
 

 

 دو مقطع متوسطههاي نوین آموزش زبان عربی در روش

 1عمیرمالک کعب 

 
 

 :چکیده

 روش ترجمـه،  –همچون روش دستور  یسنت يهابر روش هیبا تک شهیهم رانیدر ا یزبان عرب سیتدر

 نینـو  يهـا که امروزه در روش يگاه عناصر رو هیچ ازاین رد،یپذ یصورت م رهیروش خاموش و غ م،مستقی

ـ   ذهن مدرس و زبان يها واکنش لیقبوجود دارند از  ـ آموز به هنگام آمـوزش زب مختلـف   صـر عنا ،یان عرب

و کسـب اطالعـات توسـط     یدرسـ  شـرفت یگفتگو، روند پ تیسخن و موقع ن،یطرف يها یژگیو ،يریادگی

بـا اسـتفاده از    میمقاله درصـدد  نیدر ا. حوزه قرار نگرفته است نینظران ا موردتوجه صاحب... آموز و  زبان

و بـا تأکیـد بـر     میکنـ  یرا بررس یعرب سیتدر نینو يهاو روش یسنت يهاروش یلیتحل -یفیروش توص

خودجـوش،   يریادگیـ کـارکردگرا،   کـرد یهمچون رو ینینو يهاروش يهیبر پا یزبان عرب يریادگی ندیفرآ

بـا اسـتفاده از    کـه  طـوري  بـه ، میارائه ده یزبان عرب سیتدر يرا برا نیادیبن یاصول... یبحث گروه يوهیش

ـ انگ جـاد یرا کسب کرده و با ا یمد دانش زبانصورت کارآ آموز به زبان ،يشنهادیپ يراهکارها  ت،یـ خالق زه،ی

بـه   يو یمناسب، توانش و کنش ارتبـاط  یعلم يبا کوشش مداوم و فعال در فضا تیدرنهانفس و  اعتمادبه

 .سطح ممکن برسد نیبهتر

 

یـادگیري از  ؛ یادگیري خودجوش؛ کارکردگرا؛ ي نوینهاآموزش زبان عربی؛ روش :ها کلیدواژه

 .اريطریق همی

 )ص( مرکا لوسر ترضح سیدرپ نایگنهرف هاکشناد مدرس مدعو - 1
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 مقدمه -1

یعنی زبـان عربـی   » تعلَّموا العربیۀ فانّها کالم اهللا الذي یکَلِّم به خلقَه«: فرمایندمی )ع(امام صادق 

ش، 1363مجلسی، . (گویدرا بیاموزید؛ زیرا زبانی که خداوند باري تعالی با آن با مخلوقاتش سخن می

 )212: 1 ج
ها و این نتیجه بـه  چه غیر عرب زبانآن د چه عربزبان عربی جایگاه خاصی در بین مسلمان دار

حفظ آن در سایه حفظ قـرآن و   و استسبب نازل شدن آخرین کتاب وحی آسمانی به زبان عربی 

 .بقاي آن وابسته به بقاي قرآن است

هـاي گونـاگون متحـد    هـاي مختلـف و قومیـت   رغم گـویش  همانا زبان عربی مسلمانان را علی

هـاي   از نخسـتین سـال   بالد اسالمیی در ایران و سایر عرب زبان آموزش  دلیل همین به و ساخت، 

هاي مختلف براي رهایی از ظلم و ستم شاهان خـود   ورود اسالم به سرزمینشان آغاز گشت و ملت

با آغوش باز و بدون هیچ مقاومتی آیین مقدس اسالم را پذیرفتنـد و هـم از اسـالم و هـم از زبـان      

 .نمودندخوبی پاسداري  به اش یاله

ترین کتب مرجع صـرف و نحـو و لغـت و بالغـت و تفسـیر قـرآن و جمـع         که بزرگ طوري به

صـاحب تفسـیر    ریـ نظ. احادیث به دست تواناي علماي ایران و یا عرب ایرانی نژاد نگـارش یافـت  

و مقامـات حمیـدي و    يشابورینوحکم میدانی  طبري و الکتاب سیبویه متولد بیضاي فارس و امثال

یروزآبادي متولـد شـیراز نگارنـده معجـم عربـی القـاموس المحـیط و جرجـانی         ف  یريمقامات حر

نگارنده کتاب اسرارالبالغه و سکاکی خوارزمی مؤلف کتاب مفتاح العلوم در علم بیان و ابن مقفـع  

ودمنه و بسیارند از این قبیل علمـاء اسـالمی و ایـران کـه بـه عربـی        خوزستانی مترجم کتاب کلیله

دانیم که آن ادیبان و سـخنوران اسـالمی و    عربی و بالعکس ترجمه نمودند و همه می نگاشتند و از

یرانیان را مجـذوب  ا دل و  ها ذهن زبانی که به عربی احاطه کامل داشتند نظم و نثر آن ایرانی فارسی

ولی بعد از مشروطیت و دوران نوگرایی در ایران تا امروز شاهد مجادله و به نحـوي  «خود ساخت 

وجهی نسبت به زبان عربی هستیم با کمال شـگفتی نتـایج مطلـوب و تأثیرگـذاري را در میـان      ت بی

 )71ص : ش1377ملکی، (» کنیم آموزان و دانشجویان خود مشاهده نمی دانش
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براي آموزش زبان عربی به فرزندانشان در مراکز و  در کشورهاي اسالمیدر این عصر مسلمان 

در  ودین و فرهنـگ اسـالمی اسـتقبال کردنـد      حفظدولتی براي ها و مدارس دولتی و غیردانشگاه

ها همچون نحو و صرف و بالغـت   ها بودند که به آموزش زبان عربی و علوم آنها ایرانی مقدمه آن

 .اهتمام ورزیدند

آموزان از سراسر کشور از فراگیري این درس گریزاننـد و   اما متأسفانه این روزها اغلب دانش   

عربی یکی از دروسی است که شـاگردان   وها ضعیف گشته است  ي زبان عربی در آنانگیزه یادگیر

هـا در آمـوختن زبـان     بخشی را به دسـت نیـاورده و بسـیاري از آن    ما در این درس نمرات رضایت

این امر ذهن اغلب دبیـران عربـی و مسـئولین آمـوزش منـاطق      . اند عربی دچار افت شدیدي گشته

اینکه چگونه موانع جذابیت درس عربی را از میان برداشـته  . رده استمختلف را به خود معطوف ک

 .آموزان تقویت کنیم هاي مؤثر در آموزش زبان وحی را در بین دانش و انگیزه

 :رو هستند عبارتند ازها روبه آموزان با آنهایی که دانشازجمله ضعف 

 .عدم توانایی در فهم جمالت عربی. 1

 .فتن به زبان عربیعدم توانایی در سخن گ. 2

 .عدم توانایی در فهم قرآن و کتب اسالمی. 3

هایی در تسهیل آموزش زبان عربی برداشته شـود  ها باید گاملذا براي برطرف کردن این ضعف

هاي جدیـدي بـراي تـدریس    و باري دیگر برنامه آموزش عربی تجدیدنظر و اصالح گردد و روش

 .این زبان معرفی کرد

 در چـه  عربـی  زبـان  آمـوزش  درسـی  برنامه در عربی تجارب کشورهاي رسیبر و معرفی شک بی

 و تجـارب  ایـن  از استفاده راستاي در سازي زمینه براي مهم گامی پژوهش، در حوزه چه و عملی حوزه

 .است ایران در عربی آموزش درسی هايبهبود برنامه

هـا   و معرفـی آن  جدید تدریس زبان عربی در کشورهاي مختلف هايبررسی روش و همچنین

ي زبـان قـرآن   ریادگجهت هر چه بهتر شدن امر ی عربی زبان مدرسان و برنامه ریزان به پژوهشگران،

 .در مدارس کشورمان است
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 پیشینه تحقیق1-1

هاي تدریس زبان عربی در بحـث آمـوزش و   روشبه متأسفانه در ایران تحقیقات زیادي راجع 

له این تحقیقات که به بررسی آموزش زبان عربـی  ازجم. مشکالت آموزشی صورت نپذیرفته است

-نقص(هاي ایران آموزش عربی در مدارس و دانشگاه«: توان به موارد زیر اشاره کرداند میپرداخته

شـکیب  (» نقد و بررسـی آمـوزش مکالمـه عربـی    «، )ش1386سلیمی، (» )ها و راهکارهاها، کاستی

، )ش1386قائمی، (» ایران؛ موانع و راهکارهاآموزش مهارت نوشتن عربی در «، )ش1382انصاري، 

 ).م2016اسحاق رحمانی، (» المشاکل الموجودةفی تعلیم اللغۀ العربیۀ فی المدارس اإلیرانیۀ«

هاي نـوین تـدریس عربـی    یک از آثار موجود به بررسی روش توجه آن است که هیچ نکته قابل

-پژوهش حاضر این اسـت کـه مـی    اهمیت. نپرداخته و بررسی حاضر درصدد تحقق این امر است

هـاي موجـود در   هاي نـوین آمـوزش زبـان عربـی در ایـران، چـالش      تواند عالوه بر بررسی روش

 .هاي مختلف تعیین کردفراگیري و آموزش زبان عربی در سایه روش

ایـن  . شناختی براي متولیـان امـر آمـوزش زبـان ضـروري اسـت       هاي خاص زبانبررسی روش

 :پایه امور زیر نگاشته شودجستار سعی شده که بر 

گونـه موانـع و    مطرح کردن مشکالت واقعی آموزش زبان عربی و آشنا شدن مدرسین با این. 1

 .هاي صحیح تدریس براي غلبه کردن بر مشکالت پیش روهمچنین اطالع داشتن از روش

 هایی که به مدرسین زبان عربی در جهـت پیشـرفت  توجه به شرح و توضیح وسایل و روش. 2

 .آموزان دو مقطع متوسطه اول و دوم کمک کند تحصیلی دانش

 مشکالت آموزش زبان عربی -2

رغم تسلط نسـبی بـه قواعـد     آموزان براي یادگیري زبان عربی علی ترین مشکالت دانش از مهم

 :صرف و نحو عبارتند از

 .آموز توانایی فهم جمالت عربی را ندارد دانش -1

 .ن عربی عاجز استآموز از تکلم به زبا دانش -2

 .تواند بدون واسطه قرآن و کتب دینی را بفهمدآموز نمی دانش -3

 :شوند بهها مربوط می دالیل به وجود آمدن این مشکالت متعددند برخی از آن
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 :معلم 2-1

 .معلم مهارت کافی در تدریس زبان عربی ندارد. 1

 .اندازه کافی به زبان عربی مسلط نیست معلم به. 2

 .کندآموزان ارتباط برقرار می زبان عربی بیشتر با زبان فارسی با دانش معلم. 3

 :آموز دانش 2-2

 .کندآموز تالش جدي براي فهم و درك قواعد زبان عربی نمی دانش. 1

 .اي براي یادگیري عربی نداردآموز انگیزه دانش. 2

 .کندیادگیري زبان عربی را فقط به کالس محدود می. 3

 :موزشهاي آروش 2-3

 .تکیه کردن بر ترجمه. 1

 .آموز تکیه کردن بر تکرار و حافظه دانش. 2

 .آموز در درس تکیه کردن بر تدریس معلم و عدم مشارکت دادن دانش. 3

 .آموزان هاي فردي دانشعدم توجه به تفاوت. 4

 :برنامه آموزشی یا درسی 2-4

 .شودس میزبانان تدری هاي خاصی که براي عربتکیه کردن بر کتاب. 1

 .هاي دیگرها و نادیده گرفتن بخشگونه کتاب هایی ازاینتکیه کردن بر بخش. 2

 .آموز نادیده گرفتن سن و درك دانش. 3

 .مجازي هاي عدم وضع قواعد روشن براي فهم و درك ترکیب. 4

 .کارگیري قواعد نحوي و صرفی در درك مطلب و گفتگو عدم به. 5

 .تلف کلمات در متنکارگیري معانی مخ عدم به. 6

 :زمان و مکان 2-5

 .عدم وجود تناسب بین درس و ساعت تدریس. 1

 .آموزان مهیا نشدن محیط مناسب براي یادگیري دانش. 2
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 هاي خارجیزبان هاي سنتی و کالسیک تدریسروش -3

 هاي دستوري رویکردهاي سنتی به آموزش زبان، اولویت آموزش را به توانایی کهبدیهی است 

توان از  آن رویکردها بر این باور بودند که دستور زبان را می. نوان پایه و اساس زبان داده بودندع به

 .طریق آموزش مستقیم و از روشی که تکرار تمرینات مختلف را در برداشته باشد فراگرفت

هاي خارجی ازجمله زبان عربی وجود دارند کـه متأسـفانه   هاي زیادي براي تدریس زبانروش

 :ها ها حاصل نشد ازجمله آن مطلوب از آن نتیجه

 

 ترجمه –روش دستور  3-1 

ترجمـه اسـت کـه     - هاي تدریس زبان دوم، روش دستور ترین روش ترین و قدیمی یکی از مهم

کـه در   ازآنجایی )https://fa.wikipedia.org. (متفاوتی وجود دارد هاي دیدگاه و نظریات آندرباره 

مه متون به زبان مادري بسـیار اهمیـت دارنـد، بـه ایـن نـام خوانـده        این روش دستور زبان و ترج

ترجمـه در   -از روش دسـتور   .شود عنوان روش کالسیک یا سنتی نیز یاد می شود، البته از آن به می

شـد، درواقـع در آن زمـان     عنوان روشی پیشتاز اسـتفاده مـی   هاي هفدهم تا نوزدهم میالدي به سده

روش   ایـن  آموزش زبان التین و یونانی بود و این دو زبان بـا اسـتفاده از  مثابه  آموزش زبان دوم به

 )/https://fa.wikipedia.org/wiki( .شد آموزشی تدریس می

شـدت معلـم    هـا بـه   کالس. ترجمه کامالً سنتی است -آموز در روش دستور  نقش معلم و زبان

ریـز، تصـحیح کننـده     همعلـم قـدرت مطلـق کـالس درس، برنامـ     . محور و تحت کنترل معلم است

 خالقیـت  و دارنـد  نـاچیزي  بسیار عمل ابتکار آموزان-دانش. است …اشتباهات، سخنران کالس و

 ).2 اسـت  انـدك  بسـیار  نیـز  یکـدیگر  بـا  آموزان دانش ارتباط البته( دهند نمی بروز خود از چندانی

 )2: ش1383حقانی، (

 

 :روش مستقیم -3-2

در ایـن روش معلـم فقـط از زبـان     . مه به وجود آمـد ترج-این روش در تقابل با روش دستور

آموزشـی ماننـد اشـیاء و     آمـوزان از وسـایل کمـک    کند و براي درك بهتر زبـان خارجی استفاده می
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شدت  کند و از ترجمه جمالت بهوجه از زبان مادري استفاده نمی هیچ معلم به. گیردتصاویر بهره می

 .شوند یمصورت استقرایی آموزش داده  بههمچنین، قواعد دستوري . نمایداجتناب می

آمـوزان بـا    که دانش نحوي قیاس بود به اساس برصورت مستقیم و  روش تدریس دستور زبان به

 برخالفیافتند،  ها را می کارگیري آن نکات دستوري آشنا شده و سپس فرصت و مجال تمرین و به

نکتـه   دربردارنـده نمونـه و مثـال کـه     عنوان آموزان جمالتی به روش غیرمستقیم که در آن به دانش

 .شود تا از آن نکته دستوري را درآورده و استنتاج نمایند دستوري موردنظر بود داده می

 موفّقیــت) برلیتـز  مـدارس  ماننـد ( آمـوزي  زبــان خصوصـی  مراکـز  بعضـی  در مسـتقیم  روش« 

 زودي بـه  بود، روش این در که ساختاري علل و معلّمان تجربگی بی دلیل به اما داشت، چشمگیري

. هاي دیگري شـد  ن شدند که خود باعث پیدایش شیوهآ در هایی کاستی متوجه آموزشی هاي سیستم

نظـر بـر سـر روش     اخـتالف . بـود  روشیکی از دستاوردهاي ماندگار روش مستقیم، خود ِمفهـومِ  

وط ي چگـونگی تـدریس زبـان دوم شـد و ظهـور و سـق       هاي زیادي درباره مستقیم منجر به بحث

 )post/com.blogfa.farsiamooz://http/16( .»ها را در قرن بیستم رقم زد بسیاري از رویکردها و روش

 

 :گویشی-روش شنیداري 3-3

-شناختی ساختارگرایی و روانشناسی رفتارگرایانه نشأت می این روش درواقع از نظریات زبان«

زبـان و   يالبراتوارهـا شـوند؛ از  در این روش مطالب درسی بیشتر در قالب مکالمه ارائه مـی . دگیر

پردن، گفتار با تلفظ صـحیح  سشود و تکرار، به خاطر وسایل صوتی و تصویري استفاده فراوانی می

افت در این شیوه، لغات در ب. آیندو تقویت قوه شنیداري از ارکان مهم در آموزش زبان به شمار می

هـاي  نقش معلم این است کـه جـواب  . شوندصورت استقرایی تدریس می متن و نکات دستوري به

رفتارشناسی در آموزش ) 175: ش1386سلیمی، ( .»هاي نادرست را تنبیه کندصحیح را تشویق و پاسخ

 انـد  بسیاري از دانشـمندان نـاتوانی ایـن روش را اثبـات نمـوده     . است ارزش شده در حال حاضر بی

)).org.wikipedia.fa://https 
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 ):صامت(روش خاموش  3-4

این روش مبنی بر . روش صامت یا خاموش نام روشی است که توسط کالب گاتگنو مطرح شد

این بود که معلّم باید در کالس تا حد امکان ساکت باشد تا فرصت سخن گفتن به زبان دوم بـراي  

که  ردیگ یممسئله و کشف فعالیت یاد  حلآموز از طریق  روند، زبان نیا در. آموزان فراهم شود نزبا

 .جدید را به خاطر بسپارد زبان وي خود را تقویت کند  حافظه

آورد و عـادت نداشـتن شـاگردان،     هایی که براي معلّم به وجود مـی  این روش به دلیل دشواري

. ي روند یادگیري با استقبال عام مواجه نشـد  هاي آنان براي ادامه زهتدریج کم شدن انگی چنین، به هم

 )368: م1995قورة، (

 

 پذیري روش تلقین 5-3

شناسـی مغـز    شناسـی و عصـب   روان ي نهیدرزمهاي جدید بشر  این روش که برخاسته از دانش

اي کـه   عمـده عنصـر   .اش توجه نشـان داد  هاي درونی انسان بود، بیش از هر چیز به انسان و حالت

مفهـوم تلقـین در آمـوزش    . ي عملی از تلقین است درمانی وام گرفت استفاده روش تلقینی از روان

 )http://farsiamooz.blogfa.com/category/4( .تازگی نداشت

رنـگ، نـور و   . شـود در آموزش تلقینی، به محیط پیرامون و فراگیري جانبی توجه بسیاري مـی 

هر آنچه در فضاي کـالس موجـود   . شوندطور هدفمند انتخاب می بهپوسترهاي روي دیوار کالس، 

هـا  مکالمه. شوددر کالس گاه موسیقی پخش می. دننکآموزان القا می است احساس آرامش به دانش

. هم متن و هم مکالمه در برنامه درسی قرار دارند. شونداي موسیقی آرام اجرا می زمینه همراه با پس

 )228: م1995قورة، (. پذیري دارندقش کنشآموزان ن در کل، دانش

مناسب نیست؛ زیـرا  براي بلندمدت مدت مفید است، اما بدون شک  این روش شاید براي کوتاه

نـه   اسـت آموز استوار دانش که به کارگري این روش در یادگیري زبان عربی بر پایه قدرت حافظه

 .شودروش مشاهده نمی بر مهارتش، به همین دلیل امروزه استقبال چندانی ازاین
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 هاي نوینروش -4

ي تدریس سـنتی زبـان آغـاز شـد و      هایی نسبت به شیوه هاي گذشته تا به امروز واکنشاز دهه

تـر از دور خـارج    هـاي قـدیمی   جدیدي در سرتاسر جهان منتشر شد و شـیوه هاي خیلی زود شیوه

ها به ایـن   زیر سؤال رفت و بحثدر آموزش و یادگیري زبان ) قواعد(دستور زبان  تیمحور .شدند

 .نیست قواعدرفت که توانایی در یک زبان فقط شامل توانایی در دانش  وسو سمت

براي تولید جمالت امري ضروري است، اما بایـد توجهـات    قواعدکه قدرت و توانایی  درحالی

و دیگـر  هاي موردنیـاز بـراي اسـتفاده از سـاختارهاي دسـتوري       وسوي دانش و مهارت را به سمت

  ها، ارائه مشاوره، هاي مورد اقتضاي زبان براي اهداف مختلف ارتباطی از قبیل بیان درخواست جنبه

پیشنهاد، شرح خواسته و نیاز و موارد دیگر نیز معطوف نمود که هدف اصلی از آموزش زبـان نیـز   

آنچه کـه بـراي    بین همین موارد هستند، یعنی هدف اصلی توانایی برقراري با دیگران است و دراین

قـائمی،  ( .اسـت  توانایی و قـدرت برقـراري ارتبـاط     استفاده از زبان براي ارتباط کالمی الزم است،

 )205: ش1386

-روش عام بـر پایـه   .پژوهشگران دو روش عام و خاص براي آموزش زبان عربی معین کردند

 :هاي مهم آنهاي علمی ثابت استوار است و از ویژگی

سی نگاشته شوند تا معلم رفتارهایی خاصی در تدریسـش بـه کـار ببـرد کـه      بر پایه روانشنا. 1

هـاي آموزشـی   سـال  طـول آموزان در آموز باشند و همچنین با مراحل سنی دانش مطابق طبع دانش

 .هماهنگ باشد

 زیرا ایـن امـر   ؛هاي عربی بر اساس عقل و تجربه باشد نه از روي تقلید و حفظتألیف درس. 2

 .گرایدمی یخاموشرا به آموزان شي تالش دانشعله

آموز در آموزش مطالب از آسان به دشوار، از جزئی به کلی، از سـاده  شدن با دانش گام به گام. 3

و آمـوز  نشاط ذاتی دانش تواند منجر بهمیاز محسوس به معقول، و به مرکب، از معلوم به مجهول 

 )3: م1956الحصري، ( .شودیادگیري افزایش قدرت 
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هایی هستند که هر مدرس براي رسیدن به اهدافش در آموزش خـود  روش خاص آن روشاما 

ان که براي تدریس نچ هاي خاصی براي تدریس وجود دارد همچون براي زبان روش. بردبکار می

 .رودهاي خاصی بکار میتاریخ، جغرافیا و غیره روش

ن آگـاهی داشـتن از   لـیک  ؛داردخـود  بدیهی است که هر مدرس سبک خاصـی بـراي تـدریس    

هـاي مدرسـین و   تجربیـات متخصصـین و روش   آشنایی با همچنیننظرات مربیان و روانشناسان و 

 )4: م1956، همان( .خالی از لطف نیستها در تدریس  مندي از آنو بهرهمربیان ممتاز 

هدف از این پژوهش محدود کردن معلم در رفتارش هنگام پیاده کردن روش خـاص خـود در   

 شمـوفقیت و رسیدن به اهـدافش  در مدرس زبان عربی  رساندن يارینیست، بلکه هدف آن آموزش 

هاي متنوعی براي تدریس وجود دارد امـا یـک مـدرس    زیرا که امروزه روش؛ استدر امر آموزش 

شـناختی   هـاي روان موفق کسی است که بهترین روش را انتخاب کند که بر پایه تربیت و پـژوهش 

 .باشد

 

 ارکردگراک رویکرد 4-1

 را آمـوز  دانش و معلم علمی، اي قضیه یا مشکل طرح با عام صورت به آموزش در گرا نقش رویکرد

 جمعـی  و فـردي  نظرهاي و تبادل گفتگو بحث، با تا دهد می قرار دوطرفه مثبت ارتباطی فضاي یک در

 و یـادگیري  بـراي  آموز دانش موجب برانگیختگی مشارکت، این بنابراین، برآیند؛ حل راه یافتن درصدد

 بـین  از وي در ،شـده  فراهم پیش از اطالعاتی انتظار دریافت روش، این با چراکه شود؛ می دانش کسب

 جدیـدترین  و تـرین  مهـم  از یکی نیز زبان آموزش در رویکرد این )85: م2012 ومقدادي، السلیتی( .رود می

و بـا   )Structuralism(یـی  گرا سـاخت  مکتب رونق افول از پس که است، بوده رویکردهاي آموزشی

 .شد آغاز )Prague Schoo(پراگ  مکتب شناسان زبان هاي پژوهش

 به این رویکرد در مطرح هاي مقوله ترین اساسی از) meaning(و معنا ) Communication( ارتباط

 .دارد مخاطـب  به را آن آموز قصد انتقال که زبان است هایی ایده و افکار» معنا«از  منظور آید؛ می شمار

 شـناختی  شناسـی  روان نظریـه  و تولیدي گشتاري نظریه پیدایش با زبان آموزش در مقوله این به اهتمام

 هـاي  موقعیـت  در زبـانی  کارکردگرا ارتباط رویکرد درواقع، )67: 2006طعیمه، ( .گرفت قرار موردتوجه

 ارتباط ایجاد آن اساسی هدف که نگرد می کارکرد اجتماعی با ابزاري مثابه به زبان به اجتماعی، گوناگون
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ـ پ انتقال منظور به بشر افراد بین ) 171: م1988خرمـا ونـایف،   ( .اسـت  یکـدیگر  بـه  ذهنـی  مفـاهیم  و هـا  امی

زبـانی   هـاي  فعالیـت  تمام انجام براي را فرد است آن پی در کارکردگرا رویکرد گفت توان می اختصار به

 .سازد توانمند دارد، انتظار وي از جامعه که

و  هـا  روش سـایر  از کـارکردگرا  رویکـرد  بـا  زبـان  آمـوزش  اصـول،  ایـن  بـه  توجه با است یبدیه

 و ستین قاعده مستثنی این از نیز رویکرد این با عربی زبان تدریس .است متمایز آموزشی رویکردهاي

 اب .کند فراهم شوریگو ریغ و براي گویشور کاربردي صورت به زبان این آموزش براي را زمینه تواند می

 عـالی  آمـوزش  و وپـرورش  آموزش در عربی آموزش زبان گریبان گیر که اي عدیده مشکالت به توجه

 ترجمـه  دسـتور  روش چون آموزشی سنتی هاي روش از آن برخاسته اساسی علل از یکی و است ایران

 یـادگیري  در توانـد  مـی  جدیـد  آموزشی هاي روش و رویکردها سایر و رویکرد ازاین گیري بهره ،است

 )141: م1988، همان( .باشد داشته نقش مؤثر زبان این و کارآمد ثرترمؤ

 رویکرد دیدگاه از خارجی زبان یادگیري و مادري زبان فراگیري مشترك از مبانی برخی به توجه با

 از لطـف  خالی نیز ایران در عربی زبان آموزش در رویکرد این از گیري بهره رسد می نظر کارکردگرا، به

 اسـتفاده  در آموزان ایرانی عربی ضعف نیز و دارد زبان اجتماعی هاي نقش بر که تأکیدي با بلکه نباشد،

 در زبان این یادگیري و بهبود آموزش در مؤثر گامی اجتماعی، و ارتباطی هاي موقعیت در عربی زبان از

 .باشد ایران هاي دانشگاه و مدارس

 

 یادگیري از طریق همیاري 4-2

هاي یادگیري براي  اند که یادگیري یک فرایند اجتماعی است و فعالیت پژوهشگران اظهار داشته

هـاي اخیـر بسـیاري از معلمـان      در سـال . ي تولید دانش و اطالعات حیاتی است رسیدن به مرحله

یـادگیري از طریـق   . انـد  هاي راهبردهاي یادگیري را از طریـق همیـاري دریافتـه    فواید و اثرگذاري

آموزي ناهمگن از سـوي   هاي دانش ب آموزشی است که در آن گروههمیاري یک قالب یا چهارچو

 .پردازند شوند و به فعالیت می معلم شکل داده می

هـاي   هدف نهایی از کاربست الگوي تدریس یادگیري از طریق همیاري دسـتیابی بـه فعالیـت    

اسـتفاده  هاي موجود در روش اجراي الگو، پنج عنصـر در   درواقع باوجود تفاوت. عالی ذهنی است
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همبسـتگی مثبـت، مسـئولیت    « :آیـد  از الگوي یادگیري از طریق همیاري بسیار اساسی به نظـر مـی  

ایـن عناصـر معلـم را از    . هاي اجتمـاعی و پـردازش گروهـی    فردي، تعامل چهره به چهره، مهارت

افـزون بـر ایـن،    . سـازد  هـایش رهـا مـی    مورد آموختـه  آموز را از تکرار بی سخنرانی صرف و دانش

هـایی   آورد که یادگیرندگان بتواننـد در موقعیـت   هایی را پدید می از طریق همیاري فرصت يریدگای

بنـابراین، مشـاهده    ؛موفـق شـوند   کار میتقسچون کارگروهی، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و 

هاي یادگیري از طریـق همیـاري بایـد بـیش از یـادگیري در قالـب        آموز در گروه شود که دانش می

 )54:ش1388 ،خان قاسم(» .گوهاي دیگر به فعالیت بپردازندال

 

 روش تدریس غیرمستقیم 4-3

رو، یـادگیري از   ازآن. انـد  ي غیرمستقیم هم نامیده یادگیري از طریق مشاوره را یادگیري به شیوه

هـاي کـارل راجـرز     شـود کـه اندیشـه    یادگیري تلقی می – تدریس مثابه یک روش طریق مشاوره به

نمایانـد و   اي ویژه، رهنمودهاي بسیار اثرگذاري براي یادگیري مـی  گذار روش مشاوره عنوان بنیان به

 درمشاوره راجـرز آمـده اسـت، الگـوي تـدریس غیرمسـتقیم را کـه         هاي تکنیک وآنچه در فلسفه 

دانشـگاه حکـیم سـبزواري،    ( .کنـد  مـی  یبانیپشت وگیرد پوشش داده  الگوهاي تدریس قرار می ي خانواده

 )1 ص، 8 شبروشور 

اي یا غیرمستقیم زمانی است که  هاي الگوي تدریس یادگیري مشاوره ترین کاربست کی از مهمی

دادن  قیـ طر ازهر قیمتـی شـده    به راآموزان  کند دانش است و معلم تالش می» راکد«کالس بسیار 

 .درآوردمطالب درسی به حرکت  عرضه وتمرین 

دهه، کارل راجرز از پیشگامان الگوهایی بود که در آن معلم نقـش مشـاور را    5تقریباً به مدت 

 وي بـین معلـم    اي یا غیرمسـتقیم بـر روابـط دوسـتانه     الگوي تدریس یادگیري مشاوره. کرد ایفا می

 .ورزد تأکید می رندهیادگی

شـود کـه بـه     صرف آن مـی  معلم تالش) غیرمستقیم( يا مشاوره یادگیري –تدریس  يالگو در

 مثال، براي –ایفا کنند  وپرورششان آموزشهدایت  در رایادگیرندگان یاري کند تا خود نقش اصلی 

هـاي   تواننـد راه  یادگیري خود مـی  سبک و شیوه نییتع با ونیز هدف گزینش طریق از آموزان دانش

 .یابی به مقاصد را معین سازند دست

https://fidibo.com/books/author/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
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اي را  کوشـد اطالعـات زمینـه    مثابه یک تسهیل گر و مدیر یادگیري می س درس معلم بهدر کال

 )Article/ir.kanoon.www://http/153896( .بپردازند مسئلهحل  بهخود  رندگانیادگی تاعرضه کند 

 

 یادگیري خودجوش 4-4 

آموز را قادر سازیم که در کسـب معـارف و    ی این است که بتوان دانشو منظور از یادگیري ذات

ي ایـن کـار مهیـا شـدن چهـار رکـن       الزمـه  و ؛صورت دائمی و مستمر خود اتکا باشد ها بهمهارت

 :اساسی

 .آموز حین تدریس و بانشاط بودن آن مشارکت دانش -1

 .وجود انگیزه و مشوق -2

 .فرد منحصربهگذاشتن اطالعات ویژه و  اریاخت در -3

 )286:م1991إسماعیل، ( .آموز از نتیجه کارش مطلع ساختن فوري دانش -4

که بر پایه دیدگاه رفتاري علـم   استهاي یادگیري ذاتی یکی از روش شده يزیر برنامهآموزش  

نکات مثبت زیـادي اسـت ازجملـه     شده يزیر برنامهروانشناسی استوار است و براي روش آموزش 

 :ها آن

کند که مسؤولیت آموزش خود را به میـل خـود تقبـل    آموز را تشویق می لیم ذاتی دانشتع -1«

 .کند

صـورت   درپی که نتیجه آن معلومات به صورت عمودي و پی ارائه دادن موضوعات درس به -2

 .آموز قرار گیرند روشن ساده در اختیار دانش

گیرد و در حافظـه   ها را فرامی نگذارد و آگام مراحل درس را پشت سر می به آموز گام دانش -3

 .رودآموز همیشه با درس پیش می چنین دانش کند و اینتثبیت می

شـود و در عـوض بـه تحقـق اهـداف      هاي گذشته معاف مـی معلم نسبتاٌ از یادآوري درس -4

 .کند فهیوظ انجامعنوان راهنما و مشوق در امر آموزش  پردازد و نقش خود را بهآموزشی خود می

هـا   آموزان و در نظر گرفتن استعدادهاي مختلف فردي آن ها بین دانشایت کردن تفاوترع -5

 .)287: م1991، همان(»ها را به حد مطلوب برساند تا بتوان همگی آن

 
 

http://www.kanoon.ir/Article/153896
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 استفاده از کتب و وسایل آموزشی وسایل الکترونیکی 4-5

عربـی، مجـالت و   هـاي   المعارف درسی، مصادر و مراجع و دایرة هاي کمکها کتاب ازجمله آن

 ...ها وها، مجسمهها، تخته، نقشهها، تابلوهاي نقاشی، تصاویر و شکلروزنامه

عنوان بخشی از متدولوژي آموزش زبان خارجی، از اهمیتی ویـژه   استفاده از وسایل آموزشی به

در  .توانند بر محتوا و چگونگی یادگیري تأثیر بسزایی داشته باشـند مواد درسی می. برخوردار است

هاي درسی از اهمیتی ویـژه برخوردارنـد؛ زیـرا پایـه و اسـاس محتـواي       میان مواد آموزشی، کتاب

قـائمی،  ( .کننـد آمـوزان موازنـه ایجـاد مـی     هاي زبانهاي آموزشی و فعالیتاند و میان مهارتدروس

 )215: ش1386

مدرسـین   رهیغت و هاي آموزشی، تبل، فیلمشده ضبطهاي تلویزیونی و رادیویی، نوارهاي برنامه

براي تدریس یک درس بـه تعـدادي وسـیله     بسا چهاین وسایل آموزشی نیازمندند و  بهزبان عربی 

تواند آموزشی نیازمندند، زیرا که زبان جز شکل و نماد براي انعکاس دنیاي واقعی چیز دیگري نمی

. بط سـاختن ایـن دو  باشد و مدرس توانایی نزدیک کردن رمز و واقعیت را ندارد مگر از طریق مرت

مختلـف  آموزان را از طریق مشاهده واقعیت اوضاع  تواند مهارت دانشپس مدرس از این طریق می

از طریق منتقل کردن اوضاع واقعی به شکل تصویري یا شنیداري یا لمسی از طریق حواس پـنج   یا

 )113: م1980السید، ( .گانه است

تـوان  وسـیله آن مـی   میـزي وجـود دارد کـه بـه    آ و افزون بر آن براي زبان عربی قدرت تحریک

ها را منتقل ساخت، پس اگر مدرس بتواند بـین زبـان عربـی و     احساس و عواطف و برانگیختن آن

 خود آموزان واقعیت موجود ارتباط برقرار کند درواقع توانسته است که احساسات و عواطف دانش

یــن ارتبــاط در تقویــت حــس داري پــرورش دهــد و ا را در محیطــی سرشــار از صــدق و امانــت

 )114 صهمان، ( .شان مؤثرتر استهاي عاطفی برانگیختگی و رضایتمندي

 

 روش برگزاري مسابقات لغوي و ادبی 4-6

کند، این مورد نقش مهمی در مهیا کردن محیطی شاد که از آموزش و بهره خالی نیست، ایفا می

هـاي  شـود و در کسـب مهـارت   مـی  شـامل  را درس زنـگ  ¼گیر نیست و تنها  اضافه بر این وقت

آموز براي اطالع از شرایط مسابقه به  دانش .کنداساسی در یادگیري زبان عربی نقش بسزایی ایفا می
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همچنین این تالش و فعالیت بـر   و ؛کندزند و تالش خود را دوچندان میمشارکت فعال دست می

 )213: م2000الفار ابراهیم، . (کندضاعف میگذارد و اهتمام و تمرکز او را مآموز اثر می احساسات دانش

 :استاین روش ساده و مفید شامل موارد زیر 

 

 گذاري اعراب 4-6-1

عبارت است از علمی که دربـاره عالئـم و حرکـات حـروف، اعـم از       »گذاري کلمات اعراب«

 توانـد معلم مـی . گوید سخن می...حرکات کوتاه و حرکات کشیده و عالئمی چون سکون، تشدید و

ها بخواهد ایـن جمـالت را    آموزان قرار دهد و از آن یک یا چند جمله طرح کند و در اختیار دانش

یک نکته که معلم نباید از آن غافـل شـود ایـن اسـت کـه جمـالت را طـوري        . گذاري کنند اعراب

هـاي گذشـته   آمـوزان بتواننـد بـا اسـتفاده از درس     انتخاب کند که از ساده به سخت باشند و دانش

آمـوزان پیشـرفت کننـد و رقابـت      شود که دانـش این امر موجب می. گذاري کنند ت را اعرابجمال

 .ها ایجاد شود سالم بین آن

 

 مسابقه کلمات متقاطع 4-6-2

در آن قـرار دارد و   حـرف  بـه  حـرف  شکل به را کلمات که است جدولی جدول کلمات متقاطع

بایـد پـر شـود و ایـن      ،کنـد  ی که حل میهاي آن خالی هستند که توسط کس عمد بعضی از خانه به

 .است سرگرمی شوند و نوعی هاي سیاه از هم جدا می وسیله خانه کلمات به

سـابقه جـدول کلمـات    آموزان، اقدام به برگزاري م معلم جهت تقویت هر چه بیشتر سطح زبان 

صورت گروهی حل شود و بـا کمـک همـدیگر کلمـات      براي مثال جدول را به و ؛نمایدمتقاطع می

ام مـ را حل کنند و بایـد طـوري طـرح شـود کـه ت      شده خواستهمترادف و متضاد و آنچه در جدول 

اسـت؛   هـاي واژگـان   این هدف تمام بازي و ؛آموزان بتوانند در حل آن مشارکت داشته باشند دانش

 -که به اندیشیدن نیاز دارد -زیرا آنچه از این جدول مورد انتظار است که با شیب مالیم بین سهل 

 .و سخت حرکت کند

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
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 خواندن تصویر 4-6-3

خواهد آموز می رو از هر دانش کند، ازاینیک نگاه فکري و تأملی و تحلیلی ایجاد می ،این بازي

دربـاره آنچـه از تصـویر فهـم و     ) به خاطر ضیق وقت(یک توضیحی که از یک جمله بیشتر نباشد 

کنـد کـه بـه    آموزان کمک می آید، اما به دانشدرك کرده بنویسد، هرچند این بازي ساده به نظر می

 .اندیشی و فهم و درك عادت کنند ژرف

 

 ابتکارات فردي 4-7

ر داخـل  کند کـه معلـم زبـان عربـی هـم د     است که ثابت می عملیاین شبیه بازي نیست بلکه 

 کردهآموزان حمایت  دیگر از ابتکارات ادبی دانش عبارت کالس تأثیرگذار است هم خارج کالس، به

اما باید این نکتـه   ؛ها را به نوشتن انواع ادبی همچون شعر، قصه، رمان، نقد و غیره تشویق کند و آن

ظ کند، زیرا این ابتکارات آموزان لحا ها را در نمره دانشاین فعالیتنباید معلم که ر گرفت ظرا در ن

 )264: م1991إسماعیل، (. شوند ربطی به کتاب درسی ندارد و فعالیتی آزاد محسوب می

هـا را بـه    توانـد آن هاي زیادي وجود دارند که معلم می ها و سرگرمی بازي ،اضافه بر این موارد

یـاز دارنـد هرچنـد از    آموزان همیشه به تجدید و نـوآوري ن  آموزان معرفی کند، زیرا که دانش دانش

 .چند دقیقه تجاوز نکند

 

 پیشنهادها -5

 :هاي نوین رعایت نکات زیر خالی از لطف نیستبراي پیاده کردن روشدر آخر باید گفت که 

 .هاي تقلیدي آموزش زبان عربیدوري جستن از روش -1

هـاي جهـانی   هاي فعال براي مدرسین زبان عربی که بر پایه جدیدترین برنامـه تشکیل دوره -2

 .استیادگیري سریع و آموزش فعال : همچون

هـاي مختلـف   آموزش زبان عربی از طریق صوت و تصویر و ایـن مـورد بـا نمـایش فـیلم      -3

هـا   گیـري از آن  و نقـد و بررسـی و نتیجـه    -آموزان تناسـب دارد  که با سن و درك دانش-آموزشی 
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آموزان در فهم مفـردات و   تواند به دانشمی% 50رفاعی معتقد است این روش  استاد. یابدتحقق می

 )10: م2014نضیرة، (. ها در جمالت کمک کند کارگیري آن چگونگی به

تأکید بر مهارت خواندن و نوشتن به زبـان عربـی بـا مراعـات قواعـد نحـوي و صـرفی و         -4

همچنین توجه خاص به مکالمه و گوش دادن به آن و درست تلفظ کردن مخارج حرف، اضافه بـر  

هاي چهارگانه زبانی قرائت، کتابت، گوش دادن به مکالمه و تمرین کردن براي تسلط بر مهارت آن

 .فن سخنرانی

و درسـت   اي بـراي درسـت خوانـدن، درسـت نوشـتن     عنوان وسیله قواعد زبان عربی را به -5

د و بایـ  هاي گسترده صرفی دوري کـرد و بحث فهمیدن به آن نگاه شود و از قواعد پیچیده و مبهم

 .آموز از این قواعد دستوري بهره جست اندازه فهم و درك دانش به

تهیـه   زبـان عربـی  حال براي آموزش دستور  هاي آموزشی که تابه که اکثر مجموعه ازآنجایی -6

هـایی بـراي   شـود مجموعـه  هاي سنتی آموزش زبـان هسـتند، پیشـنهاد مـی    اند، براساس روششده

 .ها و رویکردهاي ارتباطی باشدکه مطابق روش تهیه شود عربیآموزش دستور در زبان 

 

 گیرينتیجه

هاي سنتی به دلیل آموزش زبان بدون توجه به بافت کالم و نقش ارتبـاطی زبـان بـه    روش -1

ها پیش از هـر زمـان دیگـر مشـخص شـده       امروز ناکارایی آن و ؛انجامد کسب توانش ارتباطی نمی

 .است

هـاي  هاي نـوین نسـبت بـه روش   خص شد که روشهاي سنتی و نوین مشبا بررسی روش -2

، نفـس  ایجاد انگیزه، خالقیـت، اعتمادبـه  هاي مثبت همچون سنتی با توجه به برخورداري از ویژگی

 .ارجحیت دارند. ارتباط

هاي اجتماعی زبان تأکید دارد و سـعی در برطـرف کـردن ضـعف     هاي نوین بر نقشروش -3

و گـامی مـؤثر در    هاي ارتباطی و اجتمـاعی دارد در موقعیت آموزان در استفاده از زبان عربی دانش

 .اندبهبود آموزش و یادگیري این زبان در مدارس برداشته
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 یـک  در را آمـوز  و دانش معلم علمی، اي قضیه یا مشکل طرح با عام صورت به هاي نوینروش -4

 درصـدد  جمعی و فردي اينظره و تبادل گفتگو بحث، با تا دهند می قرار دوطرفه مثبت ارتباطی فضاي

 .برآیند حل راه یافتن

براي تولید جمالت ضروري است، اما باید توجهات  قواعدقدرت و توانایی  رغم اینکه علی -5

هاي موردنیـاز بـراي اسـتفاده از سـاختارهاي دسـتوري و دیگـر        وسوي دانش و مهارت را به سمت

  ها، ارائه مشاوره، ی از قبیل بیان درخواستهاي مورد اقتضاي زبان براي اهداف مختلف ارتباط جنبه

پیشنهاد، شرح خواسته و نیاز و موارد دیگر نیز معطوف نمود که هدف اصلی از آموزش زبـان نیـز   

 .همین موارد هستند
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