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موانع یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی و
ارتقای انگیزش با تکیه بر رویکرد مغزمحوری
(مطالعه موردی؛ دانشآموزان دبیرستان تربیت منطقه  15تهران)
هدایت اهلل تقی

زاده1

چکیده
ضعف دانشآموزان در مهارتهای چهارگانه زبان عربی و شنا سایی موانع یادگیری و ارتقاء انگیزش با رویکرد مغز
محوری ،پژوهشگر را به یک بررسی علمی و میدانی ضمن شیوهای تحلیلی-آماری با هدف تعیین این مشکالت از
دید دانشآموزان ،ترغیب کرد .جامعه آماری پژوهش را دانشآموزان دختر دبیرستتتتان تربین من قه  15تهران
تشکیل میدهند .از بین دانشآموزان 165 ،نفر به صورت رندوم انتخاب شده و در این راستا پرسشنامهای شامل
 25ستتت ا  5گزی نهای مرتبط با محتوای کتب ،نحوه تدریس و ارزشتتتیابی و دیگر محور ها ،طراحی و در بین
دانشآموزان پایه دهم و یازدهم توزیع شتتد که بعد از تیزیه و تحلیل دادهها با استتتفاده از آمار توصتتیفی و آمار
ا ستنباطی (تحلیل ممیزی) ،نتایج زیر به د سن آمد :تعداد دانشآموزان ،نبود امکانات آموز شی ،ا ستاندارد نبودن
ستتت ا ت ،عدم تمرکز دانشآموزان ،مشتتتکالت خانوادگی ،کمستتتوادی برخی خانوادهها ،تدریس ناکارآمد ،عدم
جذابین متون از عوامل کاهش س ح یادگیری اسن و مهمترین راههای افزایش انگیزه میتوان به مسئله محوری،
پربار سازی محیط آموز شی ،بازخورد تعاملی ،بهکارگیری حافظه دیداری و شنیداری و الگو سازی معنادار ا شاره

نمود .یافته های پژوهش ،نتایج م العات قبلی را مورد تأیید قرار میدهد و نشتتتان میدهد که آموزش
یادگیری مغزمحور بر میزان یادگیری دانشآموزان و افزایش انگیزش آنها تأثیر دارد.
کلیدواژه :موانع یادگیری ،آموزش زبان عربی ،مهارتهای چهارگانه ،انگیزش ،رویکرد مغزمحور ،دوره دوم
متوس ه.

 - 1استادیار رشته زبان و ادبیات ،دانشگاه فرهنگیان تهران ،پردیس شهید مفتح شهرری
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 1مقدمه
«آموزش و یادگیری زبان عربی بهعنوان یک زبان خارجی برای ما ایرانیان ،بنا به د یل دینی ،ملّی،
فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و غیره در طو تاریخ مهم بوده اسن ،اما همین روش همواره با بیروشی یا
روشهای نادرسن همراه بوده اسن .بر همین اساس در یادگیری زبان عربی بهعنوان یک زبان دوم و غیر
مادری ،رعاین اصو و روشهای آموزش زبانهای خارجی زم اسن تا زبانآموز بتواند بر اساس نیازهای
زمان در هر چهار مهارت زبانی توانمند گردد» (پروینی.)2 :1389 ،
با وجود تحو تی که طی سا های اخیر در آموزش زبان عربی در ایران به وجود آمده اسن ،آموزش
این زبان همچنان با مشکالت بسیاری مواجه اسن؛ ازجمله میتوان به مشکالت بخش آموزش مهارتهای
زبانی عربی اشاره کرد .دانشیویان رشته زبان و ادبیات عربی با وجود گذراندن هیده واحد دروس مکالمه،
آزمایشگاه و انشاء ،پنج واحد ترجمه ،دو واحد روزنامه و میالت عربی و دو واحد نامهنگاری ،همچنان بعد
از فارغالتحصیلی از مرحله کارشناسی ،دچار مشکالت فراوانی در بهکارگیری این مهارتها هستند( .متقی
زاده و همکاران)2 :1388 ،

آموزش ،یکی از مهمترین راههای پیشرفن و همگام شدن با توسعههای پیاپی در زمینههای مختلف
زندگی اسن و آموزش تنها اسلوبی اسن که کشورهای مختلف میتوانند از آن برای آمادهسازی علمی
مردم در مقابل تأثیرات مثبن یا منفی جهانیشدن ،استفاده کنند.
مهمترین وسیله ارتباطی انسانها در این جهان بدون مرز ،زبان اسن .یکی از زبانهای م رح دنیا،
زبان عربی اسن که زبان رسمی  25کشور جهان اسن و با  442میلیون نفر گویشور ،از پرگویشترین
زبانهای زنده دنیا به شمار میرود .زبان عربی ،زبان قرآن اسن و یادگیری آن برای فهم عمیقتر این
کتاب آسمانی ،ضروری اسن( .طعیمة )86 :1991 ،لذا افراد متخصص در این زمینه باید به پژوهش و رفع
مشکالت و موانعی که در یادگیری این زبان وجود دارد ،بپردازند (الحاج )257 :1990 ،تا این زبان همچنان
یکی از زبانهای م رح دنیا در کنار دیگر زبانها ،باقی بماند (حیازی)5 :1379 ،
علیرغم اهمین آموزش و یادگیری زبان عربی و تالشهایی که در این زمینه صورت گرفته ،همچنان
شاهد موانع و مشکالتی برای فراگیران در مراحل مختلف یادگیری آن هستیم؛ مشکالت مربوط به مدرسه
و امکانات آموزشی ،مشکالت مربوط به دانشآموزان و خانوادهها ،روشهای تدریس ،نحوه ارزشیابی،
محتوای کتب درسی ،همین مشکالت و تأثیرات منفی آن ،منیر به نفرت و احساس بیعالقگی نسبن به
این زبان شده اسن( .محمود )134 :1998 ،باوجوداینکه دانشآموزان ،زبان عربی طی شش سا دوره
متوس ه را فرامیگیرند ،تعداد بسیار اندکی از آنها ،قادر به فهم مضامین قرآن و احادیث میباشند .یکی
از د یل عمده این نقیصه ،این اسن که دانشآموز ،قواعد و کلمات را حفظ میکند و بعد از فراغن از
امتحان ،حافظه خود را از سنگینی بار آنها تهی میکند و درنتییه ،جز سایهای از آن آموختهها در ذهن
وی نمیماند .به نظر میرسد یکی از تدابیر مناسب برای حل این معضل ،اییاد تحو در روشهای سنتی
تدریس از یکسو و اییاد انگیزه و اشتیاق از سوی دیگر باشد.
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آنچه اهمین دارد ،اییاد انگیزش به یادگیری عربی و رفع موانع آن در افراد اسن .این امر در مدرسه
از سه طریق امکانپذیر اسن :نخسن ،شفافسازی اهداف مربوط به آموزش زبان و درس عربی برای
دانشآموزان .دوم ،تغییر نگرش توأمان معلمان و دانشآموزان به زبان و درس عربی .سوم ،فراهم آوردن
امکانات زم در فضای آموزش مربوط به درس عربی( .حقدوسن راد)36 :1388 ،

 .1-1بیان مسئله
در فرآیند یادگیری -یاددهی و آموزش مهارتهای چهارگانه زبانی ،انگیزه و انگیزش از اهمین با یی
برخوردار اسن .در آموزش زبان عربی کاستیهای آموزشی فراوانی وجود دارد که یکی از آنها نبود
انگیزش زم در چرخهی آموزش اسن .عالوه بر این ،دانشآموزان در فراگیری درس عربی ،از خود ضعف
نشان میدهند که ممکن اسن ناشی از خودشان ،مدرسه ،کتابها و یا سایر عوامل باشد .تحن تأثیر
عوامل متعدد ،رغبن دانشآموزان به درس عربی کم شده و نمرات خوبی حاصل نمیشود .تصور میشود
یکی از د یل ضعف ،نبود پژوهشهای علمی و روشمند برای پیبردن به مکانیسمهایی اسن که میتواند
روند یادگیری را تسریع و تصحیح کند)Georgeton niversity, 1983:98( .
م العه د یلی که حدس زده میشود ،موجب ضعف یادگیری و کاهش انگیزهی دانشآموزان باشد،
میتواند ابعاد پنهان مشکل و ضعف یادگیری را آشکار کند .ازآنیاکه تعداد پژوهشها در این زمینه اندک
هستند و توجه کافی به بررسی و حل این مشکالت نشده اسن ،بر آن شدیم تا در راستای شناسایی
مشکالت یادگیری زبان عربی و عوامل افزایش انگیزش در دبیرستان تربین من قه  15تهران پژوهشی
انیام داده و در صدد ارائه راهحلهایی برای آن باشیم.
 -2-1سؤاالت تحقیق
چه موانعی در یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی در دبیرستان تربین وجود دارد؟ راهحل این
مشکالت چیسن؟ تا چه اندازه اییاد انگیزش میتواند در آموزش مهارتهای چهارگانه زبان عربی به
دانشآموزان کارآمد باشد؟ راههای افزایش انگیزش آموزشی برای دانشآموزان کدام اسن؟
 -3-1اهداف و اهمیت تحقیق
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکالت یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی از دیدگاه
دانشآموزان و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری در دبیرستان تربین انیام شده اسن که به
دبیران برای حل مشکالت یادگیری زبان عربی و افزایش انگیزه دانشآموزان کمک میکند.
 -4-1پیشینه تحقیق
از مهمترین تحقیقاتی که در زمینهی رفع موانع و مشکالت یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی و
ارتقاء انگیزش دانشآموزان انیامشده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 سلیمی ( )1386در مقاله (آموزش زبان عربی در مدارس و دانشگاههای ایران) سنّتی بودن شیوههایآموزش زبان و قواعد محور بودن آنها را از مهمترین مشتتتکالت آموزش و یادگیری زبان عربی در ایران
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دانستتته و راهکارهای چون توجه به محورین متن ،لزوم تقستتیمبندی قواعد بر مبنای بستتامد کاربرد و
لزوم تأسیس گرایشهای جدید در س وح عالی آموزش ارائه داده اسن.
 پروینی ( )1389به بررستتی و نقد روش آموزش زبان عربی به شتتیوه مستتتقیم پرداخته و شتتیوههایآموزش زبان عربی در مراکز علمی ،آموزشتتی و دانشتتگاهی دهه چهل را بررستتی میکند و بعد از اینکه
روش مستتتقیم را در آموزش روش موفق میخواند ،به یکی از ستتردمداران این روش در عرصتته آموزش
زبان عربی یعنی مرحوم دکتر خرا سانی ا شاره میکند و از شیوه آموزش او در عر صه مهارتهای زبانی
سخن میگوید.
 سیفی ،ابراهیمی و فرخی ( )1389در تحقیق خود دریافتند که آموزش مغزمحور بر درک م لبدانشآموزان تأثیر مثبن داشته اسن.
 متقی زاده ( )1389در مقاله (احلاجات اللغویة ملتعلمی العربیة من الناطقنی بغریها) معتقد استتتن کهآموزش زبان عربی باید بر استتاس نظریههای علمی ،منستتیم و منظم با توجه به راهبردهای مناستتب
آموزشی باشد که بتواند نیازهای ضروری زبان آموزان را برآورده سازد.

 عبدالنبی ( )1998در مقاله (اثر فعالیة برنامج فی القواعد النحویة وفق الطریقة الفردیة التشخیصیة فیحتصیل بعض املفاهیم النحویة لدی طالب الصف الثالث الثانویة العام) به این نتییه رسید که احساس
ضعف در مهارت خواندن و نوشتن و سازگار نشدن دانشآموزان با قواعد این زبان ،از مهمترین مشکالت
آموزش این زبان اسن.
 ابراهیم ( )1999در مقالهای به این نتییه دسن یافن که با طراحی یک برنامهی آموزشی میتوانمشکالت یادگیری در نوشتن ،صحبن کردن ،خواندن و درک م لب را مرتفع نمود.
 طعیمه ( )1991هدف از پژوهش خود را ،شناسایی مشکالت آموزش زبان عربی از دید دبیران دبیرستاندانسن و به این نتییه رسید که استفاده از موضوعات و متنهای کمکاربرد ،سخن و خشک در تدریس
و نبود زمان کافی برای آموزش ،از مهمترین مشکالت آموزش این زبان اسن.

 الکندری ( )2001در مقاله (مشکالت تعلم اللغة العربیة کلغة اجنبیة لدی املتعلمنی االجانب بدولةالسعودیة) .به این نتییه رسید که مشکالت یادگیری زبان مشکالت مربوط به شنیدار ،گفتار و نوشتار و
دستور زبان ،مشکالت مربوط به معلم و شیوه تدریس و مشکالت مرتبط با دانشآموز اسن.

 پژوهش رجب و فی ( )2002با عنوان (حتدید االس ب ب ب ب ببباب التی تبدی الی ب ب ب ب ببعوبات تعلم النحو لدیتالمیذ الصف االول اعدادی) به این نتییه دسن یافن که مشکالت یادگیری نحو مرتبط با معلم ،شیوه
تدریس و محتوای کتابها اسن.
مقاله حاضر تالش میکند با استفاده از پژوهشهای انیامگرفته در این زمینه به م العه و بررسی مشکالت
یادگیری و آموزش مهارتهای چهارگانه زبان عربی و ارائه راهکارهای ارتقاء انگیزش آموزشی در میان
فراگیران زبان عربی دوره متوس ه بر اساس رویکرد مغزمحوری بپردازد تا بتواند از این رهگذر به نتاییی
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دراینباره برسد که در جهن بهبود شرایط بهتر زبان عربی گامی بردارد؛ و نتایج حاصل بیانگر این واقعین
اسن که یادگیری مبتنی بر مغز در پیشرفن یادگیری دانشآموزان م ثر بوده اسن.
 -2مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
 -1-2تعریف انگیزش
«انگیزش» اسم مصدر از «انگیزیدن» بوده و در لغن به معنای «تحریک»« ،ترغیب»« ،تحریض» و
«هییان» آمده اسن .این اص الح همانگونه که از معنای رایج آن برمیآید ،به علن و چرایی رفتار اشاره
دارد( .سیف )336 :1376 ،انگیزش چیزی اسن که فرد را به پیش رفتن وا میدارد؛ در حا پیش رفتن نگه
میدارد و تعیین میکند که به کیا باید رفن( .اسالوین )360 :1396 ،انگیزه ( )Motivationانگیزه در معنای
وسیع ،مفهومی اسن که در روانشناسی بهمنظور توجه به عواملی به کار میرود که رفتارهایی را
برمیانگیزد .این مفهوم را میتوان بهعنوان منشأ نیروهایی که سازوارهها را به سمن دسترسی به هدفی
نیل میدهند تعریف کرد( .رحمتیان)278:1392 ،
 -2-2نقش انگیزش در یادگیری
بسیاری از معلمان ویژگیهای دانشآموزان خوب را در خصوصیاتی نظیر سخنکوشی ،همکاری و
عالقهمندی میدانند و بعضی از آنان این ویژگیها را به داشتن انگیزش دانشآموز منحصر میکنند.
بسیاری از معلمان از دانشآموزان سخنکوشی صحبن میکنند که ترم تحصیلی را آهسته ،ولی پیوسته
به پایان میرسانند( .اسپالدینگ )3 :1392 ،پژوهشها نیز نشان داده اسن که انگیزش دانشآموزان در
یادگیری اهمین م لوبتری در مقایسه باهوش دارد .همچنین درباره تأثیر انگیزش بر یادگیری،
پژوهشها نشان میدهد که انگیزش قوی به یادگیری استوار و انگیزش کم به یادگیری کم میانیامد.
(سیف )347 :1376 ،درواقع انگیزش ،موتور محرک تالش و فعالین برای یادگیری اسن و میزان یادگیری
دانشآموزان را به حداکثر میرساند .دانشآموز بیانگیزه نهتنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان
نمیدهد ،بلکه با بیتفاوتی و بیتوجهی خود چهبسا برای کار کردن دانشآموزان دیگر در کالس نیز
مزاحمن اییاد میکند .در این مورد ،ضربالمثلی انگلیسی وجود دارد که میگوید :شما میتوانید اسبی
را که تشنه اسن تا کنار آب بکشانید ،اما نمیتوانید به نوشیدن آب وادارش کنید .مسئله انگیزش در
دانشآموزان نیز همینگونه اسن( .کریمی )160 :1380 ،یعنی ما باید دانشآموز را تشنه یادگیری کنیم؛
زیرا با این کار خود او به دنبا یادگیری خواهد رفن.
 -3-2نقش مدرس در برانگیختن انگیزش فراگیران زبان عربی
توجه نمودن به انگیزش و اییاد انگیزه در زبان آموزان و دانشیویان زبان عربی از نیازهای بسیار ضروری
چرخهی آموزش اسن .در این منظومه معلم و مدرس بهعنوان کسی که باعث تشویق انگیزه در میان
زبان آموزان دارد باید به اصو و نظریههای یادگیری و آموزش از لحاظ روانشناسی و روانشناختی
تدریس مسلط باشد تا بتواند بر اساس گرایشهای فراگیران در س وح مختلف آموزش همراه و یاور آنها
باشد( .الزهرانی )25 :2014 ،برنامهریزی از مهمترین مشکالت در فرآیند آموزش اسن ،پس ضرورت دارد که
تمام برنامهریزیهای آموزشی برای یادگیری زبان خواستهها و نیازهای زبانی فراگیران را در جامعه فراهم
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آورد؛ تا م ثر واقع گردد( .رینی فرد )18 :1371 ،این نوع اییاد انگیزه در میان زبان آموزان عربی باعث به
وجود آمدن یک جو ارتباطی کامالً مفید اجتماعی میشود که فراگیران رغبن خود را برای به دسن
آوردن انگیزش یادگیری زبان عربی را دوچندان میکنند .واژ احساس بیرغبتی و ناامیدی در فرآیند
یاددهی -یادگیری دور میشوند؛ و در این راستا اگر مدرس بتواند نیازهای زبانی زبان آموزان را برآورده
سازد شاهد پیشرفن وسیعی در آموزش زبان خواهد بود؛ و معلم یا آموزشگر بتواند مسائل آموزشی و مواد
آموزشی را به واقعین موجود فراگیران ربط دهد فراگیران ازلحاظ روحی و ذهنی به سمن یادگیری فعا
سوق داده میشوند.
 -4-2یادگیری مغز محور ( )Brain Based Learning B.B.L

یادگیری مغزمحور بهعنوان رویکردی جدید ،در آموزش و شناخن م سیری که مغز بهطور طبیعی برای
یادگیری طراحی مینماید ،از ستتا  1980م رح شتتده استتن و پژوهشهای آن رو به گستتترش استتن.
( )Jensen, 2011یادگیری مغزمحور عبارت اسن از شناخن قواعد و مقررات مغز برای یادگیری معنادار
و ستتازماندهی آموزشها بر استتاس آنها .استتاس یادگیری مغزمحور این استتن که مغز به طور طبیعی
برای یادگیری معنادار برنامهریزی شده اسن و درسن همانطور که هر متخصصی برای عملکرد م لوب
نیازمند شناخن میموعه درگیر با آن تخ صص ا سن ،معلمان هم بهعنوان متخ ص صان یادگیری باید از
نحوه یادگیری مغز آگاه باشتند و اصتو ستازگار با آن را به کار ببندند تا یادگیری پایدار و استاستی در
ذهن دانشآموزان شتتکل گیرد ،در غیر این صتتورت ،معلمان به پزشتتکانی میمانند که بدون آشتتنایی با
دستگاه بدن طبابن میکنند( .ولف ،ترجمه ابوالقاسمی)1383 ،
بهترین کاری که مغز انسان انیام میدهد یادگیری اسن .دانشمندان ،مغز را بهمثابه یک معنا ساز در
پربار کردن و جذابتر نمودن یادگیری مهم میدانند .لذا یادگیری مغز محور ،روشی جدید اسن که به
دنبا چالشهای موجود در روند آموزش و یادگیری کالس درس ،توجه بیشتر پژوهشگران دنیا در دو
دهه اخیر را به خود جلب نموده اسن .آشنایی با یادگیری مغزمحور و درک این نوع از یادگیری کمک
شایان توجهی به افزایش بهرهوری در تدریس خواهد نمود .باوجود پیشرفنهای عمده در درک مغز و
یادگیری ،تحقیقات علوم اعصاب ،چه در نظر و چه در عمل ،کاربرد مهمی در فرایند یاددهی -یادگیری
نیافته اسن)Blake Moore, 1841, Kharrazi,2009:87( .
 -5-2راه کار های ارت قاء افزایش انگیزش آموزشییی در درس عربی بر اسییاس رویکرد مغز
محوری
 -1-5-2مسئله محوری )(Problem Based Learning
در روشهای مبتنی بر حل مستتتئله ،آموزش بر استتتاس بیان یا طرح یک مستتتئله ،تعریف آن ،بحث و
تباد نظر و تفکر در مورد آن انیام میگیرد در این حالن ،دانشتتتیویان به گروه هایی تقستتتیمبندی
می شوند و بهطور م شارکتی در مورد مو ضوع یا م سئله م رح شده ،تحقیق کرده ،م الب موردنیاز برای
حل آن را جمعآوری کرده و در مورد س ا ت مربوط به آن به بحث و گفن گو میپردازند:2002 ،Puri( .
 )58جن سن معتقد ا سن بهترین روش برای ر شد مغزی بهتر ،حل م سئله چالشبرانگیز ا سن .این روش
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منیر به اییاد ارتباطات دندریتی جدید میشتتتود که به ما امکان برقراری ارتباطات جدیدتری را نیز
میدهند .ما باید دانشآموزان را با روش مای مختلف حل مستتتئله مواجه کنیم و وقتی دانشآموزان
احساس میکنند در حل مسئله تواناتر شدهاند ،افکارشان وضعین شیمیایی بدن آنها را تغییر میدهد.
جالب آنکه اصالً برای مغز اهمیتی ندارد که به پاسخی برسد یا نرسد ،نموّ عصبی به دنبا فرآیند حل
مسئله حاصل میشود؛ نه دستیابی به راهحل( .جنسن)83 - 82 :1391 ،
درس عربی در مق ع متوس ه میتواند توسط یک معلم خالق مسئله محور باشد .با توجه به اینکه
کتابهای جدید عربی نیز بر این امر تأکید دا شتهاند ،میتوان این رویکرد را مدنظر قرار داد .به این نحو
که پس از آموزش و تدریس لغات درس که در ابتدای هر درس آورده شده ا سن ،میتواند ترجمه متون
موجود را به خود دانشآموزان واگذار کرد تا بتوانند بر استتتاس آموخته های پیشتتتین خود و همچنین
فهرستتن لغات جدید ،در قالب گروههای کالستتی متن را ترجمه کرده و تمرین درس را نیز حل نمایند.
بهعبارتدیگر ،در تدریس درس عربی میتوان ترجمه متون را مستتئله محور ستتاخن .این امر به معنای
واگذاری درس به دانشآموز و منفعل شتتتدن معلم نیستتتن ،بلکه معلم در این فرآیند نقش مدیرین و
تسهیل گری را دارد .این فرآیند میتواند در قالب مراحل زیر برنامهریزی شود:

طرح مسأله
جمع آوری

مسئله

اطالعات

نتیجه و جمع

محوری

بندی

بحث و تبادل
نظر

نمودار فرایند مسئله محوری آموزشی در درس عربی بر اساس رویکرد مغز محوری
طرح مسئله در مباحث مربوط به تدریس عربی میتواند ترجمه متون داده شده و حل تمرینهای درس
باشد که ابتدا توسط معلم چارچوب و فعالین مای دانشآموزان مشخص میشود .سپس اطالعات کافی
در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد و دانشآموزان عالوه بر استفاده از فرهنگ لغن و واژگان درس،
میتوانند س ا ت خود را از معلم بپرسند ،مرحله سوم مرحله تباد نظر اسن به این شیوه که تمامی
گروهها ترجمه خود را توسط سرگروه ارائه میدهند و درنهاین یک جمعبندی از ترجمهها و پاسخ مای
دانشآموزان توسط معلم صورت میگیرد .در این رویکرد دانشآموز یک جزء منفعل از جریان یادگیری-
یاددهی نبوده بلکه بهشدت فعا اسن زیرا موضوع درس تبدیل به یک مسئله برای او شده که در جهن
حل آن تالش میکند.
 -2-5-2پربارسازی محیط
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کالسهای درس میتواند در راستتتای امر آموزش به کار گرفته شتتوند .در برخی ستت وح ،محیط پربار
کال سی که پر از پو ستر ،آویز ،نق شه ،عکس و سازماندهنده گرافیکی ) (Graphic organizerبا شد،
موردتوجه اغلب دانشآموزان قرار میگیرد( .جن سن )99 :1391 ،این امر در را ستای آموزش زبان عربی که
بیش از هر چیزی نیاز به محیط یادگیری دارد از اهمین دو چندانی برخوردار ا سن ،زیرا ا صو آموزش
یک زبان زمانی بهخوبی اتفاق میافتد که محی ی پربار از آن زبان اییاد شود .لذا شای سته ا سن معلم
عربی این امر را مدنظر قرار دهد .این پربار سازی میتواند از همان لحظه ورود معلم شروع شود و معلم
میتوا ند چ ند دقی قه تکلم به درس عربی را در طرح درس خود بگن یا ند تا دانشآموزان خود را در
محی ی تصتتور کنند که قرار استتن یک زبان را یاد بگیرند .همچنین با بهکارگیری پوستتترها ،عکسها،
موسیقیهای عربی ،داستانهای تصویری ،انیمیشنهای عربی و  ...هرکدام میتواند منیر به پربار شدن
محیط یادگیری شود.
 -3-5-2ایفای نقش
ایفای نقش بهمثابه یک روش تدریس ریشتتته در دو بعد شتتتخصتتتی و اجتماعی فرد که مورد تأکید
آموزشوپرورش ا سن دارد .در قالب روش آموزش حا ضر تالش می شود به یادگیرندگان کمک شود تا
مع نا و مفهوم خویش را در درون فضتتتای اجت ماعی که در آن زندگی میکن ند ،ب یاب ند و نکات مبهم
تصتتورات خود را درباره وجود خویش با یاریگرفتن در گروه مای اجتماعی روش ستتازند( .احدیان:1388 ،
 )43این نوع یادگیریها ستتبب میشتتود تا یادگیرندگان خود را همراه همگام با موضتتوعات درستتی و در
متن زندگی فردی و اجتماعی خویش ببینند و آنچه را در تفکر و پندار خویش دارند به طرقی عین ین
ببخشتتند و با ستتازگاریهایی که از عهدهشتتان برمیآید توانمندی مای خویش را درک کنند ،در تقوین
آنها بکوشند یا تصمیم بگیرند تالش مای بیشتری را به ثمر برسانند .معلم عربی میتواند از این گزینه
برای اییاد انگیزه در میان دانشآموزان استفاده کند .این امر در کالس درس عربی در دو س ح میتواند
به کار گرفته شود :اولی در س ح مکالمههایی که در درس گنیانده شده ا سن و این مکالمه میتواند
تبدیل به یک ستتناریو شتتود و دانشآموزان در وقنهایی که معلم نیاز بهوقن استتتراحن میبیند ،پای
تخته بیایند و در نقش های دوگانه این مکالمه را اجرا کنند .همچنین در ستتت ح قواعد نیز میتوان
ازاینرویش استتتتفاده نمود؛ دانشآموز هنگامی که در قد و قواره یک معلم قرار گیرد و نقش معلمی را
بازی کند و آموزش درس را عهدهدار شتتده استتن به شتتکل فوقالعادهای میتواند یادگیری خود را عمق
بخشتتیده و عالوه بر موضتتوع درس ،اعتمادبهنفس او نیز تقوین شتتود و مشتتکالت بیانی خود را نیز رفع
نماید.
 -4-5-2چالش ،تازگی و بازخورد تعاملی
از آنجاییکه درس عربی در س ح متو س ه با نوعی بیانگیزگی در میان دانشآموزان روبرو شده ا سن
و شتتاید بتوان گفن بستتیاری از دانشآموزان مق ع متوستت ه در آموزش زبان عربی درواقع دچار نوعی
ناتوانی اکتسابی شدهاند ،لذا یکی از بهترین و مهمترین شگردهای اییاد انگیزه در میان دانشآموزان در
کالس عربی این ا سن که کالس برای آنها چالشبرانگیز با شد به این معنا که کالس همی شه تازگی و
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چالش داشتتته باشتتد تا توجه دانشآموز به آموزش جلب شتتود .اییاد چالش ذهنی باید در حد امکانات
کالس انیام شتتود ،گاهی اوقات میتواند به معنای تغییر راهبردهای تدریس باشتتد به این معنا که معلم
ن سبن به روشها و فنون تدریس آ شنایی کامل دا شته با شد و بتواند شیوههای تدریس خود را عوض
کند و از هرکدام از شتتتیوه ها بازخورد بگیرد .از دیگر از راه های چالش پذیر ستتتاختن کالس تدریس
دانشآموزان ،پروژه محور ساختن درس ،فعالین در قالب گروه مای کالسی ،استفاده از کامپیوتر ،دعوت
سخنران مهمان و یا رفتن به مکانی دیگر غیر از کالس درس مانند آزمایشگاه و نمازخانه باشد.
دومین کاری که میتواند منیر به بهبود تدریس درزمینهی چالشهای کالستتی درس عربی باشتتد
این استتتن که معلم پیوستتتته و به شتتتکل فرایندی از فعالینهای دانشآموز بازخورد بگیرد .در رویکرد
مغزمحوری هیچگاه بازخورد گرفتن به انتهای ترم و یا پایان فصتتتلهای تدریس موکو نمیشتتتود بلکه
معلم چالش اییاد کرده و پیوسته در کالس درس خود بازخورد میگیرد و بازخورد میدهد.
 -5-5-2بهکارگیری حافظه شنیداری
فراگیر زبان خارجی در ابتدای فرآیند یادگیری خود نیازمند شناخن آوایی از زبان خارجی اسن .حافظه
کوتاهمدت اطالعات شتتنیداری را بیشتتتر جذب میکند ،ازاینرو ،در ابتدای یادگیری باید تالش کرد که
واژههای زبان خارجی از طریق حس شتتنیداری وارد مرحله حافظه فراگیر شتتود .درواقع حس شتتنوایی
اولین مرحله آ شنایی فراگیر با زبان خارجی ا سن .هراندازه این شناخن عمیقتر با شد ،به همان اندازه
پی شرفن و ا ستحکام بی شتری در فرآیند یادگیری اییاد می شود .هنگامیکه فراگیر به شناخن آوایی
مناسبی از زبان خارجی دسن مییابد ،تلفظ بهتری نیز خواهد داشن( .گشمردی)151 :1384 ،
یکی از چالشهایی که پیوستتته معلمان عربی با آن روبرو بودهاند ،شتتیوه قرائن صتتحیح کلمات و
متون عربی در درس بوده اسن که بیشتر دانشآموزان شیوههای صحیح قرائن متون عربی و حتی قرآن
را بهستتتختی فرامیگیرند .بر استتتاس رویکرد مغزمحوری یکی دیگر از مهمترین عوامل اییاد انگیزه و
ارتقای س ح آن در میان فراگیران زبان عربی ،استفاده از حافظه شنیداری آنها اسن .این امر میتواند
از بدو شتتروع درس و با تلفظ و تکرار لغات درس انیام شتتود .معلم میتواند یا با یک دستتتگاه صتتوتی
کلمات و ترجمه آنها به سمع دانشآموزان بر ساند یا در صورت نبود چنین امکانی ،خودش کلمات را
تلفظ کند و به دانشآموزان اجازه بدهد تا آن کلمات را در حافظه خود ثبن کنند .این امر میتواند
تو سط تمرین و تکرار روخوانی متون عربی موجود در متن بهتدریج تقوین شود زیرا تا زمانی که گوش
دانشآموز با شیوه صحیح ادای کلمات عربی آ شنا ن شود نمیتواند شیوه قرائن صحیح واژگان و متون
عربی را بهدرستی فراگیرد.
 -6-5-2بهکارگیری حافظه دیداری
با توجه به بیش از ستتتی ناحیه دیداری متمایز در مغز (شتتتامل رنگ ،حرکن ،طیف مای رنگ و عمق)،
کودکِ در حا نموّ باید درون دادهای تحریکی ب سیاری دریافن کند( .جنسن )55 :1392 ،ازاینروی ،یکی
دیگر از عوامل تأثیرگذار در افزایش انگیزش آموزشتتتی در میان فراگیران زبان عربی ،بهکارگیری هوش
تصتتتویری یا حافظه دیداری آنها استتتن .بر استتتاس تحقیقات صتتتورت گرفته ،بهویژه تحقیقات پایویو
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( )Paivioزمانی فراگیری زبان خارجی بیشتر تسهیل خواهد شد که هنگام یادگیری شفاهی زبان ،قادر
به ت شکیل ت صویر ذهنی آن نیز با شیم .بدون شک رمزگذاری شفاهی و ت صویری میتواند یاد سپاری و
یادآوری را آسانتر سازد( .گشمردی)149 :1384 ،
بهعالوه ت صور می شود که عینینبخ شی به ا سامی معنی با نو شتن آنها روی تابلو ،ت صویری ذهنی
ازاینگونه واژه ها را در ذهن فراگیر اییاد میکند و ثبن آن ها در حافظه معنایی راحنتر میشتتتود؛
بنابراین یکی دیگر از راه های ارتقای ستتت ح انگیزش دانشآموزان در درس عربی درگیر نمودن حافظه
ت صویری آنان ا سن .خو شبختانه در کتابهای جدیدالتألیف این امر مدنظر قرار گرفته و سعی شده از
ت صاویر بی شتر ا ستفاده شود تا دانشآموز بتواند میان ت صاویر و متن درس ارتباط برقرار کند .این امر
میتواند تأثیر زیادی در عمق بخشیدن به یادگیری کند ،اما یک کالس خالقانه میتواند فراتر از این گام
بگذارد و با پخش انیمیشن و تصاویری در مورد متن درس ،قواعد درس و واژگان درس ،حافظه تصویری
آنان را در جهن عمق بخشیدن به یادگیری به کار گیرد.
 -7-5-2الگوسازی معنادار
یکی از بهترین روشهای تدریس عربی مخصوصا در بخش قواعد ،یادگیری بر اساس الگو محوری اسن
که خو شبختانه در سی ستم آموز شی مدنظر قرار گرفته ا سن .این الگو سازی در تدریس درس عربی از
اهمین ویژهای برخوردار اسن و میتواند در دو س ح کلی صورت بگیرد .او در س ح خرد به این معنا
که مو ضوع درس و بهعبارتدیگر طرح درس روزانه باید شامل م البی با شد که در عین الگوپذیر بودن،
دانشآموز بتواند بخش مای مختلف درس را معنا ستتتاز کند و اجزای آن را به یکدیگر مرتبط ستتتازد.
معلمهای ستنتی این مقوله را درزمینهی آموزش قواعد عربی به بهترین نحو ممکن به کار میگرفتند به
این شکل که دانشآموز به شکلی نموداری ،قواعد درس را همراه با مثا یادداشن میکرد و آنها را یاد
میگرفن .امروزه نیز میتوان از این الگوستتتازی برای آموزش زبان عربی استتتتفاده کرد زیرا دارای یک
پ شتوانه علمی ا سن و درزمینهی تیربه نیز موفق عمل کرده ا سن .س ح دیگر مربوط به معناداری و
الگو سازی درس س ح کالن آن ا سن که دانشآموز بتواند جایگاه م الب درس خود را در آموزش زبان
عربی درک کند .به این معنا که اگر دانشآموزی قواعد درس را به شکلی نظاممند یاددا شن میکند یا
فرامیگیرد بداند این کار او چه معنایی دارد و یا به تقوین کدام یک از بخش مای آموزشتتتی او مربوط
میشود.
 .3بحث
آموزش صحیح میتواند شناخن ما را از میزان توانمندیهای دانشآموزان افزایش دهد و به ما کمک کند
تا راه به فعلین درآمدن تواناییهای بالقوه آنها را بهتر و دقیقتر شناسایی کنیم.
در راستای این مقاله با هدف شناسایی موانع و مشکالت یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی
و ارتقای انگیزش از دید دانشآموزان ،پرسشنامهای طراحی شده و شش محور اصلی که هر یک نقشی
بسزا و تعیینکننده در درک و فهم بهتر م الب آموزشدادهشده دارند ،در آن تنظیم شدهاسن؛ محور

 | 67موانع یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری

او  :مشکالت مربوط به محتوای کتب درسی عربی (با  3س ا ) ،محور دوم :مشکالت مربوط به دبیر و
شیوه تدریس (با  5س ا ) ،محور سوم :مشکالت مربوط به مدرسه و کمبود وسایل کمکآموزشی (با 6
س ا ) ،محور چهارم :مشکالت مربوط به دانشآموز و انگیزش (با  5س ا ) ،محور پنیم :مشکالت مربوط
به خانواده دانشآموز (با  4س ا ) ،محور ششم :مشکالت مربوط به ارزشیابی (با  2س ا ).
هر محور شامل چندین س ا و هر س ا دارای  5گزینه خیلی زیاد ( 5نمره) ،زیاد ( 4نمره) ،متوسط
( 3نمره) ،کم ( 2نمره) و خیلی کم ( 1نمره) که جمعاً این پرسشنامه حاوی  25س ا اسن.
برای اندازهگیری پایائی یک پرسشنامه شاخصی به نام ضریب پایائی وجود دارد که مقدار آن بین
صفر و یک در نوسان اسن .این ضریب هر چقدر به یک نزدیکتر باشد ،پرسشنامه از پایایی بیشتری
برخوردار اسن .روش ضریب آلفای کرونباخ را برای تعیین پایایی یک پرسشنامه با تاکید بر همبستگی
درونی میتوان استفاده کرد .در این روش اجزا یا قسمنهای آزمون برای سنیش ضریب پایایی آزمون
به کار میروند .آلفای کرونباخ از راب ه زیر میزان پایایی آزمون را محاسبه میکند:

که در آن kتعداد س ا تsi2 ،واریانس هر س ا و  s2واریانس کل س ا ت اسن (م منی.)1396 ،
با توجه به نتایج حاصل از آزمون پایایی مربوط به پرسشنامه و مقدار آلفای کرونباخ آن (که بیشتر از
 0/80اسن) ،قابلین اعتماد این پرسشنامه تأیید شده و پرسشنامه قابل اجرا در س ح وسیعتری اسن:
Reliability Statistics
N of Items
25

Cronbach's Alpha
.857
مقدار آلفای کرونباخ

جامعه آماریجامعه آماری این پژوهش ،دانشآموزان دختر دبیرستان تربین من قه  15تهران هستند که از بین آنها،
 165نفر به صورت رندوم انتخاب و پرسشنامهها میان آنان توزیع شد؛  125نفر از پایه دهم ( 2کالس
دهم ریاضی 3 ،کالس دهم تیربی و  4کالس دهم انسانی) و  40نفر از پایه یازدهم ( 3کالس یازدهم
ریاضی ،تیربی و انسانی) انتخاب شدهاند که  %44/8آنها رشته انسانی 29%/7 ،رشته تیربی و %25/5
رشته ریاضی بودهاند.
پرسشنامهها طی دو روز و با توضیح و نظارت کافی ،توزیع و جمعآوری شد .پس از جمعآوری آنها و
واردکردن اطالعات در نرمافزار  SPSSو تحلیل آن اطالعات به کمک آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل
ممیزی) ،مشخص شد که از  6محور فوق 2 ،محورِ "مشکالت مربوط به مدرسه و کمبود وسایل
کمکآموزشی" و "مشکالت مربوط به ارزشیابی" ،مهمترین موانع یادگیری از دید دانشآموزان هستند.
 .1-3تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی
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جدو زیر درصدهای مربوط به کمبود فضا و زیاد بودن تعداد دانشآموزان در یک کالس (س ا 9
پرسشنامه ،محور سوم) را نشان میدهد:
درصد فراوانی
34%/5
12%/7
23%
10%/3
18%/8

گزینییه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

با توجه به جدو توزیع فراوانی فوق ،اگر جمع گزینههای زیاد و خیلی زیاد را یکجا مورد توجه قرار
دهیم ،معلوم میشود که زیاد بودن تعداد دانشآموزان در یک کالس و کمبود فضا ،یکی از مسائلی اسن
که فرآیند یادگیری را با مشکل مواجه میکند .راهحل :بیشتر شدن تعداد کالسها و کمتر بودن تعداد
دانشآموزان در کالس ،کمک م ثری به آموزش خواهد بود.
'نبود آزمایشگاه زبان عربی' (س ا  10پرسشنامه ،محور سوم) در مدرسه نیز از دیگر آیتمهایی اسن که
در عدم یادگیری دانشآموزان نقش بسزایی دارد:

درصد فراوانی
44%/2
10%/9
18%/8
4%/8
21%/2

گزینییه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

با توجه به جدو فوق ،مشخص میشود که  %55دانشآموزان ،وجود آزمایشگاه زبان را در با رفتن
میزان انگیزه و یادگیری ،ضروری میدانند .ازآنیاکه هدف از آموزش عربی ،تکلم و فهم متون و تقوین
مهارتهای گفتاری-شنیداری دانشآموز اسن ،وجود آزمایشگاه در مدرسه ،امری مهم تلقی میشود.
راهحل :اییاد آزمایشگاه زبان در مدرسه.
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'نبود پوسترها و چارتهای آموزشی' (س ا  12پرسشنامه ،محور سوم) نیز از دیگر د یل پایین بودن
س ح یادگیری در بین دانشآموزان اسن:
درصد فراوانی
29%/1
18%/2
21%/8
19%/4
10%/9

گزینییه
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

با توجه به نمودار فوق %47 ،فراگیران ،عالقهمند به بهرهگیری از امکاناتی نظیر پوسترهای آموزشی و ...
هستند .ازآنیاکه تصاویر در ذهن انسان ماندگاری بیشتری دارند ،بهتر اسن برای آموزش م الب و
مفاهیم ،به کار گرفته شوند.
از دیگر کمبودهای وسایل کمکآموزشی در مدرسه ،میتوان به 'نبود فیلمها و سیدیهای آموزشی و
پاورپوینن و( '...س ا  13پرسشنامه ،محور سوم) ،اشاره کرد:

درصد فراوانی

گزینییه

37%

خیلی زیاد

18%/8

زیاد

18%/2

متوسط

11%/5

کم

14%/5

خیلی کم

جدو و نمودار فوق ،بیانگر تأثیر بسیار زیاد استفاده از فیلمها و ...در افزایش س ح یادگیری و جذب
دانشآموزان به این ماده درسی اسن؛ درسی که اغلب دانشآموزان نسبن به آن دید مثبتی ندارند و
تمایلی به یادگیری آن نشان نمیدهند .راهحل :میتوان با استفاده از انیمیشنهای کوتاه عربی و
کلیپهایی که قواعد را به صورت شعری آموزش میدهند و ...آنها را به فراگیری این زبان ،ترغیب کرد.
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از دیگر مشکالت و موانع' ،تیهیز نبودن کتابخانه مدرسه به کتب و میالت عربی' اسن (س ا 14
پرسشنامه ،محور سوم):

درصد فراوانی

گزینییه

36%/4

خیلی زیاد

10%/9

زیاد

29%/7

متوسط

11%/5

کم

10%/3

خیلی کم

طبق نمودار %47 ،دانشآموزان نبود کتب غیردرسی عربی را در کتابخانه مدرسه ،از دیگر موانع
یادگیری ،قلمداد میکنند .راهحل :استفاده از داستانهای شیرین عربی متناسب با سن فراگیران و ...سهم
زیادی در جذب آنان به این درس دارد .همانگونه که مشهود اسن ،از بین  6س ا مربوط به "مشکالت
مدرسه و امکانات آموزشی" (محور سوم) ،پاسخِ  5س ا با گزینه خیلی زیاد داده شده اسن؛ بنابراین
مشکالت اصلی در فرایند یادگیری و آموزش از دید دانشآموزان ،مشکالت مربوط به مدرسه و امکانات
آموزشی اسن.
از دیگر محورهایی که س ا آن با گزینه زیاد پاسخ داده شده ،محور "ارزشیابی" (محور ششم) اسن؛
ارزشیابی و سنیش ،بخش مهمی از مرحله یادگیری اسن که باید به آن توجه نمود' .سخن و غیر
استاندارد بودن برخی س ا ت' (س ا  24پرسشنامه ،محور ششم) از دیگر مشکالتی اسن که
دانشآموزان به آن اشاره کردهاند:
درصد فراوانی

گزینییه

19%/4

خیلی زیاد

20%

زیاد

18%/8

متوسط

19%/4

کم

13%/9

خیلی کم

 | 71موانع یادگیری مهارتهای چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری

م ابق نمودار و جدو فوق ،حدود  %40دانشآموزان به این مسئله اشاره کرده و آن را باعث د زدگی
و بیرغبتی نسبن به م العه این درس میدانند .راهحل :استفاده بیشتر از آزمونهای شفاهی (ارزشیابی
تکوینی) نسبن به آزمونهای کتبی ،وجود طیفی از س وح مختلف س ا ت (ساده ،متوسط و سخن) و
استاندارد بودن آنها ،کمک م ثری در افزایش یادگیری و گرفتن بازخوردهای مثبن خواهد بود.
بعد از دو محور سوم و ششم (مشکالت مدرسه و امکانات آموزشی و مشکالت مربوط به ارزشیابی)
که اکثر دانشآموزان آنها را از علل اصلی پایین آمدن س ح یادگیری خود قلمداد میکنند ،محور دوم،
چهارم و پنیم (مشکالت مربوط به تدریس ،مشکالت مربوط به انگیزش دانشآموز و خانوادهها) درصد
با تری را در پایین آوردن س ح یادگیری دانشآموزان به خود اختصاص دادهاند.
یکی از مهمترین مشکالت یادگیری درس عربی' ،نحوه تدریس' آن اسن (س ا  4پرسشنامه ،محور دوم).
راهحل :استفاده از روش تدریس فعا و بهروز در آموزش این درس بسیار مفید و م ثر اسن و مهارتهای
ذهنی س ح با نظیر فهم ،کاربرد ،تیزیهوتحلیل ،ترکیب و قضاوت و ارزشیابی را در دانشآموزان تقوین
میکند:

درصد فراوانی

گزینییه

9%/1

خیلی زیاد

9%/1

زیاد

38%/8

متوسط

15%/8

کم

24%/8

خیلی کم

با توجه به جدو با  %39 ،دانشآموزان ،روش تدریس دبیر را در فرایند یادگیری م ثر میدانند.
راهحل :عربی صحبن کردن دبیر ،کار گروهی دانشآموزان و فعا بودن کالس ،به نشاط جمعی کمک
کرده و کالس را شاداب نگه میدارد.
یکی دیگر از مهمترین مواردی که مانع یادگیری این درس میشود' ،عدم تمرکز دانشآموزان در
کالس' (س ا  16پرسشنامه ،محور چهارم) اسن؛ که دانشآموزان خود به این مسئله اشاره نمودهاند:

درصد فراوانی

گزینییه

20%/6

خیلی زیاد
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16%/4

زیاد

23%/6

متوسط

17%

کم

22%/4

خیلی کم

با توجه به نمودار فوق %23 ،دانشآموزان نداشتن تمرکز زم در کالس را علن پایین آمدن س ح
یادگیریشان میدانند .عدم تمرکز ممکن اسن ناشی از استرس ،کمبود خواب ،نخوردن صبحانه ،کمبود
آب بدن ،ضعف بینایی ،اختال بیش فعالی و یا استفاده از گوشی و کامپیوتر و ...باشد .برای با بردن
تمرکز ،باید عوامل عدم تمرکز را شناسایی و رفع نمود.
از دیگر موانع یادگیری که برخی از دانشآموزان را از لحاظ فکری درگیر کرده اسن' ،مشکالت
خانوادگی مثل طالق والدین' و( ...س ا  20پرسشنامه ،محور پنیم) اسن:

درصد فراوانی

گزینییه

4%/2

خیلی زیاد

9%/7

زیاد

40%/6

متوسط

10%/3

کم

35%/2

خیلی کم

با توجه به جدو فوق  %40دانشآموزان ،طالق و مشاجرات خانوادگی را از علل پایین آمدن س ح
یادگیری میدانند؛ این مسائل در روحیه دانشآموز تأثیر بسیار عمیقی داشته و بعض ًا موجب افسردگی و
بروز مشکالت روحی وی میشود.
'کمسوادی و پایین بودن س ح فرهنگی برخی خانوادهها و اهمین ندادن به وضعین درسی فرزند' (س ا
 22پرسشنامه ،محور پنیم) ،از دیگر مشکالت یادگیری در دانشآموزان اسن:
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درصد فراوانی

گزینییه

4%/8

خیلی زیاد

12%/1

زیاد

30%/9

متوسط

18%/8

کم

24%/8

خیلی کم

طبق جدو با  %31 ،فراگیران ،پایین بودن س ح سواد خانوادهها و بیتوجهی به تحصیل دانشآموز
را از مشکالت یادگیری میدانند.
'عدم جذابین متن دروس برای دانشآموزان' (س ا  1پرسشنامه ،محور او ) نیز از دیگر علل بی
رغبتی به م العه درس عربی اسن:

درصد فراوانی

گزینییه

13%/3

خیلی زیاد

13%/3

زیاد

25%/5

متوسط

24%/2

کم

24%/4

خیلی کم

با توجه به جدو با  %25دانشآموزان از محتوای کتاب درسی خود رضاین ندارند و جالب نبودن
متنهای آن را از علل بیعالقگی خود به کتاب ،عنوان میکنند .راهحل :بهرهگیری از متنها و داستانهای
جذاب در نگارش و تألیف کتب ،تمایل دانشآموز به یادگیری را به صورت چشمگیری افزایش میدهد.
 .2-3ردهبندی محورهای موانع یادگیری با استفاده از آمار استنباطی (تحلیل ممیزی)
تحلیل ممیزی روشی اسن برای ردهبندی میموعهای از مشاهدات با استفاده از تابعی تحن عنوان تابع
ممیزی .از این روش برای تعیین متغیرهایی که بین دو یا چند گروه تمایز اییاد میکنند ،استفاده می
شود؛ به عبارت دیگر تحلیل ممیزی درصدد اسن تا ترکیبهای خ ی بین متغیرهای مستقل را که
قادرند به بهترین نحو گروههای مشاهدات را از هم جدا کنند ،شناسایی کند.

در هر آزمون آماری از آزمون فرض متشکل از دو فرض  H0و  H1استفاده میشود .در این آزمون
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تفاوت معناداری بین شش محور مشکالت وجود ندارد = H0
تفاوت معناداری بین شش محور مشکالت وجود دارد = H1
در این آزمون بر اساس آماره فیشر تفاوت میان محورها بررسی میشود.

{

توزیع  Fیا توزیع فیشر (Fisher) 1یک توزیع احتما پیوسته اسن که بیشتر برای آزمونهای فرض
مربوط به تحلیل واریانس ( )ANOVAبه کار میرود.
این آزمون در س ح  α =0/05انیام میشود .اگر مقدار  sigبه دسن آمده از آزمون کمتر از  0/05باشد،
فرض ( H0تفاوت بین میانگین محورهای مشکالت وجود ندارد) رد و فرض ( H1تفاوت بین میانگین
محورهای مشکالت وجود دارد) پذیرفته میشود.

Sig.
.000

Tests of Equality of Group Means
'Wilks
Lambda
F
df1
df2
.264
10.601
5
19

میانگین

جدو آزمون ممیزی
با توجه به نتایج آزمون و مقدار  ،sig=0میزان اهمین محورهای مشکالت م رحشده در پرسشنامه بر
اساس دادههای جمعآوریشده متفاوت اسن.
Group Centroids Functions at
Function
محور
1
1 .141
2 -1.010
3 2.058
4 -.630
5 -1.951
6 1.615

 .1اگر  Xدارای توزیع  Fبا پارامترهای  d1و  d2باشد ،مینویسیم ) X∼F(d1,d2در این حالن تابع احتما این متغیر
تصادفی  Xبا مقدارهای مثبن ) (x>0به صورت زیر خواهد بود:
(𝑑1𝑥) 𝑑1 𝑑2𝑑2
(𝑑1𝑥+𝑑2) 𝑑1+𝑑2
𝑑1 𝑑2
) ,
2 2

(𝛽𝑥

√

= )f(x;d1,d2

که منظور از  βتابع بتا اسن .مقدار پارامترهای  d1و  d2نیز اغلب صحیح و نامنفی هستند .این پارامترها را درجه آزادی
توزیع  Fمینامند (بهبودیان ،ص .)246
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جدو ردهبندی
و با توجه به ردهبندی حاصل از آزمون ممیزی اهمین مشکالت به شرح ذیل اسن:
 -1مشکالت مربوط به مدرسه و کمبود وسایل کمکآموزشی (محور سوم)
 -2مشکالت مربوط به ارزشیابی (محور ششم)  -3مشکالت مربوط به محتوای کتب (محور او )
 -4مشکالت مربوط به دانشآموز (محور چهارم)  -5مشکالت مربوط به شیوه تدریس (محور دوم)
 -6مشکالت مربوط به خانواده دانشآموز (محور پنیم).

 -4نتیجهگیری
در راستای این مقاله پرسشنامهای طراحی شد و در آن پرسشنامه ،مشکالت یادگیری درس عربی را در
شش محور اصلی دستهبندی کردیم .پس از جمعآوری اطالعات و بررسی کامل پاسخهای دانشآموزان،
این شش محور از دید دانشآموزان ،به ترتیب زیر در کاهش س ح یادگیری آنها م ثرند-1 :مشکالت
مربوط به مدرسه و کمبود وسایل کمکآموزشی (محور سوم) -2مشکالت مربوط به ارزشیابی (محور
ششم) -3مشکالت مربوط به محتوای کتب (محور او ) -4مشکالت مربوط به دانشآموز و انگیزش (محور
چهارم) -5مشکالت مربوط به شیوه تدریس (محور دوم) -6مشکالت مربوط به خانواده دانشآموز (محور
پنیم).
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که زیاد بودن تعداد دانشآموزان در کالس ،نبود آزمایشگاه ،فیلم،
پوستر و چارتهای آموزشی ،تیهیز نبودن کتابخانه به کتب و میالت عربی ،استاندارد نبودن س ا ت،
عدم تمرکز دانشآموزان در کالس ،مشکالت خانوادگی ،کمسواد بودن برخی خانوادهها ،استفاده از
شیوههای تدریس ناکارآمد ،عدم جذابین متون دروس از جمله مهمترین عوامل پایین آمدن س ح
یادگیری و انگیزش دانشآموزان اسن .مسئله محوری ،محیط پربار ،ایفای نقش ،الگوسازی معنادار،
بهکارگیری حافظه شنیداری و حافظه دیداری دانشآموزان در یادگیری ،از م لفههای مهم ارتقای انگیزش
آموزشی در مهارتهای چهارگانه زبان عربی اسن.
یافتههای این پژوهش ،نتایج م العات قبلی را مورد تأیید قرار میدهد .نتایج این بررسی با یافتههای
عبدالنبی ( )1998که احساس ضعف در مهارت خواندن و نوشتن و سازگار نشدن دانشآموزان با قواعد این زبان
را از مهمترین مشکالت آموزش این زبان دانسن ،همخوانی دارد .یافتههای پژوهش سیفی و همکاران ()1389
که در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مغزمحور بر درک م لب پرداختهاند ،نیز با نتایج این پژوهش
همخوانی دارد .همچنین نتایج این پژوهش ،یافتههای پژوهشهای طعیمه ( ،)1991عبدالنبی (،)1998
ابراهیم ( ،)1999الکندری ( ،)2001متقیزاده ( ،)1389سلیمی ( ،)1386پروینی ( )1389را نیز تأیید
میکند و نشان میدهد که آموزش یادگیری مغزمحور بر میزان یادگیری دانشآموزان و افزایش انگیزش
آنها تأثیر مثبن داشته اسن.
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