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دورۀ پيش دانشگاهي*

1

دکتر عيسی متقی زاده
دکتر خليل پروينی
3
محمدرضا نيکوبخت
4
دانش محمدي رکعتي
2

چکيده
یکی از مهمترین رویکردهای معاصر آموزش زبانهای خارجی متن محوری است .آموزش

متن ،عالوه بر کیفیت مناسب متون ،به راهبردهای مناسب تدریس نیز نیازمند است .هدف
پژوهش حاضر ،بررسی شیوههای آموزش متون عربی در مدارس است .به دلیل گستردگی

کار ،شیوههای تدریس متون کتاب عربی پیش دانشگاهی انتخاب شد.

جامعۀ آماري پژوهش را دانش آموزان علوم انساني و دبيران مقطع پيش دانشگاهي

شهرستانهاي دورود ،بروجرد ،ازنا و اليگودرز در استان لرستان تشکیل میدادند .روش
پژوهش ،پيمايش؛ ابزار پژوهش ،پرسشنامه و روش نمونهگيري ،خوشهاي تصادفي بود .چهار
سئوال اين تحقيق عبارت بودند از -1 :به نظر دانشآموزان ،معلمان برای تدريس متون تا

چه حد از راهبردهاي مناسب استفاده کردهاند؟  -2به نظر معلمان ،آنان برای تدريس متون

تا چه حد از راهبردهاي مناسب استفاده کردهاند؟  -3آيا نظر معلمان باسابقه و کم سابقه در
این زمینه اختالف معناداری دارد؟  -4آيا ميان پاسخ هاي دانش آموزان و پاسخ هاي معلمان

اختالف معناداري وجود دارد؟

براساس يافتههاي پژوهش پاسخهاي دانش آموزان و معلمان اختالف معناداري دارد

*تاریخ دریافت مقاله89/1/23:

تاریخ آغاز بررس ی89/3/29:

تاریخ پذیرش89/11/3:

.1استادیارگروه زبان وادبیات ع ربی دانشگاه ت ربيت مدرس و از مؤلفان کتاب های درسي ع ربی ،پست الکترونیک ی.motaghizadeh@madares.ac.ir :
 .2دانشیار گروه زبان و ادبيات ع ربی دانشگاه ت ربيت مدرس

 .3کارشناس ارشد زبان و ادبيات ع ربي دانشگاه ت ربيت مدرس و دبير دبیرستان های شهرستان دورود.

.4دانشجوی دکتری زبان و ادبیات ع ربی دانشگاه ت ربیت مدرس ،پست الکترونیک یd.mohammadi64@gmail.com :
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که میتواند به دلیل شیوۀ ضعیف و نادرست معلمان در اجرای راهبردهای تدریس  ،درک
ضعیف دانش آموزان به دليل بيعالقگي آنها به درس عربي و مشکالت کتاب عربی پيش

دانشگاهی باشد.

واژه های کليدی :آموزش زبان عربی ،راهبردهای تدريس متون ،متون عربی ،کتاب عربی

دورۀ پيش دانشگاهی

مقدمه

سال هاست که معلمان ،استادان ،پژوهشگران و ديگر کساني که به نحوي با آموزش زبان عربي در ايران

ارتباط دارند ،تالش ميکنند که عوامل ناکارآمدي آموزش اين زبان را در مدارس ايران کشف و براي رفع
آنها راهکار ارائه دهند .مهمترين عوامل مشترک به دست آمده در بسياري از این پژوهش ها را میتوان
به دو دسته تقسيم کرد  :عوامل داخلي که به نظام آموزشي عربي کشور مربوط می شود؛ مثل کتابهاي
درسي نامناسب ،روشهاي غلط تدريس ،نبود نيروهاي متخصص ،قاعده محور بودن آموزش عربي در
مدارس ،بي انگيزه بودن برخي معلمان به دليل وضعيت نامناسب شغلي و نداشتن امنيت شغلي  .دستۀ دوم
عوامل خارجي است؛ مثل کاربرد کم زبان عربي در سطح بين المللي (در مقایسه با زبان انگليسي)  ،عدم
اقبال خانواده ها به يادگيري اين زبان ،روابط نه چندان دوستانۀ برخي کشورهاي عربي با ايران.
هرچند تغيير عوامل خارجي بسيار مشکل و چه بسا غيرممکن است ،ولي بهنظر مي رسد با تمرکز بر
عوامل داخلي و استفاده از روشهاي نوين آموزشي ،بهبود روشهاي تدريس و تغيير بعضي راهبردها
(مثل تبدیل راهبرد قاعده محور به متن محور) بتوان بسياري از مشکالت آموزش زبان عربي در مدارس
را حل کرد .امروزه روشهاي نوين آموزشي تالش ميکنند با استفاده از راهبردهاي کارآمد و صرف
کمترين هزينه و قبول شرايط موجود (مثل جايگاه پايين يک زبان در سطح بين المللي و کمبود امکانات)
پيشرفتهاي شگرفي در آموزش زبان هاي خارجي به وجود آورند.
يکي از راهبردهايي که امروزه در آموزش زبانهاي خارجي بسيار بر آن تأکيد ميشود ،راهبرد متن
محور است .در سالهاي اخير کتابهاي عربي دورۀ دبيرستان و پيش دانشگاهي گامهاي مثبتي به سوي
حاکمیت این راهبرد برداشتهاند ،هرچند نميتوان انکار کرد که در نحوۀ استفاده از اين راهبرد هنوز
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اشکاالتی وجود دارد .بيشک توجه به متن محوري ميتواند گام مهمي در تحول آموزش زبان عربي در
مدارس باشد  ،ولي این توجه بدون در نظر گرفتن راهبردهاي آموزش و تدريس آن نميتواند نتايج مفیدی
درپي داشته باشد .براي بررسي اينکه چرا متن محوري در آموزش زبان عربي در مدارس نتوانسته است
چندان ثمربخش باشد ،بايد از يک سو کتابهاي درسي و متون آنها و از سوي ديگر شيوهـهاي تدريس
اين متون را بررسي کرد .در اين پژوهش تالش می شود تا شيوههاي تدريس متون عربي و ميزان استفادۀ
معلمان از اين شيوهها در تدريس متون عربي دورۀ پيش دانشگاهي مورد بررسي قرار گیرد.
طرح مسئله

امروزه متخصصان آموزش زبانهاي خارجي ميکوشند با استفاده از شيوههاي نوين تدريس ،با وجود
همۀ عوامل مشکل ساز  ،آموزش زبانهاي خارجي را با کمترين امکانات پيش ببرند .بسياري از صاحب
نظران آنقدر به روش تدريس اهميت میدهند که آموزش موفقیتآمیز را در گروی همراهی دانش کافي
معلم در زمينۀ تخصصي وی و شيوۀ مناسب تدريس میدانند  ،زيرا بر این باورند که بدون اتخاذ شیوۀ
مناسب تدریس معلم نميتواند دانش خود را خوب به ديگران منتقل کند.
چگونگي آموزش متون از مهمترين بخشهاي آموزش زبانهاي خارجي است .صاحبنظران و
متخصصان آموزش زبان عربي براي آموزش متون عربي شيوه هاي کارآمدي را طرح کرده اند .توجه
به اين شيوهها ،به ويژه وقتی هدف آموزش زبان عربي فهم و درک متون عربي است ،ضروري بهنظر
ميرسد .از آنجا که هدف آموزش زبان عربي در مدارس ايران ،باالبردن سطح درک دانش آموزان از متون
عربي و به ويژه متون ديني است و سياست راهبردي آموزش زبان عربي در آموزش و پرورش نیز توجه
به متن و دريافت معاني و مفاهيم متن است(راهنماي برنامۀ درسي عربي متوسطه ، )1379،از این رو الزم
است ميزان استفادۀ معلمان از شيوه هاي مناسب تدريس متون بررسي شود.
سئوالهای پژوهش

سئوال اول  :به نظر دانش آموزان ،معلمان در تدریس کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي ،چقدر از

راهبردهاي تدريس متون استفاده کردهاند؟
سئوال دوم  :به نظر معلمان ،همکارانشان در تدریس کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي ،چقدر از
راهبردهاي تدريس متون استفاده کردهاند؟
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سئوال سوم  :آيا ميان پاسخ های معلمان پرسابقه و کم سابقه به میزان استفادۀ معلمان از راهبردهای
تدریس متون در تدریس کتاب عربی دورۀ پيش دانشگاهي اختالف معناداری وجود دارد؟
سئوال چهارم  :آيا ميان پاسخ هاي معلمان و دانش آموزان به میزان استفادۀ معلمان از راهبردهای تدریس
متون در تدریس کتاب عربی دورۀ پيش دانشگاهي اختالف معناداری وجود دارد؟
روش ،جامعۀ آماري و روش نمونه گيري پژوهش

در اين تحقيق براي به دست آوردن اطالعات و ديدگاهها از روش پيمايش استفاده شده است .در
روش تحقيق پيمايشي ،محقق از طريق پرسشنامه يا مصاحبه به مشاهدۀ آنچه هست ميپردازد و از افراد
گروههاي معين ميخواهد به چند سئوال مشخص پاسخ دهند که اين پاسخ ها مجموعه اطالعات تحقيق
را تشکيل مي دهند( .عبد األمیر. )2007 ،جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام دانشآموزان علوم انساني و
معلمان عربي دورۀ پيش دانشگاهي شهرستان هاي دورود  ،بروجرد ،ازنا و اليگودرز در استان لرستان بود.
علت انتخاب دانش آموزان پيش دانشگاهي اين بود که توانايي درک وفهم آنها از سئوال های پرسشنامه
و تجربه شان در يادگيري زبان عربي بيشتر از دانش آموزان دبيرستانی و بنابراين نظراتشان قابل استنادتر
است .از ميان اين جامعۀ آماري ،یک نمونۀ 600نفری از دانش آموزان ( 322دختر و  278پسر) و یک
نمونۀ  60نفری از معلمان مقطع پيش دانشگاهي با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند ؛
بدين صورت که از هر شهر چند مدرسه انتخاب و سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفي ميان نمونه ها
تقسيم شدند .معلمان نيز بر اساس سابقۀ تدریس به سه گروه تقسیم شدند  :کمتر از 10سال(11نفر)10 ،تا
 20سال(27نفر) و بيشتر از 20سال(22نفر) .

 600نمونۀ دانش آموزان(322دختر278 ،پسر)

دورود

بروجرد

ازنا

اليگودرز

(153نمونه)

(195نمونه)

(120نمونه)

(132نمونه)

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

82

71

83

112

58

62

55

77
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ابزار پژوهش

ابزار جمع آوري اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامۀ محقق ساخته است .در این روش اطالعات کساني
که از موضوع پژوهش آگاهي و يا با آن رابطه دارند جمع آوري می شود (الجواهري و الخريجي.)2006 ،
از آنجا که براي پرسشنامۀ اين تحقيق نمونۀ مشابه وجود نداشت ،نگارندگان با مطالعۀ آرای زبان شناسان
و نظريهپردازان حوزۀ آموزش زبان هاي خارجي  ،به ويژه آموزش زبان عربي ،پرسشنامۀ اين پژوهش را
تهيه و آن را براي دو گروه دانش آموزان و معلمان اجرا کردند .هردو پرسشنامه دارای دو متغير يا عامل
است ؛ متغير اول چهار سئوال فرعي و متغير دوم هفت سئوال فرعي دارد .در پرسشنامه از طيف ليكرت
استفاده شده است؛ به طوري كه عدد یک ارزش خيلي كم و عدد پنج ارزش زیاد را نشان می دهد .شايان
ذکر است که هدف اين پرسشنامه بررسي آرای معلمان و دانش آموزان است و کارکردي شبيه مصاحبه
دارد و فقط براي سهولت امر و امکان بررسي تعداد بيشتري از افراد از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
براي بررسي اعتبار پرسشنامۀ دانش آموزان و معلمان از یک نمونۀ مقدماتي استفاده شد كه بر اساس
آن ميزان آلفاي كرونباخ سئوالها  0/834به دست آمد كه نشان دهندۀ اعتبار مناسب پرسشنامه است .براي
بررسي روايي پرسشنامه ،از ديدگاه استادان راهنما و مشاور پايان نامه و يکي از استادان علوم اجتماعي
استفاده شد .براي تجزيه و تحليل دادهها و مقايسۀ آرای دانش آموزان و معلمان آزمون  Tبه کار رفت؛
بدينصورت که براي سنجش نظر دانش آموزان و معلمان از آزمون  Tتک گروهي  ،براي مقايسۀ آرای
آنها از آزمون  Tدو گروه مستقل و براي سنجش ميزان تأثيرگذاري سابقۀ تدريس معلمان ،از تحليل
واريانس يک عامله( )onevaاستفاده شد .اين پژوهش برای دانش آموزان دختر و پسر و معلمان دورۀ
پيش دانشگاهي رشتۀ علوم انساني دبيرستان هاي شهرستانهاي دورود ،بروجرد ،اليگودرز و ازناي استان
لرستان اجرا شد.

ادبيات نظري

* روش تدريس و اهميت آن
روش يا شيوه عبارت است از مجموعهاي از آگاهيها و فعاليتهاي تربيتي برنامه ريزي شده که
سعي مي کند به اهداف يا سطوح معياري موردنظر دست يابد (الضبع )2006،و نيز گفته اند که «مقصود
از شيوۀ تدريس روشی است که معلم از آن براي باال بردن نشاط آموزشي و آموزش دانش آموزان با
الحاج
سادهترين روش و صرف کمترين میزان وقت ،تالش و هزينه ها استفاده می کند( الديلمي2009 ،؛
ّ
خليل،الکتاب األول.)2006 ،
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اغلب گفته ميشود علت موفقيت يا شکست يادگيري زبان را در روش آموزش آن بايد جستوجوکرد،
چون در نهايت اين روش است که محتوا و چگونگي آموزش را تعيين ميکند .در مقابل اين نگرش،
ديدگاه افراطي ديگري وجود دارد که براي روشهاي آموزش زبان اهميت چندانی قايل نيست  ،چون
بنابر اصول اين ديدگاه اگر زبان آموز به يادگيري عالقه داشته و شايستگي هاي الزم يادگيري را نیز
داشته باشد  ،روش آموزش معلم چندان اهمیت ندارد  .نگرش سومي هم هست که معلم را تنها عنصر
مهم ميداند و معتقد است که خوب بودن روش به معلمي بستگی دارد که آن روش را به کار مي برد ،
زيرا روشهاي متداول فقط ابزاري هستند در دست معلم(روشهاي آموزش زبان و مسایل زبان شناسي،
.)1365
بسياري از معلمان و صاحب نظران حوزۀ آموزش ،تأثير روش تدريس را بيشتر از ساير ارکان عمليات
تدريس ميدانند .به نظر آنان روش تدريس قوي با محتواي ضعيف بهتر از روش تدريس ضعيف با
محتواي علمي قوي است .به هرحال ،این حقيقت انکارناشدنی است که معلمي که از نظر علمي قوي
است اما روش آموزش وی ضعيف است ،در تدريس موفق نخواهد بود  ،چون نمیتواند دانش خود را
به دانش آموزانش انتقال دهد .در واقع معيار آموزش در کار تدريس اين است که چه کار مي تواني بکنی
نه اينکه چقدر مي داني! هرچند اين به معني بي توجهي به دانش معلم در زمينۀ رشته تخصصي وی
نيست (الديلمي.)2009 ،
* روش تدريس متون

مدت هاست که آموزش زبان هاي خارجي در دنيا به سوي آموزش متن محور سوق داده شده است
و در این راستا صاحب نظران و متخصصان شيوههاي گوناگون و کارآمدي را براي آموزش بهينۀ متون
مطرح کرده اند .در بخش آموزش زبان عربي نیز در سال هاي اخير به متن محوري توجه شده است .اين
توجه در دو حوزۀ تغییر کتابهای آموزشي از قواعدمحوري به متن محوري و تغییر شيوههاي تدريس
متون نمود پيدا کرده است  .مهمترين تغییراتی که در شيوههاي تدريس متون رخ داده عبارت است از:
 -1دادن اطالعات پيش زمينه به دانش آموزان

درجۀ فهم متن را معلومات پيشين خواننده تعيين ميکند .پس هرقدر شناخت ما ازموضوعي که قصد

خواندن آن را داريم بيشتر باشد ،فهم ما از متن عميق تر خواهد بود ،يعني هرچه معلومات پيشين خواننده
بيشتر باشد ،توقف او در اجزای متن کمتر است ،زيرا دانش او در فهم متن کمکش ميکند(الجويني.)2005،
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بسياري از متون کتابهاي درسي عربي در برگيرندۀ داستان هاي تاريخي و ديني است که احتماالً
دانشآموزان دربارۀ بسياري از اين داستان ها آگاهي الزم را ندارند .معلمان ميتوانند با دادن اطالعات
پيشزمينه در مورد اين داستانها هم فهم متون را برای دانش آموزان راحتتر کنند و هم بر انگيزۀ آنها
براي پیگیری کل داستان بیفزایند.
 -2بلندخواني

 -2-1بلندخواني معلم

قبل از اينکه دانشآموزان درس را باصداي بلند بخوانند ،معلم بايد يک بار آن را با صداي بلند براي
دانشآموزان بخواند .در اين نمونه خواني معلم بايد مخارج حروف را درست ادا کرده و وقفها را رعايت
کند(حيدري و ديگران .)1383،هدف از اين کار ،رفع مشکالت روخوانی دانشآموزان و عادت دادن آنها
به ادای صحيح کلمههاست(الرکابي .)1986،تلفظ متفاوت بعضي حروف (ح و ه  /ت و ط  /ث و س/
ذ و ز و ظ) در زبان فارسي و عربي سبب اشتباه های بسياري در فهم متون مي شود .معلمان بايد در
روخواني خود تفاوت هاي ميان اين حروف را رعايت کنند و تلفظ دقيق آنها را به دانشآموزان ياد دهند.
 -2-2بلندخواني دانشآموزان

بعد از بلندخواني معلم ،يکي از دانشآموزان بايد متن را با صداي بلند بخواند .معلم بايد دقت کند که
او حروف را درست ادا کرده و قواعد وقف را رعايت کند (قاسم عاشورا و الحوامدة .)2009،بلندخواني
بهترين وسيله براي کشف غلط هاي نطق و ادای حروف و تصحيح آنها (أحمد السيد1980،؛ الرکابي،
 )1986و همچنين وسيلۀ تشويق و درمان دانش آموزاني است که مضطرب اند ومی ترسند .اين روش آنان
را براي حضور در مجامع و ايراد سخنراني آماده مي کند(قاسم عاشورا،الحوامدة 2009،؛ جودت.)1986،

نکتۀ مهم اين است که معلم نبايد خطاهای دانش آموزان را مستقيم ًا و درست بعد از هر تلفظ اشتباه

آنها اصالح کند  ،بلکه بايد اين فرصت به دانش آموز داده شود تا خواندن يک بند يا متن را تمام کند .بعد
از آن معلم در مورد خطاهاي او از دیگر دانش آموزان سئوال ميکند تا آنان را نیز به مشارکت وادارد(أحمد
السيد.)1980،
 -2-3توجه بيشتر به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمه

هدف خواندن بايد درک معنا و مفهوم متن باشد و نه فهم کلمه به کلمۀ متن .پرداختن به کلمههای

مشکل و مراجعۀ پيدرپي به فرهنگ لغت روند خواندن را کند و مالل آور مي کند(الجويني.)2004،
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درواقع ،هدف خواندن بايد اين باشد که زبان آموز به مرحله اي از اعتماد به نفس برسد تا بتواند بر احساس
منفي ناشي از مواجه شدن با واژگان ناآشنا غلبه کند و در نتیجه براي يافتن هر معنا توقف نکند ؛ در این
صورت سرعت او خواندن او افزايش می يابد .اگر دغدغۀ ناشي از مواجه شدن با واژگان ناآشنا وجود
نداشته باشد ،زبان آموزان ميتوانند به سطح بااليي از مهارت خواندن دست يابند و از خواندن خود لذت

ببرند(صحرایي .)1385،همچنين دبيران نبايد صرف ًا به ترجمۀ متن بپردازند ،زیرا معلم با ترجمۀ مستقیم متن
مانع تالش فردي و گروهي فراگيران براي درک بهتر آن می شود(حيدري و ديگران.)1383،
 -2-4طرح سئوال و گرفتن جواب

معلم ميتواند قبل از خواندن ،در حین خواندن و بعد از آن از دانشآموزان پرسش و بدینوسیله دانش
قبلي آنها را با اطالعات جديد ترکيب کند(پيشين .)28 ،سئوال های بحث برانگیز ابزار ارزشمندي هستند
که دانش آموزان را به تبادل نظر ،پيش گويي و مشخص کردن هدف از خواندن تشویق مي کند( الديلمي،
.)2009
 -2-5استخراج ايدههاي اصلي متن

به طورکلي ،دانشآموزان بايد بياموزند که چطور معناي متن را گرفته و بازسازياش کنند .معلمان بهتر

است از دانشآموزان بخواهند که ايده هاي اصلي متن و مواردي را که بر ايدهها تأکيد مي کنند کشف کرده
وزير آنها خط بکشند .آنها مي توانند براي آموزش این تمرين  ،ابتدا نمونه ای را به دانشآموزان نشان
دهند که در آن عقايد اصلي مشخص شدهاند (صحرایي .)1385 ،درواقع ،دانشآموزان بايد آزادانه آرای
خود را در مورد فلسفۀ وجودي متن و پيامي که از آن دريافت می شود اعالم کنند .معلمان میتوانند با
پرسش از کليات متن به دانشآموزان در بيرون کشيدن اين پيام ها کمک کنند(حيدري و ديگران.)1384 ،
 -2-6ارزشهای انساني و اخالقي ذکرشده در متن

معلم بايد با ذکر ارزشهاي انساني و اخالقي (مثل دعوت به همکاري ،پاکيزگي و اطاعت از والدين
و ) ..ذکر شده در متن ،اين مفاهيم را در ذهن دانش آموزان وارد کند(أحمد السيد . )1980،از آنجا که
مهمترين هدف آموزش عربي در مدارس ،توانايي فهم متون ديني و آشنايي با ارزش ها و مفاهيم ديني
است ،در کتابهاي درسي به متون دارای مفاهيم ديني و انساني توجه زيادي شده است  ،ازاين رو معلمان
ميتوانند با طرح سئوال و گرفتن جواب و بيرون کشيدن اين مفاهيم و ارزش ها،بر کارآيي اين متون در
رسيدن به اين هدف مهم بیفزایند.
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 -2-7بحث و مناظره

معلمان ميتوانند بعد از مرحلۀ روخوانی ،توضيح مفاهيم کلمهها و عبارات و ذکر افکار و ارزشهاي
اخالقي متن ،با بحث و مناظره دربارۀ متن ،ايده هاي آن ،ارزشهاي اخالقي ،مسایل فرهنگي مطرح شده
و  ،...هرچه بيشتر معاني متن را در ذهن دانش آموزان نهادینه کنند( صحرایي.)1385،

*پيشينۀپژوهش

در زمينۀ بررسي شيوههاي تدريس متون کتابهاي عربي دورۀ دبيرستان به طور مستقل مقالهاي

نوشته نشده است ،فقط تعدادي از مقالهها در کنار توجه به عوامل ديگر ،اندکی هم به مسئلۀ شيوههاي
غلط تدريس متون عربي پرداختهاندميرحاجي( )138در مقالۀ « بررسي و نقد کتاب هاي عربي مقطع
دبيرستان(عمومي)» ،به ضعف روشهاي تدريس متون کتابهاي عربي این مقطع تحصیلی اشاره کرده
است  .به نظراو در این شيوۀ نادرست تدريس ،معلم کارگردان اصلي در ترجمۀ متن است و دانش آموز
نقش ثانوي ايفا ميکند ،یعنی او فقط تالش ميکند تا نقش معلم را پررنگ کند و تالشهاي او را به تصوير
کشد و جملههایش را مکتوب کند!
علي سليمي( )1386در مقالۀ « آموزش عربي در مدارس و دانشگاه هاي ايران( نقصها ،کاستيها و
راهکارها)» ،هدف از آموزش زبان عربي در دبيرستان را تقويت مهارت خواندن دانشآموز میداند و معتقد
است که در پی برخورد بيهدف و سردرگم با متون  ،که در روش آموزشي فعلی ما همواره دیده میشود
 ،معلم ابتدا متن را می خواند ،سپس و در اولين قدم آن را به فارسي ترجمه میکند و سپس قواعد مورد
نظر را از آن استخراج و براي زبان آموز شرح می دهد.
به نظر عيسی متقي زاده و ديگران در مقالۀ « بررسی ميزان موفقيت بخش کارگاه ترجمه در کتاب های
عربی دورۀ دبيرستان از ديدگاه معلمان و دانش آموزان شهرستان دورود»  ،دانش آموزان به ترتيب به بخش
های « متن هر درس» « ،کارگاه ترجمه» و « قواعد» هر درس عالقه دارند .پژوهش پيمايشي آنها نشان داد
که ميزان موفقيت بخش «کارگاه ترجمه» به عنوان يک بخش متنمحور ،در دستيابي به اهداف خود بیش
از حد متوسط بوده است.
محمد خاقاني و ديگران( )1385در مقالۀ «بررسي علل کم عالقگي دانش آموزان دبيرستان به درس
عربي از ديدگاه دبيران شهر شيراز» به ترتيب سه عامل ضعف محتواي کتاب هاي درسي  ،عدم تسلط
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حرفه اي دبيران و ضعف دانش تخصصي آنها را از عوامل کم عالقگي دانش آموزان به درس عربي
دانسته اند .در اين مقاله که با روش پيمايش انجام شده ،روش هاي تدريس در دل عامل « تسلط دبيران»
مطرح شده است.

هيچ کدام از پژوهش هاي ذکرشده مستقيم ًا شيوه هاي تدريس متون عربي را در مدارس بررسی نکردهاند

 .از سوي دیگر ،به نظر ميرسد مهمترين مشکل این پژوهشها ،تکيه بر آرای شخصي نويسندگان در بيان
ادبيات نظري و مبتني نبودن آنها بر نظريه های متخصصان و صاحب نظران آموزش زبان هاي خارجي ،
به ويژه آموزش زبان عربي ،باشد.از اين رو به نظر ميرسد اين پژوهش با بررسي اختصاصي شيوههاي
تدريس متون عربي و ارائۀ ادبيات نظري مبتني بر آرای متخصصان و نیز انجام دادن تحقيقات ميداني براي
بررسي دقيق اجراي اين شيوهها در برخي مدارس ايران ،کاري کام ً
ال نو و جديد در حوزۀ آموزش زبان
عربي در ايران باشد.
تحليل دادههاي پژوهش

سئوال اول :به نظر دانشآموزان ،معلمان تا چه حد از راهبردهاي تدريس متون استفاده کرده اند؟

اين سئوال دو متغير دارد :يکي « ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني
دانش آموزان» و ديگري « ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن درک و فهم
دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون».
از دانشآموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني
دانشآموزان ،نظرخواهی شد.
با توجه به موارد زير ،معلمان تا چه حد در تدريس متون از راهبردهاي مناسب براي بهبود روخواني
شما استفاده کرده اند؟
 -1معلمان شما تا چه حد قبل از روخواني دانش آموزان ،ابتدا خودشان متن را با صداي بلند خواندهاند؟
 -2معلمان شما تا چه حد در خواندن متن ،تلفظ درست حروف به لهجۀ عربي را رعايت و کلمه ها
و جملهها را درست ادا کردهاند ؟
 -3معلمان شما تا چه حد از يک يا چند دانشآموز ميخواهند که متن را با صداي بلند بخواند؟
 -4معلمان شما تا چه حد هنگام خواندن متون بر رعايت تلفظ درست حروف و اداي درست کلمهها
و جمله ها تأکيد دارند ؟
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ميانگين جوابهاي دانشآموزان به اين چهار سئوال کمتر از حد متوسط است (، )2/6165>3بنابراین
ميتوان نتيجه گرفت که به نظر دانشآموزان ،میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود
روخواني دانشآموزان کمتر از حد متوسط بوده و از آنجا که عدد معناداري کمتر از  0/05است ،اين نتيجه
تأييد مي شود(جدول .)1
جدول .1نظر دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان

جامعه

ميا نگين

انحراف معيار

T

درجۀ آزادي

تفاوت
ميانگينها

سطح
معناداري

دانش آموزان

2/6165

0/93168

92/982

599

2/61653

/000

از دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن درک و فهم
دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون ،نظرخواهی شد
با توجه به موارد زير ،ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن درک و فهم شما
از معاني و مفاهيم متون چقدر است؟
 -1معلمان شما تا چه حد ،قبل از تدريس متن ،در مورد آن اطالعات پيش زمينهاي در اختيارتان
ميگذارند؟
 -2معلمان شما تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه دارند؟
 -3معلمان شما تا چه حد از روش ترجمۀ مستقيم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ
معلم و نوشتن آن به وسیلۀ دانش آموز خودداري ميکنند؟
 -4معلمان شما تا چه حد به استخراج ايده هاي اصلي و افکار متن توجه دارند؟
 -5معلمان شما تا چه حد به ارزش هاي انساني و اخالقي ذکر شده در متن ميپردازند؟
 -6معلمان شما بعد از مرحلۀ بلندخواني ،توضيح مفاهيم متن ،استخراج ايده ها و افکار و ارزشهاي
انساني و اخالقي ذکرشده در متن ،تا چه حد در مورد افکار ،ايده ها و ارزش هاي اخالقي ذکر شده در
متن با دانشآموزان بحث و مناظره ميکنند؟
 -7معلمان شما تا چه حد ميکوشند با طرح سئوال و گرفتن جواب در مورد معاني و مفاهيم متن ،به
دانشآموزان در فهم متن کمک کنند؟
ميانگين پاسخهای دانشآموزان به اين هفت سئوال کمتر از حد متوسط است (، )2/3910>3لذا ميتوان
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نتيجه گرفت که به نظر دانش آموزان ،میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون ،براي باال بردن
درک و فهم دانش آموزان از متون کمتر از حد متوسط و از آنجا که عدد معناداري کمتر از  0/05است ،
اين نتيجه تأييد مي شود(جدول .)2
جدول  .2نظر دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون ،براي باال بردن درک و فهم دانش آموزان از متون

جامعه

ميا نگين

انحراف معيار

دانش آموزان

2/3910

0/75241

T

درجۀ آزادي
599

77/838

تفاوت
ميانگينها

2/39095

سطح
معناداري
/000

نظر دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون

مجموع ميانگين دادههاي به دست آمده از دو متغي ِر «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون
براي بهبود روخواني دانشآموزان» و « ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن
درک و فهم دانشآموزان از معاني و مفاهيم متون» از نظر دانشآموزان  ،ميزان استفادۀ معلمان را از
راهبردهاي تدريس متون نشان مي دهد(جدول.)3

جدول . 3نظر دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون

جامعه

ميا نگين

دانشآموزان 2/4730

انحراف معيار

0/56706

T

درجۀ آزادي

106/824

599

تفاوت
ميانگينها

2/47298

سطح
معناداري
/000

ميانگين آرای دانشآموزان کمتر از حد متوسط است ( ، )2/4730>3بنابراين مي توان نتيجه گرفت که
به نظر دانشآموزان میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون کمتر از حد متوسط بوده و ازآنجا
که عدد معناداري کمتر از  0/05است ،اين نتيجه تأييد مي شود.
سؤال دوم :به نظر معلمان ،همکارانشان تا چه حد از راهبردهاي مناسب در تدريس متون استفاده
کردهاند؟
از معلمان دربارۀ «ميزان استفادۀ همکارانشان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني دانشآموزان،
نظرخواهی شد».

با توجه به موارد زير ،ميزان استفادۀ شما از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخوانی دانش آموزان
چقدر است؟
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 -1شما تا چه حد ،ابتدا براي نمونه ،خودتان متن را با صداي بلند ميخوانيد؟
 -2شما تا چه حد در روخوانی متن ،لهجۀ عربي حروف را رعايت و کلمه ها و جمله ها را درست
ادا می کنید؟
 -3شما تا چه حد از يک يا چند دانش آموز مي خواهيد که متن را با صداي بلند بخواند؟
 -4شما تا چه حد تأکيد داريد که دانشآموزان حروف را درست تلفظ کرده و کلمهها و جملههای
متون را درست ادا کنند ؟
ميانگين پاسخ هاي معلمان بيش از حد متوسط است( .)3/1792<3اين امر نشان مي دهد که به نظر
معلمان ،آنان بيش از حد متوسط از راهبردهای تدريس متون براي بهبود روخوانی دانش آموزان استفاده
کرده اند و از آنجا که عدد معناداري کمتر از  0/05است ،اين نتيجه تأييد مي شود(جدول .)4
جدول  . 4نظر معلمان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان

جامعه

معلما ن

ميا نگين

3/1792

T

انحراف معيار

0/68750

35/819

تفاوت
ميانگينها

درجۀ آزادي
59

3/17917

سطح
معناداري
/000

از معلمان دربارۀ«ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون ،براي باالبردن درک و فهم دانش
آموزان از معاني و مفاهيم متون ،نظرخواهی شد».
با توجه به موارد زير ،ميزان استفادۀ شما از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن درک و فهم دانش
آموزان از معاني و مفاهيم متون چقدر است؟
 -1شما قبل از تدريس متن ،تا چه حد در مورد آن ،اطالعات پيش زمينهاي در اختيار دانشآموزان
قرار ميدهيد؟
 -2شما تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه داريد؟
 -3شما تا چه حد از روش ترجمۀ مستقيم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ معلم و
نوشتن آن به وسیلۀ دانشآموز خودداري مي کنيد؟
 -4شما تا چه حد به استخراج ايده هاي اصلي و افکار متن توجه داريد؟
 -5شما تا چه حد به ذکر ارزشهاي انساني و اخالقي موجود در متن مي پردازيد؟
 -6شما تا چه حد مي کوشيد با طرح سئوال و گرفتن پاسخ در مورد معاني و مفاهيم متن ،به فهم
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دانشآموزان از متن کمک کنید؟
شما تا چه حد بعد از مراحل بلندخواني ،توضيح مفاهيم متن ،استخراج ايده ها و افکار و یادآوری
ارزشهاي انساني و اخالقي ذکرشده در متن ،در مورد آن افکار ،ايده ها و ارزشهاي اخالقي با
دانشآموزان بحث و مناظره ميکنید؟
نتايج نشان می دهد که ميانگين پاسخ هاي معلمان در مورد ميزان استفاده از راهبردهاي مناسب تدريس
براي باال بردن فهم و درک دانشآموزان ،بيش از حد متوسط است( )3/4595<3که اين نشان مي دهد
به نظر معلمان ،آنان براي باال بردن فهم و درک دانش-آموزان بيش از حد متوسط از راهبردهاي تدريس
متون استفاده مي کنند و ازآنجا که عدد معناداري کمتر از  0/05است ،اين نتيجه تأييد مي شود(جدول .)5
جدول  . 5ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باال بردن فهم و درک دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون

جامعه

معلما ن

ميا نگين

3/4595

انحراف معيار

0/58819

T

45/559

درجۀ آزادي
59

تفاوت
ميانگينها

3/45952

سطح
معناداري
/000

نظر معلمان دربارۀ ميزان استفادۀ همکارانشان ازراهبردهاي تدريس متون

مجموع ميانگين دادههاي به دست آمده از دو متغي ِر «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون
براي بهبود روخواني دانشآموزان» و « ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن
درک و فهم دانشآموزان از معاني و مفاهيم متون» ،نظر معلمان دربارۀ ميزان استفادۀ همکارانشان از
راهبردهاي تدريس متون را نشان مي دهد (جدول .)6
جدول  . 6نظر معلمان دربارۀ ميزان استفادۀ همکارانشان از راهبردهاي تدريس متون

جامعه

معلما ن

ميا نگين

3/3576

انحراف معيار

0/47340

T

56/443

درجۀ آزادي
59

تفاوت
ميانگينها

3/35758

سطح
معناداري
/000

تحليل مجموع دادههاي به دست آمده از معلمان نشان مي دهد که ميانگين نظرات آنان بيش از حد
متوسط( )3/3576< 3و ازآنجا که مقدار معناداري بيشتر از  0/05است ،اين نتيجه تأييد ميشود .پس به
نظر معلمان ،آنان بيش از حد متوسط از راهبردهاي تدريس متون استفاده کرده اند.

بررسی و نقد ميزان استفادۀ دبيران از راهبردهای تدريس متون کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي

161

سئوال سوم :آيا ميان آرای معلمان پرسابقه و کم سابقه اختالف معنايي وجود دارد؟

براي بررسي اختالف ميان آرای سه گروه معلمان باسابقۀ کمتر از  10سال ،معلمان باسابقۀ  10تا 20سال
و معلمان باسابقۀ بيش از  20سال از آزمون آنوا ( )anovaاستفاده شد که براساس آن اختالف ميان سه
گروه معنادار نبود ،يعني تجربۀ کاري در آرای معلمان تأثير نداشت( جدول.)7
جدول  .7نظر معلمان با توجه به سابقه تدریس
گروه سني معلمان

تعداد

ميا نگين

انحراف معيار

کمتر از 10سال تجربه

22

36/6818

4/61247

داراي10تا20سال تجربه

27

36/5926

5/56265

بيش از20سال تجربه

11

38/2727

4/90083

F

0/464

سطح معناداري F

0/631

سئوال چهارم :آيا ميان پاسخ هاي معلمان و دانش آموزان اختالف معناداري وجود دارد؟

براي بررسي اختالف ميان آرای دانشآموزان و معلمان ،ابتدا آرای دو گروه در مورد دو متغير پرسشنامه،
به تفکيک ،مقايسه و سپس اختالف نظرهای دو گروه به طور کلي بيان ميشود.
اختالف نظر معلمان و دانشآموزان دربارۀ «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي
بهبود روخواني دانشآموزان»
معلمان تا چه حد براي نمونه ،ابتدا خودشان متن را با صداي بلند مي خوانند؟
ميانگين آرای دانشآموزان در مورد اين سئوال کمتر از حد متوسط() 2/1083 > 3و ميانگين آرای
معلمان بيش از حد متوسط ( ) 2/2167 < 3است و عدد معناداري کمتر از  0/05نشان میدهد که اختالف
بين دو گروه معنادار است.
 -1معلمان تا چه حد در خواندن متن ،تلفظ درست حروف به لهجۀ عربي را رعايت و کلمه ها و جمله
ها را درست ادا ميکنند؟
ميانگين آرای دانشآموزان در مورد اين سئوال کمتر از حد متوسط( )2/0333> 3و ميانگين نظرهای
معلمان بيش از حد متوسط ( )2/3333 <3است  .عدد معناداري بيشتر از  0/05نشان می دهد که اختالف
ميان دو گروه در اين سئوال معنادار نيست.
 -2معلمان تا چه حد از يک يا چند دانشآموز ميخواهند که متن را با صداي بلند بخواند؟
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ميانگين نظر دانشآموزان و معلمان در مورد اين سئوال بيش از حد متوسط ( )3و به ترتیب  3/8050و
 4/0167است و چون عدد معناداري بيش از  0/05است  ،اختالف ميان دو گروه معنادار نيست.
 -3معلمان تا چه حد بر این نکته تأکيد دارند که دانش آموزان هنگام خواندن متون ،تلفظ صحیح
حروف را رعايت و کلمهها و جملهها را درست ادا کنند ؟
ميانگين آرای دانش آموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( )2/5209> 3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط( ) 3/1500 <3است و عدد معناداري کمتر از  0/05نشان می دهد که اختالف ميان
دو گروه معنادار است.
در مجموع ميانگين پاسخ هاي دانشآموزان به اين چهار سئوال کمتر از حد متوسط( )2/6165 > 3و
ميانگين پاسخهاي معلمان بيش از حد متوسط( )3/1792< 3است .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان
دهندۀ اختالف معنادار دو گروه است.
اختالف نظر معلمان و دانشآموزان دربارۀ «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون ،براي

باال بردن فهم و درک دانشآموزان از معاني و مفاهيم متون»

 -1معلمان قبل از تدريس متن ،تا چه حد ،در مورد آن اطالعات پيش زمينه اي در اختيار دانشآموزان

قرار مي دهند؟
ميانگين نظرهای دانشآموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( ) 2/4900> 3و ميانگين نظرهای
معلمان بيش از حد متوسط( ) 3/4000<3است .عدد معناداري کمتر از  0/05میان آرای دو گروه نشان
ميدهد که اختالف ميان دو گروه معنادار است.
 -2معلمان تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه دارند؟
ميانگين آرای دانشآموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( ) 2/3017 > 3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط( )3/2833< 3است .عدد معناداري کمتر از  0/05میان آرای دو گروه نشان ميدهد
که اختالف دو گروه معنادار است.
 -3معلمان تا چه حد از روش ترجمۀ مستقيم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ معلم
و نوشتن آن به وسیلۀ دانشآموز خودداري مي کنند؟
ميانگين آرای دانشآموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( )2/4000>3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط( )3/7833<3است .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان می دهد که اختالف ميان دو

بررسی و نقد ميزان استفادۀ دبيران از راهبردهای تدريس متون کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي

163

گروه معنادار است.
 -4معلمان تا چه حد به استخراج ايده هاي اصلي و افکار متن توجه دارند؟
ميانگين نظرهای دانش آموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( )2/5083> 3و ميانگين آرای معلمان
بيش از حد متوسط( ) 3/8668< 3است و عدد معناداري کمتر از  ، 0/05اختالف معنادار دو گروه را
نشان میدهد.
 -5معلمان تا چه حد به ارزشهاي انساني و اخالقي ذکرشده در متن ميپردازند؟
ميانگين آرای دانشآموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط( ) 2/2517> 3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط(  ) 3/4333<3است .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان مي دهد که اختالف ميان دو
گروه معنادار است.
 -6معلمان تا چه حد بعد از مرحلۀ بلندخواني ،توضيح مفاهيم متن ،استخراج ايده ها و افکار و ذکر
ارزشهاي انساني و اخالقي متن ،با دانشآموزان در مورد افکار ،ايده ها و ارزش هاي اخالقي ذکر شده
در متن بحث و مناظره می کنند ؟
ميانگين آرای دانش آموزان در اين سئوال کمتر از حد متوسط()2/3500>3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط( )3/1667<3است .عدد معناداري کمتر از  0/05اختالف معنادار دو گروه را نشان
مي دهد.
 -7معلمان تا چه حد ميکوشند با طرح سئوال و گرفتن جواب در مورد معاني و مفاهيم متن ،به
دانشآموزان در فهم متن کمک کنند؟
ميانگين نظرهای دانشآموزان در اين سئوال کمتراز حد متوسط( )2/4350>3و ميانگين آرای معلمان
بيش از حد متوسط( )3/3167< 3است .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان می دهد که اختالف ميان
دوگروه معنادار است.
در مجموع ميانگين پاسخ هاي دانشآموزان کمتر حد متوسط( )3/3910> 3و ميانگين نظرهای معلمان
بيش از حد متوسط( )3/4595< 3است .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان مي دهد که اختالف آرای
دانش آموزان و معلمان در مورد «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهای تدريس متون براي باال بردن فهم و
درک دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون» معنادار است.
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از ميان چهار سئوال متغير اول و هفت سئوال متغيّر دوم ،اختالف نظر دو گروه فقط در سئوالهاي دوم

و سوم متغير اول معنادار نيست و در بقيۀ سئوال ها معنادار است.

اختالف نظر دو گروه دانش آموزان و معلمان دربارۀ مجموع سئوالها

تحليل دادههاي به دست آمده از دانشآموزان و معلمان نشان مي دهد که ميان آرای آنها اختالف
معناداري وجود دارد(جدول .)8

جدول  . 8اختالف آرای دو گروه دانش آموزان و معلمان

جامعه آماري

ميا نگين

انحراف معيار

دانش آموزان

2/4730

0/56706

معلما ن

3/3576

0/47340

T

درجه آزادي

سطح معناداري

13/582

658

000

ميانگين پاسخ هاي دانش آموزان کمتر از حد متوسط( )2/4730> 3و ميانگين پاسخهای معلمان بيش از
حد متوسط( )3/3576 <3است ،يعني دانشموزان معتقدند که معلمان کمتر از حد متوسط از راهبردهاي
مناسب براي تدريس متون استفاده ميکنند ،در حالي که معلمان بر این باورند که همکارانشان بيش از
حد متوسط از اين راهبردها استفاده ميکنند .عدد معناداري کمتر از  0/05نشان مي دهد که اين اختالف
معنادار است.
بحث و نتیجه گیری

سئوال اول :به نظر دانش آموزان ،معلمان تا چه حد از راهبردهاي تدريس متون استفاده کردهاند؟

اين سئوال دو متغير داشت  :متغير اول «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي مناسب تدريس براي بهبود
روخواني دانش آموزان» و متغيّر دوم «ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي مناسب تدريس براي باالبردن
درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون» .در هر دو متغير دانش آموزان اعالم کردند که معلمان

کمتر از حد متوسط از راهبردهاي مناسب تدريس براي بهبود روخواني و باال بردن درک و فهم آنها
استفاده کرده اند .با توجه به اينکه عدد معنادار در هر دو شاخص کمتر از  0/05است ،نتيجه به دست آمده
در هر دو متغير تأييد مي شود .در مجموع ،ميانگين پاسخ هاي دانش آموزان در مورد ميزان استفادۀ معلمان
از راهبردهاي مناسب در تدريس متون ،کمتر از حد متوسط بوده است .کمتر بودن مقدار عدد معنادار از
 0/05اين نتيجه را تأييد مي کند.
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سئوال دوم :به نظر معلمان ،همکارانشان تا چه حد از راهبردهاي تدريس متون استفاده کردهاند؟

دو متغير« ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان» و «ميزان
استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي باالبردن درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهيم
متون» در اين سئوال نيز وجود دارند .در مورد هر دو متغير معلمان معتقدند که بيش از حد متوسط از
راهبردهاي تدريس متون استفاده کردهاند و چون عدد معناداري کمتر از  0/05است ،نتيجۀ به دست آمده
از معلمان تأييد ميشود .در مجموع ،در مورد ميزان استفاده از راهبردهاي تدريس متون که در برگيرندۀ دو
متغير فوق است ،معلمان اعتقاد داشتند که بيش از حد متوسط از اين راهبردها استفاده کردهاند .بیشتر بودن
عدد معنايي از  0/05اين نتيجه را تأييد ميکند.
سئوال سوم :آيا ميان آرای معلمان پرسابقه و کم سابقه اختالف معنايي وجود دارد؟

بررسي آرای سه گروه معلمان دارای سابقۀ کمتر از  10سال 15 ،تا  20سال و بيشتر از  20سال نشان
داد که ميان نظرهای اين سه گروه اختالف معناداری وجود ندارد  ،يعني ميتوان نتيجه گرفت که عامل
تجربه در نظر معلمان تأثير نداشته است.
سئوال چهارم  :آيا ميان پاسخهاي معلمان و پاسخهاي دانشآموزان اختالف معناداري وجود دارد؟

در مورد هر دو متغير پرسشنامه ،نظر دانش آموزان و معلمان اختالف معناداري داشت .در مجموع،

ميانگين نظرهای دانشآموزان در مورد ميزان استفادۀ معلمان از روشهاي مناسب در تدريس متون ،کمتر
ازحد متوسط و ميانگين آرای معلمان بیش از حد متوسط بود .بررسي اين اختالف با آزمون  Tنشان داد که
عدد معناداري بيشتر از  0/05است و اين نشان دهندۀ معنادار بودن اختالف است .يعني ،اختالف ميانگين

هاي دو گروه فاحش است و نمي توان به سادگي از آن گذشت .معنادار بودن اختالف نظر دو گروه به
اين اشاره دارد که بايد داليلي وجود داشته باشد که سبب شده باوجود اینکه معلمان معتقدند بیش از حد
متوسط از راهبردهاي تدريس متون استفاده مي کنند ،دانشآموزان بر این باورند که معلمانشان کمتر از حد
متوسط از اين روش ها استفاده کردهاند.

در مورد سئوال دوم و سوم مربوط به متغير « ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون براي

بهبود روخواني دانشآموزان» اختالف معنادار نبود ،يعني دانش آموزان و معلمان در مورد اينکه معلم در

هنگام روخواني ،کلمات را با لهجۀ عربي ميخواند و از يک يا چند دانشآموز مي خواهد که متن را
باصداي بلند بخوانند ،تقريب ًا اشتراک نظر دارند و این امر دال بر اين است که معلمان اين دو اصل را در

تدريس متون رعايت مي کنند.
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در مورد سؤالهای ديگر که اختالف معنادار است این فرضیه قابل طرح است که راهبردهاي تدريس
متون در صورتي که اجراي آنها سبب مشارکت دانشآموزان در يادگيري و افزايش نشاط و شادابي آنها
شود ،نتیجه آنان مشخص و بارز است و اگر تغييري در انگيزه ،نشاط و مشارکت دانش آموزان ایجاد
نکنند ،این نتیجه چندان مشخص نیست .به عنوان فرضيه سه عامل را مي توان مطرح کرد که سبب عدم
دستيابي راهبردهاي مورد نظر به اهداف خود شده اند .يکي اجراي ضعیف معلمان ،ديگري درک ضعیف
دانشآموزان که ناشي از بي انگيزگي آنان است و سوم کيفيت نازل متون کتابهاي درسي.
 -1اجراي ضعیف معلمان :مهمترين فرضيه اين است که معلمان از راهبردهاي آموزش متون آگاه اند
و اين راهبردها را بيشتر از حد متوسط در آموزش متون عربي اجرا مي کنند ،ولي به دليل ضعف در اجرا،
نتوانسته اند دانشآموزان را درگير امر آموزش و به مشارکت ترغیبشان کنند .اين امر سبب شده است تا
دانشآموزان اجراي اين راهبردها را خوب درک نکنند .بي شک ،هدف بسياري از روش هاي تدريس
الحاج خليل،
ايجاد فضای مناسب براي مشارکت همه جانبه و فعال دانش آموزان در يادگيري است(
ّ

الکتاب األول .)2006،تمامي راهبردها بايد طوری اجرا شوند که به مشارکت حداکثري دانشآموزان

بينجامند .مث ً
ال ،در مورد دادن اطالعات پيش زمينه اي ،معلم نبايد اطالعاتش را مستقيم ًا در اختيار دانش
آموزان قرار دهد ،بلکه مي تواند با طرح سئوال و گرفتن جواب اطالعات پيشين آنان را سنجيده ،سپس
اطالعات کامل تري در اختيارشان بگذارد.
در مورد استخراج ايده ها و افکار اصلي متن ،چه بسا معلمان بارها از دانشآموزان خواسته باشند
که افکار اصلي متن را بيرون بکشند  ،ولي بسياري از دانشآموزان چگونگی شناسایی افکار اصلي از
افکار فرعي و نحوۀ جدا کردن آنها را ندانند .معلمان مي توانند براي نمونه ابتدا خودشان افکار اصلي
چند متن را بيرون بکشند و معيارهاي فهم افکار و ايده هاي اصلي متن را در اختیار دانشآموزان قرار
دهند(صحرایي.)1385،
در مورد اينکه معلمان تا چه حد در حین تدريس متون ،از روش طرح سئوال و گرفتن جواب استفاده
مي کنند ،چه بسا معنادار بودن اختالف نظر دو گروه ناشي از اين باشد که سئوال هاي معلمان قابلیت
جلب مشارکت دانشآموزان را ندارد .در واقع ،طرح سئوال يکي از مهمترين جنبه هاي آموزش به شمار
ميرود و در صورتي که درست طراحي و به کار برده شود ،سبب باالرفتن مهارت هاي تفکر دانشآموزان

ميشود( الحاج خليل .)2006،بنابراين ِ
صرف سئوال کردن از دانشآموزان نميتواند انگيزۀ مشارکت کردن
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را در آنان برانگيزد ،بلکه بايد توجه کرد که چه سئوالي مي تواند تأثير بيشتري بر دانشآموزان بگذارد ،چون
پرسشها چندين سطح دارند که به کارگيري هر کدام موقعيت خاصي را مي طلبد(پيشين).
 -2درک ضعیف دانشآموزان از اجراي راهبردهاي تدريس :فرضيۀ بعدي اين است که دانشآموزان
آنقدر به درس عربي بيعالقه اند که معلمان با اجراي اين راهبردها هم نتوانستهاند انگيزه و رغبت آنان
را به يادگيري برانگيزند .در واقع بي انگيزگي و بيرغبتي دانشآموزان سبب شده است تا کاربرد اين
راهبردها به وسیلۀ معلمان برایشان چندان قابل درک نباشد .به عبارت ديگر ،چون دانشآموزان خودشان
نتايج اجراي اين راهبردها را تجربه نکرده اند ،اجراي آنها به وسیلۀ معلمان چندان برايشان ملموس نيست.
 -3كيفيت نازل متون کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي و مشکالت ناشي از محور بودن کتاب
درسي در مدارس :با وجود همۀ تحوالتي که در سال هاي اخير در کتاب هاي درسي عربي ایجاد شده ،
همچنان وجود برخي مشکالت در اين کتاب ها انکارناشدنی است .اين امر سبب مي شود که راهبردهاي
مناسبی که معلمان براي تدريس متون به کار مي برند ،بي نتيجه بماند و دانش آموزان همچنان بي انگيزه
و بيرغبت باشند و در امر آموزش مشارکت نکنند .عدم مشارکت در يادگيري متن نیز باعث شده است
تا دانشآموزان نتوانند اجراي راهبردهاي تدريس را خوب درک کنند .درواقع ،در برخي کشورها ،کتاب
درسي فقط وسيله ای است براي اجراي روش هاي تدريس .در بسياري از کشورهاي غربي ،عالوه بر
کتاب درسي ،از وسايل آموزشي ديگري مثل کتاب های کار  ،نوارهاي صوتي و ويديوئي و نشريهها و
فصلنامه هاي مختلف استفاده ميشود(الحاج خليل ،الکتاب الثاني.)2006 ،
در بسياري از مدارس ايران نيز ،کتاب درسي فقط وسيلۀ اجراي راهبردهاي تدريس است .البته بايد
يادآوری کرد که برای دروس عربي مقاطع راهنمايي ،دبيرستان و پيش دانشگاهي دو سری کتاب با عناوین
« کتاب کار» و « راهنماي معلم» طراحي و در آن شيوه های تدريس هر بخش کتاب براي معلمان به
تفصيل توضيح داده شده است .در مورد کتابهای درسي عربي نوارهاي آموزشي هم وجود دارد .بااين
حال ،کتاب درسي عربي تنها وسيلۀ آموزشي در مدارس ايران است ،زيرا براساس تحقيقاتي که نگارندگان
کردهاند ،بسياری از مدارس از اين وسايل کمک آموزشي استفاده نميکنند و بيشتر معلمان و دانشآموزان
از وجود این بستههاي آموزشي بيخبرند .اين امر سبب شده است تا معلمان وسايل کارآمدی برای اجراي
صحيح راهبردهای تدريس خود نداشته باشند.
ترجیح روش نگارش کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي بر راهبردهاي معلمان در تدريس متون ،ميتواند
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از عواملي باشد که اجراي راهبردهاي تدريس معلمان را براي دانشآموزان نامأنوس کرده است .مث ً
ال ،شيوۀ
ارائۀ هر درس در اين کتاب بدين صورت است که اول متن میآید  ،سپس قواعد و بعد تمرينها .درواقع،
متن هر درس بدون تمرين و پرسش به کار رفته است .اين امر مي تواند عامل مهمي براي بی ثمر کردن
راهبردهاي تدريس معلماني باشد که مي کوشند دانشآموزان را با روش هايي مثل پرسش و پاسخ در امر
يادگيري شرکت دهند .در حالی که ،اگر این بخش هر درس داراي بخش اختصاصي تمرين بود ،بی شک
با قرار گرفتن در کنار راهبرد پرسش و پاسخ مي توانست نتايج بهتري درپي داشته باشد.
راه کارها

 توجه به متن محوري ،چه در کتابهاي درسي و چه در روشهاي تدريس ،بايد در ردیف الويتهايآموزشي زبان عربي در مدارس باشد.
 تقويت مهارت خواندن دانشآموزان بايد در رأس برنامه هاي تدريس معلمان قرار گيرد .برخالفبسياري از گمان ها دانشآموزان به تقويت مهارت صحبت کردن نيازي ندارند ،زيرا هدف از آموزش زبان
عربي در مدارس ايران ،باال بردن فهم دانش آموزان از متون عربي ،به ويژه متون ديني ،است ،نه ارتباط
برقرار کردن با اهل اين زبان .کساني که می خواهند از زبان عربي براي ارتباط با عرب زبانان استفاده کنند،
ميتوانند در مراکز دانشگاهي و مراکز غيررسمي اين زبان را فرا بگيرند.
 هرچند کتاب های کمک آموزشي( مثل کتاب راهنمای معلم و کتاب کار دانشآموز )براي درسعربی مقاطع مختلف تأليف شده است ،ولي بسياری از معلمان و دانش آموزان از وجود اين کتاب ها بی
خبرند ،لذا الزم است سازمان هايي مثل ادارۀ آموزش و پرورش در اين زمينه اطالع رساني کنند.
 براي سنجش سطوح مختلف يادگيري و تثبيت فهم و درک دانش آموزان از متون ،بخش متون کتابهاي عربي دبيرستان  ،بهويژه کتاب عربي دورۀ پيش دانشگاهي ،نياز به تمرين های متعدد دارد.
 بدون شک عوامل خارجی مثل جایگاه بین المللی و داخلی نامناسب زبان عربی (درمقایسه بازبان انگلیسی)  ،بر بیانگیزگی دانشآموزان در یادگیری این زبان تأثیر دارد ،درحالی که با بهبود عوامل
داخلی(مثل جذاب و متنوع ساختن بسته های آموزشی ،استفاده از معلمان جوان و باانگیزه و بهبود روش
های تدریس) می توان انگیزۀ یادگیری این درس را در بسیاری از دانش آموزان ایجاد کرد.
 هرچند آموزش و پرورش براي معلمان بسياري از شهرها کالس هاي ضمن خدمت برگزار مي کند،ولي مهمترين مشکل اين کالسها نبود نيروي متخصص و آموزش ديده در بخش تدريس زبان عربي
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است که باعث شده این کالسها نتايج خوبي نداشته باشد .آموزش و پرورش بايد با جمع آوري وسيع
معلمان نخبه و جوان شهرستانها و برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاهمدت و مستمر براي آنها ،براي
برگزاري کالسهاي ضمن خدمت در سراسر کشور ،مدرس متخصص تربیت کند.
 برای تقویت بخش آموزش زبان عربي در ايران  ،سازمان هاي رسمي وابسته به وزارت آموزشو پرورش مي توانند با در اختيار قراردادن امکانات و بوجۀ الزم ،پژوهشگران را در غني سازی اين
بخش ياري دهند؛ بدین صورت که نياز اين بخش را با انتقال يافته هاي متخصصان آموزش زبان عربي
کشورهاي عربي و يافته هاي متخصصان آموزش ديگر زبان هاي خارجي برطرف کنند ،چون تحقيقات
ميداني بدون داشتن ادبيات نظري قوي نمي تواند به پيشرفت آموزش زبان عربي در ايران بینجامد.
 انتشار يک نشريۀ علمي -پژوهشي ،مخصوص پژوهشهاي بخش آموزش زبان عربی ،ضرورياست.
 و در پايان يادآوري مي شود ،اگر اهميت زبان عربي براي ما ايرانيان آنقدر است که قانون اساسيآموزش آن را در مدارس ضروري کرده است ،بايد بودجه ،امکانات و توجه به اين زبان نيز متناسب با
این ضرورت باشد .صرف هزينه هاي ناچيز و تکيه بر افراد غيرمتخصص و برپايي جلسه هایی بدون
دستورات اجرايي  ،تحول مثبتي در در وضعيت آموزش زبان عربي ایجاد نخواهد کرد .
در پايان به کساني که عالقه مندند در بخش آموزش زبان عربي در مدارس پژوهش کنند  ،پيشنهاد
ميشود موضوع های زير را مورد بررسی قرار دهند:
 ميزان تأثيرگذاري روش هاي استقرایي ،قياسي و متني در آموزش صرف و نحو بر يادگيريدانشآموزان؛
 راهبرد هاي تدريس قواعد عربي دورۀ دبيرستان؛ -1شيوۀ متني( النصوص المتکاملة) و چگونگي اجراي آن براي آموزش قواعد صرف و نحو عربي
در دبيرستان؛
 -2شيوه هاي ارائۀ قواعد در کتابهاي درسي عربي ،با تکيه بر روش هاي آموزش قواعد؛
 -3مشکالت بخش متون کتابهاي درسي عربي ،از ديدگاه معلمان و دانشآموزان؛
 -4تمرين های کتابهاي درسي عربي؛
 -5ميزان کارآمدي کالسهاي ضمن خدمت عربي ،از ديدگاه معلمان؛

 -6ميزان آگاهی دبيران و دانش آموزان از بسته های آموزشی مربوط به کتاب های درسی عربی.
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