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 ملخص البحث:

بقسم اللغة  الحظ الباحث كثرة عدد طالب السنة األولى بكلية البحرين للمعلمين الذين يودون االلتحاقلقد 

يِّ الثاني للعام العربية والدراسات اإلسالمية؛ ذلك من خالل إبداء الرغبة في االلتحاق بالقسم في الفصل الدِّراس

م.8102-8102األكاديميِّ   

العربية  راء الدراسة الحالية لمعرفة أسباب ودوافع االلتحاق بقسم اللغةإبداء الرغبة هذا دفع الباحث إلج

َم الباحث استبانة مكونة من خمسة محاور تضمنت بنًدا.63 والدراسات اإلسالمية. ولجمع المعلومات صمَّ  

عربية للغة الوزعت االستبانة على طالب السنة األولى الذين أبدوا الرغبة في االلتحاق بالقسم؛ وطالب قسم ا

طالبًا(؛ ذلك من  033والدراسات اإلسالمية الذين يدرسون حاليًا بالسنة الثانية والثالثة والرابعة)وعددهم 

 033من أفراد البحث البالغ عددهم  21( ولقد أجاب قوقل فورمخالل تصميم استبانة إليكترونيًا باستخدام)

في المائة من عدد مجتمع البحث في الفصل  2288طالبًا( من مجتمع البحث بنسبة  21وهي، عينة عشوائية)

م.8181-8102الدراسيِّ الثَّاني )  

mailto:imukhtar@uob.edu.bh
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يتعدى ؛ ولن "أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالميةاقتصر البحث عن دراسة "

 معرفة أسباب دوافع االلتحاق بأقسام أخرى كقسم اللغة اإلنجليزية أو قسم الرياضيات والعلوم. البحث

لن يتناول البحث أي أسباب ودوافع للطالب أنفسهم غير تلك التي لها عالقة بااللتحاق بقسم اللغة العربية  

 ة.والدراسات اإلسالمي

من أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي: شغف الطالب باللغة، والرغبة في صقل المهارات األدبية 

العربية، وكذلك من األسباب تعاون دكاترة القسم مع الطالب  والكتابية والرغبة في التعمق في مقررات اللغة

الطالب؛ وإمكانية تحبيب الطالب المتدرب تالميذ المرحلة االبتدائية في اللغة  توعالج أساتذة القسم لمشكال

العربية. ومن أهم توصيات الدراسة هي التفكير في طرق إبداعية تساعد الطالب المتدرب في صقل مهاراته 

، وكذلك زيادة المقررات اللغوية بصورة عامة في األدبي ة والكتابية، ومن ثم زيادة دروس النحو الوظيفيِّ

القسم، وعدم تكرار بعض المقررات، وحذف كل مقرر ال يستفيد منه الطالب. ومن التوصيات وضع شروط 

 ن.جديدة لاللتحاق بالقسم، يكون فيها مراعاة القسم والجودة وليس كثرة عدد الملتحقي

االلتحاق، أسباب، الرغبة، شغف، التَّعمق. :الكلمات المفتاحية  
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Reasons for students' enrollment in the Department of Arabic 

Language and Islamic Studies, Bahrain College of Teachers, 

University of Bahrain 2018-2019. 

Ibrahim Suleiman Ahmed Mukhtar 

 

Research Summary: 

The researcher has noticed a large number of first-year students at the Bahrain 

College of Teachers who reflect their desire to join the Department of Arabic 

Language and Islamic Studies, by expressing a desire to join the department in the 

second semester of the academic year 2018-2019. 

Expressing this desire prompted the researcher to conduct the current study to find 

out the reasons and motivations for joining the Arabic Language and Islamic 

Studies Department. To collect information, the researcher designed a 

questionnaire consisting of five axes, which included 36 items. 

The questionnaire was distributed to the first-year students who expressed the 

desire to join the department; and the students of the Arabic Language and Islamic 

Studies Department who are currently studying in the second, third and fourth year 

(and they are 166 students); There are 166 students, which is a random sample (80 
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students) of the research community, with 48.2% of the number of the research 

community in the second semester 

 

The search concentrated only on studying the 'reasons for enrolling students in the 

Department of Arabic Language and Islamic Studies'; this research didn’t 

concentrate on the reasons for joining other departments such as the English 

Language Department or the Department of Mathematics and Science. The 

research didn’t address any reasons and motivations for students themselves other 

than those(reasons) related to joining the Department of Arabic Language and 

Islamic Studies. 

Among the most important findings of the research are: the students ’passion for 

the language, the desire to sharpen literary and written skills and the desire to join 

the Arabic language courses, as well as the reasons for the department’s doctors 

collaborating with students and the department’s professors’ treatment of the 

students’ problems; Arabic. Among the most important recommendations of the 

study is to think about creative ways that help the trainee student to refine his 

literary and writing skills, and then increase the functional grammar lessons, as 

well as increase the language courses in general in the department, not to repeat 

some courses, and delete every course that students do not benefit from. One of the 

recommendations is to set new conditions for joining the department, in which 

consideration is given to the department and quality, not a large number of those 

enrolled. 

Keywords: enrollment, reasons, desire, passion, depth. 
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 المقدمة:

مان، وهي اللغة العربية لغة شرفها هللا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، حيث حفظها على مر الدهور واألز

بية في غنية بمفرداتها مقارنة باللغات األخرى. من المالحظ بصورة عامة اهتمام العالم بتدريس اللغة العر

وحتى في  تدرس اللغة العربية في الجامعات اإلسالمية؛ بلجامعاته؛ حيث افتتحت كثير من األقسام التي 

ي البلدان الجامعات غير اإلسالمية؛ وقلما نجد بلًدا ال يدرس اللغة العربية؛ فإن كان هذا حال اللغة العربية ف

 غير الناطقة بها، فقطًعا االهتمام أكثر باللغة العربية في الدول العربية.

ة م؛ وهي تتبع لجامعة البحرين ومنوط بها تخريج معلمي المرحل8112في عام كلية البحرين للمعلمين أنشئت 

بالبحرين؛ ذلك  االبتدائية)الحلقة األولى والثانية(؛ كما تسهم الكلية في تدريب معلمي جميع المراحل الدراسية

لحة صمن خالل برامج التمهن؛ ودبلوم القيادة التربوية ودبلوم التربية وغيرها من برامج تصب في م

 المجتمع.

ام المهمة في وقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين من األقس 

السنة األولى  الكلية حيث يدرس الطالب السنة التمهيدية ويدرس مقررين للغة العربية؛ ثم يدرس الطالب في

الب السنة المقرر وهو "اللغة العربية للتربويين" لجميع طمقرًرا للغة العربية والدراسة عامة أي يدرس هذا 

بية والدراسات األولى؛ وبعد السنة األولى يتخصص الطالب في السنة الثانية إما في تخصص قسم اللغة العر

 اإلسالمية، أو اللغة اإلنجليزية، أو الرياضيات والعلوم، أو نظام الفصل.

طالب ن في االلتحاق بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)ومن المالحظ ازدياد عدد الطالب الراغبي

التي حدت  السنة األولى( بكلية البحرين للمعلمين؛ ومن هنا جاء االهتمام بهذه الدراسة؛ وذلك لمعرفة األسباب

 بالطالب بااللتحاق بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)السنة الثَّانية(.
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 مشكلة البحث:

د بعد اختيار في منتصف الفصل الدراسيِّ الثاني؛ وبالتحدي-العقبة الكأداء التي تواجه طالب السنة األولى 

صه؛ هي اختيار التخصص الذي يرغب فيه كل طالب. بعض الطالب قد يكون حدد تخص –التخصصات 

يمنارات التربية وره لسويختار تخصًصا قبل ذهابه للتربية العملية األولى؛ وبعضهم اآلخر قد يختار بعد حض

ألسئلة عن العملية األولى؛ أما فريق ثالث فقد يتردد في اختيار التخصص آلخر لحظة؛ ومن ثم يبدأ في ا

تي تدفع القسم؛ من هنا جاء اإلحساس بالمشكلة؛ ومن ثم قرر الباحث إجراء الدراسة هذه حتى يعرف الدوافع ال

غبة اسات اإلسالمية. وهل هناك عوامل وأسباب أخرى غير ربالطالب لاللتحاق بقسم اللغة العربية والدر

ة الحالية الطالب تساهم في اختيار الطالب للتخصص أم ال؟ لمعرفة تلك الدوافع قرر الباحث إجراء الدراس

:وهذه هي أسئلة البحثهذه؛    

ما أسباب دوافع المعلم المتدرب نحو تخصص قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية؟ -0  

ما دور األسرة في تحفيز ابنها لاللتحاق بالقسم؟ -8  

بمقررات التَّخصص؟ما دوافع المعلم المتدرب المتعلقة  -6  

ما دوافع المعلم المتدرب المتعلقة بأعضاء القسم؟ -2  

ما طرائق التدريس التي تفضلها؟ -5  

ة؟المرحلة االبتدائي ما دوافع المعلم المتدرب المتعلقة باإلبداع في تدريس اللغة العربية في -5  

 أهداف البحث:

 تهدف الدراسة للكشف عن اتجاهات/ أسباب:

.نحو تخصص "اللغة العربية والدراسات اإلسالمية" الطالب -0  

ب.دوافع المعلم المتدر -8  

.بمقررات التَّخصصتتعلق  -6  
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تتعلق بأعضاء القسم. -2  

االبتدائية.تتعلق باإلبداع في تدريس اللغة العربية في المرحلة  -5  

 

 أهمية البحث: 

منذ الثامن من  معرفة أسباب التحاق الطالب بتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالميةلم تُْجَر دراسة عن 

 م، وهي زمن التحاق الباحث بكلية البحرين للمعلمين.8102سبتمبر 

الطالب بقسم اللغة العربية قد تساعد نتائج الدراسة الحالية في معرفة تلك األسباب التي تدفع اللتحاق 

وقد تعين المسئولين في  "؛والدراسات اإلسالمية؛ وكذلك معرفة معدالت الطالب الذين يلتحقون بالتخصص

إعادة تحديد شروط االلتحاق وتطويرها بالقسم، كما قد تعين الطالب في اإلعداد الجيد المبكر لاللتحاق بقسم 

 ة.اللغة العربية والدراسات اإلسالمي

 

  اإلطار النَّظرّي:

" إلى تعريف الدافعية" ... كل ما يخص ال2م ط 8118أشار نشواتي) فرد على ( في كتابه"علم النَّفس التربويِّ

كما بين أنواع الدوافع البايولوجية  813القيام بنشاط سلوكي ما، وتوجيه هذا النشاط نحو وجهة معينة. ص 

 واالجتماعية".

هداف هة التعليمية من حيث كونها وسيلة يمكن استخدامها في سبيل إنجاز أأهمية الدافعية تظهر من الوج

(. وفصل نظريات الدافعية االرتباطية)المثير 812ص 8، 2م ط 8118تعليمية معينة. ولقد فسر نشواتي .)

.  واالستجابة(، والنظرية المعرفية والنظرية اإلنسانية ونظرية التحليل النَّفسيِّ
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تي (. تؤكد معظم تفسيرات الدافعية ضرورة توافر بعض القوى ال2، ط8118واتي.)حسب ما أشار إليه نش

أن سلوك الفرد، تستثير نشاط الفرد وتوجيه سلوكه....كذلك حاجات الفرد لإلنجاز والنجاح تحتاج الستثارة. و

التعلم. وال بد  في محدد جزئيًا بالتوقعات واألهداف التي ينوي إنجازها. كذلك التعزيز بأنواعه المختلفه له دور

ي تحقيق من إشباع حاجات اإلنسان كاألمن واالنتماء والصداقات والتقبل واحترام الذات...؛ بيد أن الفشل ف

 تلك الحاجات يؤدي إلى إعاقة حاجات اإلنسان.

دوافع مية؛ فاللعل ما ذكرته نظريات الدافعية لها عالقة بالتحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسال

 البايلوجية)الحياتية( واالجتماعية؛ تساعد الطالب في االلتحاق بالقسم.

 

 الدِّراسات السَّابقة:

. (. اتجاهات ودوافع الطالب لتعليم اللغة الثانية في كلية التربية بالجامعة الهاشمية8102درس يوسف .)

 األتراك.أهمية الدوافع في تعلم اللغة العربية وآليات استثارتها لدى الطالب 

افة الشرائح، إن المراقبين لعملية تعليم اللغة العربية وتعلمها يهولهم اإلقبال على تعلم اللغة العربية من ك

دان كافة سيما خاصة الشباب. يا ترى، ما الدوافع التي تكون وراء هؤالء المقبِلين على تعلم العربية في البل

 البلدان المسلمة منها؟

ة للمشاعر مهمة عقلية معقدة، تختلط فيها المشاعر واألهداف والدوافع، والدوافع هي المحركإن تعلم اللغة يعد 

ة يعد واالتجاهات، والمشاعر واالتجاهات هي المحركة لعملية التعلم؛ ألن وراء كل تحرك دافعاً، وتعلم اللغ

لتعلم اللغة.تحركاً. من هنا تأتي أهمية الدوافع في تعلم اللغات ألنها هي القوة الدافعية   
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(. معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص في جامعة 8102دراسة أبو جبين وجرادات .) 

جامعة  هدفت هذه الدراسة إلى تعرف معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص فيالخليل. 

 لت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:وبالتحديد حاو لطلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة  الخليل

أهم معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص من فئة البكالوريوس؟ وتفرعت منه أسئلة 

 ت.الدراسة الس

أما فرضيات الدراسة فتكونت من ست فرضيات نجملها كاآلتي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين معوقات دراسة اللغة العربية كما يراها طلبة التخصص وبين متغيرات الدراسة  α = 0.05المستوى )

باللغة االنجليزية، ومعدله في  :العمر، والجنس ،ومكان السكن، ومستوى السنة الدراسية، ومعرفة الطالب 

 الثانوية.

، وطّورا استبانة لجمع البيانات، وتم التحقق من صدقها وثباتها بالطرق  استخدم الباحثان المنهج الوصفيِّ

( وهذا المعامل يعد مقبوال 268الفا).،  التربوية واإلحصائية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات كرونباخ

في جامعة الخليل)   في مثل هذه األبحاث وتكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة تخصص اللغة العربية

( طالبا وطالبة وهم عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة 32عددهم )مستوى سنة ثانية وثالثة ورابعة( والبالغ 

 إلى النتائج اآلتية:

(.يليها 8822تأتي المعوقات المتعلقة بالمجتمع في المقام األول حيث بلغت النسبة الكلية للمتوسطات ) 

مة والتعليمات ) (. ثم األنظ8880المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس، وطرق التدريس بنسبة متساوية ) 

 ( ثم المساق المقرر8802

(.أما فيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  8816( ، وأدناها المعوقات المتعلقة بالطالب ) 8805) 

( بين معوقات دراسة  α = 0.05فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )

طلبة التخصص وبين متغيرات الدراسة :العمر، والجنس ،ومكان السكن، ومستوى اللغة العربية كما يراها 

باللغة اإلنجليزية، ومعدله في الثانوية. وبناء على تلك النتائج خرجت  السنة الدراسية، ومعرفة الطالب 

 الدراسة بتوصيات ومقترحات لعلها تسهم في حل هذه اإلشكالية.
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، فقد طلبة قسم التربية بجامعة الحصن نحو تخصص اللغة العربية(. اتجاهات 8102درس حسب النبي .)

 أشار الباحث في عرضه لمشكلة بحثه:

إيماناً من الباحث بأهمية اتجاهات طلبة قسم التربية نحو تخصص اللغة العربية، وكذلك الدوافع الكامنة وراء 

بة في مجال تعليم اللغة اختيار التخصص والتي يجب أن تكون خالصة من أية عوامل أخرى غير الرغ

العربية؛ فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما اتجاهات طلبة قسم التربية بجامعة 

ما اتجاهات  -0 :الحصن نحو تخصص اللغة العربية؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ما اتجاهات طالب قسم التربية بجامعة  -8طالبات قسم التربية بجامعة الحصن نحو تخصص اللغة العربية؟ 

ما الفرق بين اتجاهات الطالب والطالبات بقسم التربية في جامعة -6الحصن نحو تخصص اللغة العربية؟ 

ء اختيار طالبات قسم التربية بجامعة الحصن ما الدوافع الكامنة ورا -2الحصن نحو تخصص اللغة العر بية؟ 

ما الدوافع الكامنة وراء اختيار طالب قسم التربية بجامعة الحصن لتخصص اللغة  -5لتخصص اللغة العربية؟ 

الفرق بين الدوافع الكامنة وراء اختيار الطالب والطالبات بقسم التربية لتخصص اللغة العربية؟  -3العربية؟ 

يجابية نحو تخصص إلتجاهات اااليمكن أن يقوم به قسم التربية في جامعة الحصن لتعزيز ما الدور الذي  -2

  اللغة العربية؟

أسفر البحث الحالي عن عدد من التوصيات التي يمكن من خاللها دعم اتجاهات الطلبة نحو قسم التربية 

والتي يمكن تناولها على  تخصص اللغة العربية، وكذلك دعم الدوافع الكامنة وراء اختيار هذا التخصص،

التأكيد على دور الحكومات والمؤسسات الوطنية في دعم اللغة العربية من خالل المبادرات  -0:النحو التالي

 .مارات باعتبار اللغةاإلالتي تسهم في حمايتها وتعزيز مكانتها، والتي منها قرار مجلس الوزراء بدولة 

العمل على تغيير نظرة المجتمع  -8من شأنه التمكين للغة العربية والعربية اللغة الرسمية للمراسالت، فهذا 

، وبالتالي فهو  لمعلم اللغة العربية، وذلك من خالل إبراز قيمته كمعلم للغة القرآن والتراث العربي واإلسالميِّ

العربية العمل على توفير فرص عمل ذات رواتب مجزية لمعلم اللغة  -6 .يسهم في تأصيل الهوية لدى أبنائنا

 العمل على توفير اتجاهات إيجابية مبكرة نحو اللغة العربية  -2 .تعمل على دعم دوافعه الللتحاق بالتخصص
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اتجاهات الطالب نحو اللغة العربية بمركز اللغات (. 8102درس أحمد، و عمر، وعابدين، وعبد هللا .)

لذي أقامه قسم ع المؤتمر الرابع للغة العربية ا. ورقة نشرت بكتاب وقائبالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

 اللغة العربية بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اتجاه الطالب نحو تعليم اللغة العربية بمركز اللغات بالجامعة اإلسالمية 

العوامل التي قد تساعد في تعليم اللغة العربية، والعوامل التي تقف في طريق العالمية بماليزيا، ومعرفة 

تعليم اللغة العربية واالستفادة من تعليمها وتعلمها ونجاح الطالب فيها. وتدرس الدراسة مدى مناسبة كتب 

انة مكونة اللغة العربية للطالب. لجمع المعلومات اتخذت الدراسة من االستبانة أداة رئيسة. ووزعت استب

محاور وهي المعلومات الشخصية، والدافعية، والكتاب، وطريقة التدريس ومدة التدريس  ةمن من خمس

بنًدا وزعت على أربعة وتسعين طالبًا من مختلف الكليات بالمجمع الرئيس  85وهذه المحاور تتكون من 

حثين تناولت اتجاهات طالب ، أهمية الدراسة تنبع من أنه لم تكن هناك دراسة حسب علم البا"بقمباك"

المركز نحو تعليم اللغة العربية. وتوصلت الدراسة إلى أن للطالب اتجاه إيجابي نحو اللغة العربية، 

طالب رغبة في االتصال باألصدقاء باللغة العربية، ودراسة اللغة العربية ليس فقط ألنها متطلب ولل

، ثمَّ مواصلة دراستها.كذلك أظهرت الدراسة دور المعلم في ترغيب الطالب في تعليم اللغة  جامعيِّ

 العربية. ويرى الطالب االستفادة من اللغة العربية في السياحة والعمل.

ن المسئولين في لعل نتائج الدراسة قد تساعد في تحسين وضع الطالب من حيث دراسة اللغة العربية، وقد تُعي 

لغة العربية في رها، كما تعين الطالب في االستفادة ِمن الإعادة التخطيط لتعليم اللغة العربية للناطقين بغي

 ميادين العمل.

م(. دافعية تعلم اللغة العربية االتصالية لدى طلبة مرحلة التمهيدي بجامعة 8100راسة سامة، وعبد هللا .)د

ووضع  : دراسة حالة، أجريت الدراسة لمعرفة مستوى الدافعية عند الطلبة،العلوم اإلسالمية الماليزية

المقترحات المناسبة وفق النتائج. ومن أسئلة البحث ما هي دافعية التعلم؟ وما هو أثرها على التحصيل 

؟  التعليميِّ
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، بالدراسة المكتبية وجمع المعلومات الميدانية في الجانب التطبيقي  اعتمد الباحثاِن المنهج الوصفيِّ التحليليِّ

ووزعت االستبانة على خمسين طالباً من طلبة التمهيديِّ باعتبارهم  عبر تصميم استبانة تعالج المحاور آنفاً،

في بداية الحياة الجامعية وفي مرحلة انتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية. ويتكون هذا البحث 

ل ناقش اإلطار النظري لمفهوم الدافعية، وأهميتها، ووظائفه ا، فيما من مقدمة وثالثة فصول، فالفصل األوَّ

ركز الفصل الثاني في العناصر التي تسهم في دافعية التعلم لدى الطلبة، ثمَّ يأتي الفصل الثالث لبيان الجانب 

 ت.التطبيقيِّ لمعرفة مستوى دافعية طلبة التمهيديِّ ثم الخاتمة والتوصيا

َم الباحثان استبانة تحتوي على سبعة محاور وهي، الدافعية، والطالب، وأسرته، وزمالئه، والمعلم،  صمَّ

والكتب المقررة، والبيئة المدرسية والمستقبل. ولكل محور أسئلة لإلجابة باستخدام لكتر المكون من خمس 

طالٍب وطالبٍة  83درجات وهي )ضعيف جداً، ضعيف، وغير متأكد، قوي، وأقوى(، ووزعت االستبانة على 

من  % 0582من الطب،  % 3288تلفة كان طالبة من تخصصات مخ 5682طالباً، و 2388في المركز وهي 

درسوا اللغة العربية في  %2880طب األسنان والعلوم وهم حملة الشهادة الثانوية. و %282االقتصاد، و

 المدارس الثانوية لمدة تزيد عن خمس سنواٍت.

درجة وهي لمقياس متوسط الدافعية، حصل محور المعلم على أعلى  اوتوصلت الدراسة إلى نتائج منها استنادً 

يليه محور المستقبل والزمالء، وهكذا حتى جاء محور األسرة أدنى درجة من بين جميع المحاور  28261%

. ويتضح من هذا أنَّ جميع المحاور تحت مقياس مستوى الدافعية قوي لدى الطالب والطالبات وإن 68225%

 كانت متفاوتة.

األمور إلى ضرورة معرفة مستوى دافعية التعلم  ومن توصيات الدراسة ضرورة توجيه المحاضرين وأولياء

لدى الطالب، والعمل على تنميتها وتعزيزها لما لها من دوٍر هاٍم في تأثير على جميع األنشطة التعليمية. 

واالهتمام بإعداد وتدريب المعلمين وتصميم برامج تدريب المعلمين على استراتيجيات تكفل تحويل المعلم من 

 مصمم للمنهج.  ُمنفذ للمنهج إلى
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(. اتجاهات الطالب نحو استخدام اللغة العربية في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة 8100خاساواني .)درست 

. وهدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات الطالب نحو استخدام اللغة أجنبية في جامعة اليرموك في األردن

اللغات في جامعة اليرموك في األردن. وتركزت بمركز   العربية في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية

الدراسة في عوامل ومتغيرات الجنس، مستوى الدراسة، وطالقة الطالب في اللغة اإلنجليزية. واستخدمت 

طالبًا من الطالب الذين التحقوا بمقرر اللغة اإلنجليزية )المتطلب  813الباحثة استبياناً ووزعته على 

(، والذي تقوم بتد ريسه. واستخدمت الباحثة مقياس)لكتر( أداة ريئسة لجمع المعلومات عن اتجاهات الجامعيِّ

 ة.الطالب نحو استخدام اللغة العربية في تدريس اللغة اإلنجليزي

وتشير نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطالب نحو استخدام اللغة العربية في تدريس اللغة اإلنجليزية عموماً 

وارق مهمة ذلك لطالقة الطالب في اللغة اإلنجليزية، وعموماً الطالب الضعاف هم إيجابي، غير أنَّ هناك ف

الذين يميلون للتدريس والشرح باللغة العربية، ولهم رغبة شديدة في ذلك. وفي ضوء هذه النتائج، تقترح 

العربية في الدراسة أن على معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية أال يكون عندهم نفور من استخدام اللغة 

 تدريس اللغة اإلنجليزية، ويجب أن ينظر إليه أنه مهم لفهم الطالب الضعاِف. 

 

(. في جريدة الخليج عن حال اللغة العربية بين وسط أبنائها 8101في تحقيق أجرته عادل، هديل .)

 بعنوان" اللغة العربية تنطق بآالمها في جامعة اإلمارات.

 8101-8112جامعة اإلمارات إن عدد طالبه المستجدين في العام الدراسي قول واقع قسم اللغة العربية في 

خمس طالبات فقط، ولم يلتحق به أي طالب جديد من الذكور في هذا العام، وأن عدد طالب القسم عموماً ال 

في  يتجاوز سبعة وخمسين طالباً منهم ثالثة ذكور فقط. وإذا لم يزد عدد طالب القسم، سيكون مهدداً باإلغالق

األعوام المقبلة ونتوقف عن تزويد المجتمع بخريجين للعمل في مجاالت تعليم اللغة العربية، ليس بسبب عجز 

 ولكن لعدم إقبال الطلبة والطالبات عليه وخلو متطلبات الجامعة من أي مساق للغة العربية. ،القسم نفسه
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. في كلية التربية بالجامعة الهاشمية الثانية(. اتجاهات ودوافع الطالب لتعليم اللغة 8112درس أوبيدات.)

وِمن أهداف هذه الدراسة هو الكشف عن اتجاهات الطالب الماليزيين نحو اللغة العربية وتأثيرها على اللغة 

تهدف إلى الكشف عن اتجاهاتهم نحو العوامل التي تؤثر على قرارهم  ااألولى وثقافة الهوية. وهي أيضً 

عن ذلك تهدف الدراسة أيضاً إلى الكشف عن اتجاهات الطالب نحو المواد التي لدراسة العربية، فضالً 

 ة.يدرسونها لتعليم هذه اللغة العربي

( طالبًا وطالبة من الجامعات في السنوات األولى، والثانية، والثالثة، 015وتكونت عينة الدراسة من )

( عنصراً، 62ته، وهذا االستبيان يتكون من )والرابعة. واستخدم الباحث االستبيان أداة رئيسة لجمع معلوما

وأظهرت النتائج أن الطالب أكثر ميالً إلى الثنائية اللغوية، وهم أيضاً أكثر ميالً إلى دراسة اللغة العربية كلغة 

ثانية. وأشار إلى أنَّ هناك عوامل عدَّة جعلت الطالب يدرسون العربية. فضالً عن ذلك أظهرت نتائج الدراسة 

ليس هناك فروق جوهرية، في إجابات الطالب على مستوى عامل الجنس وطالقة اآلباء في اللغة  إلى أنه

العربية ومستوى الدراسة، غير أنه أظهروا اختالفات جوهرية وظاهرة في درجات المعدل العام في نوعية 

 العربية.الدافعية من خالل االستبانة، وأخيراً أظهر الطالب اتجاهات إيجابية نحو مواد اللغة 

 

( اتجاهات طالب شعب اللغة العربية نحو تخصصات اللغة العربية 8118أبو مصطفى، وعاشور )درس 

، وذلك للتعرف على الفروق المعنوية في اتجاهات الطالب نحو الفرعية في جامعتي األقصى واإلسالمية

 ، والمعدل التراكمي العام، والشعب التخصصات الفرعية تبعاً للمتغيرات التالية: الجنس، والمستوى الدراسيِّ

 الدراسية موضع الدراسة.

( طالبًا وطالبة من طالب المستوى الثالث والرابع في جامعتي األقصى 031وتألفت عينة الدراسة من )

(، واختبار)ت(، وتحليل التباين األحادي، واختبار "توكي" للتعرف 8واإلسالمية بغزة. واستخدم اختبار)ك

لمتوسطات لبيان الفروق لصالح أي متغير. واستخدم مقياس اتجاهات طالب شعب اللغة على الفروق بين ا

 العربية نحو تخصصات اللغة العربية الفرعية في جامعتي األقصى واإلسالمية.
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أظهرت الدراسة أن هناك اتجاهاً إيجابياً نحو تخصصات اللغة العربية الفرعية في جامعتي األقصى 

ب اللغة العربية. كما أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية بين واإلسالمية لدى طالب شع

اتجاهات الطالب نحو كل من التخصصات األدبية والنقدية، واللغوية، والدرجة الكلية للمقياس تبعاً لمتغيرات: 

وجد فروق ذات والشعب الرئيسة. كما أظهرت الدراسة أنه ال ت-الثالث والرابع -الجنس، والمستوى الدراسي

دالة إحصائية بين اتجاهات طالب ُشَعب اللغة العربية الحاصلين على معدالت تراكمية ممتاز، جيد جداً، 

 وجيد، نحو كل التخصصات األدبية، والنقدية، واللغوية.

في حين أظهرت الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين اتجاهات الطالب الحاصلين على معدالت تراكمية 

 متاز، جيد نحو الدرجة الكلية لمقياس موضع الدراسة، لصالح الطالب الحاصلين على معدل تراكميِّ ممتاز.م

 

، ومن أهداف ( دوافع الكبار لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبيَّة بمعهد الخرطوم الدَّولي0221دراسة الزبيديِّ )

مي اللغة العربية الثانية من غير الناطقين بها، البحث التعرف على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه متعل

والتعرف على خصائص الكبار من غير الناطقين بها، وميولهم واتجاهاتهم، وأخذ عينة من جنسيات متعددة 

كالفرنسية واألمريكية واإلنجليزية واإلسبانية واألثيوبية واليابانية واأللمانية والنمساوية. وتناول في الباب 

فع وأنواعها والوظائف التي تقوم بها، والبحث عن عالقة هذه ودورها في عملية التعلم وصلتها الثاني الدوا

بالمنهج. وفي الباب الثالث تحدث عن األسس النظرية لبناء وتصميم االستبيان وتحليله والنتائج العامة. وأشار 

ة اإلنجليزية لكي يفهمها المتعلمون، الباحث إلى أنَّ أسئلة استبيانه كانت واضحة وبسيطة ثمَّ ترجمت إلى اللغ

 وأشار إلى عملية تصميم وتفريغ اإلجابات واإلحصاء واستخراج النتائج.

وتوصلت دراسة الباحث إلى النتائج التالية وهي الحاجة إلى الفهم أي فهم ما يقال ُوينطق من قِبل الناطقين 

العربّي، والحاجة إلى القراءة والحاجة إلى بالعربية لكي يتم التفاهم، والحاجة إلى االتصال بالمجتمع 

، وأهداف  االستماع. وكانت من أهداف دراسة المتعلمين أيضاً الهدف التعليميِّ واللغوّي واالقتصاديِّ والدينيِّ

  دبلوماسيَّة. ويوصي الباحث ببناء وحدات على ضوء أهداف ومتطلبات الدارسين.
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؛ ساعدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في وضع أهداف سَّابقةالدراسات الاستفادت الدراسة الحالية من 

 الدراسة. وتلكم الدراسات أعانت الباحث في تصميم منهج البحث وتصميم أدوات البحث وخاصة االستبانة.

 أدوات البحث:

 تحليل المعلومات:

االستبانة؛ فقد كان التحليل ( لتحليل معلومات قوقل فورماستخدمت الدراسة الحالية البرامج اإلليكترونية)

 إليكترونيًا ورصد المتوسط الحسابيِّ واالنحراف المعياريِّ لكل بند في كل محور.

 

 مجتمع الدراسة:

سينحصر هذا البحُث على مجتمع الدراسة وهو طالب السنة األولى في الفصل الدراسي الثاني الذين تم قبولهم 

كذلك طالب قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية أي طالب  بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية،

 السنة الثانية والثالثة والرابعة؛ والجدول التالي يوضح ذلك:

 ( عدد طالب تخصص اللغة العربية)بما فيهم السنة األولى(0جدول رقم )

 عددة الطالب طالب السنة الرقم

 33 الفصل الدراسي القادماألولى الذين تم قبولهم بالقسم للدراسة في  0

 52 83+ 82الثانية بالقسم  8

 83 الثالثة بالقسم. 2

 88 الرابعة بالقسم. 2

 033 المجموع 
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  عينة الدراسة:

( طالبًا من طالب السنة األولى الذين تم قبولهم بقسم اللغة العربية 21اختار الباحث عينة البحث بعدد )

قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)السنة الثانية والثالثة والرابعة(. والدراسات اإلسالمية؛ وكذلك طالب 

في المائة؛ وهي نسبة أكثر من ثالثين في المائة؛ مما يساهم  2288ونسبة العينة إلى مجتمع الدراسة تساوي 

 في تعميم نتائج الدراسة بالنسبة لطالب اللغة العربية في كلية البحرين للمعلمين.

 لبحث:أدوات ا

إلجراء هذا البحث ُجمعت المعلومات من خالل تصميم استبانة؛ والذي من المتوقع أن يتبين نتائج هذا البحث 

 االستبانةسيستخدم الباحث استبانة تتضمن خمسة  .دوافع التحاق الطالب بالقسم

 االستبانة

 :أسباب تتعلق ب؛ وهذه المحاور هي لها عالقة بأسئلة البحث علّها تجيب عن أسئلة البحث 

 المعلم المتدرب لاللتحاق بتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. 

 تحفيز األسرة واألصدقاء للمعلم المتدرب لاللتحاق بالتخصص.  

 أعضاء القسم. 

 طرائق التدريس.  

 .إبداع المعلم المتدرب مستقباًل   

 أدوات جمع البيانات: -ج

أداة رئيسة لجمع المعلومات؛ واستخدمت االستبانة  االستبانةاستخدمت هذه الدراسة المسحيّة 

، وخمسة اختيارات وهي أوافق بشدة، وأوافق، ومحايد، وال أوافق ، وال أوافق بشدة، "مقياس"لكيرت

 من المجتمع(؛ 2288استبانة )بواقع % 21طالبًا(، بيد أنه رجع منها  033ووزعت على مجتمع البحث وهو)
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والمحاور هي: المحور  بنًدا(، 63وعدد فقرات االستبانة )ن خمسة محاور )مجاالت( واالستبانة مكونة م 

، وعدد بنود أسباب تتعلق بالمعلم المتدرب لاللتحاق بتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالميةاألول هو 

والدراسات أسباب تتعلق بمقررات تخصص اللغة العربية هذا المحور هو عشرة  بنود. المحور الثَّاني هو 

أسباب تتعلق بتحفيز األسرة ، وعدد بنود هذا المحور هو ثمانية بنود. المحور الثَالث هو عن اإلسالمية

وعدد بنود هذا المحور هو أحد عشر بنًدا. المحور الرابع هو  واألصدقاء للمعلم المتدرب لاللتحاق بالتخصص

إبداع المعلم المتدرب ود. المحور الخامس هو عن ، وعدد بنود هذا المحور هو أربعة بنطرائق التَّدريس.عن 

 ، وعدد بنود هذا المحور هما بندان اثنان، والمحاور يوضح الجدول التالي، وهي:مستقبالا 

 (: محاور االستبانة:8جدول رقم )

 عدد البنود أرقام البنود اسم المحور ترتيب المحور

اللغة أسباب تتعلق بالمعلم المتدرب لاللتحاق بتخصص  األول

 .العربية والدراسات اإلسالمية

0-01 01 

أسباب تتعلق بمقررات تخصص اللغة العربية والدراسات  الثاني

 اإلسالمية.

00-02 2 

أسباب تتعلق بتحفيز األسرة واألصدقاء للمعلم المتدرب  الثالث

 لاللتحاق بالتخصص.

02-82 00 

 2 22-21 طرائق التَّدريس. الرابع

 8 22-22 المعلم المتدرب مستقبالا.إبداع  الخامس

 22  مجموع البنود 

في كلية البحرين  أصحاب االختصاص في موضوع االستبانة اثنين منالختبار صدق االستبانة عرضت على 

، وذلك للكشف عما يكون في تصميم االستبانة من قصور وأخطاء علميَّة، أو منهجية تؤثر في للمعلمين

االستبانة. فأرسلت هذه االستبانة لدكتورين في كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين موضوعية وصدق 

للتعرف على المفردات الصعبة، ومدى مناسبة لغة االستبانة للطالب المفحوصين؛ ومدى مناسبة فقرات 

غة االستبانة، االستبانة لجمع المعلومات لإلجابة عن أسئلة البحث. ولقد علق الدكاترة الكرام على موضوع ل

على فقرات االستبانة من حيث الترتيب. أجرى الباحث التعديالت المناسبة من تحرير للغة،  اوعلقوا أيضً 

 وترتيب لفقرات االستبانة، كّل حسب محورها، وحذف بعض الفقرات وإضافة ثالث فقرات.
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ين، ذلك لمعرفة مدى مناسبة لغة وكذلك تَمَّ إعطائها ألربعة طالٍب من كلية البحرين للمعلمين بجامعة البحر 

االستبانة لهم، ومدى مناسبة فقرات االستبانة لهم. وأبدى الطالب بعض المالحظات من غموض في بعض 

فقرات االستبانة؛ ومن ثّم تصحيح الفقرات الغامضة؛ وتسهيل لغة تلك الفقرات حتى تتناسب االستبانة مع 

 الطالب.

 النتائج -

اإلسالمية  أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراساتجل الوقوف على لقد أجري هذا البحث من أ

أدناه النتائج التي توصل إليها البحث من خالل م. 8102 -8102بكلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين 

 تحليل بنود االستبانة:

بتخصص اللغة العربية والدراسات أسباب تتعلق بالمعلم المتدرب لاللتحاق (: المحور األول: 2جدول رقم )

 اإلسالمية:

االنحراف 

 المعياريِّ 

 البند المتوسط الحسابيِّ 

 .شغفي باللغة العربية .0 4.48 0.71

 رغبتي في التعمق في مقررات اللغة العربية. .8 4.23 0.90

 الرغبة في مواصلة الدراسات العليا في هذا التخصص. .6 3.71 1.08

 الجيدة.قدرتي اللغوية  .2 4.03 0.93

 اهتمامي بالشعر. .5 3.85 1.08

 اهتمامي بالقراءة. .3 4.24 0.89

 .حبي لألعمال األدبية .2 4.13 0.80

 رغبتي في صقل مهاراتي الكتابية. .2 4.39 0.89

 .رغبتي في صقل مهاراتي األدبية .2 4.40 0.88
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 أشعر بمتعة أثناء دراستي للغة العربية. .01 4.26 0.99

 

" جاء في المرتبة شغفي باللغة العربية( نالحظ أن بند "6رقم )كما هو اضح من خالل الجدول 

؛ وهذا يدل داللة واضجة على عشق الطالب لتخصص اللغة العربية 2:22األولى بمتوسط حسابيِّ 

حيح. و هذا البند  والدراسات اإلسالمية؛ وعلينا في القسم استثمار هذا الشغف والتعطش وتوجيهه التوجيه الصَّ

" ويدعم في رغبتي في صقل مهاراتي األدبيةوهو " 2:21لثاني في المرتبة بمتوسط حسابيِّ يدعمه البند ا

؛ هذا أعتقد في القسم علينا 2:62" بمتوسط حسابيِّ رغبتي في صقل مهاراتي الكتابيةالمرتبة الثالثة وهو "

الميذ المرحلة تن تزويد الطالب بأنشطة نوعية ومتعددة لتروي عطش الطالب في األدب والكتابة؛ وخاصة أ

 االبتدائية يميلون ألدب األطفال.

ابعة جاء بند "  ؛ 2:83"، بمتوسط حسابيِّ أشعر بمتعة أثناء دراستي للغة العربيةفي المرتبة الرَّ

ولعلَّ هذا مؤشر جيد فطالما هناك متعة من دراسة اللغة العربية؛ بالتالي علينا االستفادة من هذا الجاتب 

الرغبة ثمَّ صقل الطالب بالمهارات اللغوية. يالحظ أن البند الخاص بالدراسات العليا وهو" اإليجابّي؛ ومن 

؛ 6:20" جاء في المرتبة األخيرة)العاشرة( بمتوسط حسابيِّ في مواصلة الدراسات العليا في هذا التخصص

أسباب عدة منها، وكما هو متعارف عليه ليس كل الطالب لهم رغبة في الدراسات العليا؛ وقد تكون هناك 

مصاريف الدراسة أو مدة العقد مع الوزارة)الخمس سنوات(؛ وقد تكون هناك أسباب أخرى خاصة بالطالب 

 المتدرب تمنعه من مواصلة دراسته.

 أسباب تتعلق بمقررات تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:(: المحور الثَّاني 2جدول رقم )

المتوسط  االنحراف المعياريِّ 

 الحسابيِّ 

 البند

 .أعتقد أنَّ بعض المقررات مناسبة لي .00 4.24 0.83

 لغة تدريس معظم المقررات في التخصص هي اللغة العربية. .08 4.04 1.15

 يكاد ينعدم تدريس مقررات في التخصص باللغة اإلنجليزية. .06 3.19 1.35
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 .صعوبة فهم بعض المقررات باللغة اإلنجليزية .02 3.13 1.42

 .مرونة اللغة العربية في استخدامها .05 4.23 0.86

 .مواكبة اللغة العربية للعصر .03 3.85 1.03

 .إمكانية اشتقاق كلمات عدة من )الجذر الواحد( .02 4.14 1.03

رف واللغويات......( .02 4.03 1.07  .تعدد فروع اللغة العربية مثل)النحو واألدب والصَّ

 

؛ ومن ثمَّ هذا 2:82"؛ بمتوسط حسابيِّ المقررات مناسبة ليأعتقد أنَّ بعض جاء في المرتبة األولى بند" 

يحتاج لتكثيف في برامج التوعية للطالب حتى يعرف كل طالب عن مقررات الكلية؛ ومن ثمَّ يقرر التخصص 

الذي يرغب فيه؛ وفي قسمنا فعلينا إقامة ورش عمل ومحاضرات تعريفية بمقررات القسم؛ خاصة لطالب 

"؛ مرونة اللغة العربيةبند"  86: 2سنة األولى. وجاء في المرتبة الثانية بمتوسط حسابيِّ السنة التمهيدية وال

وهذا واضح من خالل االشتقاق أي اشتقاق كلمات جديدة من جذر واحد. وهذا ما يؤكده البند الذي احتل 

"؛ وهذا ما تشير احد(إمكانية اشتقاق كلمات عدة من )الجذر الووهو"  2:02المرتبة الثالثة بمتوسط حسابيِّ  

الة" فتدل على ثالَّجة؛ كذلك صيغة فَُعال تدل على المرض مثل ُزكام  له صيغ اللغة العربية فمثاُل صيغة "فَعَّ

وهكذا؛ فيمكن اشتقاق وتوليد أسماء عدة؛ وخاصة نحن في عصر التقنية فكل يوم تظهر تقنية وآلة جديدة؛ لذا 

لغة تدريس معظم لعله من أقوى األسباب الختيار التخصص هو "حري بنا أن نستخدم لغتنا المطواعة. و

؛ وهذا ما 2:12"؛ والذي جاء في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابيِّ المقررات في التخصص هي اللغة العربية

يكاد ينعدم تدريس مقررات في التخصص يجعل الطالب يلتحقون بالقسم؛ ولعل هناك بند يدعم هذا وهو" 

؛ فرغم أنه جاء في المرتبة السابعة، ولكن  بعض الطالب يخشى تدريس الطالب باللغة ية"باللغة اإلنجليز

رف اإلنجليزية. في المرتبة الخامسة جاء بند "  تعدد فروع اللغة العربية مثل)النحو واألدب والصَّ

ن المتعطشة  ؛ فتعدد فروع اللغة العربية يشبع رغبات المتعلمي2:16."  بمتوسط حسابيِّ .....(واللغويات.

"؛ بمتوسط حسابيِّ مواكبة اللغة العربية للعصر لالرتواء باللغة العربية. في المرتبة السادسة جاء بند "

رف يعتقد الطالب أن اللغة العربية مواكبتها للعصر ليست عظيمة جًدا؛ 6:25 ؛ ولعل نسبة لقلة مقررات الصَّ

 .تكون قاصرة إن شاء هللا أبًدا فاللغة العربية لم تكن قاصرة عن مواكبة العصر، ولن
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 تتعلق بتحفيز األسرة واألصدقاء للمعلم المتدرب لاللتحاق بالتخصص: المحور الثَّالثأسباب (: 2جدول رقم )

االنحراف 

 المعياريِّ 

 البند المتوسط الحسابيِّ 

 .أعيش في بيئة عائلية تحب اللغة العربية .02 3.71 1.25

 العربية الفصيحة في البيِت.تستخدم أسرتي اللغة  .81 2.18 1.21

 شجعتني أسرتي لاللتحاق بهذا التخصص. .80 3.75 1.18

 .أصدقائي لم شجعوني لاللتحاق بالتخصص .88 2.95 1.25

 .بعض أصدقائي يسخر من التحاقي بالتخصص .86 2.49 1.37

جاء في المرتبة (؛ بيد أنه 2من خال مالحظات الجدول السَّايق يالحظ أنه ال يوجد بند من البنود تحصل على )

؛ وهذا يدل على تفهم 6:25" بمتوسط حسابيِّ هو شجعتني أسرتي لاللتحاق بهذا التخصصاألولى بند "

األسرة لدور اللغة العربية؛ فقطًعا هي لغة األجداد والتراث؛ وكما قيل " كل فتاة بأبيها معجبة" فكل إنسان 

أعيش في بيئة لبند يدعمه البند الثاني في الرتبة وهو" وكل أمة عليه/ عليها االعتزاز باللغة العربية. وهذا ا

؛ أيًضا هذا يوضح اعتزاز األسر باللغة العربية؛ فإن لم 6:20"؛ بمتوسط حسابيِّ عائلية تحب اللغة العربية

لثة تعتز األسرة باللغة العربية؛ فبالتالي ال نتوقع أن تشجع ابنها على دراسة اللغة العربية. وجاء في المرتبة الثا

؛ فالبد من المعلم المتدرب أن تكون 8:25" بمتوسط حسابيِّ أصدقائي لم يشجعوني لاللتحاق بالتخصصبند" 

 8:22له شخصية قوية وعين ثاقبة؛ وال يتأثر كثيًرا بآراء غيره. وجاء في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابيِّ 

تأثير األصدقاء؛ بالتالي نحترم "؛ كل ذلك يدل على بعض أصدقائي يسخر من التحاقي بالتخصص بند"

األصدقاء ولكن ال بد من االحترام المتبادل واحترام الخصوصية، فلكل قدرة ورغبة. أما في المرتبة األخير 

" وهذا 02: 8"؛ بمتوسط حسابيِّ تستخدم أسرتي اللغة العربية الفصيحة في البيت   لهذا المحور جاء البند"

وأحيانًا الرسمي نستخدم لهجاتنا؛ نعم معظم لهجاتنا تحتوي على واضح في جميع تواصلنا غير الرسمي 

كلمات عربية فصيحة، كما أشار أحد المجيبين؛ لكن يمكننا تطوير اللغة العربية من خالل وضع قواعد 

 ة.صارمة تؤكد االلتزام باللغة العربية الفصيحة عند المعامالت الرسمي
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ابع: أساب تتعلق بأعضاء القسم: (: المحور6جدول رقم )  الرَّ

االنحراف 

 المعياريِّ 

المتوسط 

 الحسابيِّ 

 البند

 .تعاون دكاترة القسم مع الطالب .82 4.18 1.06

 قرب دكاترة القسم من الطالب)تعاملهم وتفهمهم لمشاكل الطالب(. .85 4.13 1.07

 جذب دكاترة القسم للطالب لالتحاق بالتخصص. .83 3.78 1.18

 .مساعدة دكاترة القسم في حل مشكالت الطالب .82 3.76 1.15

 تحفيز دكاترة القسم للطالب. .82 4.03 1.09

 دكتور المقرر هو ميسر للعملية التعليمية. .82 3.97 1.06

 

؛ ولعل هذا مؤشر جيد 2:02" متوسط  سابيِّ تعاون دكاترة القسم مع الطالبجاء في المرتبة األولى البند " 

تعاملهم وتفهمهم الطالب؛ ويدعم هذا البند بند" قرب دكاترة القسم من الطالب)وله تأثير كبير في نفوس 

، ومن ثم إن لم يكن هناك تقارب بين الدكاترة والطالب، فلن 2:06(، بمتوسط حسابيِّ لمشاكل الطالب

ط "؛ بمتوستحفيز دكاترة القسم للطالبيستطيع الدكاترة مساعدة الطالب. وجاء في المرتبة الثالثة بند" 

، فيعتقد البحث أن علينا أن نطور برامجنا الوتجيهية لشرح معلومات عن مقررات القسم، ذلك 2:16حسابيِّ 

دكتور المقرر من خالل المحاضرات في القاعات، أو من خالل ورش العمل. وجاء في المرتبة الرابعة بند" 

لعصر الحالي؛ فالطالب أصبح محوًرا ؛ وهذا ما يواكب ا6:22." بمتوسط حسابيِّ هو ميسر للعملية التعليمية

 للعملية التعليمية.

؛ 6:22" بمتوسط حسابيِّ وهوجذب دكاترة القسم للطالب لالتحاق بالتخصصوجاء في المرتبة الخامسة بند" 

والجذب قد يكون ظاهًرا أو خفيًا من خالل أن الدكتور يمثل قدوة للطالب، بالتالي على الدكتور بذل كثير من 

." " مساعدة دكاترة القسم في حل مشكالت الطالبالطالب للقسم.؛ وجاء في البند األخير بند الجهد لجذب
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؛ هذا ربما بسبب الخصوصية، أو ربما النشغال األساتذة بأعباء كثيرة، لكن يعتقد 6:23بمتوسط حسابيِّ 

 ة.البحث ربما بقترح أن يساعد القسم في حل مشكال الطالب األكاديمي

 الخامس: طرائق التَّدريس: المحور(: 2جدول رقم )

االنحراف 

 المعياريِّ 

المتوسط 

 الحسابيِّ 

 البند

 .طرائق التدريس في القسم متنوعة .61 3.58 1.06

 طرائق التدريس في القسم ليست تقليدية. .60 3.31 1.09

 طرائق التدريس في القسم مفيدة. .68 3.72 0.95

 الطالب)الطالب محور العملية التعليمية(.طرائق التدريس في القسم تركز على  .66 3.66 1.03

 

"؛ جاء في المرتبة األولى بمتوسط طرائق التدريس في القسم مفيدة"من خال الجدول السابق يالحظ أن 

، وهذا مؤشر جيد ألن الهدف النهائي من التدريس هو االستفادة؛ وجاء في المرتبة الثانية بند" 6:28حسابيِّ 

؛ 6:33" بمتوسط حسابيِّ تركز على الطالب)الطالب محور العملية التعليمية(طرائق التدريس في القسم 

وهذا ما يواكب العصر الحالي من خالل مشاركة الطالب نفسه في التعليم؛ وهذا يجعل التعليم أكثر عمالً 

ا التنوع ، فهذ6:52"، بمتوسط حسابيِّ طرائق التدريس في القسم متنوعةوفائدة. وجاء في المرتبة الثالثة بند"

طرائق هو الذي يقود إلى جعل الطالب محوًرا للعملية التعليمية. وجاء في المرتبة األخيرة لهذا المحور بند" 

" فنالحظ صيغة البند نفسه منفيه، ومن ثم هذا 6:60" بمتوسط حسابيِّ التدريس في القسم ليست تقليدية

 يصب في مصلحة تنوع طرائق التدريس.

 السَّادس: إبداع المعلم المتدرب مستقبالا: ر(: المحو2جدول رقم )

االنحراف 

 المعياريِّ 

 البند المتوسط الحسابيِّ 

 .يمكنني اإلبداع في تدريس األجيال القادمة في اللغة العربية .62 4.56 0.76
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 يمكنني تحبيب األجيال القادمة في اللغة العربية. .65 4.64 0.56

 

من المالحظ عند مقارنة بنود هذا المحور بالبنود األخرى في المحاور األخرى أن هذين البندين في هذا 

يمكنني تحبيب األجيال المحور تحصلت على أعلى متوسطات حسابية؛ حيث احتل المرتبة األولى بند" 

داع في تدريس األجيال يمكنني اإلب؛ بينما حقق بند" 2:32"، بمتوسط حسابيِّ القادمة في اللغة العربية

متوسطًا حسابيًا، وإبداع الطالب واضح من خالل المحاضرات ومن خالل  53: 2" القادمة في اللغة العربية

 العرض والتقديم، وكذلك من خالل التدريس في التربية العملية.

 

:(:ت2جدول رقم ) حليل بنود االستبانة حسب المتوسط الحسابيِّ  

االنحراف 

 المعياريِّ 

المتوسط 

 الحسابيِّ 

 البند

 يمكنني تحبيب األجيال القادمة في اللغة العربية. .63 4.64 0.56

 .يمكنني اإلبداع في تدريس األجيال القادمة في اللغة العربية .62 4.56 0.76

 .شغفي باللغة العربية .62 4.48 0.71

 .رغبتي في صقل مهاراتي األدبية .62 4.40 0.88

 الكتابية.رغبتي في صقل مهاراتي  .21 4.39 0.89

 تستخدم أسرتي اللغة العربية الفصيحة في البيِت. .20 2.18 1.21

 .بعض أصدقائي يسخر من التحاقي بالتخصص .28 2.49 1.37

 .أصدقائي لم شجعوني لاللتحاق بالتخصص .26 2.95 1.25
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جدول رقم من المالحظ عند مقارنة بنود المحاور بعضها بعض نالحظ آخر بندين في المحور األخير وهو" 

أن هذين البندين في هذا المحور تحصلت على أعلى  السَّادس: إبداع المعلم المتدرب مستقبالا: (: المحور2)

"، يمكنني تحبيب األجيال القادمة في اللغة العربيةمتوسطات حسابية؛ حيث احتل المرتبة األولى بند" 

 53: 2 ال القادمة في اللغة العربية"يمكنني اإلبداع في تدريس األجي؛ بينما حقق بند" 2:32بمتوسط حسابيِّ 

متوسطًا حسابيًا، وإبداع الطالب واضح من خالل المحاضرات ومن خالل العرض والتقديم، وكذلك من خالل 

 التدريس في التربية العملية.

 

؛ وهذا 2:22" جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابيِّ شغفي باللغة العربيةوجاء في المرتبة الثالثة بند" "

يدل داللة واضحة على عشق الطالب لتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية؛ وعلينا في القسم استثمار 

حيح.  هذا الشغف والتعطش وتوجيهه التوجيه الصَّ

 

" بمتوسط رغبتي في صقل مهاراتي األدبيةوجاء في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بند "

؛ 2:62" بمتوسط حسابيِّ رغبتي في صقل مهاراتي الكتابيةبند آخر وهو "  ويدعم هذا البند 2:21حسابيِّ 

يعتقد البحث أنه في القسم علينا تزويد الطالب بأنشطة نوعية ومتعددة لتروي عطش الطالب في األدب 

 والكتابة؛ وخاصة أن طالب المرحلة االبتدائية يميلون ألدب األطفال.

 

"؛ تستخدم أسرتي اللغة العربية الفصيحة في البيت  "ات الحسابية هو بندفي المقابل يالحظ أنَّ أقل المتوسط

" وهذا واضح في جميع تواصلنا غير الرسمي وأحيانًا الرسمي نستخدم لهجاتنا؛ نعم 02: 8بمتوسط حسابيِّ 

من معظم لهجاتنا تحتوي على كلمات عربية فصيحة، كما أشار أحد المجيبين؛ لكن يمكننا تطوير اللغة العربية 

بمتوسط خال وضع قواعد صارمة تؤكد االلتزام باللغة العربية الفصيحة عند المعامالت الرسمية. ويليه 

"؛ كل ذلك يدل على تأثير األصدقاء؛ بعض أصدقائي يسخر من التحاقي بالتخصص بند" 8:22حسابيِّ 

 فلكل قدرة ورغبة.بالتالي نحترم األصدقاء ولكن ال بد من االحترام المتبادل واحترام الخصوصية، 
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؛ فالبد من 8:25" بمتوسط حسابيِّ أصدقائي لم شجعوني لاللتحاق بالتخصصوجاء في المرتبة الثالثة بند"  

 المعلم المتدرب أن تكون له شخصية قوية وعين ثاقبة؛ وال يتأثر كثيًرا بآراء غيره. 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات:

"، يمكن للطالب المتدرب تحبيب األجيال القادمة في اللغة العربيةمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي 

وإبداع الطالب واضح  يمكن للطالب المتدرب اإلبداع في تدريس األجيال القادمة في اللغة العربية"وكذلك 

؛ وهذا ما تدريس في التربية العمليةمن خالل المحاضرات ومن خالل العرض والتقديم، وكذلك من خالل ال

إن تعلم اللغة يعد مهمة ( حيث أشار" 8112يدل على قوة الدافع والهدف وهذا ما يتوافق مع دراسة يوسف

عقلية معقدة، تختلط فيها المشاعر واألهداف والدوافع، والدوافع هي المحركة للمشاعر واالتجاهات، 

(. 8112درس أوبيدات.)التعلم...".وكذلك تتوافق مع دراسة والمشاعر واالتجاهات هي المحركة لعملية 

 .في كلية التربية بالجامعة الهاشمية اتجاهات ودوافع الطالب لتعليم اللغة الثانية

 

ة على عشق الطالب ح؛ وهذا يدل داللة واضشغف الطالب المتدرب باللغة العربيةومن نتائج البحث هي 

م  8118نشواتي .)وكذلك دراسة  اإلسالمية؛ وهذا ما يتوافق مع دراسةلتخصص اللغة العربية والدراسات 

حيح وهذا ما يتوافق (؛ 812ص 8، 2ط وعلينا في القسم استثمار هذا الشغف والتعطش وتوجيهه التوجيه الصَّ

( اتجاهات طالب شعب اللغة العربية نحو تخصصات اللغة 8118أبو مصطفى، وعاشور )درس مع دراسة 

 الفرعية في جامعتي األقصى واإلسالميةالعربية 

 

 في صقل مهاراته األدبية الطالب المتدربرغبة ومن النتائج التي توصل إليها البحث هي "

"؛ يعتقد البحث أنه في القسم علينا تزويد الطالب بأنشطة نوعية ومتعددة لتروي عطش الطالب في الكتابيةو

 بتدائية يميلون ألدب األطفال.األدب والكتابة؛ وخاصة أن طالب المرحلة اال
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"؛ وهذا تستخدم أسرتي اللغة العربية الفصيحة في البيت  "في المقابل يالحظ قلة استخدام األسرة للغة العربية

واضح في جميع تواصلنا غير الرسمي وأحيانًا الرسمي نستخدم لهجاتنا؛ نعم معظم لهجاتنا تحتوي على 

مجيبين؛ لكن يمكننا تطوير اللغة العربية من خال وضع قواعد صارمة كلمات عربية فصيحة، كما أشار أحد ال

تؤكد االلتزام باللغة العربية الفصيحة عند المعامالت الرسمية. كما توصل البحث إلى أنَّ بعض األصدقاء 

بعض أصدقائي يسخر من  "يسخر من االلتحاق بقسم اللغة العربية واإلسالمية؛ ولكن قلة. كما تمت اإلشارة

(. معوقات دراسة اللغة 8102أبو جبين وجرادات .)"؛ وهذا ما يتوافق مع دراسة تحاقي بالتخصصال

 العربية كما يراها طلبة التخصص في جامعة الخليل.

كل ذلك يدل على تأثير األصدقاء؛ بالتالي نحترم األصدقاء ولكن ال بد من االحترام المتبادل واحترام 

فالبد من المعلم المتدرب أن تكون له شخصية قوية وعين ثاقبة؛ وال يتأثر الخصوصية، فلكل قدرة ورغبة. 

 كثيًرا بآراء غيره.

توصلت الدراسة إلى دور دافعية الطالب نفسه ثم دور دكاترة القسم في جذب الطالب للقسم وهذا ما يتوافق 

اهات طلبة قسم (. اتج8102درس حسب النبي .)ودراسة  م(8100دراسة سامة، وعبد هللا .)مع دراسة 

 .التربية بجامعة الحصن نحو تخصص اللغة العربية

كذلك توصلت الدراسة إلى تزايد عدد الطالب الرغبين في االلتحاق بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية؛ 

طالب؛ ولم يفسح المجال لكثير من الطالب؛ وهذه النتائج عكس نتائج تحقيق  33حيث تم قبول هذا العام 

ه في اإلمارات العربية المتحدة عن تناقص عدد الطالب الملتحقين بقسم اللغة العربية والدراسات أجرت

(. في جريدة الخليج عن حال اللغة العربية بين 8101في تحقيق أجرته عادل، هديل .)اإلسالمية، وهو 

 وسط أبنائها بعنوان" اللغة العربية تنطق بآالمها في جامعة اإلمارات.

 8101-8112قسم اللغة العربية في جامعة اإلمارات إن عدد طالبه المستجدين في العام الدراسي قول واقع 

خمس طالبات فقط، ولم يلتحق به أي طالب جديد من الذكور في هذا العام، وأن عدد طالب القسم عموماً ال 

 يتجاوز سبعة وخمسين طالباً منهم ثالثة ذكور فقط.

 



 

29 

 

 التوصيات:

هي التفكير في طرق إبداعية تساعد الطالب المتدرب في صقل مهاراته  الحالية دراسةومن أهم توصيات ال

، وكذلك زيادة المقررات اللغوية بصورة عامة في  األدبية والكتابية، ومن ثم زيادة دروس النحو الوظيفيِّ

شروط  القسم، وعدم تكرار بعض المقررات، وحذف كل مقرر ال يستفيد منه الطالب. ومن التوصيات وضع

 جديدة لاللتحاق بالقسم، يكون فيها مراعاة القسم والجودة وليس كثرة عدد الملتحقين.

 استبانة

عة البحرينأسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية البحرين للمعلمين بجام  

8102-8102 

 األخ المعلم المتدرب واألخت المعلمة المتدربة

 عليكم ورحمة هللاالسالم 

حرين للمعلمين أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية الب" يود الباحث معرفة 

.بجامعة البحرين"  

ربية وترمي هذه االستبانة إلى معرفة اتجاهات الطالب نحو مقرر"أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة الع

بحرين للمعلمين بجامعة البحرين".والدراسات اإلسالمية بكلية ال  

ال من خالل إ " لن يستطيع الباحث معرفة أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

 تعاونك وإجاباتك بصدق عن أسئلة االستبانة؛ وهي تتكون

وصدق؛ وسوف لن من خمسة محاور؛ فيرجو الباحثون شاكرين لك اإلجابة عن أسئلة االستبانة بكل أمانة 

 تستخدم هذه المعلومات إال لغرض البحث فقط، مع االحتفاظ بسرية المعلومات.

 مع شكرنا وتقديرنا

 الباحث 
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 أسباب التحاق الطالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بكلية البحرين للمعلمين بجامعة البحرين

 

 ال أوافق بشدة

0 

 ال أوافق

8 

 محايد

2 

 أوافق

2 

 أوافق بشدة

2 
 الرقم الفقرة

 أسباب تتعلق بالمعلم المتدرب لاللتحاق بتخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:

 0 شغفي باللغة العربية.     

ة.رغبتي في التعمق في مقررات اللغة العربي       8 

     
الرغبة في مواصلة الدراسات العليا في هذا 

 التخصص.
6 

 2 اللغوية الجيدة.قدرتي      

 5 اهتمامي بالشعر.     

 3 اهتمامي بالقراءة.     

 2 حبي لألعمال األدبية.     

 2 رغبتي في صقل مهاراتي الكتابية.     

 2 رغبتي في صقل مهاراتي األدبية.     

 01 أشعر بمتعة أثناء دراستي للغة العربية.     

 

 ال أوافق بشدة

0 

 ال أوافق

8 

 محايد

2 

 أوافق

2 

 أوافق بشدة

2 
 الرقم الفقرة

 أسباب تتعلق بمقررات تخصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:

أعتقد أنَّ بعض المقررات مناسبة لي.        00 

     
للغة لغة تدريس معظم المقررات في التخصص هي ا

 العربية.
08 

     
لغة يكاد ينعدم تدريس مقررات في التخصص بال

ة.اإلنجليزي  
06 
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ة.صعوبة فهم بعض المقررات باللغة اإلنجليزي       02 

 05 مرونة اللغة العربية في استخدامها.     

 03 مواكبة اللغة العربية للعصر.     

 02 إمكانية اشتقاق كلمات عدة من )الجذر الواحد(.     

     
تعدد فروع اللغة العربية مثل)النحو واألدب 

رف  واللغويات......(.والصَّ  
02 

 أسباب تتعلق بتحفيز األسرة واألصدقاء للمعلم المتدرب لاللتحاق بالتخصص:

 02 أعيش في بيئة عائلية تحب اللغة العربية.     

البيِت. تستخدم أسرتي اللغة العربية الفصيحة في       81 

 80 شجعتني أسرتي لاللتحاق بهذا التخصص.     

يشجعوني لاللتحاق بالتخصص.أصدقاء لم        88 

    
 

 
 86 بعض أصدقائي يسخر من التحاقي بالتخصص

 أساب تتعلق بأعضاء القسم:

 82 تعاون دكاترة القسم مع الطالب.     

     
 قرب دكاترة القسم من الطالب)تعاملهم وتفهمهم

 لمشاكل الطالب(.
85 

ص.جذب دكاترة القسم للطالب لالتحاق بالتخص       83 

 82 مساعدة دكاترة القسم في حل مشكالت الطالب.     

 82 تحفيز دكاترة القسم للطالب.     

 82 دكتور المقرر هو ميسر للعملية التعليمية.     

 طرائق التَّدريس:

 61 طرائق التدريس في القسم متنوعة.     

 60 طرائق التدريس في القسم ليست تقليدية.     

التدريس في القسم مفيدة.طرائق        68 
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طرائق التدريس في القسم تركز على 

 الطالب)الطالب محور العملية التعليمية(.
66 

 إبداع المعلم المتدرب مستقبالا:

     
اللغة  يمكنني اإلبداع في تدريس األجيال القادمة في

 العربية.
62 

ربية.العيمكنني تحبيب األجيال القادمة في اللغة        65 

   Suggestions                                                                                                        اقتراحات

 

 

 

 

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم،،،
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 المراجع

 

 

 

يراها طلبة التخصص في (. معوقات دراسة اللغة العربية كما 8106أبو جبين، عطا وجرادات، إدريس.)

(، مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية، العدد األول.022-22 8جامعة الخليل)  

(. اتجاهات طالب شعب اللغة 8118أبو مصطفى، نظمي مصطفى، وعاشور، سالم عبد هللا .)

اإلسالمية العربية نحو تخصصات اللغة العربية الفرعية في جامعتي األقصى واإلسالمية. الجامعة 

 .808ص  – 052المجلد العاشر ، العدد الثاني، ص 

اتجاهات الطالب نحو اللغة العربية بمركز اللغات بالجامعة (. 8106أحمد، و عمر، وعابدين، وعبد هللا .)

اإلسالمية العالمية بماليزيا. ورقة نشرت بكتاب وقائع المؤتمر الرابع للغة العربية الذي أقامه قسم اللغة 

 ا.ية بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيالعرب

، (. اتجاهات طلبة قسم التربية بجامعة الحصن نحو تخصص اللغة العربية8106حسب النبي، محمد .)

 اء فيم بعنوان" اللغة العربية في خطر، الجميع شرك8106مايو  01 -3المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية 

 حمايتها، المجلس الدولي للغة العربية.

، شنشول فريج عسكر .) (. دوافع الكبار لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية. رسالة ماجستير بمعهد 0221زبيدىِّ

.  الخرطوم الدوليِّ

التمهيدي: (. دافعية تعلم اللغة العربية االتصالية لدى طلبة مرحلة 8115عبد هللا، إياد وسامة لي روس .)

آفاق وتحديات   8100دراسة حالة بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية. المؤتمر الدولي لتعليم اللغة العربية 

هـ. نظمته كلية اللغة العربية، جامعة 0268محرم  01-2م/ 8100ديسمبر  3-5  ماليزيا والصين .

 هو: الدراسات األجنبية ببكين، الصين. وعنوانه عبر الشبكة العالمية
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SNI%20ABU%20SAMAH.pdfhttp://www.ukm.my/sapba/Prosiding%20SAPBA%202011/RO 

، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان 2ط 8118نشواتي، عبد المجيد.)  األردن.–(. علم النَّفس التربويِّ

م(. اتجاهات ودوافع الطالب لتعليم اللغة الثانية في كلية التربية 8102-01-02يوسف، حسان سيد .)

صفحة  العربية وآليات استثارتها لدى الطالب األتراك.بالجامعة الهاشمية. أهمية الدوافع في تعلم اللغة 

 "تعليم جديد" 

(.في جريدة الخليج عن حال اللغة العربية بين وسط أبنائها بعنوان" اللغة 8101تحقيق أجرته عادل، هديل.)

 العربية تنطق بآالمها في جامعة اإلمارات.

54d9cb6cbd71-ac3e-4ef9-8d92-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/2724ec49 
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