغويــة 
ــن.  ــوف الوافدي ــدوات كمرتمجــن للضي ــة ومشــاركة الطــالب يف املؤمتــرات والن للغــة العربي

ــة أقســام: ــة فهــي تنقســم إلــی ثالث ــرات الالمنهجي ــا خيتــص املؤث وأمــا في
ألــف( القســم األول: خيتــص بمواصفــات األســاتذة مثــل إتقــان اللغــة بشــكل جيــد، والنطــق 

الصحيــح واألداء اجليــد.
ــذايت  ــة واالســتعداد ال ــل وجــود املوهب ــاين: خيتــص بمواصفــات الطــالب مث  ب( القســم الث

لدهيــم.
ــة  ــل، وإتاح ــبوعًا يف كل فص ــية 18 أس ــدة الدراس ــة كامل ــق باجلامع ــث: يتعل ــم الثال ج( القس
الفرصــة للطــالب للحضــور الدائــم يف اجلامعــة والتعلــم التعــاوين يف الســكن أو املســجد 
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ــل . ــن العوام ــا م وغريه

التوصيات
- رضورة اســتفادة أقســام اللغــة  العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة األخــری مــن جتــارب جامعــة 
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ــة. ــات اإليراني باجلامع

اهلوامش
1- أعــدت جمموعــة صــدی احليــاة التعليميــة جلنــة مــن املؤلفــن حتــت إرشاف مســعود فكــری 
ــة  ــة الصوتي ــات، واألرشط ــرت التطبيق ــب، ودف ــاب الطال ــن: كت ــة م ــذه املجموع ــون ه وتتك
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آموزش زبان عربی در دانشگاه امام صادق )ع( )بررسی 
موردی: روش های تدریس و فعالیت های فوق برنامه( 

الهه مختاری1، خلیل پروینی2*، سید رضا موسوی3

کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.   -۱
۲-   استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.  -۳

چكیده
ــوزش  ــه آم ــی رود ک ــه شــمار م ــران ب ــن دانشــگاه های ای ــام صــادق )ع( یکــی از مهم تری دانشــگاه ام
زبــان عربــی در ایــن دانشــگاه جایــگاه ویــژه ای دارد و بــا وجــود اینکــه رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی 
ــی  ــای زبان ــی و مهارت ه ــان عرب ــوزش زب ــه آم ــژه ای ب ــه وی ــدارد، توج ــود ن ــگاه وج ــن دانش در ای
می شــود. ایــن پژوهــش می کوشــد بــا اســتفاده از روش پیمایشــی، آمــوزش زبــان عربــی را در دانشــگاه 
امــام صــادق مــورد بررســی قــرار دهــد. ابزارهــای مورداســتفاده بــرای گــردآوری اطالعــات، پرسشــنامه 
و مصاحبــه اســت. شــایان ذکر اســت آمــوزش زبــان عربــی در دانشــگاه امــام صــادق )ع( ســه مرحلــه 
را گذرانــده اســت کــه در مرحلــۀ اول و دوم بــه مصاحبــه بــا اســتادان ایــن دانشــگاه، ازجملــه حامــد 
صدقــی، مؤســس بخــش زبــان عربــی در ایــن دانشــگاه، پرداخته شــده اســت و در مرحلــۀ ســوم، ۱6۳ 
نفــر از دانشــجویان و ده نفــر از اســتادان )واحــد بــرادران( ایــن دانشــگاه انتخــاب شــدند. پرسشــنامه 
در بیــن دو گــروه بــرای جمــع آوری اطالعــات توزیــع شــد. نتایــج پژوهــش گویــای ایــن اســت کــه 
ــجویان و  ــال دانش ــش فع ــی در دورة اول و دوم، نق ــان عرب ــوزش زب ــت آم ــل موفقی ــن عوام مهم تری
ــن در دورة ســوم، روش  ــوده اســت؛ همچنی ــا ب ــوی در آنه ــزة ق ــری و انگی ــد یادگی مشــارکت در رون
شــنیداری- گفتــاری بیشــتر از دیگــر روش هــا در تدریــس کاربــرد داشــته و راهبــرد ســؤال و جــواب 
ــر فعالیــت دانشــجو در کالس تأکیــد  بیشــتر از دیگــر راهبردهــا استفاده شــده کــه ایــن راهبــرد نیــز ب
ــادی در  ــر زی ــه، تأثی ــای فوق برنام ــتفاده از فعالیت ه ــه اس ــد ک ــان می ده ــن نش ــج همچنی دارد. نتای
ــوزش  ــت آم ــل کاهــش موفقی ــه دالی ــن دانشــگاه داشــته اســت و ازجمل ــی در ای ــان عرب ــوزش زب آم
زبــان عربــی در دورة ســوم نســبت بــه دورة اول و دوم، ضعیــف شــدن انگیــزة دانشــجویان و کمبــود 

ــت. ــه اس ــای فوق برنام فعالیت ه

واژگان كلیــدی: آمــوزش زبــان عربــی بــه غیــر عرب زبانــان، روش هــای تدریــس، 
)ع(. صــادق  امــام  دانشــگاه  فوق برنامــه،  فعالیت هــای 
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Abstract
Imam Sadiq University is one of the well-known universities in 
Iran, which has a special stand in terms of teaching Arabic language. 
And although there is no Arabic language and literature major at the 
university, it pays close attention to teaching Arabic language skills. 
This research examines Arabic language teaching at Imam Sadiq 
University using a survey method. The tools used to gather information 
are questionnaires and interviews. Teaching Arabic language at Imam 
Sadiq University was investigated at three stages. In the first and second 
stages, interviews with the professors of this university, including the 
founder of the Arabic language department was conducted. At the 
third stage, 163 students and10 professors (mens’ unit) were selected. 
The questionnaire was distributed among the two groups to gather 
information. The results showed that the most important factors in the 
success of Arabic language teaching in the first and second levels have 
been the active role of students and participation in the learning process 
and strong motivation. Also, at the third level, the Audio-lingual method 
was used more in teaching than other methods and Q&A strategy was 
used more than other strategies. The result also showed that the use 
of extra-curricular activities have a great impact on the education of 
Arabic language at the university, and reducing of extra-curricular 
activities is among the reasons for weakening students’ motivation and 
failure of Arabic language teaching courses at the third level compared 
to the first and second.
.
Keywords: Teaching Arabic language to non-Arabic speakers, Teaching 
Methods, Extra-curricular activities, Imam Sadiq University.
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