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های واکاوی علل ضعف دانشجویان رشته عربی در مهارت 

 های زبانیمدرسان مهارت نظر ازشنیداری و گفتاری 
های سراسری شهر تهران()مطالعه موردی دانشگاه    
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تهران علوم انسانی،ادبیات و دانشکده  دانشگاه خوارزمی، بان و ادبیات عربیاستاد گروه ز  

علوم انسانی، تهران و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، دانشکده اتادبی و زبان گروه ردانشیا  

 امام صادق پردیس خواهران، تهراندانشگاه  عربی ادبیات و زبان گروه استادیار

 تهران علوم انسانی،ادبیات و دانشکده  خوارزمی، دانشگاه خارجی های زبان گروه اریاستاد

 انتهر ی،علوم انسان ادبیات و ، دانشکدهات عربی دانشگاه خوارزمیگروه زبان وادبی دکترادوره پساپژوهشگر

 06/06/1400: پذیرشتاریخ  31/06/1399 :دریافتتاریخ 

 چکیده
بان، ز آموزش مشهور های، در همه روششودهای آموزش زبان محسوب میمدرس  یکی از رکن      

 بهبود بررسی نقش استاد جهت باهدفبه نقش و وظیفه مدرس توجه شده است. پژوهش حاضر 

 ارهایی جهتراهک ارائه عربی در مهارت شنیداری و گفتاری و ادبیات و زبان رشته دانشجویان وضعیت

بزار رنظر دارد با استفاده از اپژوهش د پذیرد؛ همچنین اینمی انجام این دو مهارت سطح بردن باال

ؤاالت سپاسخی برای  ATLAS tiسنج کیفی افزارنرمساختارمند با استادان و به کمک نیمه مصاحبه

انگیزگی دانشجویان، عدم وجود دهد عواملی مانند بیی بیابد. نتایج پژوهش نشان میموردبررس

ایر دروس و به این دو مهارت بین س شدهدادههای درسی مناسب، محدود بودن ساعات اختصاص کتاب

ان در دالیل ضعف دانشجوی ازجملهعدم مهارت برخی اساتید در تدریس کاربردی این دو مهارت، 

شجویان ی دانمهارت شنیداری و گفتاری برشمرده شدند، استادان برای بهبود مهارت گفتاری و شنیدار

های آموزشی کاربردی، ، طراحی جزوهزه برای دانشجویاناند مانند ایجاد انگیکارهایی ارائه دادهراه

 ی خارج از فضای دانشگاه. آموزمهارتهای استفاده از کالس

 .آموزش زبان عربی، مهارت شنیداری، مهارت گفتاری: هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
تدریس کارآمد به  در روند یادگیری و آموزش زبان دوم/ خارجی مدرس، کتاب و روش

کنند تا بهتر و آسانتر بیاموزد. در نظام آموزشی، نقش مدرس ارتباط ک میآموزکمزبان

عنوان منبعی از آموزی به معلم بههای زبانآموز دارد. برخی از روشتنگاتنگی با عملکرد زبان

آموز گر الگوی یادگیری زباندانش وابسته هستند و برخی دیگر، معلم را، راهنما و تسهیل

های درسی اساس محتوایی هستند که (؛ از طرفی کتاب57: 1396و راجرز دانند )ریچاردز می

توانند بر چگونگی یادگیری زبان تأثیر بسزایی داشته قرار است به فراگیر ارائه شود و می

باشند؛ نقش مدرس در انتخاب کتاب و چگونگی ارائه آن به فراگیران نیز  قابل مالحظه 

های دوم/ خارجی وجود دارد و هرکدام مؤلفهچندین روش مشهور آموزش زبان است. 

های تدریس، مدرس نقش پررنگی دارد، چنان که مالحظه خاصی دارند اما در تمام روش

عنوان رابط بین سایر های آموزش زبان است بلکه بهشود مدرس نه تنها یکی از رکنمی

جریان د. زیرا در شوارکان آموزش) کتاب، روش تدریس و فراگیر(  نیز به او نگریسته می

دهی مطالب درسی و چگونگی ارائه مطالب، برعهدة مدرس است و آموزش زبان، سازمان

ریزی تحصیلی بر اقدامات مدرس استوار است.  نگارندگان معتقدند میزان کارایی هر برنامه

ر ترین مهارت، کاعنوان مهمهای زبانی باهم مرتبط هستند و جدا کردن مهارتی بهتمام مهارت

 -کارگیری آن در برقراری ارتباط کالمیمنظور بهاما تقویت مهارت گفتاری به؛ علمی نیست

شفاهی با گویندگان بومِی زبان مقصد، یکی از مسائل آموزش و یادگیری زبان محسوب 

مهارت در یادگیری  ترین. برخی معتقدند توانایی شنیداری مهم(79: 1390)رحیمی، شود می

ها را گیرد و روند یادگیری دیگر مهارتقرار می مورداستفادهزندگی بیشتر  زبان است زیرا در

 ضعف علل بررسی پژوهش این هدفرو ازاین(، Rost, 2001) :84بخشد نیز تسریع می

این  وضعیت بهبود جهت استاد وبررسی کارکردهای دانشجویان گفتاری و شنیداری مهارت

 هاییحلراه ارائه به منجر تا است عربی زبان آزمایشگاه و وشنودگفت در درس مهارتدو 
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 نظر در ؛ همچنین این مقالهشود دانشجویان شنیداری و گفتاری مهارت سطح رفتن باال برای

 :بیابد زیر سؤاالت برای پاسخی دارد

هارت مدر  انیضعف دانشجو لیدل ،وشنودگفت و شگاهیازنظر مدرسان درس آزما -

 ؟ستیچ یو گفتار یداریشن

ئه ارا نهایی برای بهتر شدن مهارت گفتاری و شنیداری دانشجویاچه راهکار مدرسان -

 دهند؟یم

تواند راهکاری عملی کی از دالیل ضرورت انجام پژوهش حاضر این است که نتایج آن میی

 زبان عربی اساتید و دانشجویان باشد. آموزیجهت حل مشکل مهارت

 درس درسانم نظرات گیرد،می قرار یررسموردب شنیداری و گفتاری مهارت نوشتار این در

 مهارت در دانشجویان موفقیت عدم دالیل خصوص در را زبان آزمایشگاه ووشنود گفت

 ATLAS TIکیفی سنج  افزارنرمو به کمک  آوریگفتاری به کمک مصاحبه جمع و شنیداری

 دانشجویان داریشنی و گفتاری مهارت سطح بهبود جهت مدرسان هایحلراه شود وتحلیل می

 .شودداده می شرح

 پیشینه پژوهش -2
های زبانی در حوزه آموزش زبان عربی و راهکارهای پیشرفت فراگیران در مهارت

هد هایی صورت گرفته است؛ همانگونه  که  از بررسی پیشینه پژوهش مشاهده خواپژوهش

 اند شد، با مطالعاتی که نگارندگان انجام داده

 

ی رت گفتارمهامیدانی و کیفی به بررسی علل ضعف دانشجویان در دو  طورپژوهشی که به به

ی با ترکیدنزهایی که ارتباط و شنیداری پرداخته باشد، یافت نشد؛ در ادامه برخی از پژوهش

 شوند.نوشتار حاضر دارند ارائه می

غة العربیة أسباب عدم اهتمام طلبة المدارس الثانویة بدروس الل».ش( در مقاله ه 1398نامداری )

به دنبال کشف عوامل عدم توجه « من وجهة نظر طالبات و معلمی مدینة جیالن الغربیة

دبیر به  35آموز و دانش 130آموزان مقطع دبیرستان شهر گیالن غرب به درس عربی بود، دانش

توجهی پرسشنامه این پژوهش پاسخ دادند، نتایج پژوهش نشان داد یکی از دالیل بی
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آموزان ارتباط به درس عربی این است که موضوع درس با مقتضیات زندگی دانش آموزاندانش

ها مشخص نشده چرا باید عربی بیاموزند! دبیران بیشتر به دستور زبان عربی ندارد و برای آن

 پردازند.مکالمه نمی مهارتکنند و به آموزش توجه می

های تدریس درس آزمایشگاه روش شناسیآسیب».ش( در مقاله ه 1395و همکاران ) زادهیمتق

های تدریس به بررسی روش« استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی ازنظرزبان 

مه عالهای عربی در دانشگاه اتیو ادبدرس آزمایشگاه زبان در مقطع کارشناسی رشته زبان 

دریس ن داد در تهای پژوهش نشایی، شهید بهشتی، تهران و خوارزمی پرداختند، یافتهطباطبا

ریزان آموزشی محقق شده است. مشکالتی برنامه موردنظردرس آزمایشگاه زبان، اهداف 

ه های سنتی تدریس، عدم تنوع موضوعات و خأل تجهیزات و امکانات آموزشی بروش ازجمله

 خورد.چشم نمی

 مستوی یعل العربیة المحادثة مهارة»در رساله دکتری با عنوان ( شهـ. 1394نژاد ) یمحسن

 نموذجأ تقدیم و دراسة) شهـ. 1390 الی.ش هـ 1360 السنوات خالل ایران فی البکالوریوس

 زبان ندانشجویا زبانی ضعف تشخیص به دنبال «التواصلی التعلیم منهج أساس علی متکافیء

 بود. عربی زبان شآموز آکادمیک هایکتاب نقد برای الزم معیارهای ترینمهم تعیین و عربی

 نیدن،ش کردن، صحبت هایمهارت در ترتیب به زبانی نارسایی میزان پژوهش نشان داد نتایج

 یکآکادم محتوای و تدریس شیوهای یریکارگبه بین و است مشهود نوشتن و خواندن

 هایمهارت رد دانشجویان سطح بهبودی و ارتباطی هایشیوه یریکارگبه و درسی هایکتاب

 .دارد وجود یمیرابطة مستق کی زبانی

 زهیانگگیری و افزایش نقش مدرس در شکل».ش( در مقاله هـ 1391و رهبری ) بابازاده

فش در نظام به نقش مدرس زبان روسی و وظای« زبان خارجی عنوانبهفراگیری زبان روسی 

 اربه شمترین وظیفه گرایشی مدرس زبان را مهم–اند. وظیفة انگیزشیآموزشی پرداخته

درس موسط تکه به عملیاتی کردن مسئله انگیزش  شنهادشدهیپ ه راهکارهاییآورند. در مقالمی

 کند.کمک می

تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته » .ش( در مقالههـ 1389و همکاران )زاده یمتق

علل ضعف « زبان و ادبیات عربی در مهارت زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته

ها نشان داد: عوامل ضعف دانشجویان در اند، یافتههارت زبانی را بررسی کردهدانشجویان در م
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های نامناسب تدریس، عدم استفاده مدرسان از اند از: روشهای زبان عربی عبارتمهارت

های آموزشی های کالسی، فقدان بستهابزارهایی مثل تشویِق مشارکت دانشجویان در بحث

ن از فنون شنیداری مناسب. تفاوتی که پژوهش حاضر با نکردن مدرسا و استفادهمناسب 

گرفته  در نظرچهار مهارت زبانی را باهم  زادهیمتقپژوهش مذکور دارد این است که پژوهش 

های میزان انگیزه دانشجویان، میزان کارآمدی روش تدریس استادان، میزان مفید است و مؤلفه

ادان و دانشجویان به کمک پرسشنامه های آموزشی موجود را از منظر استبودن بسته

تخصصی علت ضعف  طوربهپژوهش حاضر  کهیدرحالی قرار داده است. موردبررس

ی بررس مورددانشجویان در مهارت گفتاری و شنیداری را از دیدگاه مدرسان به کمک مصاحبه 

 و تحلیل کیفی قرار داده و راهکارهایی که مدرسان برای بهبود سطح مهارت گفتاری و

 شنیداری دانشجویان در نظر دارند را مطرح کرده است.

 روش پژوهش -3
ستادان آماری پژوهش، ا جامعه .استکیفی  تحقیق و روش بنیادین هدف،ازنظر حاضر  پژوهش

 های سراسری شهر تهران در سال تحصیلیو آزمایشگاه زبان عربی دانشگاه وشنودگفتدرس 

 باشند..ش میهـ 99-1398

 

 پژوهش کنندگانشرکت( 1)جدول شماره 

شهید  خوارزمی تهران الزهرا دانشگاه

 بهشتی

عالمه 

 طباطبایی

 جمع

 10 2 2 2 2 2 تعداد

سابقه تدریس 

 موردمطالعهدروس 

 7نفر اول 

 سال

 10 نفر دوم

 سال

 6نفر اول 

 سال

 8نفر دوم 

 سال

 سال 9اول نفر 

 سال 7نفر دوم 

 10نفر اول 

 سال

 سال 6نفر دوم 

 سال 15 نفر اول

 سال 5نفر دوم 

 
های خاص توسط پژوهشگر کنندهاست، یعنی شرکت *گیری پژوهش هدفمندروش نمونه

تحقیق و غنی از  موردنظرو دارای ویژگی  (Burns, 2005:154) شوندآگاهانه انتخاب می

                                                                                                                                        
* - Purposive Sampling. 
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شود که به ی هستند. این روش بیشتر زمانی استفاده میبررس مورداطالعات در حوزه 

دهد، افراد ( نشان می1جدول شماره ) کهچنان .(Boswell,2012)رآمد نیاز باشد های کانمونه

های سراسری شهر تهران که رشته زبان و ادبیات عربی پژوهش حاضر از دانشگاه موردمطالعه

و درس آزمایشگاه  وشنودگفت؛ معیار انتخاب مدرسان، تدریس درس اندشدهانتخاببودند، 

زبانی  فقط از مدرسانی مصاحبه گرفته شد که دروس مهارتوده است. زبان در پنج سال اخیر ب

 نفر این خصوصیت را نداشتند. 10، بیش از موردمطالعهکنند. در پنج دانشگاه را تدریس می

 v.6 ATLAS.tiسنج  یفیکافزار و نرم افتهیساختار مهین مصاحبه پژوهش، مورداستفادهابزار 

 (.320: 1986)کوهن و مانین، ید شش مرحله را طی کند باای هر مصاحبهاست. 

 .آغاز شدمبانی نظری پژوهش  بامطالعهتعیین هدف: این مرحله  -1

با  هاو راهنمای آن تهیه گردید. سؤال شدهنییتعدر این مرحله، ساختار مصاحبة طراحی:  -2

به متغیرهایی که در تحقیق باید مطالعه شود، آماده شد؛ دو نوع سؤال )بازپاسخ یا  توجه

تواند هنگام انجام مصاحبه، پاسخ( در نظر گرفته شد. در تحقیقات کیفی، محقق میبسته

)گال و همکاران، ها را تغییر دهد یا برای پیگیری پاسخ، سؤال جدید مطرح کند سؤال

گاهی در « *برآیندی»بق خصوصیات جلسه مصاحبه و با توجه به اصل . مطا(533: 1383

شد ، سؤاالت جدیدی مطرح میشوندهمصاحبهجلسه مصاحبه با توجه به پاسخ 

(Dornyei,2007) سؤال  30-35جلسه  3طراحی شد، اما در  سؤال 22. برای مصاحبه

 شد.پرسیده 

و درس  وشنودگفتد؛ از استادان درس آغاز ش شوندگانمصاحبهنتخاب اانجام مصاحبه: با  -3

اند، س کردهسال اخیر این دو درس را تدری 5های سراسری تهران که در آزمایشگاه در دانشگاه

 انجامید.دقیقه به طول  100دقیقه و حداکثر  80، زمان هر مصاحبه حداقل شد مصاحبه

 .ها با تلفن همراه ضبط شدپاسخ :شوندگانمصاحبههای ثبت پاسخ -4

های اساسی و کلیدی و ها شامل شناسایی گفتهها: فرایند تحلیل دادهداده لیوتحلهیتجز -5

از این فرایند، کشف ارتباط درونی  هدف پژوهشگر .(Gillham,2000:59) هاستآنبندی دسته

                                                                                                                                        
* -Emergent. 

https://asanmoshaver.com/atlas-ti/
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ن بود. ای نانهیبواقعو ارائه نتایجی  شوندهمصاحبهها، فهم نیت داده دهندهلیتشکاجزا و عناصر 

 سنج اطلس تی آی انجام شد.افزار کیفیمرحله با نرم

 .ائه شدهای مصاحبه، نتایج در قالب گزارش ارگزارش: بعد از تحلیل داده هیته -6

ه بها توسط یکی از پژوهشگران انجام گرفت، مصاحبه دقتبهدر این پژوهش، شش مورد باال 

ی هابانامها شوندهجام گرفت، مصاحبهحضوری، در محل کار افراد ان صورتبه فردفردبهشیوه 

ه بصاحبه، سؤاالت مبرای تعیین اعتبار محتوایی ، و... در پژوهش ذکر شدند 1،2 شوندهمصاحبه

و  های زبانی در گروه عربی و آموزش زبان انگلیسی داده شدپنج استاد متخصص مهارت

 روایی محتوایی سؤاالت تأیید شد.

ی راهنما برای ارزیابی و اجرای برنامه کیفی استفاده از کمیته برای یافتن پایایی در تحقیقات

ای اجماع داشته باشند، مصاحبه نیاز است، بنابراین اگر اعضای کمیته با همدیگر در مورد پدیده

 &Rao) شان، صورت عینی و علمی به خود خواهد گرفتدر این صورت، ارزیابی جمعی

perry,2003)  توان به می« ی واحد و تأکید بر کارتیمیچیپنسخهز دوری کردن ا»بنابراین با

پژوهش حاضر حاصل کار تیمی پنج . (Susi&Darach2003) افتیدستپایایی تحقیق کیفی 

و به نتایج واحدی  ها را مورد ارزیابی قرار دادهمستقل مصاحبه طوربهپژوهشگراست که هریک 

 .اندافتهیدست

 هامصاحبهروند ارزیابی  -4

ها، مرحله کدگذاری افزار شد، پس از بارگذاری دادهو وارد نرم سازیپیاده نا  یعه متن مصاحب

به هر  تی، تحلیل نکات کلیدی صورت گرفت،افزار اطلسبا کمک نرمآغاز شد. در این مرحله 

 لیوتحلهیتجزهای موجود در متن، یک کد اختصاص یافت این کار اولین قدم در یک از ایده

کد اولیه استخراج  43 یک اسم یا برچسب تخصیص یافت، س به موارد مشابه، سپها بودداده

با مطالعات مکرری که توسط تیم پژوهشی صورت گرفت  ،پس از بررسی کدهای اولیه شد،

، خروجی مقوالت یرزها و ای از مفاهیم، ویژگیکدهای مشابه حذف یا ادغام شد. مجموعه

مؤلفه فرعی  باقی ماند، کمبود ساعات  8صلی  و مؤلفه ا 4 تیدرنهامرحله کدگذاری بود. 
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دروس مهارتی، عدم وجود منابع مکتوب برای تدریس این دروس، عدم آشنایی برخی استادان 

 های اصلی بودند.انگیزگی دانشجویان مؤلفهبا روش تدریس مناسب و بی

 

 ها(یافته4
ف دانشجویان است ذکر ظر مدرسان عامل ضعهای اصلی که از ندر این بخش ابتدا مؤلفه

آید. در ادامه راهکاری که مدرسان برای های فرعی به دنبال آن میشود، سپس مؤلفهمی

 شوندگاننظر مصاحبهتر جهت مطالعه آسان گردد.اند ذکر میرفت از مشکل مطرح کردهبرون

 ت.ذکر شده اس رنگرهیتکه بسامد باالتری داشت برای اطالع خوانندگان در کادر 

 

 های اصلی ؤلفهم

 انگیزگی دانشجویاناولین مؤلفه اصلی: بی
فتاری و شنیداری گدالیل ضعف در مهارت  عنوانبه شوندگانمصاحبهعواملی که  ازجمله

نمونه برخی دانشجوها  عنوانبهشود؛ ه به دانشجویان مربوط میکاند، مسائلی است مطرح کرده

 ای برای یادگیری ندارند.را انگیزهدر مهارت گفتاری و شنیداری ضعیف هستند زی

 
و به  ستا که ضعیف ییدانشجو .1اند: ضعیف دودستهکالس من دانشجویان  در (1ش م.

 به یادگیری منداما عالقه است ضعیف یی کهدانشجو .2 د؛ندار دیگری انگیزهو  دنبال نمره

 

سایر  ورد توانایی ف انگیزه شرط یادگیری است؛ عالقه به یادگیری محصول عواملی است که به

مدرس باید در کالس به  .SKINNER, BELMONT,199)) عوامل محیطی بستگی دارد

ق تواند اشتیاایانه میرفراگیر باشد، استفاده از  موردعالقهطبیعی  طوربههایی بپردازد که فعالیت

در میان  مدرسان معتقدند انگیزه پیشرفت .LEPPER:1985)) بسیاری از فراگیران را برانگیزد

ی برا دانشجویان این رشته کم شده است، منظور از انگیزه پیشرفت یعنی گرایش به تالش

یزه هایی که هدفشان رسیدن به موفقیت یا دوری از شکست است. این انگانتخاب فعالیت

داشته  مدرس باید این توانایی را (.MCCLELLAND: 1948) ای با کار مدرس داردارتباط ویژه

 گیزه آموختن زبان را در فراگیر ایجاد کند.باشد که ان
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 انگیزگی دانشجویانهای فرعی مربوط به بیمؤلفه
 توجهی دانشجوأ: بی

مدرسان عامل ضعف دانشجو در درس آزمایشگاه زبان و درس گفت و شنود،  نظربه 

وجه تی دانشجو در کالس است، وجود ابزاری مثل موبایل هنگام درس، باعث عدم توجهیب

 دانستند.بیداری مرتبط میتوجهی را به شبشود؛ مدرسان گاهی این بییر به درس میفراگ

 
الس کسر  عدم تمرکز راابزار دانشجویان باید . دموبایل باش اندتومشکل می( 5ش م.

کار ید چهاستاد با د!بخواب هدخواروزها می است و داریبشب .همراه خود نداشته باشند

رس در کالس د چون فکرش دکنپیشرفت نمی د امات خوبی دارگاهی دانشجو قابلی ؟دکن

 نیست.

 

ز لوب اآوردن نتایج مط به دستمدرس باید کارآمد باشد، کارآمدی بدین معناست که برای 

ز عنصر ارند فعالیت و یادگیری فراگیر، حتی در ارتباط با فراگیرانی که انگیزه چندانی ندا

شم اشته باندی دند یعنی از خود بپرسد الزم بود چه توانمتوانایی خود استفاده ک دربارهقضاوت 

أثیر ها و پشتکار مدرس در آموزش تتا فراگیر جذب کالسم شود؟ این باورها بر فعالیت

امساعدی که نرس کارآمد این توانایی را دارد که در شرایط مد(. Bandura :2001) گذاردمی

 .ند، توجه فراگیر را جلب نمایدکفراگیر به مطالب مطرح شده در کالس توجه نمی
 

 ب: عدم جسارت دانشجو در سخن گفتن به زبان عربی

ربی عکه به زبان  معتقد بودند اغلب دانشجویان جسارت ندارند شوندگانهشش نفر از مصاحب

حقق ترس، این امر م به خاطرسخن بگویند، گاهی ممکن است بتوانند صحبت کنند، اما 

 شود.نمی

 
 ان جسارت صحبت کردن به زبان عربی را ندارند( دانشجوی3ش م.

ده درصد را درست پیا 50کنند، حداقل یان فایل صوتی را پیاده میدانشجو( گاهی 9ش م.

 .دارندمشکلکنند اما همان را بخواهند به زبان بیاورند می

 داند اما جسارت عربی صحبت کردن را ندارد.ی دانشجو عربی می( گاه7ش م.
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 نستن منابع تدریس با گفتمان زندگی دانشجوج( مرتبط ندا
شود که با گفتمان زندگی هایی استفاده میبرای تدریس مهارت شنیداری و گفتاری از کتاب

هره وزمره بگی رحقیقی دانشجویان ارتباطی ندارند تا دانشجویان بتوانند از مطالب کتاب در زند

ی را درزبان مازبانی غیر  معتقدند قدیمی هستند؛ متخصصان گیرند. مباحث موجود در کتاب

ا و هموقعیت ی فراگرفت، یعنی زبان در ارتباط با اشیاء،زبان مادرباید در شرایطی شبیه به 

ی که با فراگیری زبان در محیط. (237: 1381)استاینبرگ، رخدادهای زندگی روزمره تجربه شود 

ی ا حتیات، واژگان، قواعد زندگی و واقعیت جامعه زبانی گویشوران تفاوت دارد، اصطالح

یجه موفقی نت تینها در (91: 1394)آذرشب، شود آموزان ارائه میها در بافتی زدوده به زباندیالوگ

 نخواهد داشت.

ان حقیقی که . بر یک مدار گفتمستهازدوده کتابمشکل اول بافت( 4ش م.

استوار  د،استفاده کن خود از تجربیات زبان مادری اندبتو آندانشجو در مدار 

 نیست.

 .، محدود استشده یفتألاین دو مهارت  نهیدر زم هایی کهکتاب (2ش م.

 هایی که در حوزه زبان یا علوم انسانییفروشکتاب( با مراجعه به سایت 7ش م. 

ای برای آموزش زبان عربی وجود ندارد، چون شوید قفسهکنند، متوجه میکار می

 شده است.نگفتاری تهیه -کتاب چندانی برای مهارت شنیداری 

 

 د: مبهم بودن مهارتی که دانشجو باید کسب کند
ن و یکی از علل ضعف دانشجویان این است که هنوز مشخص نیست که دانشجو در رشته زبا

ش آموز ادبیات عربی، باید زبان بیآموزد یا ادبیات؟ تبیین صحیح اهداف عمومی و تخصصی

ای در های گفتمانی هدفمند، نقش برجستهدر بافت زبان عربی و ارائه گفتگوهای کاربردی

 (.145: 1393)طهماسبی و همکاران،  کندایجاد انگیزه و تسلط به زبان ایفا می

 

 هـ: گرایش بندی نداشتن رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی
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بان در زتر رشته داریم. ایجاد گرایش آموزش دی مفصلبنشیگرادر مقطع کارشناسی نیاز به 

ز آموختن ارسد؛ معموال  فراگیر بعد مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی ضروری به نظر می

، ن هستندز زباازبان به قدرت فهم ادبیات دست پیدا خواهد کرد، زیرا مفاهیم ادبی گامی فراتر 

ود و شن ا گفتسال اول رشته زبان و ادبیات عربی همراه با درس آزمایشگاه یدرحالی که در نیم

 گردد.ی( واحدهای درسی مربوط به ادبیات نیز به دانشجو ارائه م1)

 
دروس  ی برایی بیشترواحدها( ما باید گرایش آموزش زبان در مقطع کارشناسی داشته باشیم تا بتوانیم 9م.ش.

 مهارت زبانی طراحی کنیم. 

 

 و: نداشتن محیط واقعی عربی

 است، نداشتن یک محیط واقعی عربی است.دلیل دیگری که سبب ضعف مهارت شنیداری 

 
 ( ما محیط واقعی عربی نداریم باید در کالس این شرایط ایجاد شود. 9ش م.

 
آموز با اهل زبان باعث های پژوهشی، پژوهشگران معتقدند معاشرت زبانراستا بایافتههم

ی نقش آموززبانمحیط در رو ( از این32: 2015)المحضار، شود آموزی میپیشرفت مهارت زبان

کند ندگی میزکه هنگام فراگیری زبان مادری، محیطی که کودک در آن  طورهمانمهمی دارد، 

: 2000)منصور، شود و میزان ارتباط کودک با گویشوران بومی سبب تقویت مهارت گفتاری او می

 .در مورد یادگیری زبان دوم/ خارجی نیز چنین است( 168-170

 ؤلفه اولراهکارهای مربوط به م

 ( مشارکت دانشجویان با یکدیگر1. 
کنند و جرأت های مختلف توجه دانشجویان را به کالس جلب میبه شیوه شوندگانمصاحبه

: استفاده از شیوه پرسش و پاسخ دانشجویان ازجملهکنند ها ایجاد میعربی حرف زدن را در آن

ی و برگزاری بندگروهتر، یفتر به دانشجویان ضعاز یکدیگر، کمک کردن دانشجویان قوی
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شود ای، همه این موارد سبب میهای تدریس مباحثهمسابقه بین دانشجویان، استفاده از شیوه

 توجه دانشجو به کالس بیشتر شود.

 
عربی  نامهیشنما یا باهم داز هم سؤال بپرسن خواهممی دانشجوها دارم، از پرسش و پاسخ ،هر جلسه( 8ش م.

 .داجرا کنن

کار  شجویاندان با بقیه یندبیا به کالس ساعت زودتر میم نهخوامی هستند ترکه قوی انیدانشجوی( از 4ش م.

 کنند.

 کنم.گروه می( دانشجوی قوی را با دانشجوی ضعیف هم9ش م.

در کالس اجرا  نویسند و بعد از هماهنگی با منهای کوتاه مینامه( برخی از دانشجویان نمایش5ش م.

 کنند.می

. کنند دهم تا باهم صحبتدر یک گروه قرار می ترضعیفبا دانشجوی  است ترقویکه  ( دانشجویی6ش م.

 تا باهم نمره گروهی خوبی بگیرندد کنتر کمک میتر به ضعیفقوی

. 

 کنندههخستیکی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت که برای اینکه محیط کالس برای یادگیری 

ته باشد کند که حالت لطیفه داشاختن جمله توسط دانشجو استفاده مینباشد، از کلماتی برای س

 نباشد. کنندهکسلو برای دانشجو 
 هانا آب گویم که بتوانی. کلماتی مدهممی تغییر را مدل سؤاالت دکننده نباشبرای اینکه کالس کسل( 7م.ش 

 .دجمله بسازن باهمدو نفر هر دار ساخت.جمالت خنده

 به محیط از لطایف زبان عربی استفاده کند تا فضای کالس برای دانشجویانتواند استاد می

جب و مو دلپذیرتری تبدیل شود، این کار دقت دانشجویان را هنگام گوش دادن افزایش داده

 تقویت مهارت شنیداری آنان گردد.

 

 واقعی زندگی دانشجو مدار گفتمانبر  آموزش( 2
دانشجویان، استاد در کالس آموزش را بر گفتمانی برای تقویت مهارت گفتاری و شنیداری 

ها در یری آنکارگبهدهد تا دانشجو بتواند با مبتنی کند که در زندگی روزمره دانشجو رخ می

روابط عادی خانوادگی، مهارت گفتاری و شنیداری خود را تقویت نماید. مدرس از کتابی 

 تربیت این به کند؛ آنان مربوط نیازهای و فراگیران زندگی به را درسی استفاده کند که مطالب
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این مقوله  (Wolters,1998) شودمی ریپذامکان در جریان درس رندگانیادگی فعال مشارکت

مورد بازبینی قرار گیرند،  بارکسال ی هرچندها و جزوات درسی باید بدین معناست که کتاب

 شود.تغییر می خوشدستول سالیان آموزان به واژگان جدید نیز در طچون زندگی و نیاز زبان

 
مدار گفتمانی  نآتا  دتکرار کن اش باشد،حول محور زندگی روزمره دهم کهبه دانشجو می ینی( تمر4ش م.

ا آشن وا بپرسیم اصطالحات به گوش ههرچ زندگی. تا در مدار گفتمانی گیرد را کامل یاد زندگی روزمره

 .باشد

 

 ( ایجاد محیط عربی فرضی3
 عنوانبهیطی که محیط عربی در دسترس نیست، باید محیط عربی فرضی ایجاد کرد، در شرا

د فرضی دانشجو نیاز دارد که محیط عربی هرچن. ها به عربی سخن گفتنمونه در تمام کالس

ر دات عربی های زبان و ادبیات عربی مشاهده کند، تمام اعضای گروه زبان و ادبیرا در گروه

ی ه عربنشکده حضور دارند یا در کالس درس هستند با دانشجویان بتمام ساعاتی که در دا

 د، زیراهد کرسخن بگویند، این امر میزان انگیزه فراگیر را به آموختن زبان عربی بیشتر خوا

  م را برقرار کند.تواند با اساتید خود ارتباط الزیابد که بدون فراگیری زبان عربی حتی نمیدرمی

 

 دم وجود منابع مکتوب برای تدریس درس آزمایشگاهدومین مؤلفه اصلی: ع

 زبان و گفت و شنود 
رت دگان، عدم وجود کتب درسی مناسب را از عوامل ضعف مهاشونمصاحبهسه نفر از 

ة( صدی الحیاموجود )دانستند و اظهار داشتند که کتاب گفتاری و شنیداری دانشجویان می

 ر طوالنی است.ی موضوعی ندارد و دارای متون بسیابنددسته

 
ی ازلحاظ موضوع)خیر الموجودین برای تدریس مهارت گفتاری( صدی الحیاة ( 1ش م.

و پشت سر هم  های کتابکننده است. متنها خستهبرخی یونیت د؛ندار یبنددسته

ی توایازلحاظ مح بوده و کتاب سخت آن برای دانشجو ندناخو است. طوالنی هاپاراگراف

 .دندار یبنددسته
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ترس است تواند، عدم وجود کتاب استاندارد باشد؛ کتابی که در دسدانشجویان می ضعف ملعا

در کتاب باید  شدهمطرحکنند، استاندارد نیست. موضوعات در دانشگاه تدریس می و استادان

مضمون  .آموزان شوند و انگیزه آنان را برای یادگیری افزایش دهندسبب ترغیب زبان

زندگی  آموزان شود و به آنان در کار، تحصیل وبب رشد افکار زبانموضوعات کتاب باید س

 .(Nation& acalister, 2010: 70-79) کمک کند

 

 مؤلفه فرعی مربوط به عدم دسترسی به کتاب مناسب

 یآموزشکمکأ نداشتن ابزار 
تواند است و می بیان کردند که امکانات آموزشی موجود محدود شوندگانمصاحبهنفر از  3 

 علت ضعف دانشجویان در حیطه مهارت شنیداری باشد.

 
شود اما بعد از گذشت این سالیان هنوز تعداد های ایران تدریس می( از دهه چهل زبان عربی در دانشگاه4م.ش.

 اریم.دشماری منبع برای تدریس درس آزمایشگاه انگشت
 

 شیافزاادگیری زبان دوم ای در یهای چندرسانهی، استفاده از محیطفناوربا وجود پیشرفت 

، تصاویر ای استفاده از چندین رسانه شامل متن، گرافیک، صدامفهوم چندرسانه است. افتهی

این  وجودمدرس باید از این موارد استفاده کند.  (Heinich, 1999) ثابت و ویدیویی است

کند تر میو آن را غنی هاثر گذاشتهای یادگیری فراگیر اشکال مختلف رسانه بر محیط
 (.66: 1391)کنگری،

 راهکارهای مربوط به مؤلفه دوم

 ( تنوع مواد آموزشی1 
های اجتماعی، ی و استفاده از شبکهاچندرسانهاستفاده از مواد آموزشی متنوع مثل ابزارهای 

 .آیدشمار میهای شنیداری و گفتاری بهیکی از راهکارهای تقویت مهارت

یر کنند، فراگیر را با فرایند یادگیری درگمی ترآسانشی روند یادگیری را های آموزرسانه

 (20: 1398بادی، )ایمان زاده و ع آورندازدهی آموزشی بهتری به ارمغان میکنند و طبیعتا  بمی
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 چون فایل صوتی به اشتراک تشکیل دادم گروه تلگرامی( برای دانشجویان 1ش م.

 .مفید است ظ کلماتتقویت تلفکه برای  گذاریممی

شبیه  خواهم که از رادیو عربی برایم متن تهیه کند و( در طول ماه از دانشجو می3ش م.

 همان را اجرا کنند.

 

 ( استفاده از جزوات درسی2
نیم و نامه یا جزوء استفاده کتوانیم از درسحال که کتاب مناسبی در دسترس نداریم می

ها گاهی بدون ارائه شگاهانشجویان بیاموزیم. در داناصطالحات روزمره زبان عربی را به د

شود که عربی صحبت کنند، های اول خواسته میواژگان و تعابیر مناسب از دانشجویان سال

ری برای تقویت مهارت شنیدا. (40: 1395)محمدی، شود این سبب یأس دانشجویان می

توانند موجب تقویت ها میاوت واژهدانشجویان، استاد با بیان واژگان، اصطالحات و تشابه و تف

 آشنایی گوش دانشجویان با این اصطالحات شوند.

 
م مثال . ویگمیدهم و میشبیه واژگان تدریس شده را به دانشجویان  یواژگان( 5ش م.

ت چنده؟( )ببخشید ساع است تعارفی یدر زبان داریم گاهی عذرخواه یخواهانواع عذر

 کنم.اکتفا نمی یخواهواژه برای عذر کآموزش ی واقعی(. فقط به ییا )عذرخواه

 

وس سومین مؤلفه اصلی: عدم آشنایی برخی استادان با روش تدریس مناسب در

 مهارتی
ا روش ز استادان، ببر این باور بودند که گاهی تعداد معدودی ا شوندگانمصاحبهسه نفر از 

کنند و ده میزشی منسوخ استفاهای آموتند، از روشهای زبانی آشنا نیستدریس ویژه مهارت

 شود.این موجب ضعف دانشجویان می

 
 ائه دهد.های متنوع ارباید درس را با روش ( مدرس2ش م.

 هاستفادهای کوچک کاری، از ایفای نقش، مناظره، بحث، گروه ( مدرس5م.ش.

 کند
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 کنندهکمکها در این زمینه شرکت دادن فراگیران در جریان آموزش و استفاده از تجارب آن

داشتن دانش نسبت به موضوعات درسی، عالقه به تدریس و آموزش،  .(283: 1397کدیور،)است 

 اندذکرشدهنیازهای تدریس پیش ازجملهها دارا بودن دانش عمومی در کنار سایر ویژگی

ر باال بردن کیفیت آموزش الزم است تا افرادی که در ام منظوربه (.1387 یذکاوتنژاد و )مالیی

 Kayani, Morris, Azhar) آموزش مشغول به کار هستند از مهارت کافی برخوردار باشند

Kayani 2011) 

 

 داریهای نوین کالسمؤلفه فرعی: عدم آشنایی برخی ااستادان با روش
 های گفتاری و شنیداری پررنگنقش استاد را در تقویت مهارت شوندگانمصاحبهنفر از  5

 پذیرد.که این کار به چند طریق صورت می دادند و معتقدندجلوه 

 اساتیدی که بتوانند علل ضعف دانشجویان را واکاوی نمایند، از نقاط ضعف و قوت

نشجو ر دادانشجویان آگاه باشند، وقت بیشتری از کالس را به دانشجویان اختصاص دهند و د

سیار توانند نقش بمیآورند،  به وجوداحساس نیاز برای فعالیت در ساعات خارج از کالس را 

ن امروزه متخصصا»های گفتاری و شنیداری دانشجویان ایفا کنند. مهمی در تقویت مهارت

ریس مدرس و شیوه تد باورند که آموزش زبان وابسته به دانش کافی نیبر اهای خارجی زبان

« ودشمینمناسب است؛ زیرا بدون وجود شیوه تدریس مناسب دانِش مدرس به فراگیران منتقل 

 (.149: 1389زاده و دیگران، )متقی

 
دهم. پرسند، عربی پاسخ می( در جلسات اول دانشجویان به فارسی سؤال می10ش م.

زم ال اآلنمطالب ناقص در دبیرستان یاد گرفته باشد هرچند دانشجو باید حس کند 

 شود.می

 ارتباط و دهد اهمیت او به داستاد دانشجو را بشناس است در دروس مهارتی مهم( 4ش م.

 نزدیکی برقرار کند.

ائه ار د، زمانمشارکت دار بقیه دانشجویان هنگام اصالح اشتباهات( دانشجو 3ش م.

صحبت و او  ست. بیشتر وقت کالس برای دانشجواست تمرینات در کالس هم فعال

 کند.می
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د و ت نمایرغیت استاد باید این ذوق و توانایی را داشته باشد که دانشجویان را به سخن گفتن

بان تن به زها اجازه صحبت کردن به زبان عربی بدهد تا به توانایی و جسارت سخن گفبه آن

یان انشجوگفتگو به د به صورتعربی دست پیدا کنند، همچنین باید بتواند مطالب کتاب را 

 ارائه دهد تا جذابیت داشته باشد.

 
. کنمصدی الحیاة استفاده می یلبرای تکم (وگو ناصر علی عبداهللگفت)کتاب  "(6ش م.

باید . همدبه مکالمه کتاب شاخ و برگ می م.ورکنم دانشجو را به حرف بیاسعی می

 ویند و با من وارد دیالوگ شوند.چند جمله جدید بگ یاندانشجو

 

 راهکار مربوط به مؤلفه سوم

 استفاده از روش تدریس کارآمد (1
 یان بهتر است از روش تدریس نوین وبرای بهبود مهارت گفتاری و شنیداری دانشجو

 های تلفیقی و روش ایفای نقش، استفاده شود.عال( مانند روشف-)دانشجو

 
یی مانند و محتواها آورندی به کالس میمطالبدرس،  طبق موضوع( دانشجویان 2ش م.

 سازند.می، مسابقه، فلش کارت نامهنمایش

ن خواهم با ابتکار خود متنشجویان میداریم. از دا نامهیشاجرای نما در کالس (5ش م.

 .شودنمایش را با توجه به لغات درس جدید تنظیم کنید و آخر کالس اجرا 

 

، استفاده از داشته باشدهای نوآورانه استفاده نکند، سبک *مدرس از روش تدریس سخنرانی

ها یادگیری ، مدل کُدینگ یا توانایی حدس زدن را به دانشجویان بیاموزد. این روشفلش کارت

از ابزارهای آموزشی است که حافظه بصری، تداعی و  فلش کارتسازند، تر میبخشرا لذت

یک ابزار کمکی برای حفظ کردن استفاده  عنوانبهدهد، درک مطلب فراگیر را افزایش می

را به  (Coding)مدرس استفاده از روش رمزگذاری  (.Zolkifli, &.Nurbaidura, 2012)شود می

بخشد، برای یادگیری واژگان بین گذاری کردن یادگیری را تسهیل میجویان بیاموزد، رمزدانش

                                                                                                                                        
* Lecture. 
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های قبلی فراگیر، رابطه برقرار کند، توجه فراگیران را به صدا، ریتم و موسیقی ها و دانستهآن

کلمات جلب کند مثال  هما ضربا، أنتما ضربتما را با استفاده از آهنگ به دانشجو بیاموزد که  

یایی بین هما و ضربا به گوش برسد، تکنیک حدس زدن کلمه را آموزش دهد که ریتم موسیقی

 مدنظردانشجو به کمک کلمات موجود در متن و با استفاده از اطالعات قبلی از موضوع، کلمه 

ی در مهارت شنیداری و گفتاری ادیزتوان پیشرفت را حدس بزند. با این راهکارها می

 .کرددانشجویان مشاهده 

 های آموزشکم بودن واحدها و ساعتاصلی: چهارمین مؤلفه 
داد ت آموزش و تعبه آن اذعان داشتند کم بودن ساعا شوندگانمصاحبهاز مواردی که تمامی 

 های زبانی بود.های درسی در دروس مهارتواحد

 
 شش واحد در خیلی محدود است. یک زبان تدریس این دو درس میزان ساعات( 1ش م.

 د.آموزش ندار یتی حتی در سطح ابتدایی قابلدرس

ساعت  80 بیش ازدرس گفت شنود و آزمایشگاه  ساعات تدریس در دانشگاه( 2ش م.

 نیست.

 کم است. ها کافی نیست. یک روز در هفتهساعات و واحد اصال ( 7ش م.

 

اکات هایی مانند اشترشوند، مؤلفهو سخت تقسیم می سختمینها به سه دسته آسان، زبان

شود برای کنند و مشخص میالفبایی، واژگانی و فرهنگ زبانی میزان سختی زبان را تعیین می

زبان فارسی و (. 38: 2017)الرهبان و همکاران: فراگیری آن زبان چند ساعت آموزش نیاز است 

 های سامییی و عربی از گروه زبانهندواروپاعربی از یک ریشه زبانی نیستند، فارسی از ریشه 

است، اما در حوزه حروف الفبایی و واژگانی اشتراکات زبانی دارند، فرهنگ اسالمی بین دو 

گیرد؛ می قرار سختمینرو زبان عربی برای ایرانیان، در حوزه زبان مشترک است، از این زبان

حداقل  آموز ایرانیساعت آموزش الزم دارند، بنابراین زبان 1400 تا 1200 سختمینهای زبان

در )همان(، آموزش نیاز دارد تا بتواند مانند گویشوران عربی سخن بگوید  ساعت 1000

واحد درسی تدریس  18های زبانی در قالب ساعت دروس مهارت 175ها حدود دانشگاه

واحد آزمایشگاه زبان و درس نگارش است، اگر عدد  12، وشنودگفت واحد 6شود، می
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یم تقریبا  با هزار ساعت کسری زمان تدریس مواجه را در نظر بگیر 1200-1400استاندارد 

 شویم.می

 راهکار مربوط به مؤلفه چهارم
 استفاده از ظرفیت سایر دروس 

های زبانی در کالس به زبان عربی شایسته است مدرسان دروس غیر از دروس  مهارت

 تدریس کنند و از دانشجویان بخواهند عربی سخن بگویند.

 
را  ما درس صرف و نحو، بالغت، تاریخ ادبیات و غیره برخی از همکاران 5م.ش

کنند، درحالی که جا داشت از ظرفیت ساعت این به زبان فارسی تدریس می

 ها استفاده کرد، در کالس به عربی تدریس کرد.درس

 

 

 گیرینتیجه-5
 هارتممدرس، فراگیر و منابع آموزشی سه رکن اصلی آموزش هستند، برای یافتن علل ضعف 

 وشنودگفتیداری و گفتاری دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی به سراغ مدرسان درس شن

 یم.ار دهآنان مورد ارزیابی قر ازنظرو آزمایشگاه زبان رفتیم تا علل ضعف فراگیران را 

 لیوشنود دلگفت و شگاهیازنظر مدرسان درس آزما»در پاسخ به پرسش نخست پژوهش 

ازنظر مدرسان درس باید گفت « ؟ستیچ یو گفتار یداریدر مهارت شن انیضعف دانشجو

در مهارت  رشته زبان و ادبیات عربی انیضعف دانشجو لیوشنود دالگفت و شگاهیآزما

شوند، دسته اول عواملی که به دانشجو مربوط ی به سه دسته تقسیم میو گفتار یداریشن

عدم تمرکز او در کالس درس انگیزگی دانشجو برای یادگیری و هستند، این عوامل شامل بی

شود، عدم وجود کتب درسی است. دسته دوم عواملی هستند که به کتب درسی مربوط می

و آزمایشگاه که ارتباط مستقیم با مهارت گفتاری و شنیداری  وشنودگفتمناسب برای درس 

ود موجرود؛ استادان اظهار داشتند که کتاب می به شماردارند از عوامل ضعف دانشجویان 

 است. دسته سوم کنندهخستهی موضوعی ندارد و دارای متون طوالنی و بنددستهصدی الحیاة( )

در دوره کارشناسی زبان و  دانشجو که مهارتی بودن ( مبهم1: ازجملهعوامل آموزشی هستند، 
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( 3ی زبانی. هامهارتبودن واحدها و ساعات آموزش  ( کم2کند.  ادبیات عربی باید کسب

های زبانی که موجب ضعف دانشجویان ساتید در تدریس دروس مهارتضعف برخی ا

 شود.می

ی و های برای بهتر شدن مهارت گفتارچه راهکارمدرسان »در پاسخ به پرسش دوم پژوهش 

هارت ر شدن مهایی که مدرسان برای بهتراهکار باید گفت« دهند؟یارائه م شنیداری دانشجویان

با یکدیگر از  ( دانشجویان در کالس1عبارتنداز:  دهندیئه مارا گفتاری و شنیداری دانشجویان

یان تر به دانشجوطریق پرسش و پاسخ مشارکت و ارتباط داشته باشند و دانشجویان قوی

قه ی و برگزاری مساببندگروهتوان از شیوه یابی به این امر میرای دستبتر کمک کنند؛ ضعیف

( 3باشد. وش تدریس کارآمد و دانشجو محور داشته( استاد ر2بین دانشجویان استفاده کرد. 

زمره گفتمان حقیقی زندگی دانشجو باشد تا در زندگی رو برمدارآموزش مطالب در کالس 

ر فضای مجازی با د انی( دانشجو4استفاده کنند.  اندگرفته ادبتوانند از مطالبی که در کالس ی

فزایش اانی خود را آنان سطح مهارت زب ارتباط بگیرند و از طریق گفتگو کردن با زبانانعرب

ی شنیداری و گفتار دهند. نگارندگان معتقدند برای حل مشکل ضعف دانشجویان در مهارت

آموزان با ها شیوه یادگیری جمعی زبان پیاده شود و مدرس به ارتباط گرفتن زبانباید در کالس

باشد تا شرایط  محورتیفعالشیوه آموزش زبان به (، 87: 1384)الرسن دایان، همدیگر توجه کند 

های آموزشی فقدان بسته (،136: 1388غالمی،) فراهم آوردمطلوبی برای یادگیری زبان دوم 

سان مدر که (135: 1389زاده، )متقی مناسب یکی از علل ضعف دانشجویان در فراگیر زبان است

 قص را رفع نمایند.های مناسب باید این نبا تألیف کتب و بسته

.ش، هـ 1391اده .ش، بابازهـ 1389زاده ایج پژوهش حاضر همسو با نتایج پژوهش متقینت 

ها و وسایل یافته است که باید تالش شود کتابدستاست و همچنین به نتایج جدیدتری 

ها بر محور ابی مطابق نیاز دانشجویان برای زبان عربی طراحی شود، محتوای کتآموزشکمک

ن های زبانی افزایش یابد تا مدرس زما، ساعات درس مهارتزندگی روزمره طراحی شود

 دد.و کارآمد گر روزبهبیشتری به دانشجویان اختصاص دهد؛ روش تدریس مدرس باید 

 

 

 



 * حامد صدقی  واکاوی علل ضعف دانشجواین رشته عربی در مهارت های شنيداری و گفتاری ... 

 201 

 نامهکتاب -6

 تهران،. امگلف مترجم: ارسالن ،زبان روانشناسی بر یدرآمد ،(شهـ. 1381) دنی، استاینبرگ، -

 .سمت انتشارات

 بغیرها ناطقینلل العربیة اللغة لمعلم تطبیقی دلیل ،م( 2017) آخرون، و افنو أحمد الرهبان، -

 : أکادیمیة إسطنبولإسطنبولالثانیة،  الطبعة ،(المیدان فی تجارب)

 در هاروش و رویکرد(. ش.هـ1396)راجرز،  اس تئودور سی، جک ریچاردز، -
 .رهنما: تهران. 2 ویرایش. بهرامی مترجم: علی .زبان آموزش

 .سمت: ، تهرانتربیتی شناسیروانش(، هـ. 1397)پروین،  ،کدیور -

 کمّی تحقیق هایروش ش(،هـ. 1383) ، جویس،گال مردیت، والتربورگ، گال، -

 همکاران، و نصر احمدرضا مترجم: ،روانشناسی و تربیتی علوم در کیفی و

 .سمت: تهران

هیم و فجمان: منصور ، متراصول و فنون آموزش زبان.ش(، هـ 1384الرسن دایان، فریمن، ) -

 مستانه حقانی، تهران: رهنما.

 نشر.لل الکتب القاهرة: دار ،التربوی التقویم ،م( 2000)أحمد،  منصور، سید -

- Boswell c, Cannon Sh. (2012). Introduction to nursing 

research.3 ed. Burlington, MA: jones & Bartlett Publishers. 

- Burns, N. and S. K. Grove (2005). Study guide for the ractice of 

nursing research: conduct, critique, and utilization, Saunders. 

-  Cohen, L.& Manion, L. (1986), Research Methods in 

Education.London, Routledge. 

- Dornyei, Z. (2007). Research methods in Applied Linguistics. 

New York: Oxford University Press. 

- Gillham,B. (2000). THE Research ،Interview, London ،

Rautledge. 

- Heinich, R. (1999). Instructional media and technologies for 

learning, Simon & Schuster Books For Young Readers. 

- Nation, I.S.P,&.J. Macalister. (2010). Language Curriculum 

Design. First Published, New York, Routledge. 

- Rost, M. (2001).Teaching and researching listening. London: 

Longman. 
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ات زیسته دبیران عربی از دالیل ناکارآمدی تجربی».ش(، هـ 1398زاده، علی و زهرا عبادی، )ایمان

ی های درسی انجمن مطالعات برنامه درسمجله پژوهش .«یشناخت داریپدآموزش زبان عربی: مطالعه 

 .26-1 صص دوره نهم، شماره دوم. پاییز و زمستان. ایران،

واکاوی فرهنگ و نقش آن در ».ش(، هـ 1394ی و سعداهلل همایونی، )محمدعلآذرشب، 

مجله . «وردی: آموزش زبان عربی در ایران(مهای آموزش زبان )مطالعه ریزیهای برنامهگذاریسیاست

 .115-89صص ، پاییز و زمستان. 3، سال 5شماره ، علم زبان

 فراگیری ةانگیز افزایش و گیریشکل در مدرس نقش» ش(،هـ. 1391جمیله و مهناز رهبر، ) بابازاده،

 و پاییز ،1 دوره خارجی، هایزبان در یشناختزبان هایپژوهش ،«خارجی زبانعنوان به روسی زبان

 .45 تا 37 ، صص1391 زمستان

 مهارت بر اریشنید متون یریکارگبه تأثیر»، (شهـ. 1390) معصومه عصایی، رامین و سیده رحیمی،

 پاییز. سوم ارهشم دوم، سال ،تربیتی روانشناسی فصلنامه، «انگلیسی زبان ایرانی آموزان زبان گفتاری

 .87-77صص ، 7 پیاپی. 1390

 آموزش»، (شـ.ه 1393) همایونی، سعداهلل و یجانیخم اکبرعلی و نیازی شهریار و عدنان طهماسبی

 روش و کاربردی – مفهومی سیالبس بر تکیه با عربی زبان مکالمه در دانشگاهی و عمومی اهداف

 181-145. صص 5 شماره .5دوره  .زبانی جستارهای«. کارمحور

ادگیری یی در ی کمرویی و پیشرفت تحصیلرابطه».ش(، هـ 1388غالمی مرضیه و صمد کریم زاده، )

های شهفصلنامه اندی ،«ی زبان کانونهاآموزشگاهدر  کنندهشرکتزبان انگلیسی در دانشجویان پسر 

 .146-133صص بهار،  4. سال 2ش  تازه در علوم تربیتی،

 بر ینیچحروف تأثیر»ش(، هـ. 1391) بهمن زندی و حسین زارع و احمد علیپور، هاله و کنگری

 علوم هایپژوهش، «نمایشگر صفحه روی از خواندن سرعت و لکترونیکا درسی محتوای یادآوری

 .76-65صص  .1391 تابستان و بهار ،(2) یاپیپ اول، شماره دوم، سال ،رفتاری و شناختی

 عوامل بررسی و تحلیل» ش(،هـ. 1389) زاده،عیسی و دانش محمدی و محسن شیرازی زاده،متقی

 این ویاندانشج و استادان دیدگاه از زبانی مهارت در ربیع ادبیات و زبان رشته دانشجویان ضعف

 .115-138: صص 1ش ،1س ،تطبیقی ادبیات و زبان هایپژوهش فصلنامة. «رشته

 و بررسی».ش(، هـ 1389خلیل پروینی و محمدرضا نیکوبخت و دانش محمدی، ) عیسی و زادهمتقی

 فصلنامه «.یدانشگاهشیپ دوره عربی کتاب متون تدریس راهبردهای از دبیران استفاده میزان نقد
 .171-147صص پاییز.  نهم، سال. 35 ش ،آموزشی هاینوآوری
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.ش(، هـ 1395زاده و داوود ایکدری. )خالی میمحمدرحزاده، عیسی و سجاد اسماعیلی و متقی

ات بیاستادان و دانشجویان رشته زبان و اد ازنظرهای تدریس درس آزمایشگاه زبان شناسی روشآسیب»

های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات نامه انتقادی متون و برنامه، پژوهش«عربی

 .183- 200. بهمن و اسفند،6شماره ، 16فرهنگی، سال 

بر  ربیع زبان مکالمه» «دانشگاهی کتاب تألیف در رویکردی مبانی» ش(،هـ. 1395دانش، ) محمدی،

 و بهار ،38 شماره ،دانشگاهی کتب نگارش و وهشپژ، «خارجی زبان آموزش اصولاساس 

 .26-47.صص تابستان

 در معلمتیترب یدرس برنامه نظام تطبیقی بررسی» .ش(،هـ 1387علی ذکاوتی، ) اعظم و نژاد،مالیی

صص  ،(22) 7 ،آموزشی هاینوآوری فصلنامه ،«ایران و مالزی فرانسه، ژاپن، انگلستان، کشورهای

62-36. 

ن للغة العربیة ماأسباب عدم اهتمام طلبة المدارس الثانویة بدروس »(، 1398ش هیم، )هـ.نامداری، ابرا

 .علمهایة و تاللغة العرب مجلة دراسات فی تعلیم، «وجهة نظر طالبات و معلمی مدینة جیالن الغربیة

 .48-31صص العدد السادس، السنة الثالثة، 

 های دانشگاهیرساله

 السنوات اللخ ایران فی البکالوریوس مستوی علی العربیة مهارة» ،(شـ.ه 1394) سهیال، نژاد، محسنی

 رساله ،(«التواصلی التعلیم منهج أساس علی متکافیء أنموذج وتقدیم دراسةهـ.ش ) 1390 یال 1360

 عربی، دانشگاه خوارزمی. ادبیات و زبان تخصصی دکتری دوره

 نجماال التوحید دار عهدم فی العربیة اللغة لتعلیم ویةاللغ البیئة تکوین»، م( 2015)الهادی،  عبد المحضار،

 کومیةالح اإلسالمیة مإبراهی موالنا جامعة. العربیة اللغة تعلیم فرع فی الماجستیر رسالة ،«الشرقیة جاوی

 إندونیسیا. ماالنج
. 

- Bandura, A. (2001). "Self-efficacy: toward a unifying theory of 

behavioral change." Psychological review 84(2): 191. 

- Kayani, M. M., Morris, D., Azhar, M. and Kayani, A. (2011). 
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تحّدث، ع والستما دراسة أسباب الضعف لدى طالب اللغة العربية يف مهاريت اال
 من وجهة نظر أساتذة املهارات اللغوية

 ت طهران الوطنية أمنوذجاً()جامعا
  أصيلة نوع املقالة:

 ، سيد عدانن اشکوري، سهيال حمسين نژاد، حسنی طالب زاده، پوران رضائي ُچوَشلي*حامد صدقي
 طهران العلوم اإلنسانیة،ب و اآلدا کلیةأستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة اخلوارزمي،                   

 نطهرایة، إلنسانالعلوم ااآلداب و کلیة ،  اللغة العربیة وآداهبا جبامعة اخلوارزميأستاذ مشارک يف قسم 
 طهران)ع(، قیة وآداهبا جبامعة اإلمام الصاديف قسم اللغة العرب ةأستاذة مساعد                 
 هرانطاإلنسانیة،  العلومو  اآلداب کلیةيف قسم اللغات األجنبیة جبامعة اخلوارزمی،   أستاذ مساعد                

 نطهرام اإلنسانیة، العلو و  باآلدا کلیة  ،الباحثة ما بعد الدکتوراه يف ختصص اللغة العربیة وآداهبا جبامعة اخلوارزمي        
 صامللخّ 

صیت، یم الذائعة الج التعلع مناهقد أخذت مجی تعّلمها و يعّد أستاذ اللغة واحدًا من أركان عملیة تعلیم اللغة و
وى ل الرقّي مبست، من أجساتذةواجباته بنظر االعتبار. هتدف هذه الدراسة إىل استعراض أداء األ ستاذ ودور األ

ني سني مستوى هاتجعة لتحلول انحالتوّصل إىل  التحّدث و طلبة فرع اللغة العربیة وآداهبا يف مهاريت االستماع و
املعيّن بتقومي  ATLAS ti ة بنظاممستعین املقابلة وتسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة موّظفة أداة  املهارتني؛ و

 النوعیة.
لغة العربیة، عّلم التلبة يف الدوافع عند الط قد توّصلت الدراسة إىل أّن أسباب الضعف هي: ضعف احلوافز و و

اّد و رنة بسائر املتني مقاملهار عدم وجود الكتب الدراسیة املناسبة، قّلة الساعات الدراسیة املخّصصة هباتني ا
ّي ض احللول للرقاتذة بعاألس قد اقرتح الدراسیة، عدم متّرس بعض األساتذة يف تطبیق مبادئ التدريس الناجع؛ و

ذلك، بلسبل الكفیلة ختاذ اعهم ابمبستوى الطلبة يف مهاريت االستماع والتحّدث، منها: حتفیز الطلبة وتعزيز دواف
عن قّلة  حملض، التعويضلنظري ااانب ارسة العملیة والتطبیقة دون اجلتصمیم املالزم والكتب التعلیمیة الكفیلة ابملم

 .امعةالساعات الدراسیة من خالل االلتحاق بدروس املعاهد التعلیمیة احلّرة خارج اجل
 

 تعلیم اللغة العربیة، مهارة االستماع، مهارة التحّدث. :الرئيسةالكلمات 
 

                                                                                                                                        
 sedghi@khu.ac.ir                                                                                         الکاتب املسؤول *
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Abstract 
Language teachers are among the most important components in the 

language teaching enterprise, and their pivotal role is accentuated in almost 

all the prestigious language teaching methods. The present study aims to 

investigate the instructor’s function(s) in improving the listening and 

speaking skills of Arabic Language and Literature students; plus, it attempts 

to seek (and hopefully offer) possible strategies to improve these two skills. 

In order to address the research objectives and questions, (semi-structured) 

interviews were conducted with the university instructors and the data were 

qualitatively analyzed utilizing ATLAS ti qualitative software. The results 

point to some factors which are deemed among the major contributing 

factors to the students’ unsatisfactory listening competency (e.g.  students' 

lack of motivation, unavailability of appropriate textbooks, limited hours 

devoted to these two skills compared to other courses, and some professed 

doubts about the expertise of a few instructors when it comes to the practical 

teaching of these two skills). The paper concludes with a discussion of the 

professors’ recommended strategies to improve the students' speaking and 

listening skills (e.g., motivating students, designing practical instructional 

booklets, and attending off-campus skill learning classes and courses). 

 

Keywords: Arabic language teaching, listening skill, speaking skill. 
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