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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401شتاء، 65الـالعدد ، حمكمة ةيعلم

 25-50صص؛ م 2022

 ث عريب احلديدب الاأل دراسة رغبة طلبة اللغة العربية يف جامعات إيران يف تعّلم
  أصيلة نوع املقالة:

1أمني نظري تريزي 2*، سيد فضل هللا مريقادري  
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز، کلية األداب والعلوم اإلنسانية، إيران، شرياز. . 1

 از.ران، شري کلية األداب والعلوم اإلنسانية، إي،  . أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز2
 14/06/1401البحث:  اتريخ قبول 11/03/1401 البحث: اتريخ استالم

 
 امللّخص

ا تؤ مادة األدب العريب احلديث أبمهية ابلغة يف تعليم اللغة األجنبية،  یحتظ ملهارات اللغوية يف ترقية ا ائل  وه ا  فتال ثهرإذ أّنه
ا تؤدهي دورا  مميه  یالدارسني إضافة إل یاألربعة لد بة الدارسني يف هذه لضروري تنمية رغ؛ فمن االفنه زا  يف اجلانبني الثقايف و أّنه

نطلقا  من هذه قرهر ودراسته؛ اراءة املق یوف علنه الرغبة تعده حمرهکا  رئيسا  يدفع املتعلهمني حنو االستمرار والعکإ حيثاملادهة 
 فقا  لعريب احلديث و ااألدب  تعلهم الدراسة احلالية دراسة رغبات طلبة اللغة العربية يف جامعات إيران يف هدفتاملسألة 

ا  طالب 56 یصرت عيهنة الدراسة علاملسحي واقت -طبهق البحث احلايل املنهج الوصفي. م(2016الستبانة تئودوفسکا )
 صقصفرة يف قراءة الرغبة وا لعربيةطلبة اللغة ا یالدراسة هو أنه لد هيوشرياز. ما توصهلت إل إصفهانوطالبة يف جامعيت 

لتقليدية من ااإلسرتاتيجيات  نه توظيففإ غبةمبعوهقات الر لشعر، والرواية واملسرحية؛ فيما يتعلهق إلی اا  القصرية ودراستها قياس
ج من م مراعاة التدره صوص، وعد النالثقافية اجملهولة يف ایالنصوص األدبية الطويلة، وبزوغ القضا سيوتدر  درهس،جانب امل
سرتاتيجيات نسبة لإلابل ارسني.الدرغبة اليت تعوهق احلواجز من أهم تعده الصعب يف تدريس النصوص األدبية  یالسهل إل

افية متعلهقة ن مبعلومات ثقو سالدار  دن يزوه أالدراسة  اقرتحتف واخلطوات امللئمة لتعزيز الرغبة وحتسني عملييت التعليم والتعلهم
وعرضها  دراسيةحلصهة الابل بدء ق التعليمي بشکل مقاطع الفيديو یمن احملتو  قسمإبعداد  املدرهس يقوم، و ص األديبابلن
 ذه وينفص ودراستها، ءة النصو م لقراالتفاعل فيما بينه يعزهزو  ،وذلک ابستخدام إسرتاتيجية الصف املقلوباملتعلهمني  یعل

  .درهسمن جانب امل تبسيطهو األديب  النص تلخيصيتمه ، و جزءا  مکمل  يف عملية التعلهم عتبارهاالتدريبات اللغوية املنوهعة اب
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 املقّدمة
حوظا  ر تطوهرا  ملد تطوه قها يف العقد األخري أنه تعليم اللغة العربية للناطقني بغري  ومن امللحوظ

فرصة ال وتوفري الاح اجملفسإل نه کثريا  من الباحثني يف جمال تعليم اللغة حياولون قدر جهدهمإحيث 
 یلضوء علاتسليط و يثة لتنمية رغبة کل من يرغب يف تعلهم هذه اللغة وذلک إبعداد الکتب احلد

 اهلدف املرجو.    قيأمهية کل ما يقوم بدور الفت يف حتق
تعليم  ل عن ينفصال دباأل حيث أن األجنبية تعليم اللغة أبمهية الفتة يف یاألدب حيظ إنه »
زيد من ي يوالذة لغوي أبنه األدب مصدر من مصادرالباحثون يف جمال تعليم اللغة  ی؛ ير اللغة

زويد لمسامهة يف تليهزة ة ممطاق یالرصيد اللغوي للدارس وکفاءته التواصلية إذ إنه األدب حيتوي عل
 يعرض اللغة يفو عهال؛ کل فستخدام اللغوي واستخدام تلک القوانني بشمبعرفة قوانني اال لدارسنيا

دب م کما أنه األالکل جزاءمعامل الوضع اللغوي ويتهضح معه أتثري العلقات بني أ هيسياق تعرف ف
کما أنه لألدب أمهية . (79-80: 1391، جلئي)« أداة مثالية لتحسني الوعي ابالستخدام اللغوي

م، وهي وجه عاين بتربوية کربی يف إعداد النفس، وتکوين الشخصية، وتوجية السلوک اإلنسا
إبراهيم، ال )اس إلحسلذلک ترمي إلی هتذيب الوجدان، وتصفية الشعور، وتصقل الذوق، وترهف ا

لدراسة ثقال اأ ا منفضل  عن ذلک إنه دراسة األدب توفهر فرصة للمتعلمني ليتحرهرو ( 252ات: 
ع الصور مال؛ ليعيشوا  اخليعامل العقلية، وحترهر عقوهلم من صرامة التعاريف والقوانني، للنتقال إلی

ي، ال ات: )النعيممال ق واجلاحل األدبية والکلم الشعري الساحر، والتفکري املمتع املنبعث من ينابيع

91).   
األدبية من أهمه أهداف تدريس األدب حيث تعده تنمية رغبات املتعلهمني يف قراءة النصوص 

ا تدفعهم إلی البحث عن اآلاثر األدبية اخلالدة إنه الرغبة تعني  .(260: 1982 )إبراهيم وطاهر، أّنه
نيل إرادهتم ومتکهنهم من ترقية نشاطهم وزایدة محاستهم لنيل تلک اإلرادة وحتفهزهم  یالدارسني عل

مواصلة الدراسة؛ فتعترب قلة الرغبة مبثابة الکابح الذي يقلهص حرکة الدارس حنو األمام  یعل
تنمية الکفاءة اللغوية لدی الدارس وأثره ما تقدهم من أمهية مادة األدب يف  یوالتقدهم؛ بناء عل
 یإل ليةا؛ هتدف املقالة احلتعلهمدور هائل يف تسهيل عملية ال یواحتواء الرغبة عل اللفت الرتبوي

دراسة رغبات طلبة اللغة العربية يف جامعات إيران يف األدب العريب احلديث وفقا  الستبانة 
وشرياز. تطبهق الدراسة  إصفهان"تئودوفسکا" من وجهة نظر متعلهمي اللغة العربية وآداهبا جبامعيت 
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کما حتاول   ؛ودراستهااملسحي الستخراج تقديرات العيهنة وحتليل البياانت  -املنهج الوصفي 
 اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ؟ النصوص األدبية أنواع فيما يرغب طلبة اللغة العربية من بني. 1
 ؟يةأنواع النصوص األدب رغبة طلبة اللغة العربية يف دراسةيعوهق ما .2
ة جيات امللئمسرتاتيي اإلوما ه وتعزيز الرغبة فيها تعلهم النصوص األدبية تنميةتمه کيف ت.  3

     ؟تدريسهال
 السابقة الدراسات

 ا ما يلي:ة؛ منهعربيهناک دراسات غري قليلة تناولت تدريس األدب العريب للناطقني بغري ال
للغة قني اب لغري الناطيف تدريس األدب العريب ( يف حبثه املبحثني1982طعيمة ) عرضقد ل -
أمههها و ألدب العريب دريس اتيف  االهتمام هبا؛ املبحث األوهل: إاثرة بعض القضاای اليت ينبغي العربية

بية لثقافية العر األدب، يس اهي االجتاهات العامهة يف تدريس األدب، علقة املهارات اللغوية وتدر 
ن تستفاد أ ت ميکنجيهااملتجسهدة يف األدب العريب وقس علی هذا؛ واملبحث الثاين: اقرتاح تو 

کله قضية تبطة بة مر منها يف حتقيق أهداف تدريس األدب، ففي هذا املبحث يطرح الباحث أسئل
يف  ملية جتريبيةعحبوث  تابةکمن القضاای املذکورة ويطلب من املدرهسني االهتمام هبا وحيثههم علی  

 تدريس األدب.   
غريها، منطلقا  من للناطقني بم( تقدمي طريقة يف تدريس القصة 2008اول العنهايت )لقد تن -

ی مبحثني؛ بحث عل التصوهر نظري مفاده أمهية القصة يف دروس تعليم اللغات األجنبية. ينبن
ل يف الثاين يتمثه  املبحثة؛ و املبحث األوهل يتمثهل يف منزلة األدب يف دروس تعليم اللغات األجنبي

 عربية. رؤی لسانية يف تدريس القصهة القصرية  للناطقني بغري ال
للغة العربية ش( يف حبثه تعليم النصوص األدبية يف أقسام ا1391قد هدف إمساعيلي )ل -

دراسة هو صهلت إليه الما تو  صفي؛وآداهبا ابجلامعات اإليرانية ومدی حتقهق أهدافه مطبهقا  املنهج الو 
حتقهق  بية ال تلبه ص األدلنصو أنه نسبة کبرية من األساتذة يرون أنه املفردات الدراسية املوجودة ل

بعدم إجراء  عتقدونبة يمجيع أهداف النصوص األدبية کما أنه نسبة متوسهطة من األساتذة والطل
لية من عينة سبة عاة فنإسرتاتيجيات التدريس يف الصف؛ أما ابلنسبة للکتب التعليمية املوجود

   لکتب. ه اذالدراسة اعتقدوا بفقدان املعايري العلمية واملنهجية والرتبوية يف ه
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ب ملعاصر لطلش( املدخل التواصلي يف تدريس األدب العريب ا1391لقد درست جلئي )
نب انبني؛ اجلامن اجل راسةتکوهنت الدالعربية اإليرانيني بناء علی املنهجني الوصفي والتطبيقي؛ 

تدريس  يفيةصلي وکلتوااالنظري واجلانب التطبيقي، يف اجلانب النظري تناولت الباحثة املدخل 
ملدخل ضوء ا ر يفاألدب تواصليا  ويف اجلانب العملي قامت بتدريس األدب العريب املعاص

يق مت وفق الطر يت تعله ة الالتواصلي وفاعليتها لدی اجملموعة التجريبية قياسا  للمجموعة الضابط
 املعتادة.  
 ث التالية: البحو  یإل رغبة التعلهم متکن اإلشارة یالدراسات اليت قد سلهطت الضوء عل ومن

ول وعدم رغبة أسباب عدم ميش( يف حبثه دراسة 1385لقد تناول خاقاين وآخرون ) -
رياز  لهمي مدينة شمن مع دراسةمادة اللغة العربية. قد تکوهنت عينة ال يفتلمذة املدارس الثانوية 

ايري مثل مع و أنه هما توصهلت إليه هذه الدراسة  حي.املس-املنهج الوصفي الدراسة کما طبهقت
ر مباشرة يف تؤثه  رملقره ابإملامهم  یمهارات املدرهسني ومدارتفاع الکتب املدرسية، و  یحمتو جودة 

     تنمية رغبة املتعلهمني يف تعلهم اللغة العربية.
 ال : تتناولا أوه  أّنه ما سبق؛ نلحظ أنه دراستنا ختتلف عن الدراسات السابقة يف یعل بناء

حلديث، دب العريب الهم األو تعاللغة العربية لغري الناطقني هبا من اإليرانيني حن طلبةدراسة رغبات 
امعات جلغة العربية ابسم الل قيفمن نوعه  ال  نه حبثنا احلايل يعترب أو انطلقا  من هذا ميکن القول أب

ظر جهة نديث من و دب احلاأل يرانية حيث يقوم بدراسة رغبات طلبة اللغة العربية يف تعلهم مادةاإل
 هان وشرياز.فإص عيتطلبة اللغة العربية يف جام
 مراجعة األدب النظري

  وجدوی تدريسه أمهية األدب
تعلهم اللغة مية الفتا  يف تنااب  و إجي من الباحثني يف جمال تعليم اللغة أبنه األدب له أتثريا   ثريکيری ال

نهه يزيد من إإذ  وصاخلص علی وجه الدارساملهارات اللغوية لدی األجنبية علی وجه العام وترقية 
ما األجنبية کغة م ابللتعله بتوسيع معرفة الطالب اللغوية، ويشحهذ إحساس امل مهارات اللغة کلهها

يسلهط  د قولنا حيثته يؤيه دراس ؛ إنه ما ذهب به العنهايت يفاإلبداعيةالفرصة يف تطوير قدراته  يتيح
م اللغة،  تعليمة يفيم اللغات األجنبية ذو جدوی عظيالضوء علی أنه استعمال األدب يف تعل

 وتتمثهل هذه اجلدوی يف: 
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اقعية و تقدمي أمثلة لغوية بة ال. أنه األدب سيزيد من مهارات اللغة کلهها؛ ألنهه سيوسهع املعرف1»
 . جنبيةة األالستعمال املفردات، واستخدام البنی النحوية الواقعية، وأساليب اللغ

واعدها قتخدام ابس . أنه األدب مثايل لتنمية اإلحساس ابللغة األجنبية وتطوير الوعي2
 ومفرداهتا وأساليبها. 

رات الطلب قية قدی تر . أنه معاانة املشکلت الثقافية يف األدب، رغم صعوبتها، تعمل عل3
 أشبه ما يکون شيءلق ا خاإلبداعية؛ ذلک أنه الغاية النهائية من األدب ليست اإلعجاب به، إنه 

 . (75: 2008)العنهايت،  «ة التخيلية من األدب إلی الطلبةبنقل الطاق
ثني ثري من الباحيه الکهب إلذلزایدة وعي املتعلهمني الثقايف وفق ما يعده األدب مصدرا  أساسا  

صفها األجنبية بو  اللغة علهمتيف دراساهتم، وال خيفی علی الباحثني الدور الذي تؤدهيه الثقافة يف 
أنه  یلعها يتهفقون ني بغري لناطقمعظم الباحثني يف جمال تعليم العربية لحمتوی الوعاء اللغوي إذ أنه 

يری  .(156: 1994، براونر: أنظ) يعده أمرا  مستحيل   دون خلفية ثقافية حميطة اللغة األجنبية متعلي
غتها أو د يتعلهمون لرة بلزایلللمتعلهمني  "کيليان الزار" أبنهه يف معظم األحيان ال تتوفهر الفرصة

من منطلق هذا  ؛(34-33: 1380) طريقة مثلی لزایدة وعيهم الثقايفللمکوث فيها، فاألدب هنا يعده 
 لن حيث أشارالينفصو عا  األمر ميکن القول أبنه األدب والثقافة هلما علقة وطيدة يتفاعلن م

  . (137: 1986)« إنه األدب هو الثقافة يف ثوب ملموس»قائل :  أبسلوب آخر إليه والدز
اة للطلبة ابحلي حساسکما أنه لألدب أهدافا  فنية کإاتحة فرص تذوهق اجلمال اللغوي واإل

، وتزوهدهم ابمل یوتدرههبم عل ط ملواقف وأنامات واعلو النقد والتحليل والربط بني أجزاء النصه
 الطهلعوا لقراءةبه ااملأثور األديبه وح یالسلوک واحلکم واملواعظ، وزرع حبه االطهلع عل

ينحو حنو حتقيق  األدب بق، إنه سبناء علی ما  .( 339-338: 2014)احللق،  والبحث والتنقيب فيهم
واليت  غبته واهتمامهر يثري  شکلب املسارين؛ املسار األوهل هو تنمية تعلهم الدارس يف اللغة األجنبية

توظيف  وير وعيهم يفوتط ،لثقايفوتطوير وعيهم اتتمثهل يف حتسني ثروة املتعلهمني اللغوية وتنميتها، 
لنقد ايف  ملتعلهمنيواطف اعرة القواعد واألساليب واملفردات؛ واملسار الثاين هو فنية يتمثهل يف إاث

  . والتحليل وتزوهدهم ابحلکم واملوعظة وقس علی هذا
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 يف تعّلم اللغة األجنبية الرغبة ودورها
کما هي   دهد،هدف حم تحقيقل اجتاه معنيه حالة نفسية حترهک الفرد للقيام بسلوک ما يفالرغبة  إن

 جوهة، وإعادةه املر غاایت خارجية حترهک الفرد من أجل حتقيقو  داخلية ظروفتتکوهن من جمموعة من 
  .(38م: 2006بومحامة وآخرون، ) التوازن عندما خيتل

؛ وإذا مل لهمالتعدف هتها عدم الرغبة وقله  ه يعوهقيعتقد کل من علماء النفس والرتبويني أبنه 
تعلهم فشلهم يف ال یالة إله احلوابلتايل تؤدهي هذ يشعر املتعلهم ابلضيق والتوتر؛يتحقهق هذا اهلدف 

 صدرا  أساسا  ملرغبة اتبار من هذه املسألة ميکن اع انطلقا  وإحباط شعورهم يف مواصلة الدراسة؛ 
ألهداف ا قيتحقلني ارساملعنيني مبحور التعليم إظهارها يف نفس کله من الد یحيث يتوجب عل

ب ن عوامل يتوجه عتمخهض ا تاملنشودة يف التعليم والتعلهم. فل تتولهد رغبة الشخص فجأة؛ بل إّنه 
 الرغبة یتو يف مس ؤثهرهناک عوامل عديدة ت ها؛يکله من الدارس واملدرهس تسليط الضوء عل  یعل

ر تتمحو  خلارجيةعوامل الا ؛بيةوالرت وفق ما يعتقده علماء النفس  النفسيةو  اخلارجية إلیتنقسم واليت 
سية: العوامل النفعية. و الجتمااالتعليمية، والبيئة البيئة  ،حول ثلثة عوامل وهي: البيئة املنزلية

 . خلرباتکاء، واالوراثة، الذ يف تکوين الرغبة وهي تؤثهر مباشرة عوامل عدة  یإل نقسمت
لهم اللغوي  إثراء التعيتها يفوأمه فيبدو أثرها اللفتابلنسبة لدور الرغبة يف تعلهم اللغة األجنبية 

ت ثهر يف مستوایليت تؤ اعوامل الرغبة من ال عامل"ليفريي" علی أنه  الغربيونعلماء اللغة  حيث أکهد
کما أنه "داجلس براون"   .(Lifrieri, 2005: 43) ي نشاط مبا فيها التعلهم اللغويجناح الدارس يف أ

لغة األجنبية السهل يف ال نهه منلی أإمييط اللثام عن أمهية الرغبة يف إثراء التعلهم اللغوي إذ يشري إلی 
إنه  .(Brown, 2007: 76) ةبوجود الرغبة الکافية وامللئم االدعاء أبنه املتعلهم سيکون انجحا  

ة  دارسي اللغيفلرغبة نصر اعالفاعلية امللفتة لوجود جاردنر يشاطر ليفريي وبراون يف رأيهما حول 
وأفضل أداء  ن أتقنکونو ياألجنبية حيث يشري إلی أنه الطلبة ذوي املستوایت العليا من الرغبة 

  . (Gardner, 2006:239)  ألقراّنم ذوي الرغبة املتدنهيةقياسا  
اح املتعلهم أو فشله يف تعلهم اللغة تعده رغبة املتعلهم يف العملية التعليمية معيارا  مهمها  يف جن

ا توجهه النشاط الذي يقوم به املتعلهم وحتدده، والسيطرة علی مهاراهتا األربع األجنبية، ، ألّنه
فاستعمال اللغة والتواصل هبا مع الناس، غالبا  ما يکون السبب الطبيعي واحلافز األوهل لتعلهم اللغة؛ 

ما يتهجه إلی جمتمع اللغة األجنبية وثقافته يزيد من رغبته يف ومن املعروف أيضا  أنه املتعلهم عند
التواصل مع أهل تلک اللغة واالندماج معهم؛ من مث هذا يعود ابلفائدة علی املتعلم؛ مما يزيد من 
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الدخل اللغوي الذي يؤدهي إلی زایدة يف الکفاية اللغوية لديه، والسيطرة علی املهارات اللغوية، 
راسات أنه کلما کانت رغبة املتعلهم حنو جمتمع اللغة األجنبية قوية، زادت يف فقد أثبتت بعض الد

ا تقود املتعلهم إلی تقمهص الشخصية الناطقة ابللغة، وعملية  إثراء احلصيلة اللغوية لدی املتعلهم؛ ألّنه
ل استعمال اللغة هي من أفضل الوسائل لتعلهمها واحملافظة عليها علی الرغم من أنه فرص استعما

     . (127: 2003)العصيلي،  ئاهتم، وثقافاهتم، وطبيعة حياهتماللغة تتفاوت بني املتعلهمني حسب بي
 منهج الدراسة

 ليحتل یلالبحث ع االعتماد يف نتائج هذا ته ملسحي کما ا –املنهج الوصفي یعلطبهقت الدراسة 
فقرة وفق اخليارات  20املعلومات املستخرجة من االستبانة کأداة الدراسة واليت تتکوهن من 

يکرت قياس ل ملاخلماسية )مرتفعة جدا ، مرتفعة، متوسهطة، منخفضة، منخفضة جدا( وفقا  
لعربية يف قراءة أنواع ارغبة طلبة اللغة  .1للجتاهات واليت تتمحور حول ثلثة جماالت وهي: 

 تاإلسرتاتيجيا .3دراسة أنواع النصوص األدبية  يف الرغبةمعوهقات . 2ص األدبية النصو 
 . والتعلهم يت التعليمسني عمليعزيز الرغبة وحتامللئمة لت واخلطوات

 جمتمع الدراسة وعّينتها
 یعل يهنة الدراسةنطوي ع، وتيتکوهن جمتمع الدراسة من طلبة اللغة العربية جبامعيت أصفهان وشرياز

هان فز وإصيت شرياا جبامععربية وآداهبلقسم اللغة ال وسيطالبة يف مرحلة البکالور  46و طالبا   12
 یراجع إل وسير لبکالو احلة واليت ته اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة؛ وسبب اختياران لدارسي مر 

رة يف تؤثر مباشليت سية واألسااالطالب املواد  هايأنه هذه املرحلة تعترب مرحلة هامهة حيث يتعلهم ف
توزيع عينة   يوضحلتايليف املاجستري والدکتوراه. واجلدول ا درسهياختيار نوع التخصص الذي س

 الدراسة حسب متغريات اجلنس واالنتماء اجلامعي:
 ( توزيع عينة الدراسة1اجلدول )

 
 اجلنس

 %20.68 12 ذکر
 %79.31 46 أنثی

 %100 58 اجملموع
 

 االنتماء اجلامعي
 %53.44 31 هانفصإ

 %46.55 27 شرياز
 %100 58 اجملموع
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 أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
ک راجع ؤهلة العلمية ذلملاليت تتهسم ابهي م( أداة الدراسة و 2016تعترب استبانة "تئودوفسکا" )

 وصع أنواع النصرس مجيا تدملئمة لدراسة رغبة مادة األدب احلديث نظرا  ألّنه ا أوهال  أّنه  یإل
عدد  ة حيث من قلةلسهولاب ازاثنيا  متتاألدبية من الشعر، والرواية، والقصة القصرية واملسرحية، و 

 ا  اثلثو  ؛لفقراتابة عن إلجافقراهتا واليت حتول دون تسرهب امللل والکلل يف نفس عينات الدراسة ل
ا تدرس متغري الرغبة بشکل صحيح وعلمي ضمن تفکيک   الرضاو اه جتي االالرغبة عن متغري أّنه

هذه  لقد وقع االختيار علیفمن هذا املنطلق  ؛(105-104: 1396)أنظر: أصغربور ماسوله وآخرون، 
ا" نظرا  سکتئودوف"انة ه" حيث استخدموا استبئمقالة "أصغر پور وزمل یاالستبانة معتمدين عل
ليه؛ د عما رمنا إحف إلی تلخت ا؛ ومبا أنه جمتمع دراسة تئودوفسکا وأهدافهللمعايري اليت أسلفناها

ثباهتا من دقها و صمن  للتأکهد االستبانة املوظهفة ت اللزمة علیتعديلإجراء الفمن الواجب 
يف قسم املناهج وطرق ة األساتذ 7 یاألوهلية عل اته عرض االستبانة بصورهتمنطلق هذا األمر؛ 

من  لمة الفقراتست حول لحظاماحملکهمون إلينا التدريس للغة العربية والعلوم الرتبوية؛ فقد وجهه 
أنهه  ثحي؛ لةلبديوحذف بعض الفقرات وتعويضها عن بعض الفقرات ا انحية الصياغة اللغوية

ل وفق کل کامث بشقدته تعديل الفقرتني السادسة للمجال الثايت والثامنة للمجال الثال
للمجال  خلامسةاقرة ما ته نقل الفک  من غموض؛ همايملحظات األساتذة واخلرباء ملا کان ف

س درهس والدار من امل  کله لتضمهنها علی معلومات تعني إلی الفقرة التاسعة للمجال الثالث األوهل
فقرات  یعل للزمةالت کما أجرينا التعدي  علی اختيار خطوات حتقهق تعزيز فهم النصه األديب.

د تغيري يف عد ية دوننهائتبانة بصورهتا الاالستبانة من حيث الصياغة اللغوية؛ مثه وضعنا االس
سؤاال  من خيار  20ت من کوهنجتدر اإلشارة أبنه االستبانة يف صورهتا األولية کانت قد ت فقراهتا.

 ن ينصه لذي کاا فتوحاملتوصيات احملکهمني قمنا حبذف السؤال  أخذ ، بعدمفتوحمتعدهد وسؤال 
تضمهن يلثالث اجملال حيث أنه ا« مادة األدب؟ ما هي اقرتاحات عينة الدراسة يف تدريس» علی

مللئمة ايجيات سرتاتاخلطوات واال هذا السؤال والذي يتمثهل يف من متلئمة وقريبةمعلومات 
مس کان اخليار اخلا ية إنه ألولأما ابلنسبة للخيارات اخلماسية يف االستبانة ا لتدريس النص األديب.

خفضة لی "منيار إوبعد توصيات احملکمني قمنا بتعديل هذا اخلينصه علی عبارة "ال شيء" 
ا".     جد 
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لقياس  یولريقة أها طثبات االستبانة بوصف یوقد ته توظيف طريقة ألفا کرونباخ لقياس مد
ت جملموع فقرات وإنه قيمة معامل الثبا(، Spss)الثبات وذلک بواسطة الربانمج اإلحصائي 

من  ة عاليةبدرج ةستباني قيمة عالية؛ من هذا املنطلق تتهسم اال(، وه957/0االستبانة تساوي )
 لي: ي( يوضح معاملت الثبات للستبانة وجماالهتا فيما 2الثبات واجلدول )

 ثبات االستبانة وفق معادلة کرونباخ ألفا ی( مد2اجلدول )
 ألفا قيمة  عدد الفقرات اجملال

 955/0 4 يةألدباصوص اللغة العربية يف قراءة أنواع الن طلبةرغبة 
 983/0 7 يةأنواع النصوص األدب يف دراسة معوهقات الرغبة

حسني لتو  بةلتعزيز الرغ امللئمة واخلطوات اإلسرتاتيجيات
 والتعلهم.  يت التعليمعملي

9 960/0 

 957/0 20 اجملموع
 حتليل البياانت

 یعل لباحثواهلدف منه توظيف أساليب إحصائية خاصة تعني اتستدعي طبيعة املوضوع 
قد ته لة راسدال هذهنتائج منشودة يفسر وحيلل من خلهلا موضوع البحث. ويف  یالوصول إل

صيغة هو ال یکا  عدد من األساليب اإلحصائية املناسبة وهي: اختبار مربع یاالعتماد عل
ربع ختبار كاي امليضا  ايه أختبار مربع كاي يطلق علمربع كاي لبريسون. ا ختباراملختصرة أيضا  ال

، ملتوقهعةوا لةوصه ملتارات ته توظيف هذا االختبار لإلجابة عن أسئلة الدراسة والکشف عن التکرا
 ما قد وظهفنارات؛ کلفقلکله من ا یملربع کا اللةالد یاحلرية ومستو  اتومقياس مربع کاي، ودرج

 .  خلي لفقراهتاق الداتساالثبات جملاالت االستبانة وحلساب اال یمعادلة ألفا کرونباخ حلساب مد
 

 عرض النتائج 
ما في»نّص علی يّول ل األوالسؤافتمه طرح ثلثة أسئلة؛  حتقيقه اهلدف املتوخهی أمها للحصول علی

 «يرغب طلبة اللغة العربية من بني أنواع النصوص األدبية؟
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ربهع کاي مختبار ظيف افقرات يف االستبانة ته تو  أربعلإلجابة عن هذا السؤال الذي يعاجله 
مستوی و  ةودرجة احلري مربهع کاي، نسبةو والتکرارات املتوقهعة،  ،املتحصهلة حلساب التکرارات

  ( هذه النتائج کما يلي:3الداللة لکله من الفقرات؛ فيبنيه اجلدول )
 دبية اللغة العربية يف قراءة أنواع النصوص األ طلبة( رغبة 3اجلدول )

 منخفضة جدا منخفضة متوّسطة مرتفعة مرتفعة جدا مستوایت التقومي الفقرة
مدی الرغبة . 1

 . يف قراءة الرواية
 3 13 14 15 13 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة

 207/8 ع کاينسبة مربه 
 4 درجة احلرية
 084/0 مستوی الداللة

 مدی الرغبة. 2
يف قراءة القصة 

 القصرية

 0 6 15 18 19 التکرارات املتحصهلة
 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14 التکرارات املتوقهعة
 241/7 نسبة مربهع کاي

 3 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة

 الرغبة مدی. 3
 يف قراءة الشعر

 10 21 15 4 8 املتحصهلةالتکرارات 
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 931/14 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 005/0 مستوی الداللة

رغبة ال مدی .4
 يف قراءة املسرحية

 5 19 21 8 5 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة

 966/20 کاي  نسبة مربهع
 4 درجة احلرية

 001/0 الداللة یمستو 

 یلد 4و 3و 2يتهضح من اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الفقرات
أنه طلبة اللغة العربية اليرغبون يف  ی( وهذا يشري إلP<0/05الداللة ) یعيهنة الدراسة عند مستو 
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عينات  یفيما أنه لد ؛یلنصوص األدبية األخر إلی الشعر واملسرحية ودراستها قياسا  قراءة ا
بدراستها من بني النصوص األدبية بناء  ستمتعونييف قراءة القصص القصرية و وافرة رغبة  سةالدرا

 1النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتضح أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف فقرة  یعل
اذ قرار حاسم وحازم بشأن رغبة P<0/05الداللة ) یعند مستو  ( انطلقا  من هذا، ال ميکن اخته

أنه الذين ال  یقراءة الرواية، فإجاابت عينات الدراسة تشري إل يف عينة الدراسةأو عدم رغبة 
  ال يقلهون عددا  عن الذين يرغبون يف قراءة هذا النوع األديب. وايةرغبون يف قراءة الر ي

 ةربية يف دراسغة العة اللما يعوهق رغبة طلب» یأمها لإلجابة عن السؤال الثاين الذي ينصه عل
ابختبار  تعلهقةمات مفقد ت توظيف سبع فقرات ميکن أن نلحظ معلو « ؟أنواع النصوص األدبية

     مربع کاي لکل من فقرة يف اجلدول التايل:
 أنواع النصوص األدبية يف دراسة معّوقات الرغبة( 4) اجلدول

مرتفعة  مستوایت التقومي الفقرة
 جدا

منخفضة  منخفضة متوّسطة مرتفعة
 جدا

فهم الشعر تعقيد . 1
 لنثر.  اإلی قياسا  

 5 9 17 18 9 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 املتوقهعةالتکرارات 

 966/10 نسبة مربهع کاي
 4 درجة احلرية

 027/0 مستوی الداللة
قياسا  فهم النثر تعقيد . 2

 لشعر.إلی ا
 7 20 24 4 3 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 517/32 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة

 ة بعض النصوصلغ. 3
املعقهدة واملشحونة 

  ابلصناعات.

 2 6 19 21 10 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 207/23 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة
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ثقافية  ایقضاوجود . 4
جمهولة مثل املعتقدات، 

والعلقات، والقيم، 
  والتقاليد.

 4 8 23 6 17 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 517/22 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية

 001/0 الداللة یمستو 
طول النصوص األدبية . 5

 . وحجمها الکبري
 5 7 14 8 24 املتحصهلةالتکرارات 

 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 448/20 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 الداللة یمستو 

 املدرهس توظيف .6
اإلسرتاتيتجيات التقليدية 

 . االعتيادية

 3 9 15 18 13 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 655/11 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 020/0 الداللة یمستو 

يف  امليلو  الرغبةعدم  .7
 قراءة النصوص األدبية.

 8 21 14 5 10 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 207/13 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 010/0 الداللة یمستو 

يتهضح من النتائج املعروضة يف اجلدول السابق أنهه مثة فروق ذات داللة إحصائية بني الفقرات  
فقد قدهر  یعينة الدراسة؛ ابلنسبة للفقرة األول ی( لدP<0/05الداللة ) یکلهها عند مستو 

ا (  انطلقا  من هذP<0/05الداللة ) ی( عند مستو 027/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یمستو 
هم قراءته؛ کما أنه عددا  کثريا  منفهم الشعر و  الطلبةأغلب  یاألمر ميکن القول أبنهه يصعب عل

؛ هذا ما تعوهق رغبتهم يف دراستها املعقهدة واملشحونة ابلصناعات ة بعض النصوصلغيرون أبنه 
( عند 001/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یحيث قد قدهر مستو  الثالثةتؤيهده النتائج الواردة يف الفقرة 

الصعب؛ انطلقا  مما  ی(، فمن املهمه تدرهج النصوص من السهل إلP<0/05الداللة ) یمستو 
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کثريا  بتدرهج النصوص األدبية وعرضها من السهل   زمونال يلت نلحظ أنه املدرهسنييعتقده الدارسون 
خنفاض رغبتهم يف املقرهر ونشوء النتيجة إحباط شعور الدارسني وا یالصعب مما يؤدهي إل یإل

 العکسية يف مستواهم التحصيلي. 
لکبري احجمها و بية يتعلهق ابلفقرتني اخلامسة والسادسة فيؤثهر طول النصوص األد وفيما

صوص األدبية هم النف یلوتوظيف اإلسرتاتيجيات التقليدية االعتيادية من جانب املدرس سلبا  ع
ربع کاي لة مللدالا یرغبتهم يف مادة األدب احلديث حيث قد قدهر مستو  یالدارسني ومد یلد

(؛ فعلى P<0/05)الداللة  یالتوايل عند مستو  ی( عل020/0( و)001/0هلاتني الفقرتني بـ)
ه دائما  سمنا، إال أنا يف قتلهوجه العموم واملكانة الكبرية اليت حت یالرغم من أمهية مادة األدب عل

عن أساليب  البعد کله   تبعدطرائق تقليدية  یت الشاكية من جلوء املدرسني إلما تتعاىل الصيحا
توقظ  بة  شوقا وال الطلري يفوالتلقني واليت ال تستث یاحلفظ اآلل یالتدريس احلديثة حيث تؤکهد عل

هم وتقلهص رغبت لدراسير افيهم حسا  بل تؤدي هبم إىل النفور؛ وتسفر عن عزوفهم عن تعلهم املقره 
ا من  يتم توظيفهرق اليتالط یالدارسني إل یدالکثري من الباحثني قلة الرغبة والعزوف ل جعري ف ه؛يف

 جانب املدرهس. 
أنه  لرابعة نلحظالفقرة ايف  النتائج الواردة يف اجلدول السابق املتمثهل یمن خلل الرتکيز عل 
(، من هذا P<0/05) الداللة ی( عند مستو 001/0الداللة ملربع کاي هلا قد قدهر بـ) یمستو 

ويف تقلهص  اصراملعب ة األدأبنه مشاکلهم يف تعلهم ماد رونيطلبة کذلک الاملنطلق إنه کثريا  من 
ن علی لدارسو اعرهف يف حجرات اللغة يت»؛ ثقافية جمهولة يف النصوص ایرغبتهم تکمن يف قضا

امل اخلارجي اهم جتاه العية ورؤ جنبأوجه االختلف والتشابه املتعددهة بني ثقافتهم وبني ثقافة اللغة األ
فلذلک ال  (4 :1988 لي وسلتر،؛ نقل  عن ک82: 1391)جلئي، « وابلتايل يتکوهن لديهم الوعي بني الثقايف

 یستو مبتهم وحتسني قية رغتر  الطلبة يف یيفيد فائدة اتمهة لد ة األجنبيةثقافة اللغ شکه أنه تعلهم
 تعليم أنه  یتهفقون عليغريها  بللناطقني يةکما أنه معظم الباحثني يف جمال تعليم العرب  هم؛يالتعلم لد

کن و أمر غري ممهطارها  إيفاللغوي  یالعربية دون خلفية ثقافية حميطة، ودون مرجعية يقدهم احملتو 
  . (270: 2006مدکور وهريدي، )

ون لفقرة الثانية والسابعة نلحظ أنه أغلب أفراد العينة ال يعترب يف االنتيجة الواردة  یعل بناء
يف مادة  رغبتهماعتبارها مشکلة تعوهق  کنمي فل ؛لشعرإلی قياسا   عملية معقهدة عملية فهم النثر
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الداللة ملربع کاي هلاتني الفقرتني الذي قد قدهر  یاألدب احلديث؛ فهذا ما يؤيهده مستو 
 (.           P<0/05الداللة ) یالتوايل عند مستو  ی( عل010/0( و)001/0بـ)

ز ألدبية وتعزينصوص ام الکيف تتمه تنمية تعله » یلإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينصه عل أمها
ملتحصهلة ارات االتکر  فقد ته حساب «لتدريسها؟الرغبة فيها وما هي اإلسرتاتيجيات امللئمة 

 کما يلي:    بع کايمر  اختبار یالداللة لکله فقرة بناء عل یواملتوقهعة، ودرجة احلرية، ومستو 
 والتعّلم ليم التعيتني عمليحسعزيز الرغبة ولتاملالئمة لت واخلطوات اإلسرتاتيجيات( 5) اجلدول

مرتفعة  مستوایت التقومي الفقرة
 جدا

منخفضة  منخفضة متوّسطة مرتفعة
 جدا

تقدمي األستاذ . 1
معلومات عامة عن النص 

تاريخ الاألديب وعن 
قبل  یالسياسي واألدب
 . التدريس

 0 4 9 10 35 التکرارات املتحصهلة
 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14 التکرارات املتوقهعة
 069/40 نسبة مربهع کاي

 3 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة

تنفيذ األنشطة . 2
ة والتدريبات اللغوية املختلف

النصوص األدبية  یعل
اإلنفراد أو  یسواء عل

 . بشکل مجاعي

 2 7 6 19 24 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 448/30 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة

األستاذ تفاصيل تقدمي . 3
شاملة عن النصوص 

األدبية مثل األسلوب، 
املوضوع، املضامني 

 . والشخصيات

 1 0 6 14 37 التکرارات املتحصهلة
 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14 التکرارات املتوقهعة
 483/52 نسبة مربهع کاي

 3 درجة احلرية
 001/0 مستوی الداللة

قراءة النصوص األدبية . 4
 . اإلنفراد یعل

 7 24 14 9 4 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة

 138/21 نسبة مربهع کاي
 4 درجة احلرية

 001/0 الداللة یمستو 
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تقارب سياق . 5
النصوص األدبية وتشاهبه 

 ة املتعلهمببيئة حيا

 1 2 7 16 32 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 املتوقهعةالتکرارات 

 001/57 نسبة مربهع کاي
 4 درجة احلرية

 001/0 الداللة یمستو 
تعزيز فهم النص األديب  .6

القضاای  یعل مع التعرهف
 بهالثقافية املتعلهقة 

 0 0 8 26 24 التکرارات املتحصهلة
 3/19 3/19 3/19 3/19 3/19 التکرارات املتوقهعة

 069/10 مربهع کاينسبة 
 2 درجة احلرية

 007/0 الداللة یمستو 
النصوص  عرض .7

نةاألدبية   املتضمه
وضوعات وجوانب ثقافية مل

 ة املتعلهم.خمتلفة عن ثقاف

 13 18 21 2 4 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 241/24 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 الداللة یمستو 

 یعرض قسم من احملتو  .8
الدراسي مبشاهدة مقاطع 

الفيديو ومساع امللفات 
 الصوتية داخل املنزل.

 2 2 10 14 30 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 793/45 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 الداللة یمستو 

نص األديب ال تبسيط .9
 . وتلخيصه

 2 4 10 12 30 التکرارات املتحصهلة
 6/11 6/11 6/11 6/11 6/11 التکرارات املتوقهعة
 345/42 نسبة مربهع کاي

 4 درجة احلرية
 001/0 الداللة یمستو 

أنهه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الفقرات کلهها عند  تظهر النتائج الواردة يف اجلدول
 یقد قدهر مستو  األولی والثالثةعينة الدراسة؛ يف الفقرتني  ی( لدP<0/05الداللة ) یمستو 

هذا ميکن القول  ی( بناء علP<0/05الداللة ) ی( عند مستو 001/0الداللة ملربع کاي هلما بـ)
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يقدهم األستاذ معلومات عامة عن النص األديب وعن اتريخ  العينة يقرتحون أن فرادأبنه أغلب أ
لتلک الفرتة قبل التدريس؛ ويتمه تقدمي تفاصيل شاملة عن النصوص األدبية مثل  یالسياسي واألدب

الفت  ريملا هلما أتث کخطوتني مهمهتني يف التدريس  األسلوب، املوضوع، املضامني والشخصيات
عناية بطرح  بدونينلحظ کثريا  من املدرهسني اللنصوص األدبية؛ ا متنمية رغبتهم وتعزيز فهمه یعل

بل يبدأون يف  سهيتدر  یللنص األديب املتوخه  یالسياسي واألدب خيتفاصيل ومعلومات عن اتر 
النص األديب مباشرة، ميکن اعتبار تقدمي املعلومات الزائدة عن النص جسرا  يسههل  سياإللقاء وتدر 

جذب انتباهه وإاثرة رغبته ودافعيته حنو التعلهم کما يولهد  یالنص ويعمل عل اءةدخول املتعلهم يف قر 
 . هيالتعلهم لد یإطارا  يرکهز الفکر ويسلهطه حول النص وابلتايل يعمهق مستو 

الداللة  ی( عند مستو 001/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یللفقرة الثانية فقد قدهر مستو  ابلنسبة
(P<0/05من مثه إنه أفرا )یتنفيذ األنشطة والتدريبات اللغوية املختلفة عل ید العينة يؤکهدون عل 

وتعزيز  نصوصفهم ال یاإلنفراد أو بشکل مجاعي واليت تعينهم عل یالنصوص األدبية سواء عل
الداللة ملربع کاي  یيف السابق؛ وفيما يتعلهق ابلفقرة اخلامسة قد قدهر مستو  هيعما کان عل رغبتهم
أبنهه کلما  عينة الدراسة یر ت( انطلقا  من هذا، P<0/05الداللة ) یند مستو ( ع001/0هلا بـ)

ورغبتهم  للنص األديب مفهمه یتقارب سياق النصوص األدبية وتشابه ببيئة حياهتم کلهما زاد مستو 
أمهية الثقافة ودور قلة التباينات  ی؛ کذلک احلال يف الفقرة السابعة واليت تتعلهق مبديف تعلهمه

( 001/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یالدارسني قد قدهر مستو  یواملفارقات الثقافية يف تعلهم املقرهر لد
النصوص األدبية  فضونهذا إنه أغلب أفراد العينة ير  ی(؛ بناء علP<0/05الداللة ) یعند مستو 

فة متباينة عن ثقافتهم؛ ابلنسبة للفقرة السادسة موضوعات وجوانب ثقافية خمتل یاليت حتتوي عل
( فيقرتح P<0/05الداللة ) ی( عند مستو 007/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یفقد قدهر مستو 

 یتعزهز مد کخطوة هامهة حامسة  أغلب أفراد العينة عرض القضاای الثقافية املتعلهقة ابلنصوص األدبية
تطوير رغبتهم يف املقرهر لندرک أنه تعلهم األدب ابعتباره  یوابلتايل يؤثهر مباشرة عل ،هلافهمهم 

حيث أنه األدب »اللغة ومصدرا  من املصادر اللغوية الميکن تعليمه إال بتعليم ثقافة شعبه،  یمهو 
انفذة واسعة يطله اإلنسان من خلهلا علی ثقافة اجملتمع وال شک أنه تدريس األدب العريب 

خری سوف يساعد علی أن يقفوا علی خصائص اإلنسان العريب، للدارسني من ذوي الثقافات األ
ما يؤمن به من معتقدات، وما يشغله من اهتمامات، وما حيکمه من قيم، وما يدفع سلوکه من 
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« اجتاهات، وما يعرتض جمتمعه من مشکلت، کما يوفهر هلم آفاقا  خصبة يراتدوّنا ويتغذون هبا
 (. 276: 1982)طعيمة، 

لعينة تعلهم فراد اأغلب أيتعلهق بتوظيف تقنيات حديثة يف تعليم النصوص األدبية يفضهل  وفيما
نزل واليت ة هبا يف املتعلهقة املالدراسي مبشاهدة مقاطع الفيديو ومساع امللفات الصوتي یقسم من احملتو 

 دامتخابسن ت تعتعلهم الدارسني؛ من هنا يستلزم ويتوجب توظيف إسرتاتيجيا یتعمهق مستو 
کهد ليت جاءت لتؤ اقلوب ف املالدراسي منها إسرتاتيجية الص یاحملتو  سيالتقنيات اإللکرتونية يف تدر 

وجية لتکنولات مع املستحداث یممارسات تربوية متنوهعة تواکب الرکب احلضاري وتتماش یعل
رز الوسائل بأ من...وکية ذ املتلحقة يف العصر احلايل، وتعد التقنيات احلديثة من حاسوب وهواتف 

 یير ( 11: 2017شارات، )ب اسيةالتکنولوجية الفعهالة يف التعليم سواء کان داخل أو خارج احلصهة الدر 
ة، وبناء لدراسيصول انشاط مجاعي يف الف یتؤدهي إل»الشرمان أبنه إسرتاتيجية الصف املقلوب 

کار لتبادل األف ت طويلوق ملديهالتعلهم النشط، وأنه املتعلهمني  یتفاعلية يف التعلهم، وتؤدهي إل
نه الفقرة الثامنة عهذا ما تکشف ( 160: 2015)الشرمان، « وتوضيح فکرهتم خلل املناقشة يف الصف.

 (.  P<0/05ة )الدالل ی( عند مستو 001/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یحيث قد قدهر مستو 
رک تشادون نفراد اإل یلبية عيف قراءة النصوص األد ال يرغبون أفراد عينة الدراسة أنه يتهضح  کما

ون نفذها الدارسنشطة يمي أزملئهم يف هذه العملية؛ انطلقا  من هذه املسألة جيدر ابألستاذ تقد
هذه  ليت تتسم هباابية اإلجيبشکل مجاعي عرب استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين نظرا  للميزات ا

 ةفکر يجية أمام السرتاتذه اإلهفقد وقفت ؛ اجلانب الوجداين ويفب املعريف اإلسرتاتيجية سواء يف اجلان
يث ال مره فحسب، حبة ألوالطلبالتقليدية املتمثهلة يف کون املعلهم سلطة يف الفصل الدراسي ومتثهل ا

 عل فيماتعليم والتفالية ال عميف عملية التعليم. لقد عزهزت هذه اإلسرتاتيجية دور الطلبة يف شارکوني
يث قد ابعة حواردة يف الفقرة الره ال ماتوهذا ما تؤيهده املعلو  (22: 2016)أمحد، بينهم أثناء عملية التعليم. 

 (. P<0/05الداللة ) ی( عند مستو 001/0الداللة ملربع کاي هلا بـ) یقدهر مستو 
من اخلطوات املهمهة اليت ميکن توظيفها يف تدريس  وتلخيصها تبسيط النصوص وتيسريها

م راغبون يف قراءة نصوص أدبية  حيث حسب وجهة نظر عينة الدراسة النصه األديب  بسهطةمأّنه
عده خطوة مهمهة يف حتسني عميليت التعليم وتعلهم کله من هذه اخلطوة تفيمکن القول أبنه  ؛ملخهصة

يف  ؛ فيتمکهن املدرهس بتوظيف هذه اخلطوة من تدريس النصوص األدبيةالشعر واملسرحية والرواية
الفصول الدراسية ال سيهما املسرحية والرواية حيث يعزف املدرهسون عنهما الحتواءمها علی کمية  
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جتدر اإلشارة أبنه عملية تبسيط النص األديب وتيسريه تعتمد علی حدس کبرية من الصفحات؛ 
يتقن تنفيذها  وإن مل حيسن املدرهس ومل؛ (80: 2008)أنظر: العنهايت،  املدرهس وقدرته علی متييز املهم

احللهني تتوجب مراعاهتما يف  طعيمة يف دراسته ؛ ويعرضفيؤدي ذلک إلی نشوء النتائج العکسية
 تنفيذ خطوة تيسري النص األديب وتبسيطه کما يلي: 

 جلوهرية. اصائصه خغري األوهل: احلرص الشديد؛ کي ال يفسد التبسيط النص األديب، وحتی ال ي
ديد لکتاب، أو حتلزم لامل األصلي للمتعلهم، إما يف مرشد املعلهم الثاين: تقدمي النص األديب

   . (278: 1982)طعيمة،  املرجع الذي أخذ منه النص
 االستنتاج واملناقشة

ا حتقه إة ابلغة للدارسني اجلامعيني حيث الرغبة أبمهي یحتظ - حمرهکا   إلشباع وتعده اا  من ق هلم نوعّنه
هم تطوير مستوا یإل ا  يائّنقراءة املقرر ودراسته مما يؤدهي  یحنو االستمرار والعکوف عل دفعهمي

راسته؛  ديف  اهلرهض يعاملشکلت اليت  یالتحصيلي؛ فالطالب الراغب يشعر بقدرة يقضي هبا عل
املنشودة  هتایغا تلب نوعا  من توافق نفسي، اجتماعي ودراسي ابعتبار أنه الرغبة تلکميکما 

نات أنه عيه  لألوه السؤال عن ا . بيهنت نتائج الدراسة يف اإلجابةهايرنو إليقهق له اآلمال اليت وحت
راءة الشعر قعجبهم ال ت بينما؛ يف قراءة القصص القصرية ودراستهاالدراسة رغبة وميوال  وافرة 

صغربور أودراسة ( 168 :2016)واملسرحية ودراستهما؛ تتفق هذه النتائج مع دراسة تئودوفسکا 
ال ميکن  لروايةاءة ودراسة وابلنسبة لرغبة عينات الدراسة وعدم رغبتهم يف قرا (113: 1396) هئملوز 

اذ  يقلهون  ة الرواية ال قراءيفرغبون ينه أفراد العينة الذين ال إقرار حاسم وحازم هبذا الشأن حيث اخته
 هئغربور وزملاسة أصدر  ا جاء يفم عددا  عن الهذين يرغبون يف قراءهتا؛ ختتلف هذه النتيجة مع

 ية. ها يف الرواني بغري ية للناطقمتعلهمي اللغة الفارس یرغبة وافرة لد یواليت تشري إل (113: املصدر نفسه)
يف دراسة أنواع معوهقات الرغبة يف اإلجابة عن السؤال الثاين أظهرت نتائج جدول جمال " - 

بناء علی هذا " أنه کثريا  من عيهنات الدراسة لديهم مشکلة يف فهم الشعر وقراءته النصوص األدبية
تدريس  وننظرا  ألنه کثريا  من األساتذة يفضهلجيب أن يکون هذا األمر موضع اهتمام املدرهسني 

النصوص بعض أغلب أفراد العيهنة أبنه أبرز مشاکلهم يف قراءة  یالشعر يف الفصول الدراسية. ير 
عزوف الدارسني عن املقرهر وقلهة  یبية هي لغتها املعقهدة املشحونة ابلصناعات مما يؤدهي إلاألد

نه إحيث  بالصع یمراعاة التدرهج يف عرض النصوص من السهل ال یرغبتهم، فمن الضرور 
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مراعاة هذا اجلانب نظرا  للمواصفات اإلجيابية املرتتهبة  یالباحثني يف جمال تعليم اللغة يؤکهدون عل
النتائج  یذلک إل یالنصوص األدبية الطويلة يعز  سيوال يفضهل کثري من عينة الدراسة تدر  ه؛يعل

أبثر  یامللل والکلل واليت حتظ لهمالوقت ونشوء الراتبة وإکساب املتع ريمن هتد هيالسلبية املرتتهبة عل
ة املتعلهمني فمن املفضل تدريس القطع النثرية والشعرية بدال  من أن يتمه الفت يف تقليص رغب

: املصدر نفسه)ه ئوزملالنصوص الطويلة. تتفق هذه النتائج مع ما تبلور يف دراسة أصغر بور  سيتدر 

النصوص الطويلة،  سياملعقهدة، وتدر  للغةا یأنه احتواء النصوص األدبية عل یواليت تؤکهد عل (114
متعلهمي اللغة الفارسية  یاملتواجدة لد املعوهقاتوعدم رغبة الدارسني يف قراءة الشعر تعترب من أهمه 

للناطقني بغريها يف قراءة مادة األدب. يعترب توظيف اإلسرتاتيجيات التقليدية االعتيادية من جانب 
والرواية، والقصة قصرية واملسرحية و.. من الشعر  هايمادة األدب احلديث مبا ف سياملدرس يف تدر 

أغلب أفراد العينة أبنه  ینفورهم من تعلهم املقرهر. ير  یالطلبة مما يفضي إل أمام احلواجزمن أبرز 
بزوغ القضاای الثقافية اجملهولة يف النصوص األدبية تؤثهر مباشرة يف اخنفاض ميوهلم حنو قراءة املقرهر؛ 

لومات ثقافية عن اللغة األجنبية حيث أنه تعليمها دون خلفية ثقافية الدارسني مبع تزويدفمن املهم 
وجهات نظر الباحثني يف تعليم اللغة؛ ختتلف هذه النتائج مع ما  یحميطة أمر غري ممکن بناء عل

 ه. ئوزملجاءت يف نتيجة دراسة أصغر بور 
عزيز امللئمة لتاإلسرتاتيجيات واخلطوات ابلنسبة للسؤال األخري وضحت نتائج جدول " -

تقدمي املدرهس معلومات عامة عن  يفضهلون" أنه أفراد العيهنة حسني عملييت التعليم والتعلهمالرغبة ولت
تنمية رغبتهم وتعزيز فهمهم النصوص األدبية  یالنص األديب سياسية کانت أو أدبية مما يؤدهي إل

النصوص  یاللغوية املنوهعة علتنفيذ التدريبات  یيف السابق؛ کما يؤکهدون عل هيعما کان عل
األدبية؛ إذ أنهه يعترب جزءا  مکمل  من عملية التعلهم وال ميکن حذفه بشکل کامل حيث أنه تنفيذ 

رسوخ املادة يف ذهن املتعلهم وتطوير نشاطه وإکسابه احليوية. ولتعزيز تعلهم  یيفضي إل باتيالتدر 
 احتواءهااملعيشية و  ة الدارسنيصوص تشابه ببيئتدريس نمن الواجب وتنمية الرغبة فيه  تعلهمنيامل
أتثري  الثقافية املتعلهقة ابلنصوص ایعرض القضال أنه أواصر ثقافية بينهم وبني اللغة اهلدف، کما  یعل

فمن املهم تزويد الدارسني مبعلومات ثقافية متعلهقة  هائل يف تعزيز رغبة املتعلهمني وحتسني تعلهمهم
ا تعترب روح األدب وال قيمة جلسد بل روح.  لنصاب األديب ووصوله ملرحلة کفاية ثقافية نظرا  ألّنه

ابلنسبة الستخدام التقنيات احلديثة يف تعليم النصوص يفضهل طلبة اللغة العربية تعليم قسم من 
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کن أن يتمه هذا مي یالدراسي مبقاطع الفيديو ومساع امللفات الصوتية خارج احلصهة، بناء عل یاحملتو 
 یالتعليمي بشکل مقاطع الفيديو من جانب املدرهس وعرضها عل یإعداد وصياغة قسم من احملتو 

قسم من  یالطالب ملشاهدهتا يف املنزل؛ ابلتايل حيضر الدارس يف الصف يف حني أنهه حصل عل
 شکلتاملأفضل وحل  عابيخارج احلصهة الدراسية فتسمح له وقت القاعة الدراسية الست یاحملتو 

واملناقشة واحلوار حبيث يتحوهل مناخ احلصهة ببيئة تفاعلية حبثية. وفيما يتعلهق بقراءة النصوص 
تؤثهر إجيااب   قراءة املقرهر بشکل تعاوينأبنه کثري من عيهنة الدراسة   عتقد؛ فيمجاعيبشکل إنفراد أو 

تعزيز  یساعد الدارسني علاملدرهس تنفيذ إسرتاتيجيات ت یفينبغي عل علی رغبتهم وحتسني تعلهمهم
 تدريس النصوص املبسهطة؛ عاتقهم یأثناء دراستهم، ووضع مسؤولية التعليم عل مالتفاعل فيما بينه

النصه  همتعلهم رغبة املتعلهمني وتطوير تعزيزمن اخلطوات املهمهة اليت ميکن توظيفها يف  وامللخهصة
املدرهسني وعنايتهم حيث تعده خطوة حساسة ، جيب أن تکون هذه اخلطوة موضع اهتمام األديب

   تستلزم عقد ورشات يف تعليم کيفية تنفيذها.
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هاي ايران به بررسی رغبت دانشجويان زبان عربی در دانشگاه

 يادگیري ادبیات معاصر عربی 
 نوع مقاله: پژوهشی       

 2، سید فضل اهلل میرقادري1امین نظري تريزي

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ايران، شیراز.دانشگاه شیراز،  ،عربیاستاديار گروه زبان و ادبیات . 1

  .رازیش ران،يا ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،. استاد گروه زبان و ادبیات عربی2

 چکیده
آن  های زبانی و نقش برجستۀدرس ادبیات معاصر عربی به خاطر تأثیر چشمگیرش در پیشبرد مهارت

غبت ایش ردر ابعاد فرهنگی و فنی، در آموزش زبان بیگانه اهمیت فراوانی دارد؛ از این رو افز

د رسد؛ با توجه به این مسئله پژوهش حاضر قصدانشجویان به این واحد درسی ضروری به نظر می

 عاصر عربیمهای ایران را به یادگیری واحد درسی ادبیات دارد رغبت دانشجویان زبان عربی در دانشگاه

است و  مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی پیمایشیم( 2016بر اساس سیاهۀ تئودوفسکا )

های افتههای اصفهان و شیراز تشکیل شده است. یدانشجو پسر و دختر دانشگاه 56نمونۀ پژوهش از 

اع ادبی ا انوبپژوهش حاکی از آن است که دانشجویان زبان عربی به خواندن داستان کوتاه در مقایسه 

رس، وی مددیگر از قبیل؛ رمان و نمایشنامه رغبت زیادی دارند؛ بکارگیری راهبردهای سنتی از س

تون از عیار ارائه مهای طوالنی، ظهور مسائل فرهنگی ناشناخته در متن، رعایت نکردن متدریس متن

اهش کعاصر عربی و فراروی دانشجویان در یادگیری ادبیات م موانعترین آسان به سخت، از جمله مهم

در این درس  و یاددهی ایش رغبت دانشجویان و بهبود یادگیریرود. برای افزها به شمار میرغبت آن

با  وار داده، ا در اختیار دانشجویان قرفرهنگی وابسته به متن ادبی ر شود که مدرس اطالعاتپیشنهاد می

 های ویدیویی قبل ازبه صورت کلیپ را بخشی از محتوای تدریس استناد به راهبرد کالس معکوس

ین ارکت بدر اختیار دانشجو قرار داده شود؛ و همچنین افزایش ارتباط و مش شروع کالس در منزل

 کمل درزبانی گوناگون به عنوان بخش م اجرای تمارینیان در خوانش متون و بررسی آن، دانشجو

 شود. پیشنهاد می ، و ساده سازی و خالصه سازی متونروند یادگیری

    رغبت، سیاهۀ تئودوفسکا، ادبیات معاصر عربی، آموزش زبان عربی. ها:واژهکلید
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Abstract 
Modern Arabic literature is of great importance in teaching a foreign language, 

because it has a remarkable and tremendous impact in upgrading the four language 

skills of students, in addition to playing a distinguished role in their cultural and 

artistic aspects. It is necessary to develop the students’ desire in this subject, Based 

on this issue, the current study aims to study the desires and attitudes of Arabic 

language students in Iranian universities towards learning modern Arabic literature, 

according to the Toudovska checklist (2016 AD). study sample was limited to 56 

male and female students in the universities of Isfahan and Shiraz. Arabic language 

students have an abundant desire to read and study short stories, as is the case in 

simplified texts that are proportional to their level of scientific proficiency, 

compared to other literary genres of poetry, novel and drama; With regard to 

students’ problems in understanding literary texts and the extent of their supervision, 

the teacher’s use of traditional strategies, the teaching of long literary texts, the 

emergence of unknown cultural issues in texts, and the failure to observe gradation 

from easy to difficult in teaching literary texts are among the most important 

problems that impede the learning process. In order to develop the desire and 

enhance the understanding of the learners in the subject of modern literature, the 

study proposes to provide the students with cultural information related to the 

literary text by the teacher, and to prepare a section of the educational content in the 

form of videos and present them to the learners at home, and to enhance interaction 

among them to read and study the texts, and to implement the various language 

exercises as a part complementary in the learning process.  

Keywords: Desire, Teudovska's questionnaire, Modern Arabic literature, 

Teaching Arabic.   
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