
  هاي عربي  در كتاب»ترجمهكارگاه«بررسي ميزان موفقيت بخش 

  آموزان شهرستان دوروددوره دبيرستان از ديدگاه معلمان و دانش

  3، محمد رضا نيكوبخت2، دانش محمدي ركعتي1دكترعيسي متقي زاده

  چكيده
  

 با  اضافه شدن بخشي،هاي عربي دوره دبيرستاندر كتابآموزش زبان عربي تحوالت يكي از 

آموزان از متون عربي، باال فهم دانشقدرت افزايش خاطراين تغيير به. نام كارگاه ترجمه بود

فراهم كردن  به زبان عربي و بردن توان ترجمه روان از عربي به فارسي، تغيير نگرش منفي

  . ، روي دادهاي كالسي و برون كالسيدر فعاليتآنان زمينه مناسب براي مشاركت بيشتر 

ميزان موفقيت اين بخش را در دستيابي به اهداف فتار برآن است تا با پژوهشي كاربردي اين گ

ها روش پژوهش، پيمايش و ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش تحليل داده.  بررسي كند،ذكرشده

هاي شهرستان دورود در استان لرستان جامعة آماري پژوهش، دبيرستان. تحليلي است- توصيفي

نتايج نشان داد كه از نظر . اي انجام شدخوشهگيري آن با روش نمونهري از گينمونه كه است

. موفق بوده است بخش كارگاه ترجمه در دستيابي به اهداف خود ،آموزان و معلمانبيشتر دانش

  .بشودهاي درسي عربي محور در كتابهاي متنتوجه بيشتر به بخشبهتر است رو از اين

  

  .هاي عربي دبيرستان، كارگاه ترجمهن عربي، كتاب آموزش زبا:واژگان كليدي

   مقدمه -1

اند؛ يكي از اين هاي درسي عربي، دچار تغييرات فراواني شدهدر ده سال گذشته كتاب

هاي ترجمه شامل كارگاه. تغييرات اضافه شدن بخشي با عنوان كارگاه ترجمه است

                                                
  emottaqi@yahoo.com                           استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس-1

   دانشگاه تربيت مدرس- كارشناس ارشد ادبيات عربي- 2

   دانشگاه تربيت مدرس - كارشناس ارشد ادبيات عربي-3
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كوشند تاه، ميهاي كوناي از اصول و قواعد هستند كه از خالل ترجمه متمجموعه

  .آموزان ياددهنداصول و قواعد ترجمه عربي به فارسي را به دانش

هاي خارجي  بويژه در بخش آموزش زبان،هاي آموزشي در ايران بسياري از طرح

 از هاي قبلهاي دانشگاهي و چه در دوره چه در دوره،وبويژه آموزش زبان عربي

 ها باوجود فقدان  و سالشوند  ميي ارزشيابي اجراها طرحدانشگاه، بدون انجام دادن

هايي  پژوهشرو ضرورت انجام دادن  از ايندهند؛الزم، به حيات خود ادامه ميكارايي 

براي بررسي زمينه مناسب اجراي هر طرح آموزشي از يك سو و انجام تحقيقات و 

ن از سوي هايي براي بررسي ميزان موفقيت طرح آموزشي بعد از اجرايي شدپژوهش

  .رسدديگر ضروري به نظر مي

هاي عربي دوره كوشد ميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه را دركتاباين پژوهش مي

كند، بررسي كند و در صورت نياز دبيرستان بر اساس اهدافي كه اين بخش دنبال مي

  .راهكارهايي را هم ارائه دهد

ت متخصصان امر آموزش زبان پژوهش حاضر عالوه بر اينكه از لحاظ نظري از نظريا

هاي ن كتابملي هم بهره هاي الزم را از مؤلفااستفاده كرده، كوشيده است از نظر ع

يكي از نگارندگان . هاي درسي از سوي ديگر، ببرددرسي از يك سو و معلمان كتاب

ها در حوزه هاي درسي عربي و يكي ديگر نيز به عنوان معلم، سالخود از مؤلفان كتاب

ن حال تالش شده است در با اي. هاي عربي در دبيرستان تجربه داردس كتابتدري

ج نه براساس تحليالت و تجربيات شخصي تحليل نتايج رعايت امانت شده، نتاي

  . آموزان باشدهاي به دست آمده از معلمان و دانشنگارندگان بلكه براساس تحليل داده

   پيشينة پژوهش-2

. شود بسيار اندك استزبان عربي در ايران مربوط ميتحقيقاتي كه به بخش آموزش 

هاي قبل از دانشگاه بسيار اين تحقيقات بويژه در بخش آموزش زبان عربي در دوره
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در بخش كارگاه ترجمه، براساس اطالعاتي كه نگارندگان از تحقيقات . محدود است

بررسي اين بخش است كه به اند، اين پژوهش اولين پژوهشيدست آورده  هانجام شده ب

  .پردازدهاي دبيرستان ميدر كتاب

  

   اهداف پژوهش -3

  هدف كلي -3-1

  .هاي عربي دبيرستانبررسي ميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه در كتاب

  اهداف جزئي -3-2

آموزان از متون  درك و فهم دانشيت بخش كارگاه ترجمه در افزيشبررسي ميزان موفق

  .عربي

آموزان در ترجمه ترجمه در باال بردن توان دانشخش كارگاهبررسي ميزان موفقيت ب

  .روان از عربي به فارسي

 قواعد آموزان ازر تغيير نگرش دانشبررسي ميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه د

  .محور بودن زبان عربي به نگرش متن محوري

ن بررسي ميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه در ايجاد يا بهبود نگرش ضروري بود

- فراگيري صرف و نحو عربي و سودمند بودن آن در ترجمه و فهم متون نزد دانش

  .آموزان

هاي ترجمه در فراهم كردن زمينه مناسب براي بررسي ميزان موفقيت كارگاه

  .هاي كالسي و بيرون كالسيآموزان در فعاليتبيشتر دانشمشاركت هرچه

  

  پژوهشگيري ابزار، جامعه آماري و روش نمونه،  روش-4
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ها استفاده شده دست آوردن اطالعات و ديدگاهدر اين تحقيق از روش پيمايش براي به

شود  وه هاي معيني از افراد خواسته ميروش پيمايش روشي است كه در آن از گر. است

ها مجموعه اطالعات تحقيق را  اين پاسخ.به تعدادي پرسش مشخص پاسخ دهند

  .تشكيل مي دهد 

. است محقق ساخته بوده، پرسشنامةطالعات در اين تحقيق ابزار گردآوري ا

ها است كه در آن از هر پاسخگو  بسيار ساختمندي براي گردآوري دادهروشپرسشنامه 

پرسشنامه پركاربردترين روش . شودمجموعه يكساني از پرسش ها پرسيده مي 

تاندارد مشابهي از آنجا كه پرسشنامه اس.  )87، دواس(  هاي پيمايش است گردآوري داده

 متون تخصصي و مراجعه به نظريات ، نگارندگان با مطالةبراي اين تحقيق يافت نشد

-هاي پرسشنامه را طرح كردهالپردازان اين حوزه، سؤبان و نظريهمتخصصان آموزش ز

هاي منفي و مثبت كه در مراجعه به نظريات صاحب نظران سعي شد كه جنبه. اند

 اند بررسي شده،زبان، مطرح كردهه از ترجمه در آموزش متخصصين در مورد استفاد

پس از توضيح و تحليل، نظريات بهتر انتخاب و اهداف استفاده از ترجمه در آموزش 

ن هاي راهنماي معلم عربي و مؤلفااباز سوي ديگر با مراجعه به كت. زبان بيان گردد

 با اهداف ،بعد از تحليلآوري و هاي ترجمه جمعهاي درسي عربي، اهداف كارگاهكتاب

استفاده از ترجمه از نظر متخصصان و صاحبنظران مقايسه و در مجموع ميزان موفقيت 

دو . ترجمه در رسيدن به اين اهداف با استفاده از پرسشنامه مشخص شدبخش كارگاه

 ده معلمان داراي پرسشنامة. آموزان تهيه گرديددانشپرسشنامه براي دو گروه معلمان و 

ها در چند سواالت پرسشنامه.  سوال است11آموزان داراي  و پرسشنامه دانشسوال

- زماني كه معلمان به تدريس اين بخش اختصاص مي-1 :حوزه اصلي طرح شده است

 -3آموزان از متون عربي  ميزان موفقيت كارگاه ترجمه در باال بردن فهم دانش-2دهند 

آموزان نسبت به خشك نگرش منفي دانشميزان موفقيت بخش كارگاه ترجمه در تغيير 

 ترجمه و  ميزان درك معلمان از ضرورت كارگاه-4و قواعد محور بودن زبان عربي 



 5  ..هاي عربيدر كتاب» ترجمهكارگاه«بررسي ميزان موفقيت بخش   

ترجمه در  ميزان موفقيت بخش كارگاه-5آموزان ميزان بيان اين ضرورت براي دانش

  . هاي كالسيآموزان در فعاليتمشاركت دادن بيشتر دانش

نشان دهنده 1 به طوري كه عدد ؛ت استفاده شده استدر پرسشنامه از طيف ليكر

 روش ،هاروش تحليل داده. دهنده ارزش باال بوده است نشان5ارزش خيلي كم و عدد 

  . توصيفي است-تحليلي 

  

  پرسشنامه) ييپايا( اعتبار-5

آموزان  نفر از دانش50اي مقدماتي و به تعداد  براي بررسي اعتبار پرسشنامه از نمونه

دست آمد كه نشان ه  ب762/0ده گرديد كه بر اساس آن ميزان آلفاي كرونباخ برابر استفا

  .دهنده اعتبار مناسب پرسشنامه است

  ي پرسشنامه رواي-6

 و متخصصان حوزه آموزش زبان ادانتجهت بررسي روايي نيز از ديدگاه و نظريات اس

 و  از استادانن تپنجطوري كه پرسشنامه برايه  ب و حوزه آمار استفاده شد؛عربي

 مورد استفاده  شد و پس از اعمال نظريات متخصصين با اندكي تغييرمتخصصان ارسال

  .قرار گرفت

  

  گيريعه آماري پژوهش و روش نمونه جام-7

هاي دولتي و غيرانتفاعي شهرستان دورود در استان  دبيرستان،جامعه آماري پژوهش

 از يك سو به اين دليل است كه در هاي اين شهرستانانتخاب دبيرستان. لرستان است

هاي كمكي ديگري هاي درسي كتابآموزان به جز كتابهاي كوچك، دانششهرستان

رو نتايج به دست آمده از بررسي تاثيرات مثبت و منفي اين   از ايندر اختيار ندارند؛

ا در هدست آمده از بررسي تاثيرات اين كتابه ها از نتايج بها، در اين شهرستانكتاب

هاي بزرگ غالبا انآموزان در شهرست دانش قابل اعتمادتر است؛ زيراهاي بزرگشهرستان

 از سوي ديگر يكي از .هاي كمكي نيز در اختيار دارنداب كت،هاي درسي كتابعالوه بر
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هاي شهرستان دورود مشغول ها به عنوان معلم عربي در دبيرستاننگارندگان خود سال

  . اين شهرستان سبب سهولت در انجام پژوهش شده استتدريس است و انتخاب

روش .  مدرسه استبيستهاي دولتي و غير انتفاعي اين شهرستان مجموع دبيرستان

چهار دبيرستان پسرانه و چهار . اي بوده استگيري خوشهگيري روش نمونهنمونه

ان فاطميه، اين مدارس عبارتند از دبيرست. دبيرستان دخترانه به تصادف انتخاب شدند

. نبوت، شاهد دخترانه، حنانه، واليت فقيه، باقر العلوم، شاهد پسرانه و نمونه خوارزمي

آموزان آن دبيرستان به تعداد كل دانش آموزان در هر دبيرستان به تناسب تعداد دانش

آموز دختر و پسر از  دانش287در مجموع . گيري انجام شد دبيرستان، نمونههشت

در دو سطح سال دوم و سوم ) تجربي، رياضي، ادبيات و علوم انساني(هاي نظريرشته

هاي عربي سال اول دبيرستان و دوره كتاب. دبيرستان به صورت تصادفي انتخاب شدند

 19 و دانش287ها بين پرسشنامه. پيش دانشگاهي فاقد بخش كارگاه ترجمه هستند

  . شدكردند پخشمدرسه تدريس مي هشت معلم عربي كه در اين 

  

   ادبيات نظري پژوهش-8

  هاي خارجياهميت ترجمه در آموزش زبان -8-1

- ي را تجربه كردههاي آموزشي بسيارهاي اخير روشهاي خارجي در قرنآموزش زبان

-the grammer( ترجمه -ها روش دستورترين اين روشسنتياز اولين و . است

translation metod(  زبان خارجي يادگرفتن يك صيلدر اين روش هدف از تح. است 

در اين روش . )23روله،(منظور خواندن و فهميدن متون آن زبان خارجي است بهزبان

 چگونه بياموزد كهبايست  بلكه مي،الزم نبود كه شاگرد كاربرد زبان بيگانه را فراگيرد

  .)38چستن، (  ترجمه كند خودآثار مولفان بزرگ را به زبان مادري
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هاي جديدتري همچون روش مستقيم  بعدها با ظهور روش ترجمه- روش دستور

)The direct method(زباني - و روش سمعي )Audio-lingual( دور از ها به سال

بيشتر بر نقش ارتباطي زبان هاي جديد روش.)54ژيوار،(  آموزش زبان ماندهاي عرصه

بان آموز به توان يافتن زها معتقد بودند كه دستطرفداران اين روش. كردند ميتاكيد

  . )71خرما، (  ارتباطي، با استفاده از زبان مادري و ترجمه در تناقض است

از جمله اشكاالتي كه به استفاده از زبان مادري و ترجمه در آموزش و فراگيري زبان، 

 بي توجهي به دو مهارت شنيداري و -1: توان به اين موارد اشاره كرداند ميگرفته

 ،  استفاده بيش از حد از زبان مادري-3 به تلفظ درست كلمات  بي توجهي-2گفتار

  -  4 )34: المطيري،(گيردآموز ميطوري كه فرصت استفاده از زبان مقصد را از زبان هب

 امري كه سبب خستگي ؛هاي بلندي قرار دارندفهرستيادگيري كلمات بسياري كه در 

علم محور بودن آموزش، به عبارت  م-alsubahi, 35 (5(شودميآموزنشاطي زبان بيو 

تنها معلم داراي توانايي، دانش و معلومات زباني در محيط آموزشي محسوب «ديگر 

همچنين به علت .... آموزان را بر عهده داردشود كه وظيفه انتقال دانش به زبانمي

آموزان اغلب مد ها و ابتكارات فردي زبانمحوريت معلم در كالس، ساليق، خالقيت

  .)112حقاني، (»گيردر قرار نمينظ

در آموزش زبان خارجي با تمام اشكاالتي كه بر استفاده از زبان مادري و ترجمه 

نظران به بررسي دوباره نقش ترجمه در آموزش  امروزه بسياري از صاحبوارد است،

هاي متعددي درزمينه نقش ترجمه مقاالت و كتاب. اندزبان و تاثيرات مثبت آن پرداخته

از جمله اين . هاي اخير نگاشته شده استر آموزش و يادگيري زبان دوم در سالد

از » هانقش ترجمه در آموزش زبان« »دور الترجمه في تعليم اللغات«  كتاب،هاكتاب

. خانم اليزابت الفو فرانسوي است كه توسط آقاي حميد عواضي به عربي ترجمه شد
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 نقش مثبت ترجمه را در ،اييقات پرسشنامه تحق دادننويسنده در اين كتاب با انجام

  .كندآموزش زبان خارجي بيان مي

 استفاده از ترجمه را در مواردي كه هدف از يادگيري زبان، ،بعضي از متخصصان

گروهي نيز معتقدند كه استفاده از . )40كحيله، ( كنندفقط فهم متون است، توصيه مي

باط با اهل آن زبان ،گفتار، شنيدار و ترجمه در جاهايي كه هدف يادگيري زبان ارت

 با اهداف فراگيري زبان خارجي تناسب ندارد ولي به هرحال استفاده از ،نوشتدار باشد

 معتقدند كه فراگيران اين گروه. هاي مثبتي نيز هستدري داراي جنبهترجمه و زبان ما

 چرا ؛آورندي ميكارگيري زبان مادريشان در امر يادگيري روه به ناچار به بزبان دوم، 

اين . )bouto,32( »كنندكه گفتارهاي زبان دوم به جز از خالل زبان اول معنا پيدا نمي

  زبانهاي مشترك بينگروه همچنين استفاده از ترجمه را براي نشان دادن ويژگي

  .)45كحيله، ( دانندثر ميخارجي و بين زبان مادري مؤ

( وسيله براي فهم بهتر متون.  هدفت نهدر واقع ترجمه در آموزش زبان، وسيله اس

ترجمه . اي باشد هدف باشد كه از نوع ترجمه حرفهتواندترجمه زماني مي. )22الشياب، 

منظور از ترجمه . اندو ترجمه آموزشي تقسيم كرده) ايحرفه(را به دو نوع ترجمه عام

ولي هدف از رود كار ميه اي است كه براي اهدافي همچون اهداف شغلي بعام ترجمه

آموزان ترجمه آموزشي مربوط به دانش. ترجمه آموزشي اهدف آموزشي محض است

نيز بين ترجمه آموزشي و ) ladmiral(الدميرال . )Lederer,29-30(. در مدارس است

 قائل است و معتقد است كه ترجمه آموزشي تنها يك وسيله تفاوتاي ترجمه   حرفه

لكه وسيله در ترجمه آموزشي ترجمه هدف نيست ب. )3طنجو،( براي فهم بهتر زبان است

هاي زباني، ارزش گذاري،  فراگيري زبان، باال بردن آگاهيهدف اين نوع ترجمة. است

-ها و عبارات و تركيبت و جا انداختن آگاهييثبتاطمينان يافتن از فراگيري درست، 

خانم . )17الحمصي، النحاسي ( آموزان استهاي قبلي و مطمئن شدن از درك و فهم دانش

 فرانسه هم معتقد است كه ترجمه )caen ( استاد دانشگاه كان)christine(چرييستين

آموزان گذاري دانشآموزشي يك وسيله آموزشي مناسب است كه مدرس را در ارزش

آموزان با قواعد دستوري زبان  ترجمه سبب تعامل بهتر دانش).2طجو، (كندكمك مي
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حقاني، (شودزباني آنان ميان جديد و در نتيجه افزايش  دانشژگ خارجي، يادگيري وا

آموز همچنين ترجمه تنها براي باال بردن دانش زباني و فهم بيشتر زبان.  )108- 109

ترجمه يك جمله يا يك . شودنيست بلكه سبب باال رفتن اعتماد به نفس فراگير نيز مي

  ).4مبارك،(  وجود آورده بتواند احساس موفقيت را در فراگير تاه ميمتن كو

از آنجا كه هدف از آموزش زبان عربي را در دوره دبيرستان باالبردن درك و فهم 

-توان گفت كه استفاده از ترجمه مياند، ميآموزان از قرآن و متون معرفي كردهدانش

  .تواند سودمند باشد

  

   ترجمه  اهداف كارگاه- 8-2

  :استوان براسترجمه را مياهداف كارگاه

 اهدافي كه -2كند  اهدافي كه استفاده از ترجمه در آموزش زبان دنبال مي-1

هاي عربي   اهدافي كه مؤلفان كتاب-3اند متخصصان از ترجمه آموزشي ذكر كرده

اين هاي خود با نگارندگانهاي راهنماي معلم  و يا در مصاحبهدبيرستان در كتاب

  :قسيم كرداند، به موارد زير تپژوهش، ذكر كرده

آموزان درفهم متون عربي بصورت عام و فهم قرآن ومتون باال بردن قدرت دانش-1

آموزان در ترجمه روان از عربي به  باال بردن قدرت دانش-2ديني به صورت خاص  

نگرش خشك و قواعدمحور (آموزان نسبت به زبان عربي تغيير نگرش دانش-3فارسي 

ري در اين زبان، نگرش سودمند نبودن فراگيري بودن زبان عربي به نگرش متن محو

قواعد صرف و نحوي به نگرش ضرورت و اهميت فراگيري صرف و نحو عربي براي 

 مناسب براي مشاركت دادن هرچه  فراهم كردن زمينه-4) درك، فهم و ترجمه متون

  .هاي كالسي و بيرون كالسيآموزان در فعاليتبيشتر دانش
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هاي ترجمه در رسيدن به اين اهداف را ن موفقيت كارگاهكوشد ميزااين جستار مي

هاي ميزان اهميت و ضرورت كارگاه: همچنين از آنجا كه مواردي همچون. بررسي كند

هاي ترجمه در كسب آموزان، ميزان موفقيت كارگاهترجمه از ديدگاه معلمان و دانش

 موثر هستند، اين موارد آموزان، در تحقق اين موفقيت در اهداف ذكر شدهاستقبال دانش

  .گنجاندرا نيز در بررسي خود مي

 

  ها تحليل و توصيف داده-9

   توصيف جامعه آمار معلمان-1- 9-1

 8بود كه در )  معلم مرد9 معلم زن و 10( معلم 19جامعه آماري معلمان شامل 

  .كردنددبيرستان انتخاب شده تدريس مي

  

   توصيف جامعه دانش آموزان-2- 9-1

-دانش )26481/52 (150آموز كه به عنوان نمونه انتخاب شدند  دانش287وع  از مجم

 150از مجموع . آموز دختر وجود داشته استدانش )73519/47 (137آموز دختر و 

آموز سال دانش /)48 (72آموز سال دوم دبيرستان و دانش/)52( 78آموز دختر، دانش

 نفر رشته رياضي، 19آموز دختر سال دوم،ش نفر دان78از تعداد . اندسوم دبيرستان بوده

-  دانش72از مجموع .  نفر رشته ادبيات و علوم انساني بودند34 نفر رشته تجربي و 25

ه  نفر رشت28 نفر رشته تجربي و 24 نفر رشته رياضي، 20آموز دختر سال سوم نيز 

م دبيرستان نفر سال دو) 3649/50 (69آموز پسر نيز دانش137از مجموع . انساني بودند

آموز پسر سال دوم،  دانش69از مجموع . نفر سال سوم دبيرستان هستند) 635/49(68و 

 68 نفر رشته علوم انساني، و از مجموع 25 نفر رشته تجربي و 23 نفر رشته رياضي،21
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 نفر 24 نفر رشته تجربي و 25آموز رشته رياضي،  دانش19آموز پسر سال سوم، دانش

  .رشته انساني بودند

  آموزان دختر و پسر در سه رشته رياضي، تجربي و انسانيتوزيع جامعه آماري در ميان دانش : 1جدول شماره 

  

  هاي مربوط به معلمان تحليل و توصيف داده- 9-2

به طور متوسط از هر سه جلسه تدريس چه زماني را به تدريس كارگاه ترجمه اختصاص  : 1سؤال 

  ؟دهيدمي

 ميزان وقتي را كه معلمان به تدريس كارگاه ،دهدمي هاي اين سوال نشانتحليل داده

دهند، به ترتيب عبارت ترجمه درهر سه جلسه تدريس به طور متوسط اختصاص مي

 از معلمان 6/31 دقيقه، 15 از معلمان 3/26 دقيقه، 15 از معلمان كمتر از 3/26: است از

 . دقيقه45 از معلمان 8/15 دقيقه و 30

- هاي دبيرستان تا چه اندازه ضروري به نظر مياز نظر شما بخش كارگاه ترجمه در كتاب: 2سوال

  رسد؟

 از معلمان در سطح بااليي بر 7/73دهد كه ال نشان ميهاي تجربي اين سؤداده

 نيز در سطح متوسط به ضرورت وجود 1/21. كنند ترجمه تاكيد ميضرورت كارگاه

 نيز در سطح پايين به اين ضرورت قائل 3/5مه معتقدند، در حالي كه هاي ترجكارگاه

   .هستند

 ميان باالترين سطح و پايين ترين سطح در مورد ضرورت و اهميت  6/52 اختالف 

دهد كه نسبت زيادي از معلمان به  ميبخش كارگاه ترجمه از ديدگاه معلمان، نشان

  دانش آموزان پسر)73519/47 (137                           دانش آموزان دختر) 26481/52 (150                 

  ل دوم نفر سا69   نفر سال سوم68  نفر سال دوم78  نفر سال سوم72

  رياضي  تجربي  انساني  رياضي  تجربي  انساني  رياضي  تجربي  انساني  رياضي  تجربي  انساني

28  24  20  34  25  19  24  25  19  25  23  21  



 12  ..هاي عربيدر كتاب» ترجمهكارگاه«بررسي ميزان موفقيت بخش   

هاي عربي، هاي ديگر كتابن بخشخوبي به ضرورت و اهميت كارگاه ترجمه در بي

  .واقفند

- هاي ضمن خدمتي را براي باال بردن مهارتآيا اداره آموزش و پرورش شهرستان كالس :3سوال 

  هاي معلمان اختصاص داده است؟

ها  از معلمان از تشكيل اين كالس6/15دهد كه هاي تجربي اين سوال نشان ميداده

مان هم بيان كردند كه آموزش و پرورش كالسي را  از معل9/57خبري كردند، اعالم بي

 از معلمان هم بيان كردند كه اختصاص داده 5/10در اين زمينه اختصاص نداده است، 

- ها شركت نكردهبنابرين هيچ كدام از معلمان در اين كالس. انداست ولي شركت نكرده

  .اند

هاي اهنماي معلم، ضرورت كارگاههاي رهاي درسي تا چه اندازه در كتابمؤلفان كتاب: 4سوال 

  اند؟ترجمه را بيان كرده

 از معلمان معتقدند كه 3/26دهد كه ال نشان ميه دست آمده از اين سؤهاي بداده

هاي راهنماي معلم بيان هاي ترجمه در سطح بااليي در كتابضرورت و اهميت كارگاه

ح متوسطي به آن  از معلمان هم معتقدند كه اين ضرورت در سط4/47شده است، 

 از معلمان هم معتقدند كه بيان اهميت و 1/21پرداخته شده است، در حالي كه 

  .هاي ترجمه در سطح پاييني بوده استضرورت كارگاه

 و پايين ترين 3/26 بين باالترين سطح 2/5، اختالف 4هاي سوال درتحليل داده

هاي درسي تقريبا فان كتابنشان از اين دارد كه از نظر بيشتر معلمان، مؤل، 1/21سطح

  . اندهاي ترجمه را براي معلمان بيان كردهضرورت و اهميت كارگاه

  اند؟هاي ترجمه تا چه اندازه موفق بودهاالت زير كارگاهبا توجه به سؤ: 5سوال

  اند؟آموزان برخوردار بودههاي ترجمه تاچه حد از استقبال دانشكارگاه :أ

آموزان را از قرآن و متون ديني اند درك و فهم دانش اندازه توانستههاي ترجمه تا چهكارگاه :ب

  افزايش دهند؟
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غير (آموزان را از ديگرمتون عربياند درك و فهم دانشهاي ترجمه تاچه اندازه توانستهكارگاه:ج

  افزايش دهند؟) ديني

جمه روان از عربي به آموزان را در تراند توان دانشهاي ترجمه تا چه اندازه توانستهكارگاه :د

  فارسي، تقويت كنند؟

اند نگرش ضرورت و اهميت فراگيري قواعد صرفي و هاي ترجمه تا چه اندازه توانستهكارگاه :- ه

آموزان بوجود بياورند و يا تقويت نحوي زبان عربي را براي درك، فهم و ترجمه متون، در دانش

  كنند ؟

ند نگرش خشك و قواعد محور بودن زبان عربي  را به اهاي ترجمه تا چه حد توانستهكارگاه: و

  آموزان تغيير دهند؟نگرش متن محوري در نزد دانش
  

 هاي ترجمه از ديدگاه معلمانفراواني نسبي سنجه هاي مربوط به ميزان موفقيت كارگاه:   2جدول شمار

    كل  پايين  متوسط  باال

  درصد  فراواني   ددرص  فراواني  درصد  فراواني   درصد   فراواني  معرف ها

 استقبال دانش آموزان -1

  از كارگاه هاي ترجمه

13  4/68  3  8/15  3  8/15  19  100  

 باال بردن درك و فهم -2

آموزان از قرآن و دانش

  ديگر متون ديني

10  6/52  5  3/26  4  1/21  19  100  

 باال بردن فهم و درك -3

آموزان از ديگر دانش

  )غير ديني(متون

13  4/68  6  6/31  0  0  19  100  

-  باال بردن توان دانش-4

آموزان در ترجمه روان از 

  .عربي به فارسي

12  2/63  4  1/21  3  8/15  19  100  

 ايجاد و يا بهبود -5

نگرش ضرورت واهميت 

فراگيري قواعد صرفي و 

نحوي زبان عربي براي 

  .ترجمه و فهم متون

14  7/73  3  

  

8/15  2  5/10  19  100  

 تغيير نگرش خشك و -6

حور بودن زبان قواعد م

عربي به نگرش متن 

  محوري

14  7/73  4  1/21  1  3/5  19  100  
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 61/66دهد   نشان مي5الهاي شش گفتار سؤده از مجموع دادهدست آمه ج بتحليل نتاي

اند در سطح بااليي موفقيت كسب هاي ترجمه توانستهاز معلمان معتقدند كه كارگاه

-گاهر در سطح پايين معتقدند كه كا41/11 از معلمان در سطح متوسط و 95/21. كنند

  .اندهاي ترجمه موفق بوده

هاي  ميان باالترين سطح و پايين ترين سطح نشان از آن دارد كه كارگاه2/55اختالف 

  .اندترجمه از ديدگاه  اكثريت معلمان در دستيابي به اهداف خود موفق بوده

 هاي ترجمه از نظر معلمانگاهميزان موفقيت كار نسبي فراواني توزيع:  3جدول شماره

  

  هاي مربوط به دانش آموزان تحليل و توصيف داده-9-3

، به طور متوسط چند دقيقه را به تدريس كارگاه معلمان شما از هر سه جلسه تدريس :1سوال

  دهند؟ترجمه اختصاص مي

آموزان معتقدند كه  از دانش5/26دهد  ميال نشانه دست آمده از اين سؤهاي بداده

. اندهاي ترجمه پرداخته دقيقه از هر سه جلسه به تدريس كارگاه15معلمانشان كمتر از 

 از آنها 1/11 دقيقه، 30آموزان آن را   از دانش9/28دقيقه، 15 هم اين اين زمان را 3/29

  .دانند دقيقه مي45 از آنها بيشتر از 8/3 دقيقه و 45

  مند هستيد؟هاي زير عالقهشما تا چه اندازه به هركدام از بخش:2ل سوا

  .بخش متن هر درس: أ

  .بخش قواعد هر درس: ب

                                           . ترجمه هردرسبخش كارگاه :ج

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  41/11 95/21 61/66 

هاي ترجمه در ميزان موفقيت كارگاه

  دستيابي به اهداف خود از نظر معلمان
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نمودار شماره1: ميزان عالقه دانش آموزان به هركدام از بخش هاي درس
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آموزان به بخش متن هر  از دانش7/54دهد ميآمده از گفتار اول نشاندسته هاي بداده

 از 8/9آموزان در سطح متوسط و  از دانش5/35. مند هستندس در سطح بااليي عالقهدر

  .گرايش دارندآموزان در سطح پاييني به اين بخشدانش

ترين سطح را بين باالترين سطح و پايين 9/44ال اختالف هاي اين سؤتحليل داه

زان به بخش متن هر آمودهد بيشتر دانشاين اختالف به خوبي نشان مي. مي دهدنشان

  .درس عالقه قابل توجهي دارند

آموزان به بخش قواعد هر درس در سطح بااليي  از دانش7/24در گفتار دوم، 

 در سطح پاييني به اين 8/32آموزان در سطح متوسط و  از دانش5/42مندند، عالقه

  .مندندبخش عالقه

عالقگي بيشتر دهنده بي ميان باالترين سطح و پايين ترين سطح نشان1/8اختالف 

  .آموزان مورد نظر به بخش قواعد هر درس استدانش

 در 9/19 در سطح متوسط، 9/36آموزان در سطح باال،  از دانش2/43در گفتار سوم 

  .سطح پايين به بخش كارگاه ترجمه در هر درس عالقه دارند

اً باالي  نسبت از عالقه ترين سطح، حاليترين سطح و پايين ميان باال3/23اختالف 

  .  بخش كارگاه ترجمه در هر درس است بهآموزاندانش
با توجه به سؤاالت زير معلمان شما تا چه اندازه در توجيه ضرورت و اهميت بخش  :3سوال

  اند؟هاي ترجمه براي شما  كوشيدهكارگاه

ون عربي افزايش هاي ترجمه فهم شما را از متمعلمان شما تا چه اندازه اين نكته را كه كارگاه: أ

  اند؟دهند، براي شما بيان كردهمي
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هاي ترجمه اصول و قواعد ترجمه روان از معلمان شما تا چه اندازه اين نكته را كه كارگاه:: ب

  اند؟دهند، براي شما بيان كردهعربي به فارسي را به شما آموزش مي

-هاي ترجمه براي دانشداف و فوايد كارگاههاي مربوط به ميزان بيان اهفراواني نسبي سنجه:  4جدول شماره

  .آموزان از سوي معلمان

   كل پايين متوسط باال

 درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني معرف ها

ميزان بيان اين نكته كه  -1

- كارگاه ترجمه فهم دانش

آموزان را از متون عربي 

 .دهدافزايش مي

179 4/62 65 6/22 43 0/15 287 100 

 ميزان بيان اين نكته كه -2

كارگاه ترجمه اصول و 

قواعد ترجمه روان از 

عربي به فارسي را به 

 .دهدآموزان ياد ميدانش

145 5/50 89 0/31 53 5/18 287 100 

- از دانش45/56دهد  نشان مي3ال ه دست آمده از دو گفتار سؤهاي بنتيجه تحليل داده

 از آنها هم در 75/16آموزان در سطح متوسط و  از دانش8/26آموزان در سطح باال، 

هاي ترجمه را براي آنان بيان سطح پايين معتقدند معلمانشان ضرورت و اهميت كارگاه

ترين سطح نشان از آن دارد كه از  ميان باالترين سطح و پايين7/39اختالف . اندكرده

هاي ترجمه را ضرورت كارگاهآموزان معلمان به خوبي اهميت و نظر  اكثريت دانش

   .اندبراي آنان بيان كرده

آموزان از هاي ترجمه براي دانشميزان بيان اهميت و ضرورت كارگاه نسبي فراواني توزيع:  5جدول شماره

 سوي معلمان

هاي ترجمه تا چه اندازه درك و فهم شما را از متون عربي االت زير كارگاهبا توجه به سؤ :4ال سؤ

  افزوده اند؟

  ايد؟ هاي ترجمه فراگرفتهشما تا چه اندازه لغات و اصطالحات جديدي را در كارگاه :أ

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  75/16 8/26 45/56 

-  ميزان بيان اهميت و ضرورت كارگاه

آموزان از سوي نشهاي ترجمه براي دا

  معلمان



 17  ..هاي عربيدر كتاب» ترجمهكارگاه«بررسي ميزان موفقيت بخش   

  اند؟اندازه در باال بردن فهم شما از قرآن موثر بودههاي ترجمه تا چه كارگاه :ب

- هاي ترجمه در باال بردن فهم دانشهاي مربوط به ميزان موفقيت كارگاه  فراواني نسبي سنجه:6جدول شماره

  .آموزان از متون عربي و ترجمه روان از عربي به فارسي

   كل پايين متوسط باال

 درصد فراواني  درصد فراواني ددرص فراواني  درصد  فراواني معرف ها

ميزان فراگرفتن لغات و  -1

اصطالحات جديد در 

 .هاي ترجمهكارگاه

151 6/52 110 3/38 26 1/9 287 100 

 ميزان موثر بودن -2

هاي ترجمه در باال كارگاه

آموزان از بردن فهم دانش

 قرآن

142 5/49 114 7/39 31 8/10 287 100 

هاي ترجمه در ال، ميزان موفقيت كارگاه دو گفتار اين سؤمجموع نتايج بدست آمده از

. دهدآموزان را نشان ميآموزان از متون عربي از نظردانشباال بردن فهم و درك دانش

هاي ترجمه را درسطح بااليي در باال بردن درك و آموزان كارگاه از دانش05/51

 نيز در 0/39.دانند ميوثر عربي به فارسي مفهمشان از متون عربي و قدرت ترجمه از

 ميان 1/41اختالف. دانند نيز اين امر را در سطح پايين مي95/10سطح متوسط و 

 در باالبردن درك و هاي ترجمه را، موفقيت كارگاهترين سطحباالترين سطح و پايين

  .دهدآموزان نشان ميآموزان از متون عربي، از نظر دانشفهم دانش

آموزان از هاي ترجمه در باالبردن درك و فهم دانشميزان موفقيت كارگاه نسبي راوانيف توزيع  :7جدول شماره

 .متون عربي 

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  95/10 0/39 50/51 

هاي ترجمه در  ميزان موفقيت كارگاه

آموزان از باالبردن درك و فهم دانش

  متون عربي 
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هاي ترجمه تا چه اندازه در باال بردن توان شما در ترجمه روان از عربي به فارسي كارگاه: 5سوال 

  اند؟موفق بوده

آموزان در سطح باال  از دانش6/45دهد كه ال نشان ميهاي تجربي اين سؤدهدا

هاي ترجمه در باال بردن قدرت آنها در ترجمه از عربي به فارسي معتقدند كه كارگاه

  . در سطح پايين معتقد به اين امر هستند5/10 در سطح متوسط و 9/43. اندموفق بوده

آموزان، از نظر بيشتر دانش دهدمي  نشان ميان سطح باال و سطح پايين1/35اختالف 

 كارگاه ترجمه در باال بردن قدرتشان  در ترجمه روان از عربي به فارسي موفق بوده

            .      است

هاي ترجمه را در تغيير نگرش خود نسبت االت زير ميزان موفقيت كارگاهؤبا توجه به س :6السؤ

  به  زبان عربي بيان كنيد؟

اند نگرش شما را نسبت به اينكه زبان عربي زباني خشك هاي ترجمه تا چه اندازه توانستهكارگاه: أ

  و قواعد محور است به نگرش متن محوري، تغيير دهند؟

اند نگرش ضرورت و اهميت يادگيري صرف و نحو اندازه توانستههاي ترجمه تا چه كارگاه :ب

  عربي براي درك، فهم و ترجمه متون، را در شما ايجاد كنند و يا باال ببرند؟

- هاي ترجمه در تغيير نگرش دانشهاي مربوط به ميزان موفقيت كارگاهفراواني نسبي سنجه:  8جدول شماره

  .آموزان نسبت به زبان عربي

   كل پايين متوسط باال

 درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني معرف ها

 نگرش خشك و -1

قواعد محوري به متن 

 محوري

139 4/48 98 1/34 50 4/17 287 100 

ضرورت فراگيري  -2

صرف و نحو عربي براي 

فهم متون عربي و ترجمه 

  اين متون

135 0/47 108 6/37 44 3/15 287 100 

هاي ترجمه را در تغيير نگرش ال، ميزان موفقيت كارگاهجموع نتايج گفتارهاي اين سؤم

هاي بدست آمده از اين دوسوال داده. دهدآموزان نسبت به زبان عربي،  نشان ميدانش
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آموزان در سطح  از دانش85/35آموزان در سطح باال،  از دانش7/44دهد نشان مي

هاي ترجمه در تغيير  پايين، معتقدند كه كارگاه از آنها در سطح35/16متوسط و 

 ميان سطح باال و سطح 35/28اختالف . اندنگرششان نسبت به زبان عربي موثر بوده

هاي ترجمه در تغيير آموزان كارگاهدهنده اين است كه از نظر اكثريت دانشپايين نشان

  .اندنگرششان نسبت به زبان عربي موفق بوده
آموزان نسبت به هاي ترجمه در تغيير نگرش دانشميزان موفقيت كارگاه نسبي فراواني زيعتو:  9جدول شماره

 .زبان عربي

  

هاي ترجمه ه سؤاالت زير معلمان شما تا چه اندازه شما را در انجام كارگاهبا توجه ب :7السؤ

  دهند؟مشاركت مي

  دهند؟هاي كالسي شركت ميترجمه شما را در بحثمعلمان شما تا چه اندازه در تدريس كارگاه: أ

  كنند؟هاي ترجمه در خانه تشويق ميمعلمان تا چه اندازه شما را به مطالعه كارگاه :ب

آموزان از سوي معلمان، در انجام هاي مربوط به ميزان شركت دادن دانشفراواني نسبي سنجه:  10ل شمارهجدو

  .هاي ترجمهكارگاه

   كل پايين متوسط باال

 درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني  درصد  فراواني معرف ها

- شركت دادن دانش -1

آموزان از سوي معلمان، 

در كالسيهايدر بحث

 تدريس كارگاه ترجمه

133 3/46 95 1/33 59 6/20 287 100 

آموزان  تشويق دانش-2

از سوي معلمان براي 

هاي ترجمه مطالعه كارگاه

 در خانه

81 2/28 107 3/37 96 4/33 287 100 

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  35/16 85/35 7/44 

هاي ترجمه در ميزان موفقيت كارگاه

آموزان نسبت به زبان تغيير نگرش دانش

  .عربي
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- از دانش7/35دهد كه ال، نشان ميدر مجموع نتايج به دست آمده از دو گفتار اين سؤ

هاي ترجمه ه معلمانشان در سطح  بااليي آنها را در انجام كارگاهآموزان معتقدند ك

 از آنها هم در سطح پايين به 0/27 از آنها در سطح متوسط و 3/35. اندمشاركت داده

دهد، ترين سطح نشان مي ميان باالترين سطح و پايين7/8اختالف . اين امر معتقد هستند

  .دهندهاي ترجمه مشاركت ميارگاهآموزان را در انجام كمعلمان تقريبادانش

 هاي ترجمهآموزان در انجام كارگاهميزان مشاركت دادن دانش نسبي فراواني توزيع  :11جدول شماره

، ميزان موفقيت 4،5،6،7هاي الهاي سؤه دست آمده از تحليل دادهج بر مجموع نتايد

. دهدآموزان را نشان ميهاي ترجمه در دستيابي به اهداف خود از نظر دانشكارگاه

 از 51/35آموزان در سطح باال،  از دانش26/44دهد كه تحليل كلي اين نتائج نشان مي

 آنها در سطح پايين معتقد بودندكه بخش كارگاه ترجمه  از9/31آنها در سطح متوسط و 

ترين سطح  ميان باالترين سطح و پايين39/12اختالف . در اهداف خود موفق بوده است

  .آموزان داردنشان از موفقيت بخش كارگاه ترجمه از نظر بيشتردانش

 آموزانظر دانشهاي ترجمه از نميزان موفقيت كارگاه نسبي فراواني توزيع:  12جدول شماره

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  27 3/35 7/35 

آموزان از ميزان مشاركت دادن دانش

  .هاي ترجمهسوي معلمان در كارگاه

  كل

  )درصد(

  پايين

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  9/31 3/35 7/35 

هاي ترجمه در ميزان موفقيت كارگاه

- دستيابي به اهداف خود از نظر دانش

  اموزان
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- هاي بدست آمده از معلمان و دانشبررسي نتايج توصيف و تحليل داده -10

  آموزان

هاي  معلمان هماهنگ با نتيجه داده1ال ست آمده از سؤه دهاي بنتيجه تحليل داده

 نا از آن6/52هاي معلمان براساس داده. آموزان استدانش1ه دست آمده از سؤال ب

آموزان  از دانش8/55. دهندترجمه اختصاص ميدقيقه به تدريس بخش كارگاه30زير

براساس  .دهنددقيقه به اين بخش اختصاص مي30هم ذكر كردند كه معلمانشان زير 

اند، هاي درسي عربي دبيرستان انجام داده كتابهايي كه نگارندگان با مؤلفانمصاحبه

جلسه   ترجمه در هر سهميزان زمان مناسب و متوسط براي تدريس بخش كارگاه

  . دقيقه برآورد شده است30تدريس كه متوسط زمان تدريس يك درس است، حدود 

 در مقابل نيم كمتري .كنندمعلمان اين زمان را رعايت نمي براين اساس بيش از نيمي از

از معلمان ذكر كردند كه ) 7/73(همچنين نسبت بااليي.  به اين زمان پايبند هستنداناز آن

در عين حال . )معلمان2سؤال  (انداهميت و ضرورت بخش كارگاه ترجمه را درك كرده

اي ضمن خدمت آموزش و پرورش ه در كالسناآنمعلمان ذكر كردند كه هيچ كدام از 

 شركت را  برگزار سبت بااليي از معلمان علت عدم ن. )معلمان3سؤال  (اندنكردهشركت

 درسي هايبابيشتر معلمان ذكر كردند كه مؤلفان كت. ها بيان كردندنشدن اين كالس

شريح هاي ترجمه را تهاي راهنماي معلم ضرورت و اهميت كارگاهعربي، در كتاب

توان نتيجه گرفت كه از يك طرف تاكيد نسبت باالي ج مياز مجموع اين نتاي. اندكرده

 از اهميت اين بخش نا نشان از درك آنهاي ترجمهمعلمان بر ضرورت و اهميت كارگاه

 فقط زمان مناسبي را براي تديس اين بخش نا از آناز سوي ديگر نسبت پاييني. دارد

هاي ضمن خدمت از سوي زار نشدن كالسرسد برگبه نظر مي. دهنداختصاص مي

 از يك سو و تشريح نكردن زمان مناسب براي  شهرستان،آموزش و پرورشاداره 

هاي در كتاب، تدريس اين بخش عالوه بر تشريح ضرورت و اهميت اين بخش
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اطالعي معلمان از زمان مناسب توان از عوامل بيراهنماي معلم از سوي ديگر، را مي

  .ن بخش دانستبراي تدريس اي

به ترتيب به دو آموزان نشان داد كه دانشآموزان  دانش2سؤال هاي تحليل يافته

آموزان بيشتر دانش. ترجمه در هر درس عالقه دارندبخش متن هر درس و بخش كارگاه

اين امر بر ضرورت توجه به . اي نشان ندادندهم به بخش قواعد هر درس عالقه

  . كندآموزان تاكيد ميحور مورد عالقه دانشمحوريت متن به عنوان يك م

هاي ترجمه را از نظر  معلمان، موفقيت كارگاه5اله دست آمده از تحليل سؤج بنتاي

آموزان از متون عربي،  باالبردن فهم دانش همچونموارديدر نسبت بااليي از معلمان 

 بت به زبان عربي نسناتغيير نگرش آنقدرت ترجمه روان از عربي به فارسي، باال بردن 

  .دهدنشان مي

آموزان هم اين موفقيت را در ابعاد دانش 4،5،6،7هاي ال نتايج بدست آمده از سؤ

هاي ترجمه را در كارگاه 4آموزان در سؤال نسبت بيشتر دانش. كندگوناگون آن تاييد مي

بيشتر  نيز نسبت 5در سؤال . اندداستهباال بردن فهم و دركشان از متون عربي موفق 

موفقيت بخش كارگاه ترجمه در باال بردن توانشان در ترجمه آموزان معتقد به دانش

آموزان معتقدند كه نسبت باالي دانش 6در سؤال . روان از عربي به فارسي هستند

ال نيز اين سؤ .اندهاي ترجمه در تغيير نگرششان نسبت به زبان عربي موفق بودهكارگاه

آموزان به متن بيشتر از قواعد عالقه كه نشان داد دانشآموزان دانش 2ال  با سؤهمانند

يكي از مسائلي كه . كنددهند، بر ضرورت توجه به محوريت متن تاكيد مينشان مي

عالقگي فراگيران به آموزش زبان عربي در ايران را با مشكالت زيادي روبروكرده و بي

 اين زبان در مدارس و اين زبان را سبب شده است، قواعد محور بودن آموزش

هاي هايي بسياري در حوزه آموزش زباناين درحالي است كه پژوهش. ها استدانشگاه

آموزان و تغيير خارجي، توجه به محوريت متن را از عوامل مهم ايجاد انگيزه در زبان

، متخصصان امر آموزش زبان. اندنگرش منفي آنها نسبت به زبان مقصد معرفي كرده
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هاي مفيد در ي از روشمحوريت متن را حتي در تدريس قواعد صرفي و نحوتوجه به 

  ).136: 1986الركابي، (دانندميآموزش زبان 

- آموزان معتقدند كه معلمانشان در انجام كارگاهنسبت بيشتر دانش هم 7 در سؤال 

  .اندهاي ترجمه آنها را شركت داده

جمه را از نظر بيشتر معلمان و تردست آمده اگرچه موفقيت بخش كارگاهه ج بنتاي

آموزان كه نسبت تأييد دست آمده از دانشه ج بدهد، ولي نتاي ميآموزان نشاندانش

بيشتر است، ) 9/31(ناز نسبت مخالفا) 8/3(نها چند واحددر آن، ت) 7/35(كنندگان

آموزش و پرورش و سازمان اداره ضرورت توجه بيشتري را، از سوي مراكزي همچون 

كارگاه ترجمه، هاي درسي براي توجيه و تبيين ضرورت و اهميت بخشتابتأليف ك

  .طلبدهاي تدريس آن و ساعات مناسب براي تدريس اين بخش، ميروش

  

  ج نتاي-11

  :دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه ج بهنتاي

 دقيقه به تدريس بخش 30كمتر از جامعه آماري، حدود نيم بيشتري از معلمان  -1

  .دهنداه ترجمه اختصاص ميكارگ

ترجمه را به خوبي درك آموزان ضرورت بخش كارگاه بيشتر معلمان و دانش-2

  .اندكرده

- از  يك سو توانستههاي ترجمه آموزان، كارگاهاز نظر نسبت بيشتر معلمان و دانش -3

ن را آموزان را از متون عربي باال ببرند و از سوي ديگر قدرت آنادانشاند درك و فهم 

  .در ترجمه روان از عربي به فارسي افزايش دهند
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خشك و قواعد محور بودن زبان عربي را اند نگرش ها همچنين توانسته اين كارگاه -4

و نگرش سودمند نبودن قواعد صرفي و نحوي را به نگرش به نگرش متن محوري، 

  .ير دهندواعد براي درك، فهم و ترجمه متون تغيضرورت و اهميت يادگيري اين ق

-هاي ترجمه در فراهم كردن فرصتي براي مشاركت بيشتر دانش همچنين كارگاه -5

  .اندهاي كالسي و بيرون كالسي موفق بودهآموزان در فعاليت

  

  كارها راه-12

ن اختصاص دهد هاي ضمن خدمت براي معلماآموزش و پرورش بايد كالس -1

 و زمان مناسب براي هاي تدريس هر بخش از درس شيوههاو در اين كالس

  .ها را براي معلمان تشريح كندتدريس اين بخش

مؤلفان كتب درسي عربي بايد زمان مناسب را براي هر بخش از درس در  -2

 .هاي راهنماي معلم بيان كنندكتاب

هايي همچون كارگاه ترجمه تا حدود زيادي سبب  از آنجا كه وجود بخش -3

شك و قواعد محور بودن زبان عربي، آموزان نسبت به ختغيير ديدگاه   دانش

هاي مشابه توانند با افزودن بخشهاي درسي عربي ميشده است، مؤلفان كتاب

 هرچه  بيشتر اين نگرش منفي را ،دهدكه متن را محوريت آموزش قرار مي

 .تغيير دهند

هايي كه در حوزه رشته زبان و ادبيات عربي انجام بيشتر تحقيقات و پژوهش -4

بخش آموزش اين رشته نيز . بوط به بخش ادبيات اين رشته استشود، مرمي

  .نيازمند توجه استادان و دانشجويان است

هاي سازمان تاليف كتابشايسته است بين مراكزي همچون بخش عربي  -5

 مراكز دانشگاهي پلي ارتباطي برقرار شود تا از يك طرف مؤلفان درسي و
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ي استادان و دانشجويان هاهاي درسي عربي از نظريات و پژوهشكتاب

-كنند و از طرف ديگر مراكز دانشگاهي از تجربيات عملي مؤلفان كتاباستفاده

 .هاي درسي سود برند

تواند با همكاري نهادهايي همچون انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مي -6

هاي درسي عربي، ها و سازمان تاليف كتابهاي عربي در كليه دانشگاه گروه

 و چه قبل هشي را در زمينه آموزش زبان عربي چه در دانشگاههاي پژوطرح

هايي از ها به گروهريزي كند و با واگذار كردن اين طرحاز دانشگاه  طرح

دست آمده آنها ه ج ب كمتر و از نتايها را عملي اين طرح،استادان و دانشجويان

انشگاه هاي دهاي قبل از دانشگاه و دورهدر آموزش زبان عربي در دوره

  .استفاده شود
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