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چکيده :
در تدریس نگارش ،روشهای تدریس نقش اساسی را در یادگیری زبانآموز ایفا میکند و از آنجایی که
هدف نگارش حفظ کردن زبانآموز از اشتباه در نوشتار استت ،بتهکتارگیری ننتونهتایی کته نگتارش را
بهصورت عملی و کاربردی آموزش متیدهتد ،در یتادگیری زبتانآمتوز اهمیتت اساستی داردر در ایتران
علیرغم اینکه در مقطع کارشناسی رشتهی زبان و ادبیات عربی شش واحد درسی به نگارش اختصتا
داده شده است ،اما باز هم دانشجویان در مرحلهی کاربرد و نگارش مشکل دارند؛ زیرا ستا هاستت کته
نگارش با روشهای قدیمی تدریس میشود و بسیاری از اساتید از روشهای مناست

آمتوزش نگتارش

استفاده نمیکنندر پژوهش حاضر می کوشد تا با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ،میزان اجترای سرنصتل
معینشده ،روش های تدریس و ارتباط نگارش با دیگتر ماتارتهتای زبتانی کمکالمته ،خوانتدن ورررر را
بررسی و راهکارهای مناس

را بیان کندر جامعهی آماری پژوهش ،شامل هشتاد نفتر از دانشتجویان تتر

پنجم به بعد مقطع کارشناسی و اساتید رشتتهی زبتان و ادبیتات عربتی در دانشتگاههتای تاتران ،عهمته
طباطبایی ،باشتی و خوارزمی استر یانتههای پژوهش نشان میدهد که چالش عمدهی تدریس نگتارش
تعامل نداشتن اساتید ماارتهای زبانی با یکتدیگر ،بتیتتوجای بته ننتون مناست
استفادهی محدود از امکانات و تجایزات آزمایشگاهی استر


کليدواژهها :آموزش زبان عربی ،ننون تدریس ،ماارتهای زبانی ،نگارشر
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مقدمه
آموزش نگارش یکی از اصلهای مام در نراگیری هر زبانی است و در کنار دیگتر ماتارتهتا
یعنی خواندن ،تکلم کگفتاریر و گوشدادن ،نقش مامی در تسلط بر یت

زبتان ختارجی ایفتا

میکندر
ازجمله پیشرنتهای بهدست آمدهی مرتبط بتا رشتتهی زبتان و ادبیتات عربتی در سیستتم
آموزشی کشور این است که رنتهرنته دانشگاهها ،دانشجویان را به نوشتن مقاله و پایتاننامته بته
زبان عربی ملز میکنند؛ ولی سؤا این است که آیا بستر اینگونه اقدا نراهم شده استت بتا
نگاهی ژرف به روشهای تدریس نگارش در دانشگاههای ایران ،بهنظر میرسد مشکهتی مانع
تحقق اهداف سرنصل تعیینشتده ،گردیتده استت؛ ازجملته مشتکهت موجتود قتدیمیبتودن
روشهای تدریس و نبود کتاب درسی مناس

را میتوان نا بردر

این جستار بر آن است که در ادبیات نظتری ختود بتا باترهگیتری از نظریتات متصصصتان
آموزش عربی و نظریه پردازان غربی ،ننون مناس

تدریس نگارش عربی را در اختیار استاتید و

دانشتتجویان قتترار دهتتد و از ستتوی دیگتتر میتتزان اجتترای ایتتن روشهتتا را توستتط استتاتید در
دانشگاههای ذکرشده کتاران ،عهمه طباطبایی ،شاید باشتی ،خوارزمیر بررسی کندر

سؤالهايپژوهش

1ر دانشجویان تا چه میزان معتقدند که اساتید ،ننون مناس

تدریس را بهکار میگیرند

2ر از نظر دانشجویان ،اساتید چه متدت زمتانی را بته تتدریس قواعتد نگتارش اختصتا
میدهند
3ر بهنظر اساتید ،آنها تا چه میزان در اجرای ننون تدریس نگارش مونق بودهاند

فرضياتپژوهش
1ر از نظر دانشجویان ،اساتید بته ننتون مربتوط بته ارایتهی اطهعتات پتیشزمینتهای ،تتدریس
مشارکتی ،بهخصو

در انتصاب موضوع و تصحیح بهعنوان ننون مناست

تتدریس ،در ستطح

متوسط و استفاده از امکانات و ابزارهای آموزشی در زمینتهی تتدریس نگتارش ،کمتتر توجته
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میکنندر
2ر از نظر دانشجتتویان ،بیشتر وقت کهس کنگارشر ،صرف تدریتس دروس دیگری مانند
صرف و نحو وررر میشود و این نشان از بیتتوجای و اهمیتت نتدادن بته ارتبتاط بتین دروس
ارایهشده در دورهی کارشناسی ،بهویژه دروس ماارتهای زبانی ،استر
3ر اساتید نیز معتقدند اطهعتات پتیشزمینتهای و تتدریس مشتارکتی را درحتد متوستط و
امکانات آموزشی را کمتر بهکار میگیرند؛ زیرا در مراکز آموزشتی ،محتدودیت وستایل وجتود
داشته استر

روش،جامعهيآماريوروشنمونهگيريپژوهش
در این تحقیق برای بهدست آوردن اطهعات و دیدگاهها از روش پیمایشی استفاده شده استتر
در روش تحقیق پیمایشی ،محقق از طریق پرسشنامه یا مصاحبه در مورد آنچته کته هستت بته
مشاهده میپردازدر روش پیمایش روشی است که در آن از گروههای معینتی از انتراد خواستته
میشود به تعدادی پرسش مشصص پاسخ دهند ایتن پاستخهتا مجموعته اطهعتات تحقیتق را
تشکیل میدهد کعبداألمیر48 2007 ،رر جامعتهی آمتاری پتژوهش ،دانشتگاههتای تاتران ،عهمته
طباطبایی ،شاید باشتی و خوارزمی استر و نمونهی آماری شامل هشتاد دانشجو از تر پتنجم
به بعد مقطع کارشناسی و هشت استاد رشتهی زبان و ادبیات عربی این دانشگاههاست ،کته بته
تدریس ماارتهای زبانی مشغو اندر دانشجویان بهصورت تصادنی انتصاب شدهاندر
ابزار گردآوری اطهعات در این تحقیق ،پرسشنامه است که بترای دو گتروه دانشتجویان و
اساتید آماده شده استر هر دو پرسشنامه ،مشابه بوده و چاار متغیر دارند که بهترتی

عبارتاند

از
1ر استفادهی اساتید از ننون تدریس برای یادگیری نگارش؛
2ر استفادهی اساتید از ننون تدریس مناس

برای آشناکردن دانشتجویان بتا منتابع مصتلت

مرتبط با موضوع نگارش؛
3ر استفادهی اساتید از ننون مناس

برای تدریس نعا و گروهی نگتارش هنگتا انتصتاب

موضوع و تصحیح خطا؛
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برای بهکارگیری امکانات و تکنولوژی روز در تتدریس

نگارشر
در پرسشنامه از طی

لیکرت 1استفاده شده است؛ بهگونهای کته عتدد یت

نشتاندهنتدهی

ارزش خیلی کم و عدد پنج نشاندهندهی ارزش باالستر

پيشينهيپژوهش 
در زمینهی نقد و بررسی درس نگارش و آموزش زبان ،پژوهشهتای محتدودی انجتا گرنتته
است که ازجملهی آن
متقیزاده و دیگران ک1392شر در پژوهشی باعنوان «میزان اجرای روشها و ننون تتدریس
قواعتتد در مقطتتع کارشناستتی رشتتتهی زبتتان و ادبیتتات عربتتی از نظتتر استتاتید و دانشتتجویان»
پژوهشگران این پژوهش معقتقدند که در نرایند تدریس قواعتد ،چنتدان اقبتالی بته استتفاده از
تکنولوژی و تدریس نعا و گروهی دیده نمیشودر
نرگس گنجی و مریم جهلی ک1390شر در مقالهی « األسباب الکامنة وراء نقتص الکفةاة
اللغوي لطهب الجامعات اإليراني نی کتاباتام بالعربي » که بهصورت عملتی ،بتر دانشتجویان دو
دانشگاه اصفاان و کاشان انجا دادهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که خطاهای دانشتجویان ،بیشتتر
بهخاطر تداخل زبانی بین زبان نارسی و عربی و دشواربودن قواعد استر این پژوهش ،تناا بتر
خطاهای صرنی ،نحوی دانشجویان تأکید میکندر
متقیزاده و دیگران ک1388شر در مقالهای بتا موضتوع «تحلیتل و بررستی عوامتل ضتع
دانشجویان رشتهی زبان و ادبیات عربی در ماارتهای زبانی از دیتدگاه استاتید و دانشتجویان
این رشته» که بهصورت میدانی انجتا گرنتته بتود ،عوامتل ضتع
تدریس ،نبود ی

را در روشهتای نادرستت

بستهی جامع آموزشی و ناکارآمدبودن کهسهای آزمایشگاه وررر میدانندر

قائمی ک1386شر در مقالهی «آموزش ماارت نوشتن در ایران ،موانع و راهکارهتا» ازجملته
مامترین مشکهت نگارش در رشتهی عربی را نبود کتاب جامع در این حوزه میداندر
1- Likert
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مصزومی و دیگران ک1410قر در مقالهای به نا «دراس ميدانية لسسةاليا التخةمةدم ة
تقويم اإلنشاة العرب

التدارس الثانوي

محا ظ إربد» نتایج این تحقیق که بهصورت میدانی

انجا گرنته بود و برگههای تصحیح اساتید مصتل

را بررسی کرده بود ،نشتان داد کته نراینتد

تصحیح به شکل مناسبی انجا نمیگیرد و باید دقت و وقت بیشتتری صترف ارزشگتااری و
تصحیح دقیق انشای دانشآموزان کردر
گنجتتی و چهئتتی پیکتتانی ک1387شر «تتتداخل و تتأثیر آن در نگتتارش عربتتی دانشتتجویان
نارسیزبان» یانتههای این پژوهش نشان میدهد کته قستمت عمتدهای از خطاهتای نگارشتی
دانشجویان این رشته ،ناشی از تأثیرپایری منفی زبانآموز از الگوهای ستاختاری زبتان نارستی
است
نجاریان ک1384شر در مقالهای باعنوان «درس اإلنشتاء ،المشتاکل و الحلتو » بته بررستی
خطاهای دانشجویان در نگارش پرداخته و نمونههایی از تتداخل در ترکیت

اضتانی و وصتفی

بیان کرده استر
هیچکدا از این پژوهشهای انجا گرنته به بررسی میزان اجرای ننون تتدریس نگتارش در
رشتهی زبان و ادبیات عربی در دانشگاهها نپرداختهاندر عمده توجه تحقیقات مشابه بته مستائل
صرنی ،نحوی در مسئلهی نگارش بوده است؛ درحتالیکته توجته بته ننتون تتدریس ،یکتی از
ضرورتهای نراگیری زبان است که کمتر به آن اهمیت داده شده استر
مقالهی حاضر میکوشد با تکیه بر مبانی نظری و آرای متصصصان و نظریهپتردازان در امتر
آموزش زبان و به روش میدانی به آسی شناسی درس نگارش در دانشگاههای ایران بپردازدر


ادبياتنظريپژوهش 
نگارشواهدافآن
مطالعهی زبان عربی با تما گرایشهای آن هدنی را دنبا میکند و آن هم تواناساختن دانشجو
به نگارش و بیان صحیح انکار و احساسات خویش است کالستقطی309 1955 ،رر آمتوزش زبتان
در درجهی او به دنبا آن است که دانشجو را در نگارش و مکالمه توانا سازد
204رر
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چتارچوب تکامتلیانتته و

معین سیر میکند و هدف آن توانمندکردن دانشجو تا مرحلهای که بتواند انکار و احساستات و
مشاهدات وتجربههای ختود را در قالت

نگتارش بته شتکل صتحیح و در یت

نظتا نکتری

تعیینشده و مشصص بیان کند کهمان 207رر

نگارش بهصورتهای مصتلفی ازجمله نوشتن پایاننامته ،مقتاالت ،یادداشتتبترداریهتا و
گزارش و خاطرهنویسی وررر نمود پیدا میکند؛ زیرا که مامترین ثمرههای نرهنگی ادبی و زبانی
بهشمار میآید؛ پس بایستی اهمیت ویژهای به آن داده شود

کالرکابی116 2009 ،رر

موارد زیر از اهداف تعیینشده در سرنصل شورای عالی برنامهریتزی آمتوزش عتالی بترای
درس نگارش است
 تمرین و خواندن و نوشتن متون پیچیده و پیشرنته؛ خواندن متون ادبی و دیگر متون پیشرنته؛ نوشتن متون پیشرنتهر کسرنصل مصوب سا 1389ش 15ر
فنونتدريسنگارش 
متصصصان امر آموزش زبان عربی و نظریهپردازان غربی ،برای آموزش نگارش ،ننونی را مطرح
کردهاند ،آشنایی و بهکارگیری این راهبردها و ننون تدریس میتواند در توسعهی آموزش زبتان
عربی و تحقق اهداف آموزش نگارش در این رشته ،نقش بسزایی داشته باشدر ازجملته ننتونی
که برای این درس تعیین شده عبارتاند از

زمينهاي
دادناطالعاتپيش 
ارایهی اطهعات پیشزمینهای ،خوانندهی ی

متن را جات نام بیشتر یاری میکندر هتاریس و

اسمیت در الگویی که برای خواندن و نام متن ارایه کردهاند ،اولین مرحله را داشتتن اطهعتات
پیشزمینه در مورد متن دانستهاند کمتقیزاده و دیگران1391 ،ش 177ر این امر در درس نگارش نیتز
میتواند صادق باشدر
باتر است در مورد موضوعات انتصابشده برای نگارش ،ابتدا بهصتورت شتفاهی بحت
112
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باالرنتن سطح نگتارش دانشتجویان شتده و آنهتا را بستیار

یاری میکند کمدکور292 1991 ،ر؛ پس شایسته است استاد ،دانشجویان را بته مجموعته منتابع و
مراجعی که آنها را برای نوشتن نگارش در موضتوعات مصتلت

یتاری دهتد ،راهنمتایی کنتد

کهمتان 292ر؛ زیرا هنگامی که دانشجویان نتوانند با موضوعات پیشتناادی استتاد ارتبتاط برقترار
کنند ،بدون ش

در نوشتن ضعی

این درس اعه میکنند

ظاهر شده و اینگونه است که بیرغبتی خود را نستبت بته

کالطاهر40 1984 ،رر

معلم از هر روش یا الگویی که در تدریس استفاده کند با مواردی برخورد خواهد کترد کته
باید دربارهی آنها با دانشآموزان بح

کندر این روش ،الگوی مستقلی نیست بلکه راهبترد یتا

جریانی از مراحل تدریس است که در اغل

الگوهتای تتدریس بتهکتار متیرود و بتهصتورت

صحبت و سؤا کردن معلم در کهس نمود پیدا میکند

کصفوی1382 ،ش 128 -127رر


انتخابموضوعانشاوويژگيهايآن
انتصاب موضوع بایستی متناس

با نضای ذهنی دانشجو ،سن و محیط او و بهدور از پیچیتدگی

باشد تا بتواند بهآسانی با آن ارتباط برقرار کرده و با عهقته ،آن را دنبتا

کنتد کالدستوقی1943 ،

86رر

بایستی موضوعات پیشناادی استاد متنوع باشد و باتر آن است که انتصتاب بته دانشتجویان
واگاار شود یا حداقل با استاد در مشصصنمودن آن مشارکت داشته تا بترای نوشتتن در متورد
آن انگیزهی کانی داشته باشند کمدکور291 1991 ،رر بح کردن یکی از شیوههای آموزشی نعتا
و دیرینه است که اهمیت خاصی دارد ،این روش مثل
آذر1387 ،ش 281رر هرچه شاگردان بیشتر با ی

پویای تدریس را شکل میدهتد

کنتحتی

موضوع دستوپنجه نر کننتد ،تستلط آنتان بتر

لغات و اصطهحات الز گسترش مییابد و مشکل ،درواقع پیداکردن موضوعهای کانی نیست،
بلکه گسترشدادن موضوعات خوبی است که
اما بهطور کلی ،ی

داریم کآن ریمز1370 ،ش 12رر

استاد در رابطه با انتصاب موضوع ،یکتی از سته روش زیتر را پتیشرو

دارد
ال ر استاد ی

موضوع را انتصاب و دانشجویان را ملز به نوشتن در مورد آن میکندر
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بر استاد سه موضوع را مطترح کترده و دانشتجویان را در انتصتاب یکتی از آنهتا مصتتار
میکندر
جر به دانشجویان این نرصت را بدهد که خود ،در مورد ی

موضوع واحد به توانق برسند

کعطا ،بیتا 224رر

باتوجه به نقل قو های ذکرشده ،شیوهی سو بتر دیگتر شتیوههتا برتتری دارد؛ زیترا ایتن
میبصشد؛ اما مجموعهای از شرطها نیز برای

شیوهی مشارکتی به دانشجویان انگیزهی مضاع
موضوع انشا در نظر گرنتهاند؛ ازجمله
ال ر دقت ،وضوح و آشکاربودن آن؛
بر هماهنگبودن موضوعات با مباح

تر های گاشته که دانشجو آن را گارانده باشد؛

جر نباید موضوع انتصابی نگارش ،به دور از نضای نکری دانشجویان باشدر کهمان 225ر


تصحيحنگارش
نرایند تصحیح برگههای نگارش ازجمله مواردی است که متصصصان آموزش زبان بسیار به آن
پرداختهاند؛ زیرا بهمنظور داوری ی

نگارش باید دالیلی روشن و مشصص وجود داشته باشتد

تا بر پایهی آن ارزیابی دقیقی انجا شودر کالمصزومی و دیگران1410 ،ق 178ر؛ زیرا هتدف تصتحیح
نگارش ،نظارت بر کارکرد دانشجو بهصورت مستقیم و آگاهکردن او به موارد خطاست تا آن را
تصحیح کرده و از تکرار دوبارهی آن جلوگیری به عمل آورد کمعروف212 1991 ،رر استتاد بایتد
در نرایند تصحیح در هر جلسه ،انشتاهای جلستهی قبتل را بتر روی تصتته نوشتته و آن را بتا
همکاری دانشجویان تصحیح کند؛ سپس در مرحلهی بعد باتر آن استت کته در پایتان صتفحه،
موارد ضع

و قوت دانشجو را با دلیل یادداشت

نماید کالطاهر48 -47 1984 ،رر

آشنایی دانشجویان به اشتباهاتشان ،آنها را از تکرار اشتباه از حی

محتتوا ،ستب  ،زبتان،

نحو وررر بازمیداردر دانستن این حقیقت برای ما ضروری است که باترین تصحیح آن است کته
دانشجو معنای آن را بداند؛ زیرا که غرض از تصحیح این است که دانشجو دلیل خطا را دانسته
و از تکرار مجدد آن پرهیز نماید
ی

کالااشمی315 -311 1987 ،رر

شیوهی کاربردی تصحیح هست که کمتر استفاده میشود و آنهتم قتراردادن رمزهتایی
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قراردادی بین استاد و دانشجوست که استاد بهجای اینکه خطاها را بهصورت مستقیم تصتحیح
کند ،موارد خطا را با رمزهایی نشانهگااری کند و دانشجو باتوجه به نشانهها ،نگتارش ختود را
اصهح کند؛ مانند
جر خطا در ترکی

جمله؛

کر خطا در ساختار کلمه؛

نر خطا در ترکی

نحوی؛

صرنی؛

ر خطا در ترکی
دانشجو قابل نام باشد

ر خطا در ترکی

امهییر ولی شرط است که یادداشتهای استاد ،واضح ،مشصص و برای
کمعروف218 -217 1991 ،رر


ارتباطبينمهارتهايزباني
قطعاً برترین شیوه در تدریس نگارش ،همان است که انسان حترفزدن را آموختت؛ انستان از
زمان تولد ،قادر به سصنگفتن نبود؛ ولی از زمانی که توانایی سصن پیدا کرد شروع به تقلیتد از
سصن دیگران نمود ،زبان نوشتار با زبان گفتار متفاوت است؛ بنابراین دانشجو هر زمتان کته در
مقابل ی

زبان جدید که دارای قوانین و الفاظ خاصی است ،قترار متیگیترد ،بایستتی دامنتهی

لغات خویش را انزایش

دهد کالدسوقی83 1943 ،ر.

دانشجویان با شنیدن جمهت و عبارتهای مصتل

با نگارش آشتنا متیشتوند؛ زیترا آنتان

معموالً کلمات و جمهتی را مینویسند که از طریق گوشدادن یا خواندن بتا آنهتا آشتنا شتده
باشند؛ پس بایستی بین روش تدریس نگارش و بقیهی ماارتهتای زبتانی کمکالمته ،خوانتدن
ورررر ارتباط وجود داشته و در خدمت یکدیگر قرار بگیرند

کمدکور288 -286 1991 ،رر

در اینجا ضرورت درسهایی مثل آزمایشگاه ،مکالمه وررر بهوضوح آشکار میشود ،استاد در
درس نگارش بایستی دانشجویان را گاه و بیگاه با موضتوعاتی کته در درسهتای دیگتر بته آن
پرداخته شده غانلگیر کند تا به دانشجو نرصت بدهد آنچه را از مطال  ،نراگرنتته بتازخوانی و
با بیان خود آن را ارایه نماید کالدسوقی90 1943 ،ر؛ بنابراین میتوان نتیجه گرنت که تما دروس
در نظر گرنتهشده برای آموزش زبان عربی مانند ی

حلقهی بههم پیوسته با هم در ارتباطانتدر

دانشجویان با تمرین «خواندن» و قدرت بیان مناس

در کهسهای «مکالمه» ،نگتارش ختود را

نیز تقویت کرده و بابود میبصشندر
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استفادهازتکنولوژيوتمريناتمتنوع
تحقیقات انجا گرنته نشان میدهد کته در تتدریس رشتتهی زبتان و ادبیتات عربتی در بیشتتر
دانشگاهها از ننون تدریس سنتی استفاده میشودر هرچند بعضی از گروهها در کشور از نناوری
روز نیز باره میبرندر همگا شدن بتا تکنولتوژی روز دنیتا در امتر آمتوزش ،ضتروری بتهنظتر
میرسد؛ پس بایستی در ننون تدریس از امکانات اساسی همچون پروژکتتور ،اورهتد و تایتهی
منابع نوشتاری به دقت تنظیمشده ،استفاده نمود کلتنن ونیوبتل1385 ،ش 138 -137رر آنچته بعتد از
محتوای آموزشی باید به آن اهمیت داده شود ،شیوه و روش انتصابی برای انتقا هرچتهباتتر و
مؤثرتر مفاهیم است

کشعبانی1387 ،ش 189رر

تمامی معلمان آموزش زبان میتوانند در عکسها منبع باارزشی برای موضوع نگارش پیتدا
کنندر نقاشی ،عکس ،پوستر ،اسهید ،کارتون ،تبلیغات ،مجهت ،طرح ،نمودار ،جدو وررر بتیش
از هرچیز تجربهی مشترکی برای شاگردان کهس نراهم میآورد ،این اقدا باع

ایجاد پایتهای

مشترک برای انواع نعالیتهای زبانی میگردد کمصطفی161 2007 ،رر هنگامی که زبتانآمتوز
واژگان را نه از طریق ترجمه ،بلکه از طریتق تصتاویر بازنمتایی متیکنتد ،بتین واژه و تصتویر
ارتباطی را جستوجو میکند و همینطور زمانی که واژگان در ی
درکتر میشوند؛ یعنی درونداد معنا بر حس
1393ش 158 –157ر ،و این گونه نیز باعت

بانتت قترار گیرنتد ،قابتل

موقعیتت شتکل متیگیتردر

کطاماستبی و دیگتران،

ایجتاد نتوعی مشتارکت و نشتاط بتین دانشتجویان

میشودر
خهصهکردن ،تمرین باارزش دیگری بهمنظور یانتن مفاو متن و انتقا آن به زبتانی دیگتر
بهشمار میآیدر نراگیران در روبهروشدن با ی

متن ،نهتناا باید نظر اصلی را پیدا کنند ،بلکه آن

را با کلمات خود بیان دارند ،توانایی زبانآموز در درک مفاهیم ،به جریان انداختن آنها و بیتان
آن با کلمات خود ،هدف اصلی روند زبانآموزی است
توصی

دادههای مربوط به ننون تدریس

توصی

دادههای مربوط به دانشجویان و اساتید
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زمينهاي» 


فناطالعاتپيش
متغيراول«:
موارد زیر میتواند ازجمله اقدا استاد در این مرحله باشد
1ر میزان ارایهی اطهعات پیشزمینهای در مورد موضوع ،قبل از شروع نگارش؛
2ر آشناکردن دانشجویان با منابع و مآخای که به آنها در این راه کم

میکندر

دادههای این بصش نشان داد که  3/8درصد از دانشجویان بته مقتدار خیلتی زیتاد ،و 13/8
درصد در سطح زیاد و  38/8درصد در سطح متوسط و  31/2درصد به مقدارکم و  12/5درصد
به میزان خیلتی کتم از دانشتجویان معتقدنتد کته استاتید آنهتا نستبت بته ارایتهی اطهعتات
پیشزمینهای اقدا میکنندر

جدول.1ميزاناستفادهازفندادناطالعاتپيشزمينهاي(دانشجويان) 
خيليکم

متوسط

کم

خيليزياد

زياد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

10

12/5

25

31/2

31

38/8

11

31/8

3

3/ 8

در مقابل ،دادههای بهدستآمده از اساتید نشان داد که  37/5درصد در سطح خیلتی زیتاد و 25
درصد در سطح زیاد و  37/5در سطح متوسط معتقد به اطهعات پیشزمینهای و معرنی مصادر
و مراجع در این زمینه هستندر

جدول.2ميزاناستفادهازفنارايهياطالعاتپيشزمينهاي(اساتيد) 
متوسط
نراوانی
3

زياد
درصد
37/5

خيليزياد

نراوانی

درصد

2

نراوانی
25

3


متغيردوم«:استفادهازفنتدريسمشارکتي» 
موارد زیر ازجمله مفاهیم تعری شده برای این بصش را تشکیل میدهد
1ر تصحیح نگارش در کهس با همکاری دانشجویان؛
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2ر مشارکت دانشجویان در انتصاب موضوع نگارشر
پاسخگویی دانشجویان به این متغیر نشان داد که 15درصد مقدار کم و 30درصد متوستط را
انتصاب کرده و 41/2درصد سطح زیاد و  37/5خیلی زیاد ،بته میتزان مشتارکتی بتودن کتهس
اعتقاد داشتندر

جدول.3ميزاناستفادهازفنمشارکتي(دانشجويان) 
متوسط

کم

زياد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

12

15

24

30

33

خيليزياد
نراوانی

درصد
41/2

درصد

11

37/5

 12/5درصد از اساتید خیلی کم و  25درصد به مقدار کم و  37/5درصتد در ستطح متوستط و
 12/5درصد هم در سطح زیاد معتقد به مشارکتیبودن کهس هستندر

جدول.4ميزاناستفادهازفنمشارکتي(اساتيد) 
خيليکم

متوسط

کم

خيليزياد

زياد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

1

12/5

2

25

3

37/5

1

12/5

1

12/5


متغيرسوم«:ارتباطمهارتهايزبانيبايکديگر» 
ازجمله مفاهیمی که در این بصش مورد توجه قرار میگیرد
1ر تأثیر و ارتباط بین دروسی مانند آزمایشگاه ،مکالمه ،متون وررر در نگارش؛
2ر ارتباط بین اساتید ماارتهای زبانی در راستای ی

هدف واحدر

با جستوجو در پاسخهای دانشجویان مشصص شد که  13/8درصد در سطح خیلی کم ،و
 38/8درصد در سطح کم 32/5 ،درصد در سطح متوسط و  13/8در سطح زیاد و درناایت 1/2
درصد در سطح خیلی زیاد معتقد به اجرای این نن هستندر
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جدول.5ميزانارتباطبيندروسمهارتهايزباني(دانشجويان) 
خيليکم

متوسط

کم

خيليزياد

زياد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

11

13/8

31

38/8

26

32/5

11

13/8

1

1/ 2

اساتید نیز در پاسخ به این سوا  12/5در ستطح خیلتیکتم و  37/5در ستطح کتم و متوستط،
و 12/5هم در سطح زیاد قایل به این مسئله هستندر

.ميزانارتباطبينمهارتهايزباني(اساتيد) 

جدول6
کم

خيليکم

زياد

متوسط

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

1

12/5

3

37/5

3

37/5

1

12/5


متغيرچهارم«:فناستفادهازامکاناتوتکنولوژي» 
گفتار مربوط به این موضوع عبارت استت از استتفاده از امکانتاتی همچتون استهید ،عکتس،
نر انزار و دیگر امکانات موجود در زمینهی نگارشر
براساس نظر دانشجویان  18/8درصد در سطح خیلتیکتم و  33/8درصتد در ستطح کتم و
 32/5درصد در سطح متوسط و  12/5درصد در سطح زیاد و درناایتت  2/5درصتد در ستطح
خیلی زیاد معتقد به اجرای این نن در کهسهای نگارش هستندر

جدول.7فناستفادهازامکاناتوتکنولوژي(دانشجويان) 
خيليکم

متوسط

کم

خيليزياد

زياد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

15

18/8

27

33/8

26

32/5

10

12/5

2

2/ 5

در مورد اساتید نیز نتیجه بدین صورت است که  12/5در سطح خیلیکم 50 ،درصد کم و37/5
درصد در سطح متوسط قایل به استفاده از امکانات در زمینهی تدریس نگارش هستندر
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جدول.8فناستفادهازامکاناتوتکنولوژي(اساتيد) 

خيليکم

متوسط

کم

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

نراوانی

درصد

1

12/5

4

50

3

37/5


تحليلدادههايپژوهش 

تحلیل دادههای بهدستآمده از دانشجویان و اساتید

متغيراول«:فنارايهياطالعاتپيشزمينهاي» 
در توصی

دادههای این متغیر ثابت شد که  3/8درصد در سطح باال ،و  38/8درصد در ستطح

متوسط ،و 31/2درصد در سطح کم معتقد بودند که اساتید آنها اطهعات پتیشزمینتهای را در
اختیار آنها قرار میدهند و در مقابل ،دادههای اساتید نیز نشان داد کته  37/5درصتد در ستطح
زیاد و بههمین میزان در سطح متوسط به استفاده از این نن معتقد بودندر دادهها نشان متیدهتد
که نن ارایهی اطهعات پیشزمینهای کموبیش توسط اساتید اجرا میشتود ،و معمتوالً دانشتجو
بدون نکر قبلی در مورد ی

موضوع مینویسد ،شاید مامترین دلیل ،این باشد که باید دانشجو

آنقدر اطهعات در مورد موضوعات مصتل
بنویسدر راهکار مناس

داشته باشتد کته بتوانتد دربتارهی هتر موضتوعی

در این زمینه اساتید میتوانند با معرنی منتابع مصتلت

در متورد یت

موضوع ،دانشجویان را برای نگارش هفتهی آینده آماده کنند؛ متثه استتاد بتا پیشتنااد خوانتدن
کتاب «األیا » طه حسین ،به دانشجویان ،موضوع «اذکر سیرت

الذاتي » را برای نگارش پیشتنااد

دهدر

متغيردوم«:استفادهازفنتدريسمشارکتي» 
با توجه به توصی

دادههای دو گروه دانشجویان و اساتید در مورد این متغیر مشصص شد کته

 41/2درصد از دانشجویان در سطح زیاد و  30درصد در سطح متوسط و  15درصد در حد کم
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به اجرای این نن توسط اساتید خود معتقد بودندر در مقابل اساتید  12/5درصد در ستطح زیتاد
و  37/5درصد در سطح متوسط و  25درصد در حد کم به اجرای این نن معتقدندر
نکتهی مام در این بح  ،این است که در اجرا و عد اجرای این نن ،اختهف نظر هست؛
ولی بهنظر میرسد که تدریس نعا در قسمت تصحیح خطا بتهمراتت
انتصاب موضوع و بح

بیشتتر از مشتارکت در

در مورد آن صورت میگیرد؛ زیرا بهصتورت کلتی در متورد انتصتاب

موضوع خود استاد ،تصمیمگیرندهی او و آخر استر
این بح

میتواند نتیجهی این نرضیات باشد که استاد در نراینتد انتصتاب موضتوع ،ختود

تصمیم میگیرد؛ زیرا اعتقاد دارد موضوعی که دانشتجو انتصتاب متیکنتد حتمتاً در آن تمترین
داشته است و درنتیجه ،اساتید معتقدند کته موضتوعی را کته ختود برمتیگزیننتد ،کتاربردی و
درناایت به نفع دانشجویان استر در این زمینه پیشنااد میشود استاد با توجته بته داشتتههتای
دانشجویان و موضوعاتی که در درسهای دیگر آموختهاند ،بهصورت مشارکتی ،یت

یتا چنتد

موضوع کاربردی را برای نگارش مطرح کندر

متغيرسوم«:ارتباطمهارتهايزبانيبايکديگر» 
این متغیر باتوجه به دادههای بهدستآمده در نتایج دانشجویان و اساتید نشان میدهد کته 13/8
درصد از دانشجویان در سطح زیاد ،و  32/5درصد در سطح متوسط و  38/8درصتد بته میتزان
کم معتقد به وجود ارتباط بین دروس ماارتهای زبانی هستندر در مقابل نتتایج استاتید نشتان
میدهد که  12/5درصد در سطح زیاد ،و  37/5در سطح متوسط و بههمین مقدار در سطح کتم
معتقد به وجود ارتباط هستندر
این دادهها نبود ارتباط کانی بین اساتید ماارتهای زبانی را آشتکار متیکنتدر ایتن مشتکل
میتواند به نرضیههای زیر مربوط باشد
ال ر اساتید معتقد به وجود ارتباط قوی بین دروس ماارتهای زبانی نیستند ،و این ختود
باع

شده که کارگاه نگارش به ی

کهس صرف و نحو تبدیل شودر

بر اساتید طبق سرنصل مصوب وزارت علو عمل نکرده و ایتن ختود باعت
برنامهی آموزشی شده استر
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بوده و تعاملنداشتن اساتید با یکتدیگر باعت

ایجتاد

بعضی ناهماهنگیها میشود که با اندکی توجته و برنامتهریتزی ،ایتن تعامتل مثمتر ثمتر واقتع
میشودر
کتاب جامع که شامل همهی دستورالعملها و برنامتهی متدون براستاس

در جای خالی ی

سرنصل ،احساس میشود که این امر میتواند بسیاری از این قبیل مشکهت را حل و برطترف
کندر راهکار مناس

در این زمینه ،تعامل و همکاری بیش از پیش اساتید ماارتهای زبتانی بتا

یکدیگر استر

متغيرچهارم«:فناستفادهازامکاناتوتکنولوژي» 
توصی

دادههای این بصش ،نشاندهندهی این است کته 33/8درصتد از دانشتجویان در ستطح

کم 32/5 ،درصد در سطح متوسط و  12/5درصد در سطح زیاد قایل به استفاده از امکانتات در
زمینهی تدریس نگارش هستندر در مقابل دادههای اساتید نیز ایتن را نشتان متیدهتد کته 37/5
درصد در سطح متوسط و 50درصد در سطح کم به اجرای این نن میپردازندر
برای کمرنگ بودن استفاده از این ماارت در دانشگاهها ،نرضیههای زیر را میتوان در نظتر
داشت
ال ر اساتید از اهمیت و تأثیر بسزای امکانتات در امتر تتدریس نگتارش بتیخبتر بتوده و
همچنان به روش سنتی درحا تدریس نگارش هستندر
بر ممکن است دانشگاهها وسایل و امکانات نتوین آزمایشتگاهی محتدودی را در اختیتار
داشته باشند و تناا آن را در اختیار دروسی همچون آزمایشگاه قرار دهنتد و بته نیازمنتد بتودن
درس نگارش به چنین امکاناتی معتقد نباشندر
در این زمینه پیشنااد میشود با برگزاری جلسات هماندیشی اساتید در امر نگارش ،ضتمن
آگاهی از دستاوردهای جدید آموزش نگارش ،در مورد استتفاده از امکانتات و تکنولتوژی روز
در آموزش نگارش بح

و تباد نظر شودر
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نتايجپژوهش 
بررسيفرضيهياولپژوهش
بررسی مجموع نتایج متغیرهای مربتوط بته دادن اطهعتات پتیشزمینتهای و تتدریس نعتا و
مشارکتی نشان داد که دانشجویان در سطح متوسط به اجرای این روش تأکید داشتهانتد و ایتن
امر با نرضیه همخوانی داردر در مورد بارهگیری از امکانات و تجایزات در امر آموزش نگارش
نیز این امر صدق میکند؛ زیرا دانشجویان و اساتید اتفاقنظر دارند که استفاده از ایتن امکانتات
بهصورت محدود و در سطح پایین انجا میگیردر

بررسيفرضيهيدومپژوهش
نتایج بررسی متغیر مربوط بته ارتبتاط بتین درس نگتارش و استاتید دیگتر ،بصصتو

دروس

ماارتهای زبانی ،از نظر دانشجویان نشان میدهد کته نرضتیه تاحتدودی صتحت دارد؛ زیترا
میزان ارتباط را بین سطح متوسط تا کم میبینند و وجود هرگونته ارتبتاط قتوی بتین دروس و
اساتید حوزهی ماارت زبانی را رد میکنندر

بررسيفرضيهيسومپژوهش
نتایج بهدستآمده از بررسی متغیرهای مربوط به حوزهی ارتباط بین دروس و اساتید درسهای
دیگر ازجمله دروس ماارتهای زبانی از نظر اساتید نشان داد که نرضتیه تاحتدودی بته واقتع
نزدی

است؛ زیرا اساتید در سطح متوسط معتقد به ارتباط بتین دروس ماتارتهتای زبتانی و

تعامل اساتید با یکدیگر در این حوزه هستندر


راهکارها
 تایه و تنظیم کتاب جامع آموزش نگارش مطابق با اهداف سرنصل و درجهبنتدی بتر مبنتاینگارش  1و  2و 3ر نکتهی قابل توجه در این زمینه است که کتتابهتای آمتوزش نگتارش
زبان عربی در ایران برخهف آموزش زبانهای خارجی دیگر ماننتد زبتان انگلیستی ،بتدون
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سی دی صوتی و تصویری تایه شدهاند؛ لاا ضتروری استت بترای بابتود نراینتد آمتوزش
نگارش از سی دیهای کم

آموزشی استفاده شودر

 اجباریشدن نگارش پایاننامه به زبان عربتی در دانشتگاههتا ،متیتوانتد در پیشتبرد اهتدافآموزشی این رشته مؤثر باشدر
 تشکیل جلسات هماندیشی گروه در هر دانشگاه برای ارتباط و تداخلنداشتن کار استاتید بتایکدیگر در مرحلهی او و ایجاد جلسات و همایشهای مصتلت

بترای اطتهع از آخترین

دستاوردهای آموزش زبان ضروری بهنظر میرسدر
 همکاری دانشگاه و مجازکردن آزمایشگاه زبان به تجایزات نتوین آموزشتی و باترهبتردن ازآنها برای تدریس نگارش با هدف ایجاد تنوع و انگیزه بین دانشجویان ضروری استر


منابعومآخذ:
1ر آن ریمز ک1370ر ،فنونتدريسنگارش؛ ترجمهی سیداکبر میرحستینی و قاستم کبیتری ،چتاو او  ،تاتران
رهنمار
2ر آ یاسین ،محمدحسن ک1974ر ،المبادئاألساسيةفيطرقالتدريسالعامة ،مصر مکمب النهض ر
3ر الرکابی ،جودت ک2009ر ،طرقتدريساللغة العربية ،الطبع الثاني عشر  ،دمشق دارالفکرر
4ر شعبانی ،حسن ک1387ر ،مهارتهايآموزشيوپرورشي،روشهاوفنون ،ج  ،1چاو  ،22تاران سمتر
5ر صفوی ،أماناهلل ک1382ر ،روشها،فنونوالگوهايتدريس ،چاو او  ،تاران سمتر
6ر صفوی ،أماناهلل ک1371ر ،کلياتروشهاوفنونتدريس ،چاو سو  ،تاران میعادر
7ر طباخ  ،عبداألمیر ک2007ر ،منهجيةالبحثتقنياتومناهج ،الطبع االولی ،بیروت دارالاادیر
8ر الطاهر ،علی الجواد ک1984ر ،اصولتدريساللغة العربية ،الطبع الثاني  ،بیروت دارالرائدالعربیر
9ر عطا ،إبراهیم محمد کبیتار ،طرقتدريساللغهالعربيهوالتربيهالدينيه ،القاهر مکمب النهض التصري ر
10ر نتحی آذر ،اسکندر ک1387ر ،روشهاوفنونتدريس ،چاو دو  ،نشر دانشگاه تبریزر
11ر کنن ،رابرت و دیوید نیوبل ک1385ر ،راهنمايبهبودروشهايتدريسدردانشـگاههـاومراکـزآمـوزش
عالي؛ ترجمهی احمدرضا نصر و دیگران ،تاران سمتر
12ر معروف ،نای

ک1991ر ،خصائصالعربيةوطرائقتدريسها ،الطبع الرابع  ،عمان دارالنفائسر

13ر مدکور ،علی احمد ک1991ر ،تدريسفنوناللغة العربية ،القاهر دارالشوافر
14ر مصطفی ،عبداهلل علی ک2007ر ،مهاراتاللغة العربية ،الطبع الثاني  ،عمان دارالتخير ر

124

آسيبشناسيميزاناجرايفنونتدريسنگارشدرمقطعکارشناسي...


عيسيمتقيزادهوهمکاران 



نامهها 
مقاالتوپايان 

1ر الدسوقی ،عمر ک1943ر« ،تعلیم اإلنشاء ،مجلهدارالعلوم ،العددان األو والثانی ،صص 93-81ر
2ر متقیزاده ،عیسی و دیگران ک1388ر« ،تحلیل و بررسی عوامل ضع

دانشجویان رشتهی زبان و ادبیات عربتی

در ماارتهای زبانی از دیدگاه اساتید و دانشجویان این رشتته» ،مجلهيپژوهشهايزبانوادبياتتطبيقي،
شمارهی یکم ،صص 137-115ر
3ر  - -ک1390ر« ،بررسی و نقد میزان اجرای ننون تدریس متون شتعری در دورهی کارشناستی رشتتهی زبتان و
ادبیات عربی» ،مجلهيپژوهشهايزبانوادبياتتطبيقي ،شمارهی یکم ،صص 191-173ر
4ر  - -ک1391ر« ،میزان اجرای روشها و ننون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشتهی زبان و ادبیتات عربتی
از نظر اساتید و دانشجویان» ،مجلهيجستارهايزباني ،شمارهی دو  ،صص 178-159ر
5ر المصزومی ،خل

و دیگران ک1410ر« ،دراس ميدانية لألستالی

التخةمةدم نتی تقتویم اإلنشتاء العربتی نتی

المدارس الثانوي نی محا ظ إربد» ،مجلهاللغة العربية األردنية ،شمارهی  ،38صص208-177ر
6ر گنجی ،نرگس و جهیی ،مریم ک1391ر« ،األسباب الکامن وراء نقص الکفاة اللغوي لطهب الجامعات اإليرانية
نی کتاباتام بالعربي » ،مجلهالجمعية العلمية اإلیرانية للغة العربيةوآدابها ،شمارهی  ،19صص 100-75ر
7ر گنجی ،نرگس ک1387ر « ،تداخل و تأثیر آن در نگارش عربی دانشجویان نارسیزبان ،مجلهيانجمنايرانـي
زبانوادبياتعربير شمارهی 10ر صص 99 – 77ر
8ر القحطانی ،أشرفبن سعید ک1430ر « ،اعلي استصدا اسمراتيجي التعلم التعاونی نی تنتي ماارات تحلیل التنص
األدبی لدی طهب الثال

المتوسط» ،رسال ماجستیر جامعة أ القری الخعودي ر

9ر السقطی ،أحمد مسعد ک1955ر« ،دروس اإلنشاء نی اللغ العربي » ،مجلهالتربية الحدیثة ،شمارهی چاار  ،صص
319-309ر
10ر طاماسبی و دیگران ک1393رر «آموزش اهداف عمتومی و دانشتگاهی در مکالمتهی زبتان عربتی بتا تکیته بتر
سیهبس مفاومی– کاربردی و روش کار محور» ،مجلهيجستارهايزباني ،شمارهی 5ر صص 181 –145ر
11ر قائمی ،مرتضی ک1386ر« ،آموزش ماارت نوشتن در ایران موانتع و راهکارهتا ،مجموعـهمقـاالتهمـايش
مديرانگروههايزبانعربيدانشگاهبوعليهمدان ،صص 228-215ر
12ر جهیی ،مریم ک1391ر« ،دراس المدخل التواصلی نی تدریس األدب العربی المعاصر لطهب العربي اإلیترانیین»،
رسالهی دکترای دانشگاه اصفاانر
13ر نجاریان ،ماجتد ک1384ر« ،درس اإلنشتاء ،المشتاکل و الحلتو » مجموعته مقتاالت دومتین همتایش متدیران
گروههای عربی دانشگاههای کشور کگروه عربی دانشگاه اصفاانرر
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إشکاليةمستویتطبيقفنونتدریساإلنشاءيفمرحلةالبکالوریوس 
فرعاللغةالعربيةوآداهبا،عرضآلراءاألساتذةوالطالب 
عيسیمتقیزاده،*1امحدحيدری،2نورالدینپروین 3

ملخص :

 -1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آداهبا جبامعة تربيت مدرس
 -2طالب ماجستری يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة تربيت مدرس
 -3طالب دکتوراه يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة رازی کرمانشاه

ب

تلعببب أسبباليب التببدریا دورا ریادیببا يف تعلببيم اهلنشببات للمببنشا اوببد م ب تعلببيم اهلنشببات ببو
المالببب مب الوقببوخ يف ا لمبباتر لببتا مببدر ای تعبباة بتسبباليب علعيببة وتمليميببة يف ععليببة التعلببيم ليببتع
المال ببب م ب تعل ببم اهلنش بباتل عل ببم ال ببرصم م ب ت ببيي س ببت و ببدا دراس ببية ببة اهلنش ببات يف مر ل ببة
الل ببالوریوس لم ببنش ببرخ اللغببة العربي ببة وآداهب ببا يف ی برا ا ی أ الم ببنش م ببازالو یعببانو م ب مش بباک يف
مر ل ببة التملي ببعر یرج ببر ببتا ا م ببر ل ببم اعتع بباد ا س ببلوش التملي ببدی يف ععلي ببة الت ببدریا وع ببدة اس ببت داة
ا سب بباليب املناسب ببلة يف تب ببدریا اهلنشب ببات م ب ب قل ب ب ا سب بباتتةل ته الدراسب ببة ب بباو معتعب ببدة علب ببم املب ببن
ایستم ببا م و توزیببر ایسببتعارا ا دراسببة مببدی تمليببع املمببرر الدراسببسا أسبباليب التببدریا والعنقببة ب ب
اهلنشببات و امل ببارا اللغویببة ا لببری  ،الببت لما الم براتة ولللو و تمببدة ا لببو املناسببلة هبببتا الشببت لامتعر
اهل ببا س وببته الدراسببة ببو  80طاللببا م ب ال ب البباما لببم مببا بعببد مر لببة اللاکببالوریوس و أسبباتتة
اللغببة العربيببة و آداهبببا يف جامعببا ل برا ا عنمببة الملاطلببا ما ظ ب يد هبشببتم و ل بوارزمملی ر لنببا م ب
لببن النتببا أ اهلظب الية ال ب ی يف سببا تببدریا اهلنشببات تعببود لببم عوامب عببدة من ببا عببدة التعام ب
ال عببا م ب قل ب أسبباتتة امل ببار اللغویببة بعا ب م لببلعملا عببدة ایک ب ا بامل ببارا امل تل ببة يف تببدریا
اهلنشات و ایست داة احملدود للتج يزا امل ت یةل
الکلماتالرئيسية تعليم اللغة العربيةا أساليب التدریاا امل ارا اللغویةا اهلنشاتل
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