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   دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،ياستاديار گروه زبان و ادبيات عرب. 1
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي. 2

   دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي. 3
  ايران دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي. 4
  

  27/5/91: پذيرش                                                 30/3/91: دريافت
  

  چكيده 
هاي متخصصان آموزش زبان مطـرح      ترين دغدغه يكي از مهم  عنوان     به هاآموزش قواعد در تمامي زبان    

ها از ديرباز   آنهاي خاص ساختاري و دستوري، قواعد و آموزش          ويژگي دليلاست؛ در زبان عربي به      
در ايـران نيـز از قـديم آمـوزش قواعـد زبـان عربـي از         . مورد توجه مدرسان و متخصصان بوده است      

هـاي   كتـاب ان به طوري كه بسياري از بزرگان و مؤلف        ،هاي آموزش اين زبان بوده است     ترين بخش   مهم
برانگيـز   هاي چـالش بخشترين  امروزه يكي از مهم. قواعد صرفي و نحوي در زبان عربي، ايراني هستند     

 اينكـه  بـا  زبـان و ادبيـات عربـي    ةدر رشت.  آموزش قواعد آن است، آموزش زبان عربي در ايران ةحوز
 زبان و ادبيات عربي به درس نحو اختصاص داده شـده     ة واحد درسي در مقطع كارشناسي رشت      بيست
 ؛هاي فراواني هستند  ضعف كاربردي قواعد عربي دچار      ةرسد كه دانشجويان در مرحل      به نظر مي   ،است

شوند و بسياري از استادان از فنون جديـد و  هاي قديمي تدريس ميست كه قواعد با روش اهازيرا سال 
  .كنند مناسب تدريس قواعد استفاده نمي

هـاي تـدريس و    بـه بررسـي روش   ، با روش پيمايش و ابزار پرسـشنامه       كوشيم پژوهش مي در اين   
دهد هاي پژوهش نشان مي يافته. يمها بپرداز س قواعد عربي در دانشگاه    ميزان اجراي فنون مناسب تدري    

شـود و بـه فنـون جديـد تـدريس، همچـون              بيشتر از روش سنتي قياسي استفاده مي       ،در تدريس قواعد  
  .شوداستفاده از تكنولوژي و فن مشاركتي توجه چنداني نمي

  
  .قواعد عربيهاي تدريس، فنون تدريس، آموزش عربي، روش: واژگان كليدي
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  مقدمه . 1 
 وجـود بزرگـاني     ؛ است بوده ايرانيان   ةكنون مورد توجه ويژ    آموزش قواعد عربي از گذشته تا     

ايـن  .  دليل خوبي بـراي اثبـات ايـن ادعـا اسـت      ،همچون سيبويه كه از بنيانگذاران قواعد بودند      
  اسـالمي  زيـرا قواعـد عربـي پـس از انقـالب     ،شـود هاي گذشته خـتم نمـي  مسئله فقط به زمان   

 واحـد   بيـست  با تعـداد     ،يكي از دروس تخصصي و الزامي گروه زبان وادبيات عربي         عنوان    به
  .درس اختصاصي و الزامي، بخش اعظم دروس اين رشته را به خود اختصاص داده است

رسـد مـشكالتي   هاي ايران، به نظر مـي    با نگاهي عميق به آموزش قواعد عربي در دانشگاه        
 عدم تحقـق اهـداف      باعثهاي تدريس و نبود كتاب درسي مناسب،        شهمچون قديمي بودن رو   

 بنابراين براي تحقـق كامـل اهـداف          درس شده است؛   رغبتي دانشجويان به اين    اين درس و كم   
هـا و فنـون     اين درس و ايجاد رغبت دانشجويان به قواعد عربي، الزم است اسـتادان از روش              

  . كنندمناسب تدريس استفاده 
گيري از نظريات نـوين     سو در ادبيات نظري خود با بهره        از يك  يمكنالش مي اين مقاله ت  در  

ها وفنون نوين تدريس قواعد عربي را در اختيـار اسـتادان و             آموزش عربي و انگليسي، روش    
هـا و فنـون توسـط     و از سوي ديگر به سنجش ميزان اجراي اين روش         يمدانشجويان قرار ده  

  .ازيمها بپرداستادان در برخي دانشگاه
  :براي رسيدن به اين هدف سه سؤال اصلي مطرح شده است

  هاي تدريس قواعد پركابردتر است؟ از نظر دانشجويان و استادان كدام يك از روش.1
  كنند؟  از نظر دانشجويان، استادان تا چه حد از فنون مناسب تدريس قواعد استفاده مي.2
  اند؟اسب تدريس قواعد استفاده كرده از نظر استادان، آنان تا چه حد از فنون من.3

  :ند ازا ت عبارتسؤاالشده براي اين  فرضيات مطرح
محـور در   و مـتن  اسـتقرايي  هاي از نظر دانشجويان روش قياسي در سطح باال و روش        .1

  .شوند سطح پايين اجرا مي
 كـردن   اي، كاربردي   زمينه  از نظر دانشجويان، استادان فنون مربوط به دادن اطالعات پيش         . 2

  .كنند و تدريس مشاركتي را در سطح باال و فن استفاده از تكنولوژي را در سطح پايين اجرا مي
  .  دوم معتقد هستندة استادان مانند دانشجويان به فرضي.3

هـا اسـتفاده    دسـت آوردن اطالعـات و ديـدگاه       در اين تحقيـق از روش پيمـايش بـراي بـه           
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چـه هـست بـه      يق پرسشنامه يا مصاحبه درمورد آن     در روش تحقيق پيمايشي، از طر     . ايم  كرده
هـاي معينـي از افـراد        روش پيمـايش روشـي اسـت كـه در آن از گـروه              .يمپـرداز مشاهده مي 
هـا مجموعـه اطالعـات       ايـن پاسـخ    .شود به تعدادي پرسش مشخص پاسـخ دهنـد        خواسته مي 

  ).48: 2007عبداألمير، ( دندهتحقيق را تشكيل مي
سـي و اسـتادان   ل دانشجويان ترم پنجم به بعد مقطـع كارشـنا        شام پژوهش آماري   ةجامع

هاي تهران، عالمه طباطبـايي، شـهيد بهـشتي و      زبان و ادبيات عربي در دانشگاهةآنان در رشت 
  . تربيت معلم بود

 براي دو گروه دانـشجويان و       كهابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق، پرسشنامه است         
هر دو پرسشنامه، مشابه و داراي پنج متغيـر هـستند كـه بـه               . استادان تدارك ديده شده است    

  :ند ازا ترتيب عبارت
  ؛هاي تدريس براي يادگيري قواعد استادان از روشة استفاد.1
  ؛اي استادان از فنون مناسب براي  دادن اطالعات پيش زمينهة استفاد.2
  ؛ استادان از فنون مناسب براي  كاربردي كردن قواعدة استفاد.3
  ؛ استادان از فنون مناسب براي مشاركتي كردن تدريس قواعدة استفاد.4
  . تكنولوژي در تدريس قواعدكارگيري  به استادان از فنون مناسب براي ة استفاد.5

 ارزش ةدهنـد   نـشان 1طوري كه عدد  ؛ به ايم  كرده استفاده   »1 ليكرت «در پرسشنامه از طيف   
ها براي سهولت امـر از  در توصيف داده. ده است بوزياد ارزش   ةدهند  نشان 5خيلي كم و عدد     
بـا  را  ، سطح متوسـط     1با عدد   را   بدين صورت كه سطح خيلي كم و كم          كرديم؛سطح استفاده   

  . نشان داديم3 را با عدد  و سطح زياد و خيلي زياد2عدد 
  

  پژوهش ةپيشين. 2
  .هاي مختلفي انجام شده استپژوهش نقد و بررسي صرف و نحو، ةدر زمين

اثر استخدام االشكال المنظم في تـدريس قواعـد          خود  با نام      نامهدر پايان ) 2003(لعزيزي  ا

 ، لدى طالب الصف الثالث المتوسط     �����، واالتجاه نحو    ������� المفاهيم   �����على   ������� �����
 سـال  آموزاندر رشد مفاهيم قواعد در دانش) شده سازماندهي(هاي منظم كارگيري شكل    تأثير به 

 
1
 Likert 
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هـاي ايـن پـژوهش نـشان داد      تـرين يافتـه  مهـم . سوم دبيرستان را مورد بررسي قرار داده است  
 . هاي منظم تأثير بسزايي در رشد و توسعة مفاهيم قواعد داردكارگيري شكل  به

 :للنـاطقين بغيرهـا    	����� 	���� تدريس قواعد    يالجانب الوظيفي ف  «در مقالة   ) 2011(حسني  
اساس روش كاربردي براي متكلمان غير عـرب در    به اهميت بررسي قواعد بر   ،»افكار و تطبيق  

هـاي كـاربردي مناسـبي را بـراي         وي در اين پژوهش مهـارت     . سطح دانشگاهي پرداخته است   
هـاي ايـن   تـرين يافتـه   مهـم . داده اسـت  آموزش قواعد در اختيار استادان و دانـشجويان قـرار  

تـرين روش   بي با روش كاربردي بهتـرين و سـاده        پژوهش نشان داد، بررسي قواعد زبان عر      
  .  استها در درك مفاهيم قواعد براي تشويق آن

 	�����  تـدريس قواعـد      ي ف 	��������استخدام الدراما    اثر«ة  مقال در) 2009( ����لينا  الكخن و   
��� »اي نمايشنامه«كارگيري روش       به تأثير به   ،» في تحصيل طالبات الصف العاشر االساسي      	��

هاي اين پـژوهش نـشان داد   يافته. پردازد آموزان اول دبيرستان مي در آموزش قواعد به دانش  
تر كردن قواعد، نقش قابـل تـوجهي در آمـوزش قواعـد و بـاال       روش مذكور، به دليل كاربردي  

  .آموزان داردبردن سطح تحصيلي دانش
ي فنـون تـدريس متـون      بررسي و نقد ميزان اجـرا     «ة  در مقال ) 1391(زاده و همكاران    متقي

 بـه بررسـي فنـون تـدريس متـون           ،» زبان و ادبيات عربـي     ةشعري در مقطع كارشناسي رشت    
دهـد كـه   تـرين نتـايج ايـن پـژوهش نـشان مـي        اند؛ مهم هاي كشور پرداخته    شعري در دانشگاه  

روي آمـوزش زبـان عربـي     پـيش هاي ترين چالشهاي سنتي آموزش زبان، يكي از مهمروش
  . خاص استطور   بهمتون ادبيطور كلي و  به

نقش فنـون و فنـون آموزشـي در تـدريس صـرف و      «در مقالة   ) 1386(پورجمشيدي و افضلي    
انـد    تقسيم كرده ) كارگيري    سپاري، ادراك و به    خاطر به(، فرايند يادگيري را در سه سطح        »نحو عربي 

  .  ون خاص خود استگيري از فنو به اين نتيجه رسيدند كه هريك از اين سطوح، مستلزم بهره
صورت مستقيم به بررسي ميزان اجراي روش و فنـون    ها به يك از اين پژوهش     در مجموع، هيچ  

  . اندها نپرداخته تدريس قواعد در رشتة زبان و ادبيات عربي در دانشگاه
با تكيه بر يـك ادبيـات نظـري مبتنـي بـر نظريـات متخصـصان           ايم    در مقالة حاضر تالش كرده    

پردازان غربي و با روش ميداني به بررسي آمـوزش قواعـد عربـي در       ربي و نظريه  آموزش زبان ع  
  . هاي ايران بپردازيمدانشگاه
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  ادبيات نظري. 3
  قواعد و اهداف آن. 1-3

 خوانـدن و نوشـتن دارد،       كردن زبـان  يكي از ابزارهاي مهم هر زبان كه نقش مؤثري در نيكو            
  نيزدرست ادا كردن سخن و اعراب گذاري كلمات   اين قواعد در چگونگي      .است) 2گرامر(قواعد  

  kramsc) .,4 :1996 ؛302: 2010الحالق، (هستندبسيار قابل توجه 
جلـوگيري از بـروز      هـاي مهمـي همچـون تقويـت زبـان يادگيرنـده و            قواعد عربي رسالت  

 ماننـد ديگـر   آموزش اين قواعـد نيـز       ). 134: 2000 الركابي، (داردنوشتاري   خطاهاي كالمي و  
اي كـه هـدف از       ديگر متفاوت اسـت، بـه گونـه        ةاي به مرحل   هاي زبان خارجي، از مرحله    هرشت

آموزان با ريشة زبان    راهنمايي، شناخت دانش   ي و يآموزش اين قواعد در مقاطع باالتر از ابتدا       
اسـت  ...  فعليـه و غيـره       ة اسـميه، جملـ    ة مبتدا، خبر، جمل   بهگذاري كلمات و جمالت     عربي و نام  

هـا و فنـون مناسـب      روشكـارگيري   بـه  بنـابراين ضـروري اسـت بـا      ؛)191: 2011 اسماعيل،(
  .  جهت تحقق اهداف قواعد عربي برداريمتدريس، گامي مؤثر در

  
 هاي تدريس قواعدروش. 2-3

بنا بر تعريفي كـه در فرهنـگ وبـستر آمـده     . به كار رفته است» 3متد«در مقابل واژة التين  روش
روش تدريس عبـارت اسـت از راه مـنظم، بـا            . گويند  هر كاري روش مي   است، به راه انجام دادن      

روش تدريس يك چارچوب كلي بـراي       ). 115: 1390صفوي،  (قاعده و منطقي براي ارائه تدريس       
پـردازان   متخصصان آموزش زبان عربي و نظريه). 86: 1406بادي،  (ارائة معلومات درسي است     

توانـد نقـش    هـا مـي    كـارگيري آن      انـد كـه بـه      كرده هايي را براي تدريس قواعد مطرح     غربي روش 
كردن آموزش زبان عربي و تحقق اهداف آموزش قواعد در اين رشـته داشـته      روز بسزايي در به  

  .محوري هستند  قياسي، استقرايي و متنهاي ها، روشترين اين روش مهم. باشد
  

  4روش قياسي. 1-2-3
 بـه درسـت  ؛ بدين معنا كه آموزنده در آن   استمرتبط   روش قياسي با فرايند يادگيري آگاهانه     

آمـوزان بزرگـسال   اين روش بيشتر براي زبان. پردازداساس قواعد زبان مي نوشتن فراگير بر  
  Widodo, 2006: 1). (رود  ميبه كار 

 
2
 Grammar 

3
 method 

4
سية  الطريق-    )Deductive Approach(ة القيا
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هـاي واضـح و   كـارگيري مثـال    قاعـدة هـر درس را بـدون بـه    ) اسـتاد (در اين روش، ابتدا معلم      
پـردازد  هاي روشن و مشخص به تبيين آن قاعده مـي         پس با طرح مثال   دهد، س   مشخص توضيح مي  

دهـد    شـده عمـق مـي      هـاي متنـوع، بـه فهـم دانـشجويان از قاعـدة تـدريس              و در پايان با ذكر مثـال      
  ). 192:2011أحمد،(

  
  5ييروش استقرا. 2-2-3

را پردازد، سپس دانشجويان اي به طرح درس مي استاد ابتدا با ذكر مقدمه،در اين روش
 ضمن پايان و در داردها وا مي ها را به تعمق در آن  وآنكند ميهاي مختلف متوجه مثال

ها هاي مطرح شده، به تدريس قواعد موجود در آن مثالسنجش فهم دانشجويان از مثال
قاسم ( بيان كنند اند كردهها استنباط  خواهد آنچه را از مثالپردازد و از دانشجويان مي مي

  ).222: 2011  اسماعيل،؛266: 2009، �	���	�عاشور و 
  
  6متن محوري. 3-2-3

 بـدين  ؛شـود  ادبي يا متن ادبي تدريس مـي ةدر اين روش قواعد نحوي از طريق قرائت يك قطع   
 و شـرح  كـشد  مي سپس قواعد مورد نظر را از متن بيرون  و خواندصورت كه استاد آن را مي     

 بخـشيدن بـه يـادگيري دانـشجويان و     عمـق غبـت،   افزايش ر  به دليل  اهميت اين روش  . دهد  مي
  ).65-64: 2004النعيمي،(كاربردي كردن آموزش قواعد است 

  
  فنون تدريس قواعد. 3-3

هـاي اساسـي       مهارت كارگيري    بهراه  « به كار رفته است، به معني     » 7تكنيك«  فن كه معادل   ةواژ
  ). 115: 1390صفوي، ( است»  كاريةيا روش انجام دادن ماهران

، محتوا، محيط و شرايط در انتخاب  فنون آموز  زبانامل متعددي همچون نوع يادگيري،      عو
پردازان آموزشي نـوع يـادگيري نـسبت بـه سـاير               اما به اعتقاد نظريه    هستند،آموزشي دخيل   
  ).148 :1374 و همكاران،8لشين(را دارد  تأثير عوامل بيشترين

ي فنـوني را بـراي آمـوزش قواعـد          پردازان غربـ    متخصصان آموزش زبان عربي و نظريه     

 
باطية -5   الطريقة االستن
6

ألدبي أو-  ةطريقة النص ا ل  الطريقة المعد

7
  Technic 

8
  Lshyn 
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. كـار بگيـرد    ه بـ هشـد  هاي ذكراز اين فنون را در روشتواند هريك   مي كه استاد    اند  كردهمطرح  
  :ند ازا ترين اين فنون به ترتيب عبارت مهم

  
  ايزمينه دادن اطالعات پيش. 1-3-3

س گذشته و درس فعلي، شده در درو   در اين فن استاد با طرح پرسش و پاسخ و با پيوند مباحث مطرح             
ايـن فـن، عـالوه بـر اينكـه در ميـزان درك و فهـم           ). 137: 2000الركـابي،   (دهـد   قواعد را توضـيح مـي     

دانشجويان از مفهوم درس و پرورش قدرت تفكر و استدالل آنان نقش مؤثري دارد، به دانشجويان در 
بـراي ايـن فـن، افـزايش قـدرت          شـده    از اهـداف مطـرح    . كنـد   اند كمك مي    مرور مطالبي كه قبالً آموخته    

هـاي گذشـته و   تشخيص، تحريك تفكر، تقويت قدرت استدالل، سنجش و قضاوت، اسـتفاده از دانـسته   
  ).43: 1370،؛ جوام و شريفي264: 1387 شعباني،(ايجاد اعتماد به نفس در فراگير است 

ر عـين    و به فردي فعـال كـه د        بيايدشود دانشجو از حالت انفعالي بيرون       اين فن باعث مي   
 كنـد، تبـديل شـود   خـوبي درك مـي   كند و كـاربرد مطالـب را بـه   گوش كردن به مطالب فكر مي    

  ). 178-177: 9،1380ميلر(
  

  تدريس كاربردي. 2-3-3
 هـا اسـت  هاي روشن و استنباط احكام كلـي از آن       بيان مثال  ،ترين اصل در آموزش قواعد    مهم

 و قـانع كـردن      انآموز موزش قواعد به زبان    آ كردن آسان   بهمعلم بايد   ). 135: 2000 الركابي،(
اي برگزيند كه شـوق     ها به اهميت آموزش قواعد بينديشد، سپس موضوع قواعد را به گونه           آن

  ). 256 -255: 1996 و الخباص، فالح(كند  ايجاد آنانو انگيزه الزم براي يادگيري را در وجود 
نظـر را     مناسـب از آن، قاعـدة مـورد        هـاي   استاد با ارائة متن به دانـشجويان و اسـتخراج مثـال           

اين فـن   . كند  صورت كاربردي با قاعدة مذكور آشنا مي       دهد و درنهايت دانشجويان را به       توضيح مي 
به دو نوع جزئي و كلي قابل طرح است؛ بدين ترتيب كه در فن جزئي، استاد به صـورت جـزء جـزء                  

 كلي ابتدا اسـتاد كـل قواعـد را توضـيح       دهد، ولي در فن     قواعد را با استفاده از متن مذكور شرح مي        
  ).140-137: 2000الركابي، (كند دهد و بعد به صورت كلي روي متن تبيين مي مي

  

  تدريس مشاركتي . 3-3-3
فنـي مـؤثر شـناخته      عنـوان      بـه  تعامل يا فنون مشاركت گروهي مستقيم در يـادگيري معمـوالً          

 
9
  Mil ler 
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كنند؛ بدين ترتيب كه    ياد مي »  انجام كار  يادگيري از طريق  «فن  عنوان     به  از آن  بيشتر و   شود  مي
طريق مباحثه و سؤال كردن يا استفاده از ساير فنون مشاركتي دانشجويان             تواند از استاد مي 

  ).240:1380ميلر،(كند را در مسير آموزش قواعد شريك خويش 
 مسئوليت يادگيري   ،كنند  هاي آموزشي فعاالنه شركت مي    در اين فن دانشجويان در فعاليت     

در نهايـت نظـرات و عقايـد و تجربيـات خـود را بـا ديگـران در ميـان                  گيرنـد و  را به عهده مي   
  ).274-273:1387 شعباني،(گذارندمي

  

  تكنولوژي و تدريس قواعد . 4-3-3
فنـون تـدريس سـنتي      عنـوان      بـه  تواننـد ناگفته پيداست كه بيشتر فنون تدريس دانشگاهي مـي        

 ةهـاي گونـاگون بـراي يـك دور        ي دانشجويي در اندازه   هااي كه گروه   به گونه  ،توصيف شوند 
 تـدريس سـنتي را در كليـت آن    خواهيم نمي در حالي كه .آموزشي در خدمت يك استاد هستند     

هـاي جديـد بـه       حفظ كنيم، ولي روشن است كه در فنون نوين تـدريس نيـز همچـون رهيافـت                
ژكتـور، اورهـد و تهيـه منـابع     گيري از امور بنياديني مثـل پرو   نياز مستمري به بهره ،يادگيري

  ) 138-137: 1385 ،11 نيوبل و10كنن(  وجود دارد،شده نوشتاري به دقت تنظيم
اگر چه انتخـاب مـتن و       . نقش وسايل آموزشي، بيشتر چگونگي انتقال مفاهيم به شاگردان است         

ايـد  محتواي آموزشي بسيار مهم است، اما انتقال بهتر و مـؤثر مفـاهيم نيـز از مـسائلي اسـت كـه ب            
 معتقد است كه وسايل آموزشـي مناسـب در   12روگرث). 189:1387شعباني،(مورد توجه قرار گيرد  

در اين زمينه اسـتفاده از وسـايل نـوين كـامپيوتري     . انتقال، تفهيم و تأثير مفاهيم نقش مؤثري دارند   
 كمـك  آمـوز شود، زيرا ايـن ابـزار بـه نوشـتن زبـان       مانند اساليدها، اورهد و پروژكتور توصيه مي      

كنـد،  هـا اسـتفاده مـي    آمـوز در كـاربردي كـردن قواعـد روي مـتن از آن          كند و هنگامي كه زبان    مي
  .Rogers,1999, 4087-4088)(شود يادگيري با دقت و عمق بيشتري همراه مي

  

  هاي پژوهشتوصيف داده. 4
  هاي تدريس از نظر دانشجويان و استادانهاي مربوط به روشتوصيف داده. 1-4
  »استفاده از روش قياسي«: متغير اول. 1-1-4

 درصـد در سـطح   8/18 درصـد از دانـشجويان در سـطح بـاال،         2/76هاي اين بخش نشان داد كه       داده
 

10
 Cannon 

11  Newble 
12

 Rogers 
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در . انـد ها از روش قياسي اسـتفاده كـرده    درصد در سطح پايين معتقدند كه استادان آن 5/0متوسط و   
 2/18 درصـد از اسـتادان در سـطح بـاال،     6/63ه آمده از استادان نـشان داد كـ       دست  هاي به مقابل، داده 

  .اند  درصد در سطح پايين معتقدند كه از روش قياسي استفاده كرده2/18درصد در سطح متوسط و 
  
  » يياستفاده از روش استقرا«: متغير دوم. 2-1-4

 55 از دانشجويان در سطح بـاال،      درصد 3/36آمده از اين بخش نشان داد كه         دست  بههاي  داده
 هـا از روش      در سـطح پـايين معتقدنـد كـه اسـتادان آن             درصـد  7/8رصد سـطح متوسـط و       د

  .انداستفاده كردهاستقرايي 
 از اسـتادان در  درصـد  3/27 آمـده از اسـتادان نـشان داد كـه           دست  بههاي   داده ،در مقابل 
 در سطح پايين معتقدند كـه از روش         درصد 2/18 در سطح متوسط و      درصد 5/54سطح باال،   

  .اندي استفاده كردهيااستقر
  

  » محوري استفاده از روش متن«: متغير سوم. 3-1-4
 2/31 درصد از دانشجويان در سطح باال،      5/0آمده از اين بخش نشان داد كه         دست  بههاي   داده

هـا از روش    درصد در سطح پايين معتقدنـد كـه اسـتادان آن           8/63درصد در سطح متوسط و      
  .اندمحوري استفاده كرده متن

درصد از استادان در سطح  2/18آمده از استادان نشان داد كه        دست  بههاي   داده ،در مقابل 
محـوري   درصد در سطح پايين معتقدند كه از متن        5/54درصد در سطح متوسط و       3/27باال،  

  .انداستفاده كرده
  
  هاي مربوط به فنون تدريستوصيف داده. 5
  هاي دانشجويانتوصيف داده. 1-5
  »ايزمينه فن دادن اطالعات پيش«: غير اولمت. 1-1-5

  :اند از فن عبارتگفتارهاي مربوط به اين 
  ؛اي در ارتباط با قواعد جديد و گذشته ميزان دادن اطالعات پيش زمينه.1 
   .مطالعه وآمادگي براي حضور در كالس  ميزان اهميت دادن استادان به پيش.2 
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 25/36درصـد درسـطح بـاال،     15/38داد كـه    پاسخگويي دانشجويان به اين متغيـر نـشان         
درصد در سطح پايين معتقد بودنـد كـه اسـتادان اطالعـات              65/25درصد در سطح متوسط و      

  . اند  در مورد مباحث هر درس در اختيار آنان قرار دادهاي زمينه پيش
  

  ايزمينه ميزان استفاده از فن دادن اطالعات پيش1جدول 
  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 80 65/25 21 25/36 29 15/38 30 

  
  »فن تدريس كاربردي«: متغير دوم. 2-1-5

  :اند از عبارتگفتارهاي مربوط به اين فن 
  ها و متون؛ميزان اهميت دادن استادان به طرح قواعد روي موضوعات روز، مثل روزنامه. 1 
  ؛كيد بر تمارين زيادأيت دادن استادان در تدريس قواعد با ت ميزان اهم.2 
  ؛هاي متنوع و جذاب استادان از مثالة ميزان استفاد.3 
  . دانشجويانةاساس عالق  ميزان توجه استادان در بيان محتواي درس بر.4 

 8/32 درصـد درسـطح بـاال،    90/11آمده از مجموع اين چهار سؤال نشان داد كه          دست  هاي به داده
ها اين فـن را اجـرا     درصد در سطح پايين معتقد بودند كه استادان آن         3/55درصد در سطح متوسط و      

  .اند كرده
  

   ميزان استفاده از فن تدريس كاربردي2جدول 
  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد  فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 80 3/55 44 8/32 26 90/11 10 

  
  »استفاده از فن  تدريس مشاركتي«: متغير سوم. 3-1-5

  : اند از عبارتگفتارهاي مربوط به اين فن 
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  ؛ استادان از پرسش و پاسخ در تبيين قواعدة ميزان استفاد.1
   .هاي خارج از كالس  ميزان توجه استادان به تكاليف و تمرين.2

 درصـد در    4/39 سطح بـاال،      درصد در  3/16پاسخگويي دانشجويان به اين متغير نشان داد كه         
  .اند ها اين فن را اجرا كرده  درصد در سطح پايين معتقد بودند كه استادان آن3/44سطح متوسط و 

  
   استفاده از فن تدريس مشاركتي3جدول 

  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 80 3/44 35 4/39 32 3/16 13 

  
  »تدريس  فن استفاده از تكنولوژي در« : متغيرچهارم. 4-1-5

 ل نـوين آموزشـي  يميـزان اسـتفاده اسـتادان از وسـا       : گفتار مربوط به اين فن عبارت است از       
  ....)پاورپوينت و اساليد،(

 2/76 در سـطح متوسـط و         درصد 8/18 درصد درسطح باال،     5براساس نظر دانشجويان،    
ها از فنـون مناسـب تـدريس بـراي اسـتفاده از               ند كه استادان آن    در سطح پايين، معتقد    درصد

  .اندتكنولوژي در تدريس قواعد استفاده كرده
  

  تدريس قواعد  فن استفاده از تكنولوژي در4جدول 
  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 80 2/76 61 8/18 15 5 4 

  
  هاي مربوط به فنون تدريس از نظر استادانوصيف دادهت.  2-5 

شده و گفتارهاي پرسشنامه دانشجويان، براي استادان نيـز در نظـر گرفتـه     چهار متغير مطرح  
  : استهاي استادان به شرح زير شد كه نتايج توصيف داده
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  »ايزمينه دادن اطالعات پيش«: متغير اول. 1-2-5
  در درصـد  6/13هـا در سـطح بـاال،          آناز   درصد 2/68 داد كه    هاي استادان نشان  مجموع داده 

  .سطح پايين، بر استفاده از اين فن معتقد بودند  دردرصد 2/18 سطح متوسط و
  

  ايزمينه ميزان استفاده از فن دادن اطالعات پيش5جدول 
  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 11 2/18 2 65/13 2 2/68 7 

  
  »فن تدريس كاربردي«: متغير دوم. 2-2-5

 در سـطح    درصـد  85/31استادان در سطح باال،     از   درصد 3/52نتايج اين بخش نشان داد كه،       
  .اند در سطح پايين، معتقد به اجراي اين فن بودهدرصد 92/15 متوسط و

  
  ميزان استفاده از فن تدريس كاربردي 6جدول 

  

 باال متوسط نپايي  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 11 92/15 2 85/31 3 3/52 6 

  
  »فن تدريس مشاركتي« : متغير سوم. 3-2-5

 در سـطح  درصـد  85/31 استادان در سطح بـاال،       درصد از  55/54با توجه به نتايج اين بخش،       
  .اند كه از اين فن استفاده كرده در سطح پايين، معتقدنددرصد 65/13متوسط و 

  
   ميزان استفاده از فن تدريس مشاركتي7جدول 

  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 11 65/13 2 85/31 3 55/54 6 
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  »فن استفاده از تكنولوژي در تدريس«: ممتغير چهار. 4-2-5
 در سـطح    درصـد  5/54 اسـتادان در سـطح بـاال،         درصـد از   3/27 بخش،با توجه به نتايج اين      

  . اند در سطح پايين، معتقدند كه از اين فن استفاده كردهدرصد 2/18متوسط و 
 

   ميزان استفاده از فن تكنولوژي درتدريس8جدول 
  

 باال متوسط پايين  كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني  درصد

100 11 2/18 2 5/54 6 3/27 3 

  
  هاي پژوهشتحليل داده. 6
  آمده از دانشجويان و استادان در بخش روش تدريس دست هاي بهتحليل داده. 1-6

  از نظر دانشجويان همهاي تدريس مشخص شد كهآمده در روش   دست هاي به با توجه به داده   
بـااليي اجـرا   ري در حد محو ي و روش متن ي روش قياسي، روش استقرا    و هم از نظر استادان،    

  . وجود دارد نيزچند اختالف جزئي  هر؛ج با هم اشتراك زيادي دارنديبنابراين نتا. اند ه شد
  
  هاي به دست آمده از دانشجويان و استادان در بخش فنون تدريستحليل داده. 2-6
  »ايزمينه فن دادن اطالعات پيش «:متغير اول. 1-2-6

 درصد دانـشجويان در سـطح بـاال،         15/38(اين متغير ثابت شد كه      هاي مربوط به    در توصيف داده  
هـا     درصد در سطح پايين معتقـد بودنـد كـه اسـتادان آن             65/25 درصد در سطح متوسط و       25/36

هـاي  مجمـوع داده . انـد  در مورد مباحث هر درس را در اختيار آنان قرار داده           اي  زمينه اطالعات پيش 
 درصـد در سـطح متوسـط و         65/13ها در سطح بـاال،      صد از آن   در 2/68استادان نيز نشان داد كه      

دهد كه اين فـن، از        اين امر نشان مي   .  درصد در سطح پايين، به استفاده از اين فن معتقد بودند           2/18
شود؛ بدين معني كه اسـتادان از طرفـي بـه           نظر بيشتر استادان و تقريباً بيشتر دانشجويان اجرا مي        

پردازنـد و از طـرف ديگـر     ي در مورد درس جديد و مباحـث گذشـته مـي      ا زمينه دادن اطالعات پيش  
  .كنند مطالعه و آمادگي براي حضور در كالس ترغيب مي دانشجويان را به پيش

اي يكي از اركان    زمينهترين دليل اجراي اين فن اين باشد كه دادن اطالعات پيش           شايد مهم 
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 را براي يـادگيري قواعـد جديـد آمـاده        اساسي فرآيند آموزش قواعد است، زيرا ذهن دانشجو       
  .دهدو قدرتش را در ياگيري افزايش ميكند  مي

  
  »كاربردي كردن قواعد«: متغير دوم. 2-2-6

هاي دو گروه دانشجويان و استادان در مورد اين متغير مـشخص شـد              با توجه به توصيف داده    
 در درصـد  3/55سط و  در سطح متودرصد 8/32دانشجويان درسطح باال،    از   درصد 90/11كه  

 درصـد  3/52 ،در مقابـل . انـد بـوده معتقـد  سطح پايين به اجراي اين فن توسط اسـتادان خـويش    
 در سـطح پـايين، بـه        درصـد  92/15  در سـطح متوسـط و      درصد 85/31استادان در سطح باال،     

  . اندبودهمعتقد اجراي اين فن 
ن به اجراي اين فن معتقـد       مشخص شد كه بيشتر دانشجويان به عدم اجرا و بيشتر استادا          

  :دهيم  كه در زير شرح ميتواند ناشي از دو فرضيه باشد اختالف نظر دو گروه مي.بودند
 بـدين معنـا كـه ممكـن       ؛جو كرد و  توان جست اول را در اجراي ضعيف استادان مي      ة  فرضي

ن دقت   ولي در انتخاب اجراي ف     ،است استادان، تمامي فنون مؤثر تدريس را به كار برده باشند          
 اگر استاد در اجراي اين فن، متن متناسب بـا آن قواعـد را انتخـاب نكنـد يـا               مثالً ؛ باشند نكرده

بندي از ساده به دشوار ترتيب داده نـشده         متن انتخابي مشكل و محتواي آن بر حسب اولويت        
  .خوبي محقق نخواهد شد  كاربردي كردن قواعد به، فنباشد

تـوان بررسـي    اند مي  كه براي تدريس قواعد انتخاب شده  هاي درسي فرضية دوم را در كتاب    
گيرنـد كـه در آن   را در نظر مي  ������� ����� زيرا بيشتر استادان براي اين درس كتابي مثل          كرد،

از متون ادبي براي تدريس قواعد بهره گرفته نشده است و فقط به توضيح قواعد پرداختـه شـده               
  . هايي وجود دارد كه تكراري و دشوار هستند يناز طرفي ديگر در اين كتاب تمر.  است

شايسته است استادان محترم ضمن تدارك كتابي مناسب و با خالقيتـي منحـصر بـه فـرد          
  . برطرف كنندها را  اين ضعف

  

  »استفاده از فنون مشاركتي«: متغير سوم. 3-2-6
 درصـد از  3/16اد كه هاي دو گروه دانشجويان و استادان در مورد اين متغير نشان د       توصيف داده 

 درصد در سطح متوسـط بـه اجـراي    3/44 درصد در سطح پايين و  4/39دانشجويان درسطح باال،    
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 درصـد اسـتادان در سـطح بـاال،      55/54اند، در حالي كـه      اين فن توسط استادان خويش معتقد بوده      
انـد؛   وده درصد در سطح پايين، به اجراي اين فن معتقـد بـ  65/13 درصد در سطح متوسط و   85/31

لذا ناگفته پيداست كه از نظر درصد قابل توجه دانشجويان، توجه استادان به اين فن كم بـوده، ولـي           
  .ها به اين فن در حد بااليي بوده استاز نظر خود استادان توجه آن

  : باشدة زيرتواند ناشي از فرضياين اختالف مي
، زيرا برخـي از اسـتادان   تتوجه به شخصيت استاد در اجراي اين فن بسيار ضروري اس         

-والً از قدرت بردباري در تدريس و قدرت سازماندهي مطالب برخوردار نيستند، ثانياً برنامـه    ا

آوري   شركت در كارهـاي گروهـي و قـدرت فـراهم    ة روحيثالثاً  و ندارندريزي دقيق ومنسجم    
دون شـك   از ايـن رو اسـتادي كـه فاقـد چنـين صـفاتي اسـت، بـ        ؛هاي مشترك را ندارند زمينه
  .بكوشدچند براي اجراي اين فن كند، هرخوبي اجرا  تواند اين فن را بهنمي

  
  »استفاده از تكنولوژي درتدريس قواعد«: متغير چهارم. 4-2-6

 8/18 دانـشجويان درسـطح بـاال،     از درصـد  5/0هاي ايـن متغيـر نـشان داد كـه           توصيف داده 
 كـارگيري   بـه  يعنـي  ،جراي اين فـن  در سطح پايين به ادرصد 2/76 در سطح متوسط و     درصد

با توجه به نتايج اين بخش،     . اندبودهمعتقد  تكنولوژي در تدريس قواعد توسط استادان خويش        
 در سـطح    درصـد  2/18  در سطح متوسـط و     درصد 5/54 استادان در سطح باال،      درصد 3/27

  . اندبودهمعتقد پايين، به اجراي اين فن 
  :كردجو و  زير جستةدر دو فرضيشايد بتوان اين اختالف نظر را 

 كـه  طـور  و آنكننـد   هاي سـنتي تـدريس اسـتفاده مـي      استادان هنوز از روش   :  اول ةفرضي
  .برند كار نمي بهتدريس قواعد در  راشايسته است اين فن 

هـا بـه وسـايل كمـك آموزشـي جديـد همچـون ويـدئو                ممكن است دانـشگاه   : دومة  فرضي
-خوبي بهـره  توانند از اين وسايل به صورت استادان نمي   نباشند كه در اين     مجهز پروژكتورها

هـاي   جهان براي تدريس در حـوزه ة اين درحالي است كه بيشتر كشورهاي پيشرفتشوند؛مند  
  . كنندهاي جديد استفاده ميمختلف از تكنولوژي
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  نتايج پژوهش. 7
   اول پژوهشةبررسي فرضي. 1-7

جي يهاي تـدريس قواعـد، نتـا    ميزان اجراي روشهاي مربوط به متغيرهاي    ضمن بررسي داده  
 روش ، دانشجويان به اجراي روش قياسي در سـطح بـاال          بيشتردهد   آمد كه نشان مي    دست  به

 بنابراين بخـشي    ؛محوري در سطح پايين معتقد بودند      ي در سطح متوسط و روش متن      اياستقر
ــشجويان روش قياســي در ســطح  ةاز فرضــي ــه از نظــر دان ــر اينك ــي ب ــاال و روش  اول مبن  ب

 ولي بخش ديگـر مبنـي بـر اجـراي سـطح      ،شود اثبات شد محوري در سطح پايين اجرا مي     متن
  .ي، رد شديپايين روش استقرا

، داننـد ج نشان داد كه بيشتر استادان خود را مجري هر سه روش تدريس مـي    يهمچنين نتا 
 بنـابراين بخـش   ؛ددر حد متوسط بو استقرايي  اجراي روشدهندة نشانج ي برخي از نتا هرچند

  .دوم اين فرضيه مبني بر اجراي حد باالي اين سه روش پذيرفته شد
  

   دوم پژوهشةبررسي فرضي. 2-7
ر دانـشجويان،   ظـ ج بررسي متغيرهاي مربوط به ميزان اجـراي فنـون تـدريس قواعـد از ن               ينتا

اي سطح  اي و اجر  زمينهنشان داد كه دانشجويان به اجراي سطح باالي فن دادن اطالعات پيش           
 بنـابراين  بودنـد، گيـري از تكنولـوژي معتقـد     پايين فنون تدريس كاربردي، مـشاركتي و بهـره        

- اول مبني بر اجراي سطح باالي  فنون تدريس كاربردي، مشاركتي و بهـره              ةبخشي از فرضي  

گيري از تكنولوژي رد شد و تنها بخشي كـه مربـوط بـه اجـراي سـطح بـاالي دادن اطالعـات         
  . شدد اثبات اي بو زمينه پيش

  
   سوم پژوهشةبررسي فرضي. 3-7

آمده از بررسي متغيرهاي مربوط به ميزان اجراي فنون تـدريس قواعـد از نظـر                 دست  بهنتايج  
استادان نشان داد كه بيشتر استادان در سطح بسيار بااليي خود را مجري فنون تدريس دادن                

 از تكنولـوژي    كـارگيري      بـه  اي، كـاربردي كـردن و تـدريس مـشاركتي و           زمينـه  اطالعات پيش 
 دادن اطالعـات     فرضـيه مبنـي بـر اجـراي فنـون تـدريس             ايـن  ة بنابراين بخـش عمـد     ؛دانستند

فقـط جزئـي از ايـن فرضـيه مبنـي بـر عـدم             و شـد كاربردي اثبات    اي، مشاركتي و  زمينه پيش
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  . گيري از تكنولوژي در تدريس قواعد تأييد نشد بهره
ان و اسـتادان در مـورد اجـراي فنـون تـدريس             واضح اسـت كـه ميـان نظـرات دانـشجوي          

 شـايد بتـوان     .گيـري از تكنولـوژي اخـتالف وجـود دارد         كاربردي كـردن، مـشاركتي و بهـره       
ترين دليل براي اين اختالف نظر را اجراي ضعيف استادان و ديد سـنتي بـه ايـن سـه فـن                 مهم

واعد از موضـوعات    س ق ياي كه ممكن است استادان براي كاربردي كردن تدر         به گونه  ؛دانست
كننـد و در عـوض   هاي متنوع استفاده نمـي  متون عربي جذاب يا مثال     ،هاروز همچون روزنامه  
همچنين ممكن است استادان براي تـدريس  . هستندگيرند كه بسيار دشوار     متوني را به كار مي    

وردن ، بـا فـراهم آ  كننـد كننـد و يـا اگـر اسـتفاده         از تكنولـوژي اسـتفاده نمـي       قواعد يـا اصـالً    
  .كننده دانشجويان را نسبت به يادگيري قواعد كم انگيزه كنند اساليدهاي فراوان و خسته

  
  راهكارها. 8
برد فقدان كتابي مناسـب در ايـن   ترين مشكلي كه آموزش قواعد در ايران از آن رنج مي    مهم -

ويژه متون   به  بنابراين تأليف كتابي كه در آن قواعد را همراه با متون استاندارد و             ؛زمينه است 
  .رسد نظر مي بهادبي توضيح دهد، بسيار ضروري 

توانـد نقـش مـؤثري در تـسهيل         بندي فرآيند آموزش قواعد به مراحل مختلف مي        تقسيم -
توان با گنجاندن هر مرحلـه در       اي كه مي  آموزش قواعد و بازدهي بيشتر داشته باشد؛ به گونه        

ها از آسان به مشكل، مشكالت تدريس قواعـد         نبندي آ مراحل ديگر و با حفظ ترتيب و اولويت       
  . كرد حل زياديرا تا حد بسيار 

هاي خارجي ديگر مثـل     خالف آموزش زبان    هاي آموزش قواعد زبان عربي در ايران بر        كتاب -
 هـاي  انـد؛ لـذا ضـروري اسـت كتـاب     زبان انگليسي، بدون سي دي صوتي و تـصويري تهيـه شـده           

 .هاي كمك آموزشي توزيع شوند دي  همراه با سيموردنظر براي تدريس قواعد عربي

  

  ها نوشت پي. 9
1. Likert 

2. grammar 

3. method 

4. ��	���	 ������� )Deductive Approach(  
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