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Abstract:
The Arabic short story has an important impact in the field of teaching Arabic to
non-Arabic speakers; therefore, this research aims to provide a methodological
vision to show the effective role of the short story in the field of teaching Arabic
to non-native speakers, starting from the theoretical application through which
the researchers address the issue of the Literary text in general and its
connection with teaching a foreign language. The research also adopts in-field
application based on social survey sample. The instrument of the research is a
questionnaire designed for non-native learners of Arabic at the Languages Center
at the University of Jordan. The research has concluded that teaching the short
story is effective due to its functional, recreational, cultural, linguistic and
aesthetic qualities based on the challenges facing the teaching-learning process
of a second language.
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بحث بعنوان :
القصة القصيرة وأثرها في تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها
الدكتور حسين عبدالكريم البطوش
الدكتور إبراهيم حسن الربابعة
الدكتور قتيبة يوسف الحباشنة
الجامعة األردنية  -مركز اللغات
ملخص
صة القصيرة وأثرها في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها ؛
لقد لفتنا
ّ
النص األدبي ،السيّما الق ّ
لهذا يروم هذا البحث تقديم رؤية منهجية تبيّن من خاللها الدور الفاعل للقصة القصيرة في مجال تعليم اللغة
النص
العربية للناطقين بغيرها ،منطلقين من تطبيق نظري وقف الباحثون من خالله على معالجة إشكالية
ّ
األدبي بشكل عام و ما هيّتة التي تتالءم ودورهَ الفاعل في تعلّيم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،وتطبيق
عملي استند إلى منهج المسح االجتماعي بالعينة ,وأداته إستبانة خاصة بمتعلمي اللغة العربية للناطقين
صل البحث إلى فاعلية القصة القصيرة ودورها
بغيرها في مركز اللغات في الجامعة األردنية .وقد تو ّ
الوظيفي اللغوي والثقافي والجمالي والترفيهي وفقا ً للرؤية القائمة على مواجهة تحديات التعلّم والتعليم من
خالل انتهاج األساليب التعليمية النوعيّة الهادفة إلى تطوير األداء التعليمي بمرونة وكفاية ويسر.
النص األدبي  ،التعليم ،الناطقون بغير العرب ّية.
الكلمات الدّالة :القصّة القصيرة،
ّ
التمهيد
النص األدبي بشكل عام في تنمية مهارات االتصال لدى
لع ّله من فضلة القول؛ التأكيد على أهميّة
ّ
صة القصيرة بوصفها نصا ً أدبياً ،يقوم على الحوار
متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،السيّما الق ّ
والتراكيب اللغوية والمفردات المتداولة ،تترجم سلسلة أحداثها وفق سرد قصصي من المفروض أن يتو ّ
شى
باإلمتاع والتشويق من أجل أن يستلهم فكر المتلقي ويجلب انتباهه ويستحوذ على اهتمامه؛ فيثري لديهم
العنصر اللغوي واألدبي؛ ليكون في محصلة األمر سهولة تعلّم اللغة العربية بشكل ميسّر في ظ ّل إدراك
صوص
المدرس تماما ً كيفية اختيار
ّ
تنوع موضوعات هذه الن ّ
النص القائمة على أمور عديدة من أبرزهاّ :
التصرف من قبيل التبسيط والتسهيل مراعاة لعُجمتهم
توجه لدارسيها من غير أهل اللغة؛ ما يستدعي
ّ
التي ّ
اللغوية والثقافية.
ّ
ت هذا االستهالل حذلقة أو عبثية ،بل ترجمة عملية اهتدينا إليها من خالل تدريسنا
وفي
الحق؛ فإنه لم يأ ِ
ً
متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها في المستوى الثامن تحديدا ،هذا الذي يفتقر لمنهاج مخصوص به في
شعبة اللغة العربية للناطقين بغيرها في مركز اللغات في الجامعة األردنية ؛ ما يحملنا مسؤولية اختيار
صوص الثقافية التربوية التعليمية الهادفة؛ فكانت نتيجة هذا الفتة؛ في تحقيق كبير وسريع ألهداف الدرس
الن ّ
صوص نصا ً أدبياً ،تجلّى بقصة قصيرة من التراث
بكل فاعلية وسهولة ويسر عندما كانت إحدى هذه الن ّ
األدبي العربي بتصرف بسيط على مستوى البناء والمضمون.
صوص الفاعلة في مؤدى دورنا التعليمي  -السبب المباشر
وعليه؛ فقد كان الختيارنا مثل تلك الن ّ
ّ
وراء فكرة هذا البحث في ظ ّل سعايتنا الجادة لتقديم مواد تعليمية فاعلة ،تسلط الضوء على ذلك من خالل
استقراء فاعلية هذا الجنس األدبي في تسهيل مهمة تعليم اللغة العربية وتعلّمها لدى الناطقين بغيرها ،السيّما
بسر عناية القرآن الكريم باألسلوب
المستويات المتقدمة منها  -في ظ ّل إيماننا العميق  -على صعيد أول – ّ
القصصي في مجال التهذيب والتثقيف والتعليم واالعتبار الذي يحقق هذه المقاصد بكفاية واقتدار؛ وكان أشار
ربّ العزة تعالى لهذا بقوله" :فأقصص القصص لعلهم يتفكرون" (األعراف ،أية )176؛ فال يتأتّى هذا دونما
تقرب الفكرة
إثر عنصر تشويقي ،يدفعنا إلى تتبع أثر أحداث واقعية تترجمها لغة ّ
إنصات واهتمام وإدهاش َ
والنص؛ فيكون بهذا كلّه ليس فقط تعلّم القراءة ،بل التعلّم بالقراءة والسعي
الهوة بين المتلقي
ّ
والمعني وتقلّص ّ
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ْ
وإن كنت من
الجاد لها ،كما ألمح قوله تعالى" :نحن
ُّ
قبله لمن الغافلين" (يوسف ،أية  ،)3وال يكون هذا أيضا ً إال من خالل فهم الدرس /القرآن الكريم من لدن
المعلم /الوحي تلقينا ً وتذكيرا ً من خالل القصص.
ثان – مع زمالئنا حول افتقار مناهج التدريس لمثل هذا األسلوب
وإننا ال نختلف  -على صعيد ٍ
خلو المكتبة العربية منها ،وكان أشارت لهذا ج ّل الدراسات السابقة .ولهذا؛ فإننا نروم في
التعليمي إلى جانب ّ
136
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صة القصيرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،وكان بات الحديث عن
هذا البحث مدى فاعلية الق ّ
النص األدبي بشكل عام لغة واصطالحا ً ليس من ه ّمنا في هذا المقام ،ولكن لإلفادة؛ انظر (شنين،
تعريف
ّ
 ،)2018ولن نقف طويالً حول إشكاليته األدبية الفنية التي ّ
تطرد وتعددَ أجناسه التي تتشابك بفاعلية اإلبداع،
صة القصيرة من أجناسه التي تنماز بخطاب لغوي سردي يتماهى ومسرحةَ الفكرة التي ُتبنى حبكتها
بل الق ّ
من شتى مجاالت حياتنا اليومية ،وكذلك شعريةَ
النص التي ترتكز على اللغة واإليجاز والتكثيف واإليحاء...؛
ّ
لنخلص إلى أنها بأبسط تعريفاتها :سرد يصف أحداثا ً مستوحاة من الواقع أو الخيال ،يهدف إلى اإلمتاع
واإلثارة والتثقيف وفق درامية خاصة ،يؤديها شخصيات /شخصية في مدة زمنية قصيرة نسبيا ً ضمن فضاء
مكاني على األغلب محدد لكي تعبر عن جانب من جوانب الحياة.
أوالً :اإلطار النظري:
يأتي مؤدى هذا المحور من خالل الوقوف إلى عدة عناصر ،يتكئ عليها مسار البحث العلمي بطريقته
القيا سية المعيارية من جهة ،وحاجة المتلقي من جهة أخرى للوقوف بتصور شامل ودقيق لرؤيتنا القائمة
صة القصيرة ،ودورها المميز في تعليم الناطقين بغير العربية ،ومدى نجاعة ذلك؛ إذا ما أخذنا
على فاعلية الق ّ
النص األدبي قطعة أدبية "يتوافر لها حظ من الجمال الفني ،وتعرض على التالميذ فكرة
بعين االعتبار بأن
ّ
متكاملة ...ويمكن اتخاذها أساسا ً ألخذ التالميذ بالتذوق األدبي" (شنين )2018 ،الباعث على إثراء الكفاية
اللغوية وظيفيا ً وأخرى جمالية فنية ،تصبّ في معين التعلّم والتعليم الذاتي ليس للقراءة فحسب بل به؛ لهذا
اشتمل المحور النظري على العناصر األساسية التالية:
 مشكلة البحث وأسئلته:لقد تب ّلرت هذه المشكلة من خالل التحديات التي تواجه متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها والتي
صوص التعليمية التطبيقية وما شابه ذلك...؛
كان من أبرزها على مستوى األسلوب النظري االعتمادُ على الن ّ
تلك التي تفتقر إلى عناصر مهمة جدا ً في نجاح العملية التعلمية التعليمية  :كالتشويق واإلثارة واالهتمام
وجلب االنتباه؛ ومن خالل خبرة الباحثين في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها ،ومعرفتهم بواقع تدريس
النصوص األدبية في مركز اللغات في الجامعة األردنية  ،فمن هنا نرى إمكانية ح ّل هذه المشكلة من خالل
صة القصيرة وفاعليتها ،وترميم بناء المنظومة التعليمية المتكاملة لمتعلمي اللغة العربية
التعرف إلى دور الق ّ
وإن تسهيل العملية التعليمية لدى متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها والنهوض بها لضرورة ُملحّة ،إلى
صة القصيرة)
جانب تطوير أساليبها من خالل تقديم إستراتيجيات تعليمية ميسرة وبسيطة كهذه الوسيلة (الق ّ
التي يرومها بحثنا توظيفا ً فاعالً ومعالجة هادفة لدورها الفاعل في هذه العملية التعلمية التعليمية من خالل
هذا التطبيق .
وعليه ،فإن مشكلة البحث تحدد من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
صة القصيرة في تعليم العربية للناطقين بغيرها ؟
 -1ما دور الق ّ
صة القصيرة
 - 2هل ث َّمة عالقة بين عدد سنوات دراسة متعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومدى تأثره بالق ّ
بوصفها أداة من أدوات تعلم اللغة ؟
 -3هل ث َّمة عالقة بين خصائص المتعلمين (النوع االجتماعي ،الديانة) وتفضليهم للقصة القصيرة بوصفها
أداة لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
صة القصيرة بوصفها أداة من
 -4هل ثمة عالقة بين دراسة المتعلم للغة العربية مسبقا ومدى تأثره بالق ّ
أدوات تعلم اللغة؟
 -5هل هناك عالقة بين مستوى إلمام المتعلمين باللغة العربية باختالف (البيئة التعليمية) التي درس بها
صة القصيرة بوصفها أداة لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ؟
المتعلم وبين فاعلية الق ّ
 أهمية البحث:تكمننننننن أهميننننننة البحننننننث فنننننني مواجهننننننة التحننننننديات التعلميننننننة ال تعليميننننننة التنننننني تواجننننننه متعلمنننننني
اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين بغيرهنننننا  ،والنهنننننوض بهنننننا وتطنننننوير أسننننناليبها منننننن خنننننالل تقنننننديم منننننواد
تعليمينننننة متجنننننددة ضنننننمن إسنننننتراتيجيات تعليمينننننة ميسنننننرة وبسنننننيطة فننننني ظننننن ّل محدودينننننة اإلمكاننننننات
الخاصة ،السيّما الوسائل التعليمية الترفيهية.
 أهداف البحث:137
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صنننننة القصنننننيرة فننننني تعلنننننيم اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين
يهننننندف البحنننننث إلنننننى معرفنننننة أثنننننر الق ّ
صنننننننهم الديمغرافينننننننة القائمنننننننة علنننننننى عننننننندد
وخصائ
فاعليتهنننننننا
بغيرهنننننننا بشنننننننكل أسننننننناس ،ومننننننندى
َ
سننننننننوات الدراسنننننننة لهنننننننؤالء الطلبنننننننة وجنسنننننننياتهم ( ،) Nationalityوكنننننننذلك دينننننننانتهم وأعمنننننننارهم،
إلى جانب أجناسهم (.)Gender
التعريفات اإلرجرايية
ورد فنننننني هننننننذا البحننننننث عنننننندد مننننننن المفنننننناهيم التنننننني يننننننرى البنننننناحثين ضننننننرورة توضننننننيحها وفقننننننا
للغرض الذي من أجله استخدمت في هذا البحث وهي على النحو اآلتي :
 القصنننننننة القصننننننننيرة  :وهنننننننني القصنننننننة ( النصننننننننوص ) التنننننننني تقننننننندم لمتعلمنننننننني اللغننننننننة العربيننننننننةللنننننناطقين بغيرهنننننا فننننني المسنننننتوى الثنننننامن وفنننننق منننننا ينننننتالءم منننننع مسنننننتواهم منننننن حينننننث األسنننننلوب
واألفكنننننننار بأسنننننننلوب تعليمننننننني شنننننننائقا يجنننننننذب انتبننننننناههم ويثينننننننر دافعتنننننننيهم نحنننننننو النننننننتعلم  .ومنننننننن
القصننننننص التنننننني قنننننندمت للطلبننننننة ( حقيبننننننة الطبيننننننب  ،القناعننننننة كنننننننز اليفنننننننى  ،مصننننننيدة الطمننننننوح ،
جحنننننا والسنننننائل  ،درهنننننم فننننني الصنننننحراء  ،جنننننرة العسنننننل  ،قصنننننة جمينننننل وبثيننننننة  ،غانننننندي وفنننننردة
الحذاء )
طلبننننننة اللغننننننة العربيننننننة للننننننناطقين بغيرهننننننا  :هننننننم الطلبننننننة المنحنننننندرون مننننننن أصننننننول أجنبيننننننة أو
أصننننننول عربيننننننة أبعنننننندتهم الظننننننروف عننننننن تعلننننننم اللغننننننة العربيننننننة  ،ويرغبننننننون فنننننني تعلننننننم اللغننننننة
العربية  ،وهم من طلبة المستوى الثامن بمركز اللغات ومن كال الجنسين
 محددات البحث:لقننننند تمثّلنننننت هنننننذه المحنننننددات فننننني المجنننننال المكننننناني وهنننننو شنننننعبة اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين
بغيرهنننننا فننننني مركنننننز اللغنننننات فننننني الجامعنننننة األردنينننننة ،وفننننني المجنننننال البشنننننري النننننذي تمثنننننل فننننني
متعلمننننني اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين بغيرهنننننا النننننذين يتعلمنننننون اللغنننننة العربينننننة فننننني المسنننننتوى الثنننننامن
في الفصل الصيفي من العام الدراسي ( )2019 – 2018كمجال زمني
 الدراسات السابقة والتعقيب عليها :ت بكننننرا ً فنننني هننننذا الصنننندد ولكننننن ث ّمننننة دراسننننات سننننبقته
تجنننندر اإلشننننارة هنننننا بننننأن بحثنننننا لننننم يننننأ ِ
في إطاره العام أو حامت حوله ،كان من أبرزها في حدود اطالعنا ما يلي:
ننننننص األدبنننننني ودوره فنننننني تنننننندريس قواعنننننند ال لغننننننة العربيننننننة بالتنننننندريس بالكفنننننناءات للننننننناطقين
 "النّ
بغيرهنننننا"( .شننننننين .)2018 ،لقننننند سنننننعت هنننننذه الدراسنننننة إلنننننى تقرينننننب قواعننننند اللغنننننة العربينننننة منننننن
ننننننص األدبنننننني بشننننننكل عننننننام بعنننننند أن أُثريننننننت الدراسننننننة بتمهينننننند،
الننننننناطقين بغيرهننننننا مننننننن خننننننالل الن
ّ
تحننننندث عنننننن واقنننننع التعلنننننيم بشنننننكل عنننننام فننننني الجزائنننننر ،ثنننننم بينّنننننت الدراسنننننة بشنننننكل مفصنننننل طنننننرق
صننننننوص األدبيننننننة التنننننني تناولننننننت فنننننني تدريسننننننها القواعنننننند
نننننو مننننننن خننننننالل الن ّ
تنننننندريس قواعنننننند النحن ّ
الخاص باللغة العربية للسنة الثالثة المتوسطة.
المدرسي
النحوية في المنهاج
ّ
ننننننص األدبنننننني للننننننناطقين بغيننننننر العربيّننننننة"( .العليمننننننات،
 "نحننننننو رؤيننننننة منهجيّننننننة فنننننني تنننننندريس النّ
 .)2015لقننننند قننننندمت هنننننذه الدّراسنننننة رؤينننننة منهجيّنننننة ،تسنننننتند فيهنننننا إلنننننى اسنننننتجالء عناصنننننر ألسننننننية
ذي فاعلينننننننة وتنننننننأثير فننننننني تعلنننننننيم غينننننننر النننننننناطقين بالعربينننننننة مثنننننننل :التخطنننننننيط ،وبنائينننننننة اللّغنننننننة،
نننننص شننننننعري
وال ّ
سننننننياق ،والوظيف ّيننننننة ،والكفايننننننة اللغو ّيننننننة ،واللسننننننانيات التربو ّيننننننة ،وفننننننق تنننننندريس نن ّ
ً
ً
ي للشاعر محمود درويش "إلى أمي" منهجا إجرائيّا ،ترجم مؤدى الدراسة.
حداث ّ
نننننننص الشنننننننعري فننننننني تطنننننننوير العناصنننننننر والمهنننننننارات اللغوينننننننة للنننننننناطقين بغينننننننر
 "توظينننننننف النّ
العربيننننننة .الشننننننعر الحننننننر نموذجنننننناً"( .العتيبنننننني .) 2015 ،وتننننننروم هننننننذه الدراسننننننة عمليننننننة تنننننندريس
نننننص الشنننننعري دورا ً منننننؤثرا ً فننننني تطنننننوير إسنننننتراتيجية النننننتعلّم والتعلنننننيم ،وفنننننق مننننننهج علمننننني فننننني
الن
ّ
تدريس غير الناطقين باللغة العربية من قبيل الجدّة والدقة وإثرائهم بالمهارات اللغوية.
صنننننننة القصنننننننيرة للنننننننناطقين بغينننننننر العربينننننننة"( .العنننننننناتي.)2009 ،
 "رؤى لسنننننننانية فننننننني تننننننندريس الق ّصنننننوص األدبينننننة
وكاننننننت عرضنننننت هنننننذه الدراسنننننة تصنننننورا ً عامنننننا ً لألثنننننر األَلسنننننني فننننني تننننندريس الن ّ
ي اجتماعي.
وفق تطبيق أسلوبي لسان ّ
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صنننننننوص
 "تنننننندريس اللغنننننننة العربينننننننة للنننننننناطقين بلغنننننننات أخننننننرى :مالحظنننننننات حنننننننول تننننننندريس الن ّواألدب"( .الكنننننننومي .) 1984 ،وتشنننننننير هنننننننذه الدراسنننننننة إلنننننننى ملحوظنننننننات عامنننننننة فننننننني تننننننندريس
صوص األدبية للناطقين بغير العربية بشكل عام.
الن ّ
 "قضنننننننايا وتوجيهنننننننات فننننننني تننننننندريس األدب"(:طعيمنننننننة .) 1982 ،وقننننننند تناولنننننننت هنننننننذه الدراسنننننننةصنننننوص األدبينننننة فننننني اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين بغيرهنننننا ،وكاننننننت
قضنننننايا عديننننندة فننننني تننننندريس الن ّ
أشنننننارت إلنننننى توجهنننننات متعنننننددة وأسننننناليب تعليمينننننة تعننننننى بننننناألدب خاصنننننة؛ كنننننان منهنننننا الطريقنننننة
القياسننننننيّة التنننننني تبنننننندأ بتقننننننديم الحقننننننائق العامننننننة للعصننننننر األدبنننننني ومننننننن ثننننننم االستشننننننهاد بنصننننننوص
أدبيننننننة تؤكنننننند خصائصننننننه ضننننننمن الطريقننننننة االسننننننتقرائية التنننننني تؤكنننننند حقننننننائق ذلننننننك العصننننننر مننننننن
صوص.
خالل تلك الن ّ
صنننننننننوص األدبينننننننننة لطنننننننننالب اللغنننننننننة الثانينننننننننة :مالحظنننننننننات حنننننننننول الصنننننننننعوبات
 "تننننننننندريس الن ّوالحلنننننننننول"( .راضننننننننني .) 1983 - 1982 ،وتنننننننننروم هنننننننننذه الدراسنننننننننة تقنننننننننديم بعننننننننن الحلنننننننننول
المقترحننننننة لمجمننننننل مننننننا تبننننننيّن للباحننننننث منننننن ن صننننننعوبات ،تعتننننننرض طننننننالب اللغننننننة الثانيننننننة عننننننندما
صوص األدبية.
ُدرسون الن ّ
ي ّ
إذن بننننننات مننننننن فضننننننلة القننننننول التأكينننننند علننننننى أن الدراسننننننات السننننننابقة وإن اقتننننننرب بعضننننننها
نننننص الشنننننعري فقنننننط،
نننننص األدبننننني بشنننننكل عنننننام ،وجننننناء بعضنننننها اآلخنننننر ينننننروم الن
منننننن جزئينننننة الن
ّ
ّ
صننننننة القصننننننيرة ،إ ال أنهننننننا لنننننم تتننننننناول مننننننؤدى بحثنننننننا فنننننني مجملننننننه
وإن دراسنننننة واحنننننندة رامننننننت الق ّ
صنننننة القصنننننيرة ،وفنننننق مرجعينننننات تربوينننننة واجتماعينننننة
النننننذي عننننننى منننننن الن
ّ
نننننص األدبننننني فقنننننط الق ّ
ً
ونفسننننننية أكنننننندت دورهننننننا ،فضننننننال عننننننن اسننننننتناد دراسننننننتنا لمسننننننح اجتمنننننناعي شننننننامل لطلبننننننة مركننننننز
اللغنننننات فننننني الجامعنننننة األردنينننننة وفقنننننا ً لإلسنننننتبانة أدنننننناه؛ وكاننننننت أفضنننننت بعننننند تفريغهنننننا وتحليلهنننننا
إلنننننى نتنننننائج بحثينننننة موضنننننوعية ال مجنننننال للنننننرأي الشخصننننني فيهنننننا ،وتوصنننننيات ها ّمنننننة لمنننننا ترومنننننه
صننننننة القصننننننيرة وأثرهننننننا اإليجننننننابي فنننننني العمليننننننة التعليمننننننة وان
دراسننننننتنا حننننننول النننننندور الفاعننننننل للق ّ
هنننننذه الدراسنننننة الحالينننننة تمتننننناز عنننننن الدراسنننننات السنننننابقة بأنهنننننا الدراسنننننة االولنننننى التننننني بحثنننننت فننننني
القصنننننة القصننننن يرة وأثرهنننننا فننننني تعلنننننيم الغنننننة العربينننننة للنننننناطقين بغيرهنننننا فننننني مركنننننز اللغنننننات فننننني
الجامعة األردنية .
ّ
ننننرد بهنننننذا الخصنننننوص أو الكمنننننال والتميّنننننز ،كمنننننا ال
وفننننني الحنننننق؛ فإنننننننا ال نننننندّعي ألنفسننننننا التفن ّ
ننفننننني االسنننننتجالء واإلفنننننادة منننننن آراء السنننننابقين لننننننا بفضنننننلهم وعلمهنننننم فننننني هنننننذا المجنننننال منننننن أجنننننل
تعزينننننز بحثننننننا بتقنينننننات ها ّمنننننة علنننننى مسنننننتوى األسنننننلوب والمضنننننمون؛ السنننننيّما الدراسنننننات التالينننننة:
"تعلّننننننم اللغننننننة العربيننننننة بطريقننننننة الوحنننننندة ،للنننننندكتور (الموسننننننى .)1970 ،و"اللسننننننانيات التطبيقيننننننة
وتعلننننننيم اللّغننننننة العرب ّيننننننة لغيننننننر الننننننناطقين بهننننننا" .و"نهنننننناد الموسننننننى وتعلننننننيم اللّغننننننة العرب ّيننننننة ،رؤى
ي تحننننننويم حولهننننننا كننننننان مننننننن أجننننننل المسنننننناعدة
منهجيّننننننة"( .العننننننناتي)2010 ،2003 ،؛ لهننننننذا فننننننإن أ ّ
على ذلك.
 فاعليّة القصّة القصيرة:ننننر بداينننننة بن ّ
نننننص األدبننننني بشنننننكل عنننننام ،يعكنننننس مظننننناهر
ننننأن الن
ّ
فمنننننن الموضنننننوعية بمكنننننان؛ أن نقن ّ
مجتمنننننع المبننننندع وقيمنننننه عنننننالوة علنننننى ثقافتنننننه الخاصنننننة التننننني تختلنننننف بالتأكيننننند عنننننن ثقافنننننة المنننننتعلّم؛
منننننا يحننننندّ منننننن فاعليتنننننه باإلضنننننافة إلنننننى أننننننه ال يقننننندّم صنننننورة تعليمينننننة تشننننناركية مبسّنننننطة للبننننننى
ننننننص ،كمننننننا أشننننننارت (م ّكنننننناي ،)1991 ،وهننننننذا
النحويننننننة والصننننننرفية إلننننننى الننننننناطقين بغيننننننر لغننننننة الن
ّ
حقيقننننة مننننا نخالفننننه ،وكننننان شننننايعنا لهننننذا مسّننننبقا ً (العننننناتي)2008 ،؛ فمننننن أجننننل التغلّننننب علننننى هننننذه
اإلشننننكالية علمننننا ً أنهننننا تضننننيق جنننندا ً عننننندما نخننننتص ببحثنننننا القصننننة القصننننيرة بوصننننفها جنسننننا ً أدبيننننا ً
نثريننننا ً مننننن جهننننة ،وللننننرد علننننى مننننن ذهننننب إلننننى تلننننك اإلشننننكالية مننننن جهننننة ثانيننننة؛ فتجنننندر اإلشننننارة
نننننص؛ اللغننننن ِة
إلنننننى حقيقنننننة مفادهنننننا أن مثنننننل هنننننذه اإلشنننننكالية عنننننادة منننننا تننننننجم عنننننن انزيننننناح لغنننننة الن
ّ
نننننص الشننننعري فننننني الدرجننننة األولنننننى ،
المعتننننادة إلنننننى اللغننننة األدبينننننة وغالبننننا ً منننننا يكننننون هنننننذا فنننني الن
ّ
واإلشننننننكالية الثقافيننننننة؛ فإنننننننه مننننننن البنننننندّهي  -علننننننى أيننننننة حننننننال  -لحنننننن ّل هننننننذه اإلشننننننكالية أن يلتفننننننت
نننننص موجنننننه إلنننننى غينننننر النننننناطقين بلغتنننننه؛ منننننا يحنننننت ّم علينننننه مراعننننناة
المننننندرس إلنننننى أن مثنننننل هنننننذا الن
ّ
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ننننننص األدبنننننني بشننننننكل عننننننام والقصننننننة القصننننننيرة بشننننننكل
ذلننننننك مننننننن خننننننالل إدراكننننننه التننننننا ّم بننننننأن الن
ّ
خاص،تقدّم للمتلقي أبعادا ً مختلفة؛ نجملها باآلتي:
أوالً :البعدددددد اللغدددددوي :وينننننأتي هنننننذا البعننننند منننننن قبينننننل إثرائنننننه المتلقننننني مفنننننردات ج ّمنننننة تنننننأتي منننننن
صنننننيّة منننننن لغنننننة الواقنننننع أو حتنننننى الخينننننال إلنننننى لغنننننة مقنننننروءة ،تقنننننوم
خنننننالل ترجمنننننة األحنننننداث الن ّ
علننننننى تقنيننننننات الننننننراوي (السننننننرد ،الننننننديلوج ،المنولننننننوج) بوصننننننمة دراميننننننة خاصننننننة ،تعننننننزز لديننننننه
 ) Languageالقننننننائم علننننننى مهننننننارة القننننننراءة بمسننننننتوييها :التحليليننننننة
المصنننننندر اللغننننننوي (input
والتخمينيننننننة بوصننننننفها "األسنننننناس الننننننذي تقننننننوم عليننننننه عمليننننننة تعلننننننيم العربيننننننة للننننننناطقين بغيرهننننننا،
ومنهنننننا ينننننت ّم االنطنننننالق نحنننننو المهنننننارات األخنننننرى :المحادثنننننة والكتابنننننة واالسنننننتماع" (أبنننننو عمشنننننه،
.)2017
ثانيددددداً :البعدددددد ال مدددددالي ؛ وهنننننو العنصنننننر الباعنننننث علنننننى اإلدهننننناش واإلمتننننناع إلنننننى جاننننننب العصنننننف
الننننذهني للمننننتعلم عننننندما ينننندرك الفننننرق بننننين اللغننننة العاديننننة وتلننننك األدبيننننة التنننني تقننننوم علننننى عناصننننر
البينننننان التننننني تننننننأى بنننننه المتلقننننني عنننننن المعننننننى الحرفننننني للكلمنننننة؛ منننننا يعنننننزز لدينننننة فكنننننرة النننننربط
واالسنننننتنتاج ثنننننم التأوينننننل والتلقننننني ،بنننننل النقننننند ثنننننم المحاكننننناة التننننني يكنننننون بننننندورها النننننتعلم؛ كينننننف ال؟
النننننننص إال "بنيننننننة لغويننننننة قائمننننننة بننننننذاتها ،وأنهننننننا ذات منننننندار مغلننننننق" (الصننننننبيحي)2008 ،
ومننننننا
ّ
تتفننننتّح مننننن خاللننننه للمتلقنننني أبنننننواب التعلننننيم والننننتعلّم ،وال نغلننننو إذا منننننا قلنننننا التعلننننيم الننننذاتي ،السنننننيّما
التعلّم بالقراءة فضالً عن تعلّم القراءة وثمة فرق بيّن بينهما.
الننننننص وفقنننننا ً الرتباطهنننننا
ثالثددددداً :البعدددددد الثقدددددافي؛ وهنننننو حصنننننيلة أفكنننننار ومعلومنننننات مسنننننتقاة منننننن
ّ
بعنصنننننر لغنننننوي ،يتفاعنننننل بشننننندّة ورسنننننوخَها فننننني ذهنننننن المتلقننننني منننننن قبينننننل تتبنننننع األثنننننر بفاعلينننننة
ننننص وهنننننو المعننننننى اللغنننننوي للقصنننننة اسنننننتنادا ً لقولنننننه تعنننننالى" :فارتننننندا علنننننى آثارهمنننننا قصصنننننا"
القن ّ
صنننننننيه فبصنننننننرت بنننننننه عنننننننن جننننننننب وهنننننننم ال
(الكهنننننننف ،)64 ،وقولنننننننه تعنننننننالى" :وقالنننننننت ألختنننننننه ق ّ
يشننننننعرون" (القصننننننص ،أيننننننة ) 11؛ فيننننننأتي بتتبننننننع قننننننراءة أحننننننداث القصننننننص؛ مننننننا يثريننننننه بتثقيننننننف
لسنننننناني ومعنننننناني ج ّمننننننة ،فضننننننالً عننننننن مفننننننردات وتراكيننننننب لغويننننننة؛ تمثّننننننل أهنننننن َّم أوليننننننات الننننننتعلّم
ننننس ،ويثقنننننف اللسنننننان"
والتعلنننننيم لدينننننه؛ ألن مثنننننل هنننننذه الن ّ
صنننننوص ،تُسنننننهم كثينننننرا ً لمنننننا "يرقنننننق الحن ّ
(النننننندليمي والننننننوائلي) 2009 ،؛ إذا مننننننا أخننننننذنا بعننننننين االعتبننننننار دافعيننننننة هننننننذا البعنننننند للمتلقنننننني علننننننى
جنننننرأة معايشنننننة أهنننننل اللغنننننة ومحننننناورتهم بثقنننننة عالينننننة منننننن أجنننننل الوقنننننوف علنننننى مظننننناهر ثقنننننافتهم
وبالتنننننالي تعزينننننز مهارتنننننه التواصنننننلية معهنننننم؛ ليننننندرك حتمنننننا ً بنننننأن ث ّمنننننة فرقنننننا ً كبينننننرا ً بنننننين مسنننننتوى
المفننننننردة المعجميننننننة وتلننننننك السننننننماعية التنننننني تننننننرتبط بحنننننندث واقعنننننني كمننننننا الحننننننال فنننننني القصننننننة
القصيرة التي تترجم ج ّل هذا.
رابعددددداً :البعدددددد الترفيهدددددي ،وهنننننو العنصنننننر األهننننن ّم فننننني جلنننننب االنتبننننناه ،وشننننندّ االهتمنننننام منننننن قبينننننل
التشنننننننويق لمعطينننننننات الننننننندرس منننننننن أجنننننننل اكتسننننننناب عناصنننننننر اللغنننننننة ومهاراتهنننننننا كفاينننننننةً لغوينننننننة
) Languaistic؛ تشننننننن ّكل الهننننننندف األسننننننناس منننننننن العملينننننننة التعليمينننننننة لننننننندى
(competence
المتعلّمننننننين .وفنننننني الحقيقيننننننة يننننننأتي هننننننذا البعنننننند معننننننادالً مناسننننننبا ً الفتقننننننار مراكزنننننننا إلسننننننتراتيجية
التعليم الترفيهي.
نننننننص األدبننننننني بشنننننننكل عنننننننام أمنننننننام
فمنننننننن الموضنننننننوعية بمكنننننننان؛ أن ال ننكنننننننر إشنننننننكالية الن
ّ
الطالننننب األجنبنننني فننننني ظنننن ّل منننننا أشننننار بعضننننهم إلنننننى أنننننه يشننننن ّكل عائقنننناً؛ مننننا لنننننم يتصننننرف المعلّنننننم
بننننننالنص األدبننننننني تصننننننرفا ً لغوينننننننا ً وفنينننننناً ،يتنننننننواءم واألبعنننننننادَ التنننننني أسنننننننلفنا مننننننن قبينننننننل التيسنننننننير
ّ
ننننص؛ مننننا يجعلننننه
والتبسننننيط إلننننى الحنننندّ الننننذي ينننندرك مننننن خاللننننه بننننأن الطالننننب لننننيس مننننن أهننننل لغننننة الن ّ
ينننننراوح بنننننين اللغنننننة النمطينننننة الواقعينننننة التننننني ال تنتمننننني إلنننننى أيدلوجينننننة فكرينننننة مخصوصنننننة  -وتلنننننك
الجمالينننننة التننننني ال تغنننننرق كثينننننرا ً وتوغنننننل فننننني اللغنننننة األدبينننننة االسنننننتعارية منننننن جهنننننة ،والمحكينننننة
التننننني تعتمننننند علنننننى السنننننرد المباشنننننر منننننن جهنننننة أخنننننرى فننننني ظننننن ّل إيمانننننننا العمينننننق بارتبننننناط تعلنننننيم
اللغننننننة بلغننننننة العصننننننر ،إلننننننى جانننننننب إدراك المنننننندرس أيضننننننا ً إلننننننى تبنننننناين الخصننننننائص المجتمعيننننننة
نننننص وتلنننننك التننننني ينتمننننني إليهنننننا الطالنننننب؛ فنننننال يوغنننننل فننننني تصنننننوير مجتمنننننع منننننا،
الثقافينننننة فننننني الن
ّ
يتبننننناين ومجتمننننن َع الطالنننننب لمنننننا يشنننننتت فكنننننره ويننننننأى بانتباهنننننه ،فضنننننالً عنننننن إحاطتنننننه  -أي المعلنننننم
– بأنننننننه تنحصننننننر غايتنننننننا مننننننن القصننننننة القصننننننيرة فنننننني إثننننننراء الطالننننننب بمحصننننننلة لغويننننننة باعثهننننننا
التشنننننننويق واالهتمنننننننام ،ولنننننننيس فقنننننننط اإلعجننننننناب واإلدهننننننناش ،أو الترفينننننننه ،كمنننننننا ينننننننرى (ثنننننننروب
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نننننص ومراوحنننننة التنوينننننع فننننني كوننننننه يعنننننزز لنننننديهم
فنننننراي) منننننع مراعننننناة عننننندم قتنننننل روح اإلبنننننداع للن
ّ
ننننو والصنننننرف لدينننننه؛ ألننننننه
اللغنننننة المكتسنننننبة القائمنننننة علنننننى ثنننننراء المفنننننردات واسنننننتيعاب قواعننننند النحن ّ
يهننننننتم "بإيصننننننال األفكننننننار واآلراء والمشنننننناعر بطريقننننننة فنيّننننننة ،تجننننننذب القننننننراء وتمننننننتعهم وتفينننننندهم
فكريننننا ً ومعرفيننننا ،وتبحننننث لتحقيننننق ذلننننك عننننن السنننننبل المناسننننبة للتننننأثير فنننني المتلقنننني تننننأثيرا ً يأسنننننره
ويعينننننده إلنننننى قنننننراءة العمنننننل األدبننننني منننننرات دون أن يننننننقص التكنننننرار منننننن جماليتنننننه وجاذبيتنننننه" (
هباشنننننني) 2008 ،؛ ليكننننننون فنننننني محصننننننلة هننننننذا كلننننننه :تنننننننامي مهننننننارات االتصننننننال التنننننني يتحقننننننق
بثرائها الكفاية اللغوية المنشودة للناطقين بغيرها .
صننننننة القصننننننيرة بوصننننننفها جنسننننننا ً أدبيننننننا ً نثرينننننناً ،ال يحتنننننناج إلننننننى عننننننناء النننننندرس
وتننننننأتي الق ّ
وطنننننول القنننننراءة وعمنننننق التحلينننننل – عنننننامالً فننننناعالً فننننني المتلقننننني ،السنننننيّما المنننننتعلم السننننناعي إلنننننى
صنننننة التخيلينننننة التننننني بمقننننندوره أن يحولهنننننا فننننني معامنننننل ذهننننننه إلنننننى ثنننننراء لغنننننوي
اسنننننتلهام طاقنننننة الق ّ
يمكنننننننه مننننننن مهننننننارات االتصننننننال بوصننننننفها "غايننننننة نفعيننننننة براغماتيننننننة" (العننننننناتي ،)2009 ،تتننننننأتى
مننننننن خننننننالل حننننننرص المتلقنننننني ،السننننننيّما القننننننارو المننننننتعلم علننننننى اكتسنننننناب لغننننننة متكاملننننننة بعلومهننننننا
األولينننننة صنننننرفا ً ونحنننننوا ً بالغنننننة ومعجمنننننا ً منننننن خنننننالل النمطينننننة التعليمينننننة القائمنننننة علنننننى دروس (
االسننننننتماع والقننننننراءة والقواعنننننند والمحادثننننننة) بمننننننؤدى التمنننننناهي بننننننين اللغننننننة المعجميننننننة واألدبيننننننة
الجمالينننننة بمعاضننننندة فاعلنننننة لعنصنننننر التشنننننويق القنننننائم علنننننى ترجمنننننة األحنننننداث إلنننننى بنينننننة لغوينننننة
معرفينننننة أدبيننننننة تشننننن ّكل فنننننني ذهنننننننه واقعنننننا ً يم ّكنننننننه منننننن تننننننذكر المننننننادة اللغوينننننة بوصننننننفها حصننننننيلة
نصننننية ،تتبلّننننر لحمننننةَ نسننننيج لغننننوي متننننرابط متكامننننل فنننني مننننؤداه ،السننننيّما المتعلقننننة بترجمننننة حنننندث
معنننننى معرضننننا ً للنسننننيان ،وعنصننننر المعرفننننة الثقافيننننة التنننني تنننندور
مننننا ولننننيس مجننننرد كلمننننة يقابلهننننا
ً
ّ
يتنننننأطر بقننننننيم وعننننننادات و
صنننننة التنننننني تمثّنننننل فنننننني نهاينننننة األمننننننر مجتمعنننننا ً مننننننا،
حولهنننننا أحننننننداث الق ّ
ديمغرافينننننا خاصنننننة حتنننننى وإن جننننناء سنننننرد بعضنننننها علنننننى ألسننننننة غينننننر البشنننننر؛ وغالبنننننا ً منننننا تكنننننون
نصوصنننننا ً غينننننر ُمعننننندّة للعملينننننة التعليمينننننة ،لكنهنننننا تعكنننننس توظيفنننننا ً حقيقينننننا ً للغنننننة المكتسنننننبة بوصنننننفها
منننننننادة تعليمينننننننة أولينننننننة "تحتنننننننوي علنننننننى لغنننننننة أصنننننننيلة ،وتعكنننننننس االسنننننننتخدامات الحقيقنننننننة للغنننننننة"
(ريتشاردز.)2012 ،
ّ
النننننص أو علننننى أقنننن ّل تقنننندير الحنننن ّل
الحننننق؛ فننننإن غايننننة مننننا أسننننلفنا هننننو :انتفنننناء إشننننكالية
وفنننني
ّ
صنننننة
الق
فاعلينننننة
علنننننى
للوقنننننوف
ّنننننط
س
مب
وتقنننننديم
صنننننعيد،
علنننننى
العنننننائق
هنننننذا
دحنننننر
فننننني
األمثنننننل
ّ
يصننننننور إلننننننى حنننننندّ قريننننننب خصائصننننننها
القصننننننيرة مننننننن خننننننالل معطيننننننات شننننننتى ،نجملهننننننا بمننننننا
ّ
ومميزاتهنننننا ،فضنننننالً عنننننن تقنياتهنننننا التننننني ينننننأتي فننننني مؤداهنننننا مجتمعنننننةً غاينننننة بحثننننننا علنننننى صنننننعيد
صنننننة القصنننننيرة ال ُمقدمنننننة للنننننناطقين بغينننننر العربينننننة وفقنننننا ً
آخنننننر؛ لتجننننندر اإلشنننننارة هننننننا إلنننننى تلنننننك الق ّ
لمنننننا ينننننتالءم ومسنننننتواهم منننننن حينننننث األسنننننلوب واألفكنننننار التننننني تنسنننننجم وأيننننندلوجيتهم دينينننننا ً ووطنينننننا ً
الننننننص األصننننننيل غينننننر المتننننننرجم النننننذي يتجلّننننننى
أو علنننننى أقنننننن ّل تقننننندير ال تنكرهننننننا علنننننيهم ،وحبننننننذا
ّ
بالتننننننذوق األدبنننننني المننننننؤثر بجمالياتننننننه الفنيننننننة ،ولغتننننننه السننننننهلة البسننننننيطة القويمننننننة ،عننننننالوة علننننننى
صننننننة القصنننننيرة بمفهومهننننننا
بنائهنننننا الفنننننني البسننننننيط النننننذي يننننننتالءم ومسنننننتواهم التعليمنننننني؛ فتشنننننكل الق ّ
الحننننننالي ونمطيتهننننننا الحديثننننننة أسننننننلوبا ً تعليميننننننا ً شننننننائقاً ،يجلننننننب انتبنننننناه الطلبننننننة ويثيننننننر حماسننننننتهم،
ويجننننننذب كننننننذلك اهتمننننننامهم ،ويتننننننواءم وميننننننوالتهم التربويننننننة التعليميننننننة مننننننن قبيننننننل وظيفيننننننة اللغننننننة
وجمالياتهننننننا ،بوصننننننفها رافنننننندا ً لفظيننننننا ً وتراكيننننننب لغويننننننة مناسننننننبة ،تنسننننننجم والمعياريننننننة النحويننننننة
والصرفية والبالغية.
ى تعليمينننننا ً ماتعنننننا ً
محتنننننو
ننننلفنا
ن
أس
منننننا
نننناع
ن
باجتم
ننننأتى
ن
يت
بأننننننه
ننننريم
ن
الك
قارئننننننا
ننننى
ن
عل
وال يخفنننننى
ً
ً
بلغننننة خطنننناب مباشنننننر ،يقتننننرب منننننن اللغننننة المحكينننننة التنننني ال تنحنننننرف غالبننننا بسنننننياقها الننننداللي عنننننن
السنننننياق المعجمننننني؛ هنننننذا السنننننياق النننننذي يحنننننرص غينننننر النننننناطق علنننننى تعلّمنننننه كننننن َّل الحنننننرص ظننننننا ً
مننننننه أن المفنننننردة المعجمينننننة فقنننننط هننننني ركينننننزة التواصنننننل اللغنننننوي دونمنننننا اإلشننننناري؛ أي الترجمنننننة
الحرفينننننة للكلمنننننات وهنننننذا توجنننننه خننننناطئ ،ينننننأتي جنننننزء كبينننننر منننننن معالجتنننننه منننننن خنننننالل القصنننننة
القصننننننننيرة التنننننننني ترتكننننننننز إلننننننننى تقنننننننننديم المعنننننننناني بمفننننننننردات وتراكيننننننننب جمالينننننننننة ذات دالالت
سنننننماعية ،تنننننؤدي المعننننننى اصنننننطالحا ً وفقنننننا النحرافاتهنننننا اللغوينننننة عنننننن مؤداهنننننا المعجمننننني ،وهننننننا
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نننننص القصصننننني النننننذي ألفينننننناه وحننننندة تعليمينننننة "تحمنننننل المعنننننارف
يبنننننرز الننننندور األكبنننننر لفاعلينننننة الن
ّ
اللغوية والنفسية واالجتماعية والتاريخية" (هباشي.)2008 ،
الننننننص األدبننننني الجمالينننننة،
وعلينننننه؛ فإننننننه يحسنننننن بالمننننندرس أيضنننننا ً أن ال يغنننننرق فننننني لغنننننة
ّ
ّ
إال إذا جنننننناء سننننننردها حكايننننننة أدبيننننننة ،تقننننننوم علننننننى عناصننننننر قصصننننننية تتجلننننننى بالسننننننهولة واليسننننننر
صننننننة الرئيسننننننة،
علننننننى مسننننننتوى األحننننننداث والعقنننننندة والسننننننرد؛ مننننننا يم ّكننننننن الطلبننننننة مننننننن أفكننننننار الق ّ
وإعنننننادة بنائهنننننا بشنننننكل مختصنننننر وفنننننق عننننننوان مناسنننننب ،يُنننننؤدى مضنننننمونه منننننن خنننننالل مسنننننرحة
صنننننة حوارينننننا ً منننننع مراعننننناة أمنننننر فننننني غاينننننة األهمينننننة ،يتمثنننننل فننننني معرفنننننة هننننندف الننننندارس منننننن
الق ّ
تعلّننننننم اللغننننننة العربيننننننة؛ فمنننننننهم مننننننا يتعلمهننننننا مننننننن أجننننننل النننننندين كأولئننننننك الننننننذين يننننننأتون مننننننن دول
إسنننننالمية غينننننر عربينننننة .ومننننننهم منننننن ينننننأتي منننننن دول غينننننر إسنننننالمية ،يرغبنننننون فننننني تعلنننننم اللغنننننة
العربينننننننة ألغنننننننراض أخنننننننرى غينننننننر الدينينننننننة كالتواصنننننننلية والثقافينننننننة وغيرهنننننننا ( بسننننننناطي2016 ،
) ،وقننننند يننننندخل فننننني هنننننذين الننننننوعين الراغنننننب فننننني تعلّنننننم العربينننننة لألغنننننراض السنننننالفة معنننننا ً ومنننننن
فئننننننات عمريننننننة مختلفننننننة  -وهننننننذا مننننننا قامننننننت عليننننننه الدراسننننننة التطبيقيننننننة القائمننننننة علننننننى عناصننننننر
اإلستبانة أدناه.
واسنننننتنادا ً لمنننننا سنننننبق؛ فنننننإن دافعنننننا ً كبينننننراً ،يعنننننزز لننننندى المتعلمنننننين فاعلينننننة القصنننننة القصنننننيرة
بمسننننننتوييها الننننننوظيفي التعليمنننننني والجمننننننالي األدبنننننني؛ فهمننننننا بغيننننننة المتلقنننننني ،فضننننننالً عننننننن دورهننننننا
نننننص منننننن جهنننننة والننننندارس وال ُمننننندرس منننننن
الترفيهننننني والثقنننننافي البننننناعثين علنننننى تفاعنننننل الطلبنننننة والن
ّ
جهننننننة ثان يننننننة؛ لمننننننا مننننننن شننننننأنه أن يجلننننننب انتبنننننناههم ،ويننننننأتي باهتمننننننامهم ويعننننننزز التعلننننننيم الننننننذاتي
لنننننديهم ،السنننننيّما القصنننننة التننننني ال تحتننننناج إلنننننى احتمننننناالت فننننني التأوينننننل أو عمنننننق فننننني التحلينننننل ،بنننننل
سننننننر للغننننننة "تمثننننننل محننننننورا ً تلتقنننننني فيننننننه المعننننننارف
اإلطننننننار األولنننننني للفهننننننم المباشننننننر واإلدراك المي َّ
اللغوينننننننة المتعلقننننننننة بنننننننالنح و والصننننننننرف والعننننننننروض البالغنننننننة وعلننننننننوم أخنننننننرى كعلننننننننم النننننننننفس
نننننص تحدينننننندا ً فنننننني هننننننذا المقننننننام الوظيفننننننة اللغويننننننة
واالجتمنننننناع والتنننننناري " (إبريننننننر ،)2007،ونخن
ّ
التنننننني تقننننننوم علننننننى "إسننننننتراتيجية النننننن (( "(SQ3Rأبننننننو عمشننننننه )2017 ،بوصننننننفها مهننننننارة قرائيننننننة
صنننننة القصنننننيرة بفاعلينننننة واقتننننندار منننننن خنننننالل تسلسنننننل هنننننذه العملينننننة علنننننى
فعالنننننة ،تنننننؤدي دور الق ّ
نحننننن ٍو منننننن القنننننراءة المسنننننحية التننننني يكنننننون فننننني مؤداهنننننا الحصنننننول علنننننى الفكنننننرة العامنننننة للقصنننننة (
) Survey؛ ليسننننننأل الطالننننننب ع ّمننننننا يرينننننند معرفتننننننه مننننننن خننننننالل النننننن (  ) Questionsفنننننني كونهننننننا
نننننننص قنننننننراءة تحليلينننننننة (  ) Readمنننننننن أجنننننننل مناقشنننننننة (  ) Reciteأهننننننن ّم
تدفعنننننننه إلنننننننى قنننننننراءة الن
ّ
األفكنننننار التننننني تنننننرتبط فننننني أحنننننداث تترجمهنننننا مفنننننردات وتراكينننننب ،تبقنننننى لدينننننه مرجعينننننة لغوينننننة (
) Review؛ تسنننننهم كثينننننرا ً فننننني إثنننننراء مهنننننارات االتصنننننال لدينننننه :وهننننني المرتكنننننز األسننننناس للغنننننة
صة القصيرة.
التي هو بصدد تعلّمها من خالل الق ّ
 - .منه ية البحث:
اتبنننننننننع البحنننننننننث فننننننننني إجراءاتنننننننننه المننننننننننهج الوصنننننننننفي (المسنننننننننح االجتمننننننننناعي) والتحليلننننننننني
صنننننننة القصنننننننيرة ومننننننندى فاعليتهنننننننا فننننننني تعلنننننننيم اللغنننننننة العربينننننننة
لمالءمتهمنننننننا للبحنننننننث و لننننننندور الق ّ
للناطقين بغيرها .
 م تمع البحث:ويتمثل هذا المجتمع من خالل الطلبة غير الناطقين باللغة العربية المسجلين شعبة اللغة العربية
للناطقين بغيرها في مركز اللغات في الجامعة األردنية في الفصل الصيفي من العام الدراسي (– 2018
 ،)2019حيث اعتمد البحث أسلوب المسح الشامل في جمع البيانات.
 أدوات البحث :لتحقيق هدف البحث ت ّم اعتماد مصدرين من مصادر المعلومات في هذا البحث ،وكانا تمثال بما يلي :
أوالً :المصادر األولية (أداة البحث):
ً
لقد تم جمع البيانات األولية بواسطة اإلستبانة أداة رئيسة للبحث من أجل معالجة الجوانب التحليلية
لموضوع البحث .وبعد االطالع والبحث في ك ّل ما يمتُّ للبحث بصله من الدراسات السابقة واإلطار
المرجعي؛ فقد تم تصميم هذه األداة آخذين بعين االعتبار حدود األبعاد الرئيسة من جهة وصياغة الفقرات
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تحت كل بُعد من جهة ثانية ،إذ جاءت هذه األداة وفقا ً الستبيان ،شمل أسئلة مغلقة دارت حول فاعلية
ّ
صة القصيرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومن أجل هذا فقد تم استخدام مقياس
األدبي /الق ّ
(لكرت) الخماسي الذي تدرج من (معارض بشدة ،معارض ،محايد ،موافق ،موافق بشده) وتم عرض اسئلة
االستبانه على( )8من المحكمين المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،وأساليب
تدريسها ؛ واساتذة القياس والتقويم إلبداء الرأي فيها  ،وبعد إجراء التعديالت الالزمة وفق آراء المحكمين
 ،ا لمتمثلة في صياغة فقراتها بطريقة محددة وواضحة وحذف بع الكلمات في الفقرات الواردة  ،أن
خرجت القائمة بصورتها النهائية
ثانياً :المصادر الثانوية:
لقد ت ّم معالجة اإلطار النظري للبحث من خالل مصادر البيانات الثانوية وذلك باالعتماد على
المعلومات المتاحة ،السيّما الموثقة منها في المراجع والمقاالت المنشورة ،وكذلك الدراسات السابقة ،السيّما
المحكمة والمنشورة في الدوريات المختلفة ذات العالقة.
 اختبار صدق أداة البحث وثباتها:لقد تم التأكد من ثبات اإلستبانة وصدقها من خالل العناصر التالية:
 -1تأكد الباحثون من صدق األداة بعرضها على( )10المحكمين المتخصصين في مجال تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها  ،وأساليب تدريسها ؛ إلبداء الرأي فيها  ،وبعد إجراء التعديالت الالزمة وفق آراء
المحكمين  ،المتمثلة في صياغة الفقرات بطريقة محددة وواضحة وحذف بع الكلمات في الفقرات الواردة
 ،أن خرجت القائمة بصورتها النهائية (ملحق .)1
 -2ثبات اإلستبانة:
ً
لقد تمثل اختبارنا لثبات هذه األداة المستخدمة في قياس المتغيرات التي تشتمل عليها وفقا الختبار(
كرونباخ ألفا) ( ،)Cronbach Alphaوقد بلغت نتيجة هذا االختبار ألبعاد البحث ()0.99؛ لهذا يمكننا
وصف هذه األداة بالثبات المرتفع ،وأن البيانات التي تم الحصول عليها من خاللها مناسبة لقياس مثل هذه
المتغيرات التي تخضع لدرجة اعتمادية عالية.
 -3مالءمة النموذج:
وتجدر اإلشارة هنا بأنه وقبل تطبيق التحليل اإلحصائي الكمي للبيانات القياسية من جهة ،ومن
أجل التحقق من افتراض التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionللبيانات من جهة أخرى؛ فقد ت ّم
االستناد إلى احتساب قيمة معامل االلتواء ( )Skewnessللمتغيرات ،إذ بلغت قيمة معامل هذا االلتواء
لجميع متغيرات البحث أق ّل من ()1؛ وعليه فيمكننا القول بأنه" :ال توجد مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع
الطبيعي لبيانات البحث".
 -1الوصف اإلحصايي ألسئلة اإلستبانة (المعال ة اإلحصايية ) :
الوصف اإلحصائي لك ّل عبارة من العبارات التي تضمنتها
ويتناول هذا الجزء من البحث
َ
اإلستبانة باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتقدير العام لالتجاهات حسب الوسط الحسابي،
ولقد ت َّم وضع معيار الحكم على درجة التقدير العام لالتجاهات وفقا ً لمقياس (ليكرت) الخماسي ،كما الجدول
التالي:
الجدول ( : )1مقياس (ليكرت) الخماسي
فترة الوسط الحسابي
1.80-1.00
1.81-2.6
2.61-3.4
2.41-4.2
4.21-5.0

التقدير العام لمقياس (ليكرت)
معارض بشدة
معارض
محايد
موافق
موافق بشدة

وال يخفى هنا أن طول كل فترة من فترات األبعاد الخماسية السابقة تساوي ( )0.80من الوحدة وفقا ً
لقانون الفترات = ( (المسافات بين الفترات– / )1عدد الفترات)
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) ،(𝑚 = 5 = 0.8وعليه؛ فإنه ال يوجد تحيّز في أي من التقديرات السابقة؛ وهذا ما يؤكد عدالة بيّنة في
تقدير الرأي العام.
التدرج الثالثي للدرجة
الجدول ( :)2مقياس
ّ
التقدير العام لمقياس (ليكرت)
منخفض
متوسط
مرتفع

فترة الوسط الحسابي
1.33-1.00
1.34-2.66
2.67-5.0

ويُلحظ وفق ما ورد في الجدول السابق أن قيم المتوسطات الحسابية التي توصل إليها البحث؛
النحو اآلتي بالنسبة للتدرج الخماسي –3.67( :فما فوق :مرتفع):3.66-2.34( ،
سيتم التعامل معها على
ّ
متوسط) – 2.33( ،فما دون :منخف ) .وفقا ً للمعادلة التالية( :القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة
5−1
3

= 𝑚( .وتساوي هذه القيمة طول الفئة (.)1.33

مقسوم على عدد المستويات)؛ أي = 1.33) :
 -2اختبار التوزيع الطبيعي )(Test of Normality
ً
ً
ً
وحتى يتيقن الباحثون من توزيع البيانات توزيعا طبيعيا؛ فقد اختبروا كال من االلتواء ()Skewness
والتفلطح ( ،(Kurtosisإذ تراوحت قيم هذين االختبارين بين  ، ± 2فإن يد ّل هذا على شيء؛ فإنما يد ّل على
أن جميع بيانات متغيرات البحث تتوزع توزيعا ً طبيعياً)Hair et al., 2006( .
كما بيّنت نتائج اختبار ( )Kolmogorov-Smirnovaعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية لجميع
المحاور (المستقلة والتابعة) لدى مستوى معنوية ()0.05≤α؛ أي أننا ال نستطيع رف الفرضية الصفرية
التي تدعي أن :جميع المتوسطات تتوزع توزيعا ً طبيعيا ً يقابل الفرضية البديلة التي تدعي وجود عدم تساوي
التوزيع الطبيعي .ونستنتج مما سبق بأن جميع المحاور بالفعل تتوزع توزيعا ً طبيعياً.
 وصف عينة البحث :رجدول ()3النسبة
العدد
56.7
17
ذكر
الجنس
43.3
13
أنثى
36.7
11
17-20
50.0
15
21-24
فئة العمر
13.3
4
25-28
60.0
18
اإلسالم
الديانة
40.0
12
المسيحية
6.7
2
تايلند
23.3
7
الصين
10.0
3
إيران
20.0
6
تركيا
3.3
1
الجنسية
سنغافورة
3.3
1
هنغاريا
13.3
4
أرمينيا
3.3
1
كوريا
16.7
5
ماليزيا
46.7
14
أق ّل من سنة
عدد سنوات
اللغة
دراسة
40.0
12
من سنة إلى سنتين
144

The Short Story and its Role in the Teaching of Arabic to Non-Native Speakers
العربية

أين درستَ اللغة
ما مدى
ممارستك
العملية للغة
العربية

من ثالث سنوات إلى أربع
من خمس سنوات فأكثر
المدرسة
ال امعة
مراكز خاصة للغة
مسارجد
ضعيف
متوسطة

3
1
5
8
12
5
7
14

10.0
3.3
16.7
26.7
40.0
16.7
23.3
46.7

قوية

9

30.0

 نتايج الدراسة ومناقشتها :ويت ّم استعراض نتائج ما توصلت إليه الدراسة الميدانية من خالل اإلجابة على تساؤالت البحث
النحو اآلتي:
التي تمثلّت باألسئلة التالية وفقا ً الرتباط واحدها بجدول مخصوص به ،وعلى
ّ
* السؤال األول :ما دور القصّة القصيرة في تعليم العربية للناطقين بغيرها؟
صة
ويتّضح لنا من نتائج الجدول ()4؛ أن متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد تأثير الق ّ
التدرج
القصيرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،قد تراوحت بين ( )4.73 –2.83وفق مقياس
ّ
صة القصيرة في تعليم
الخماسي ،حيث بلغ المتوسط العام لفقرات هذا البُعد ()4.2؛ ما يشير إلى أن تأثير الق ّ
اللغة العربية للناطقين بغيرها مرتفع .وبإعادة النظر في فقرات هذا البُعد؛ فإننا لنجد أن المتوسط األعلى كان
صة في إيجاد عالقة جيدة بين المدرس والطلبة" بمتوسط يساوي ( ،)4.7وانحراف
عند الفقرة" :تُسهم الق ّ
صة تصورا ً لإلجابة دون مساعدة
معياري ( ،)0.45بيد أنه كان أق ّل وسط حسابي عند الفقرة" :تمنحك الق ّ
المعلم" عندما بلغ هذا الوسط الحسابي ( ،)2.8وانحراف معياري مقداره ()1.05؛ وفقا ً للجدول :رقم ()4
صة القصيرة في تعليم اللغة
الذي يرتكز إلى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالتجاه العام لفاعلية الق ّ
العربية لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها كما اآلتي:
الدررجة
االنحراف المعياري
الوسط الحسابي
فقرات العامل
موافق بشدة
ت ُسهم القصّة في إي اد عالقة رجيدة بين
0.44978
4.7333
المدرس والطلبة.
موافق بشدة
تساعدك القصّة في تطوير مهارات
.52083
4.7333
االستماع والمحادثة والقراءة لديك.
تزيد القصّة القصيرة من دافعيتك
0.47946
4.6667
موافق بشدة
وتشويقك للتعلّم.
تثير القصّة القصيرة اهتمامك وت لب
0.62881
4.4667
موافق بشدة
انتباهك.
النص القصصي في
مسرحة
ت ُسهم
ّ
.59596
4.3000
موافق بشدة
معرفة مفردات رجديدة.
تعرفك القصّة القصيرة إلى مفردات
.48066
4.1000
موافق
لغوية رجديدة.
تساعد القصّة القصيرة على تكوين
0.50742
3.8667
موافق
روابط لغوية من خالل تسلسل األحداث.
تسهم القصّة في توسيع مدركات الخيال
0.58329
3.7333
موافق
لديك.
تمنحك القصّة تصورا ً لإلرجابة دون
1.05318
2.8333
محايد
مساعدة المعلم.
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االت اه العام

4.1593

0.35460

مرتقع

* السؤال الثاني :هل ث َّمة عالقة بين عدد سنوات دراسة متعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها ومدى تأثره
بالقصّة القصيرة في بوصفها أداة من أدوات تعلم اللغة ؟
بمعنننننى هننننل ث ّمنننننة عالقننننة معنويننننة بنننننين عنننندد سننننننوات دراسننننة مننننتعلم اللغنننننة العربيننننة ومننننندى
صنننننة القصنننننيرة؟ ولإلجابنننننة علنننننى هنننننذا التسننننناؤل؛ فقننننند اسنننننتخدم البننننناحثون أسنننننلوب تحلينننننل
تنننننأثره بالق ّ
معامنننننننل ارتبننننننناط (كنننننننندال) للعيننننننننات الترتيبينننننننة( )Kendall'stau_bفننننننني كوننننننننه أسنننننننلوبا ً مناسنننننننبا ً
لتحليل مثل هذه البيانات الترتيبية ،يعطي نتائج تحقق هدف البحث بعناية ودقة.
وعلينننننه؛ فقننننند تبنننننيّن لننننننا منننننن خنننننالل نتنننننائج تحلينننننل الجننننندول رقنننننم ( )5عننننندم وجنننننود عالقنننننة
معنوينننننة عنننننند مسنننننتوى ( ) P-Value ≤ 0.05بنننننين درجنننننة عننننندد سننننننوات دراسنننننة منننننتعلم للغنننننة
صنننننة القصنننننيرة بوصنننننفها أداة مهمنننننة فننننني تعلّنننننم
العربينننننة وممارسنننننته العملينننننة لهنننننا ومننننندى تنننننأثره بالق ّ
صنننننة القصنننننيرة بننننناختالف عننننندد سننننننوات دراسنننننة اللغنننننة العربينننننة
اللغنننننة؛ منننننا يشنننننير إلنننننى أهمينننننة الق ّ
وممارسنننننتها العملينننننة؛ إذ تنننننؤثر فننننني المتعلمنننننين بغننننن النظنننننر عنننننن عننننندد سننننننوات دراسنننننتهم للغنننننة
العربينننننة ومننننندى ممارسنننننتهم العملينننننة لهنننننا وفقنننننا ً لبياننننننات الجننننندول رقنننننم )5( :القائمنننننة علنننننى العالقنننننة
المعنوينننننة بنننننين عننننندد سننننننوات دراسنننننة منننننتعلم اللغنننننة العربينننننة للنننننناطقين بغيرهنننننا ومننننندى ممارسنننننته
صننننننة القصننننننيرة باعتبارهننننننا أداة مهمننننننة فنننننني تعلننننننم اللغننننننة ،لنننننننخلص إلننننننى تننننننأثر
لهننننننا وتننننننأثره بالق ّ
صنننننة القصنننننيرة أداة ً للنننننتعلّم بغننننن ّ النظنننننر عنننننن عننننندد سننننننوات دراسنننننتهم للغنننننة العربينننننة
الطلبنننننة بالق ّ
ومدى ممارستهم لها كما في الجدول المشار إليه أعاله:
االت اه العام لمدى تأثر الطالب بالقصّة
الفقرات
القصيرة باعتبارها أداة مهمة في تعلّم اللغة.
عدد سنوات دراسة اللغة العربية.

.013

مدى ممارسة الطالب العملية للغة العربية.

0.086

السؤال الثالث :هل ث َّمة عالقة بين خصايص المتعلمين (النوع االرجتماعي ،الديانة) وتفضليهم للقصة
القصيرة بوصفها أداة لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
ولإلجابة على هذا السؤال؛ فكان من األهمية بمكان معرفة إذا ما كان ث ّمة فروق معنوية بين اتجاهات
التعرف على
المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية باختالف (النوع االجتماعي ،والديانة) .ومن أجل
ّ
مصادر مثل هذه الفروقات بين اتجاهات المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية باختالف (النوع االجتماعي،
والديانة)؛ فقد توصلنا إلى تحليل اختبار( )Tللفرق بين متوس َ
طي اتجاهات العينتين الواردتين ضمن نتائج
الجدول رقم )6( :التي أشارت إلى انعدام وجود فروق معنوية بين اتجاهات كال الجنسين :الذكور واإلناث
صة القصيرة كأداة لتعلم
صة القصيرة ()t=-0.846, P-Value≥ 0.05؛ إذ ال يتأثر كالهما بالق ّ
نحو أثر الق ّ
ً
اللغة العربية بمستويات متقاربة وال يوجد اختالف من الناحية المعنوية ،إذ يرى كالهما أنها مهمة جدا في
تعليم اللغة .أما بالنسبة للديانة؛ فقد تبيّن أيضا ً انعدام الفروق المعنوي في االتجاهات باختالف الديانة (t=-
صة
صة القصيرة متساويا ً وغير مختلف باختالف الديانة؛ فالق ّ
)0.438, P-Value≥ 0.05؛ أي بدا تأثير الق ّ
ً
القصيرة ذو تأثير فاعل ال يتفاوت بين الطلبة بغ النظر عن ديانتهم وفقا للجدول رقم ( :)6المنبئ بالفرق
بين اتجاهات متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،كما اآلتي:
(النوع االرجتماعي والديانة).
العدد
المتغير
دررجة المعنوية
الوسط
االنحراف
الوسط
قيمة ()T
الحسابي*
المعياري
الحسابي*
ذكر
الجنس
.405
-.846
.10038
.41388
4.1111
17
أنثى
.07227
.26058
4.2222
13
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اإلسالم
المسيحية

18
12

4.1358
4.1944

.39890
.28868

.09402
.08333

-.438

* السؤال الرابع :هل ثمة عالقة بين دراسة المتعلم للغة العربية مسبقا ومدى تأثره بالقصّة القصيرة
بوصفها أداة من أدوات تعلم اللغة؟
لقد توصل تحليل اختبار ( )Tإلى الفرق بين متوس َ
طي اتجاهات العينتين الواردتين ضمن نتائج
صة
الجدول رقم )7( :إلى انعدام وجود فروق معنوية بين اتجاهات كال الجنسين :الذكور واإلناث نحو أثر الق ّ
القصيرة العائد إلى دراسة متعلم للغة العربية للناطقين بغيرها مسبّقا ً أَم ال ( ≥t=-0.424, P-Value
صة القصيرة كأداة لتعلّم اللغة العربية وفق مستويات متقاربة ،وال يوجد
 .)0.05إذ يتأثر المتعلمين بالق ّ
صة
اختالف من الناحية المعنوية يقترن بدراسة الطالب اللغة العربية مسبّقا ً أم ال .وعليه؛ فإن تأثير الق ّ
متساوي في المتعلمين الذين درسوا اللغة العربية مسبّقا أم ال وفقا ً للجدول التالي:
العدد
هل درست اللغة
دررجة
الوسط
االنحراف
الوسط
قيمة()T
العربية مسبقاً؟
المعنوية
الحسابي*
المعياري
الحسابي*
.679
-.424
.14859
.49282
4.0606
11
نعم
.03704
.06415
4.1852
3
ال
* السؤال الخامس  :هل هناك عالقة بين مستوى إلمام المتعلمين باللغة العربية باختالف (البيئة
التعليمية) التي درس بها المتعلم وبين فاعلية القصّة القصيرة بوصفها أداة لتعلم اللغة العربية للناطقين
بغيرها ؟
والختبار درجة الفروق بين مستوى إلمام المتعلمين غير الناطقين باللغة العربية باختالف (البيئة
صة القصيرة كأداة لتعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ فإننا استخدمنا تحليل التباين
التعليمية)  -وفاعلي ِة الق ّ
األحادي الذي أوصلنا تحليله اإلحصائي لنتائج الجدول رقم )5( :إلى انعدام وجود فروق معنوية عند مستوى
واختالف البيئة التعليمية لهم؛ إذ تؤكد هذه النتيجة
( )α ≤ 0.05بين درجة إلمام المتعلمين باللغة العربية
َ
صة القصيرة الفاعل في تعلّم الطلبة للغة العربية بغ النظر عن اختالف البيئة التعليمية التي
دور القصة الق ّ
درسوا من خاللها اللغة العربية قبل تدريسهم القصة القصيرة كأداة لتعلّم اللغة العربية وفقا ً للجدول رقم)5( :
القائم على نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروق بين اتجاهات متعلمي اللغة
صة القصيرة كأداة لتعلم اللغة العربية .
العربية للناطقين بغيرها باختالف (البيئة التعليمية) نحو فاعلية الق ّ

البيئة التعليمية

العدد

الوسط

االنحراف المعياري

المدرسة
الجامعة
مراكز خاصة للغة
المساجد
المجموع

5
8
12
5
30

4.3333
4.0972
4.0648
4.3111
4.1593

0.48432
0.24801
0.37142
0.29814
0.35460
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بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مصادر
االختالف
.405
3.242
3.647

ANOVA
مجموع
المربعات
3
26

درجات
الحرية
0.135
0.125

متوسط
المربعات
1.082

F
0.374

29

صة القصيرة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مرتفع
وفي ضوء النتائج السابقة يتبيّن لنا أن تأثير الق ّ
جدا ً حيث يزيد استخدامها من انتباه المتعلم وتشويقه للتعلّم ،كما تثريه بمفردات جديدة ضمن سياق درامي
ممتع ،وتسهم كذلك في إيجاد عالقة جيدة بين المتعلم والمدرس ،فضالً عن إسهامها في تطوير مهارات
االستماع والمحادثة والقراءة إلى جانب تكوين روابط لغوية من خالل تتبعهم لتسلسل األحداث التي تعمل
على توسيع أفق المتعلمين ومدركات الخيال لديهم ،تمنحهم تصورا ً مقبوالً لإلجابة دون مساعدة المعلم.
صة القصيرة وميول كبير لها بوصفها أداة فاعلة
 لقد تبيّن أن للمتعلمين اتجاهات إيجابية نحو أسلوب الق ّلتعلّم اللغة العربية بغ النظر عن عدد سنوات دراسة الطلبة للغة ،ومدى ممارسته العملية لها على مستوى
المتقدمين والمبتدئين على ح ٍد سواء.
 لقد تبيّن أنه ال يوجد اختالف بين اتجاهات المتعلمين (النوع االجتماعي ،الديانة) غير الناطقين باللغةصة القصيرة أداة ً فاعلة لتعلّم اللغة العربية ،كما فضّل كال الجنسين أيضا ً بغ
العربية نحو تفضيلهم للق ّ
صة القصيرة في كونهم تعلموا
النظر عن ديانتهم ذلك ،حيث كان من المتوقع أن يفضّل الطلبة المسلمون الق ّ
صة
اللغة العربية من خالل دراستهم للقران الكريم ( القصص القرآني) ،وكذلك أن تفضّل الطالبات الق ّ
القصيرة أكثر من الطالب بسبب الميوالت العاطفية لعنصر التشويق القائم على أحداث قد تكون في بع
األحيان تداعب العاطفة أكثر من الطلبة الذكور.
صة القصيرة متسا ٍو عند الطلبة جميعا ً سواء أسبق لهم تعلّم اللغة العربية أم لم
 لقد تبيّن أيضا ً أن تأثير الق ّيسبق؛ فإن يد ّل هذا على شيء؛ إنما يد ّل على استمتاع الطلبة بالقصة القصيرة واكتسابهم المهارات اللغوية
بغ النظر عن مستواهم اللغوي.
صة القصيرة بوصفها أداة لتعلّم اللغة العربية أداة فاعلة ومفضلة لدى الطلبة باختالف (البيئة
 لقد تبيّن أن الق ّالتعليمية) التي درس بها الطالب اللغة العربية (مدرسة ،جامعة ،مسجد ،مراكز خاصة) وهذا يدل على
فاعليتها في البيئة التعليمية وضرورة توظيفها في مواقف البيئة التعليمية
 التوصيات:وبنا ًء على نتائج البحث؛ فإننا نوصي بما يلي:
أوالً :العمننننننننل علننننننننى تنننننننندريب المدرسننننننننين وتننننننننأهيلهم علننننننننى آليننننننننة توظيننننننننف القصننننننننة القصننننننننيرة
وتدريسها بشكل فاعل لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها .
ثانينننننناً :أن تُثننننننرى مننننننناهج تنننننندريس غيننننننر الننننننناطقين باللغننننننة العربيننننننة بنمنننننناذج كافيننننننة مننننننن جنننننننس
القصة القصيرة األدبي.
ثالثننننناً :نوصننننني المدرسننننننين بنننننأن تُقُّنننننندم مثنننننل هنننننذه النصننننننوص لمتعلمننننني اللغننننننة العربينننننة للننننننناطقين
بغيرها الذين تجاوزوا المستوى األول.
رابعننننناً :نوصننننني المدرسنننننين بتفعينننننل آلينننننة مسنننننرحة القصنننننة القصنننننيرة داخنننننل الغرفنننننة الصنننننفية منننننا
أمكن ذلك.
خامسننننناً :نوصنننننني البننننناحثين بتقننننننديم دراسنننننات بحثيننننننة ،تعننننننى بطرائننننننق تننننندريس القصننننننة القصننننننيرة
وأساليب تدريسها.
-
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