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  چكيده

اي ايفـا   هاي مهم زبان است كه در يادگيري زبان دوم نقش ويـژه  مهارت خواندن از مهارت
اسـاتيد بـه تـدريس آن بـا اسـتفاده از      كند و از شـروط موفقيـت در يـاددهي آن، توجـه      مي

ها و راهبردهاي تدريس مناسب است. اين مهارت، درس مخصوصي در رشتة زبـان و   روش
شـود؛ بـا وجـود                              ً                                      ادبيات عربي ندارد و معموال  در دروس متون ادبي به تدريس آن توجه مي

ارت گيرد و دانشجويان، ايـن مهـ   شود كه تدريس آن به خوبي صورت نمي اين مالحظه مي
تحليلي  -كنند. از اين رو، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي را به خوبي كسب نمي

هـاي زبـان و    و روش پيمايشي به بررسي نقـاط ضـعف تـدريس مهـارت خوانـدن در گـروه      
پـردازد و راهكارهـايي را    هاي دولتي ايـران در مقطـع كارشناسـي مـي     ادبيات عربي دانشگاه

استاد (كـالس)   22دهد. نمونة آماري پژوهش را  مهارت ارائه مي منظور آموزش بهتر اين به
دانشـگاه   12دانشجوي ترم آخر كارشناسي رشتة زبان و ادبيات عربي در  124متون ادبي، و 

دهند؛ ابزارهاي مورد استفاده در پـژوهش حاضـر بـراي گـردآوري      دولتي ايران تشكيل مي
منظـور گـردآوري    هده و مصـاحبه بـه  اطالعات، مشاهده، مصاحبه و آزمون اسـت كـه مشـا   

ــه   داده ــه تــدريس مهــارت خوانــدن، و آزمــون ب منظــور ارزيــابي توانمنــدي  هــاي مربــوط ب
                                                                                                                                        

  نامة كارشناسي ارشد است. .  اين مقاله برگرفته از پايان1
   دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس(motaghizadeh@modares.ac.ir) (نويسندة مسئول)  
   استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس(parvini@modares.ac.ir)  
  عربي دانشگاه تربيت مدرس (كارشناس ارشد رشتة آموزش زبان(rezamousavi@modares.ac.ir  
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دهـد كـه از نقـاط     دانشجويان در مهارت خواندن به كار گرفته شده است. نتـايج نشـان مـي   
توجهي اساتيد دروس متـون ادبـي بـه اسـتفاده از روش      ضعف تدريس مهارت خواندن، كم

هــا بــه اســتفاده از  تــوجهي آن س مناســب بــراي آمــوزش ايــن مهــارت، همچنــين كــمتــدري
راهبردهاي نـوين تـدريس اسـت و بـين هريـك از ايـن مـوارد و توانمنـدي دانشـجويان در          

هـا بـر ضـعف     معنادار وجود دارد كه بيـانگر تـأثير هـر يـك از آن     اي مهارت خواندن رابطه
  دانشجويان در مهارت خواندن است.

  
  ها ژهكليد وا

  زبان و ادبيات عربي.راهبردهاي تدريس، ، مهارت خواندن، تدريس
  

  مقدمه
و پايـه و اسـاس يـادگيري بيشـتر علـوم       بـوده  هاي زبـان  ترين مهارت مهارت خواندن از مهم

هاسـت، زيـرا    يادگيري مهارت خواندن، كليـد يـادگيري همـة يـادگيري    «است. در حقيقت 
گيرد؛ براي يادگيري دروس ديگـر بايـد    صورت ميهاي درسي از طريق آن  بيشتر يادگيري

از اين  ).51: 1392(شكيبا و اسدزاده، » به مهارت درك مطلب و توانايي خواندن مسلط بود
رو، توجه به آموزش صحيح اين مهارت براي فراگيران زبان دوم بسيار مهم است و از جمله 

و راهبرد تـدريس مناسـب    گذار است انتخاب روش عناصري كه در تدريس آن بسيار تأثير
و بـا  سـازد  اهداف درس را محقـق  «شود بايد  كه انتخاب ميراهبرد و روش تدريسي  است.
هاي فراواني براي تدريس وجـود دارد كـه    هاي دانشجو سازگار باشد. راهبردها و روش نياز

ه هايي شـبي و يا اجراهستند مكمل يكديگر  ،در كالسكارگيري  بهها در هنگام  برخي از آن
ز هـا يـا يكـي ا    تركيبي از آن ه اقتضاي محتواي آموزشي،بتواند  مي به هم دارند؛ لذا مدرس

  ).8شربيني: » (ها را در كالس اجرا كند آن
هرچند توجه به تدريس مهـارت خوانـدن در آمـوزش زبـان دوم بسـيار ضـروري       

تـدريس   رسد اساتيد رشتة زبان و ادبيات عربي در مقطـع كارشناسـي بـه    است، به نظر مي
آموختگـان   اين مهارت توجه چنداني ندارند. گواه اين امر آن است كه بسياري از دانـش 

مقطع كارشناسي اين رشته و حتي دانشجويان تحصيالت تكميلي، مهارت خوانـدن را بـه   
اند و قـادر بـه خوانـدن صـحيح و روان مـتن عربـي نيسـتند. آمـوزش          خوبي كسب نكرده

                 ً                                        ادبيات عربي غالبا  با متون ادبي (نظم و نثر)، تفسيري يا...  مهارت خواندن در رشتة زبان و
آميـز   گونه كه شايسـته اسـت موفقيـت    آميخته شده است اما آموزش آن از اين طريق، آن
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نبوده است و گويا در روش تدريس اساتيد ايـن دروس، بـه آمـوزش مهـارت خوانـدن و      
شـود؛ عـالوه بـر     توجه مـي  اصولي كه در خواندن متن عربي بايد رعايت شود، خيلي كم

شود و دانشـجو، در   اين، گويا در دروس مذكور از راهبردهاي نوين تدريس استفاده نمي
                    ً                 فرايند آموزش معموال  نقشي منفعل دارد.

به  پيمايشيتحليلي و روش   -كوشد تا با استفاده از روش توصيفي پژوهش حاضر مي
وادبيات عربي، و بررسـي رابطـة    رشتة زباندر تدريس مهارت خواندن نقاط ضعف  بررسي

ها و راهبردهاي تدريس اساتيد و توانمندي دانشجويان در مهارت خواندن بپردازد  بين روش
براي آموزش بهتر مهارت خواندن و تقويت توانمندي دانشـجويان در   ،به اساتيد اين رشته و

   هاي زير پاسخ دهد: كوشد تا به پرسش اين مهارت كمك كند؛ همچنين مي
قاط ضعف تدريس مهارت خواندن در رشتة زبان و ادبيات عربـي چيسـت؟ و كـم    ن

  توجهي اساتيد به تدريس اين مهارت چه داليلي دارد؟
  اند از:  هاي فرعي پژوهش عبارت اما پرسش

هـاي دولتـي ايـران تـا چـه انـدازه از        . اساتيد رشتة زبان و ادبيات عربي در دانشگاه1
  كنند؟ مهارت خواندن استفاده ميروش تدريس مناسب براي آموزش 

. رابطــة بــين روش تــدريس اســاتيد و توانمنــدي دانشــجويان در مهــارت خوانــدن 2
  چگونه است؟

. اساتيد اين رشته، چه ميزان از راهبردهـاي نـوين بـراي تـدريس مهـارت خوانـدن       3
  كنند؟ استفاده مي

جويان در مهـارت  . رابطة بين استفاده از راهبردهاي نوين تدريس و توانمندي دانش4
  خواندن چگونه است؟

  گردد: هاي زير مطرح مي فرضيه ،هاي فرعي فوق پرسش باتوجه به
از روش مناسـب بـراي تـدريس     »كـم «به ميـزان   ادبيات عربي اساتيد رشتة زبان و. 1

  .كنند مهارت خواندن استفاده مي
طــة . بــين روش تــدريس اســاتيد و توانمنــدي دانشــجويان در مهــارت خوانــدن راب2

  معنادار وجود دارد.
از راهبردهاي نوين بـراي تـدريس مهـارت خوانـدن      »خيلي كم«اساتيد، به ميزان . 3

  .كنند استفاده مي
. بــين اســتفاده از راهبردهــاي نــوين تــدريس و توانمنــدي دانشــجويان در مهــارت 4

  خواندن رابطة معنادار وجود دارد.



  153     ... خواندن در شناسي تدريس مهارت  آسيب 

  

  پيشينة پژوهش
تـوان بـه مـوارد     مهارت خواندن صورت گرفته است مـي هايي كه در زمينة  از جمله پژوهش

  زير اشاره كرد:
ارائة يك الگـوي آموزشـي مناسـب    «) در مقالة 1384فرامرز ميرزايي و علي نظري (

انـد تـا    كوشـيده » جهت كسب مهارت خواندن زبان عربي (براي دانشـجويان رشـتة حقـوق)   
شتة حقوق تـدوين نماينـد و   روشي مناسب را براي آموزش مهارت خواندن به دانشجويان ر

اند كه روش خوب بايـد داراي پـنج ويژگـي اساسـي، يعنـي: هـدف از آمـوزش،         بيان كرده
بندي و ترتيب مطالب، ارائة مطالب درسي  گزينش مطالبي كه بايد آموزش داده شود، درجه

و تكرار آنچه آموزش داده شده است باشد. اين پژوهش همچون پژوهش حاضر به بررسي 
) 2011خواندن دانشجويان رشتة زبان و ادبيات عربي نپرداخته است. محمد الناصـر ( مهارت 

 تحسـين  في بيةالعر ةللغ التكاملي المنحى وفق بةوالكتا ءةالقرا مهارتي تدريس أثر«در مقالة 

 بالمملكـة العربيـة   القطيـف  فظـة محـا  فـي  االبتـدائي  السـادس  الصف تالميذ المهارتين لدى
است كه تأثير تدريس دو مهارت خوانـدن و نوشـتن را بـر اسـاس روش     كوشيده » يةالسعود

آمـوز تشـكيل داده    دانـش  62تكاملي (يكپارچه) بررسي كند. نمونة آماري اين پـژوهش را  
واحـد درسـي را    4اند؛ نخست گروه آزمايش كه  سطح قرار گرفته است كه در دو گروه هم

گروه كنترل كه موضوعات خوانـدن و  اند، دوم  بر اساس روش تكاملي (آميزشي) گذرانده
) در 1391انـد. سـجاد اسـماعيلي (    نوشتن را بر اساس روش غيرتكاملي (جداگانه) ياد گرفته

آموزش متون ادبي رشتة زبان و ادبيـات عربـي در   «نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  پايان
نامه  اشي و ابزار پرسش، با استفاده از روش پيم»هاي ايران و ميزان تحقق اهداف آن دانشگاه

ي اساسـ ر محـو  سهپرداخته است و  استادانن و دانشجوياه گروز دو ابه گردآوري اطالعات 
وس درب آموزشـي  كتاس و تدريي راهبردها، درسيل سرفصي يعندر آموزش متون ادبي 
ي ادبـ  متونف اهداق تحق ميزانا تهاي دولتي ايران نقد كرده است  متون ادبي را در دانشگاه

ارزيابي كند. وجه تمايز اين پژوهش از پژوهش حاضر اين است كه ميزان توجـه اسـاتيد    ار
دروس متون به انتخاب روش تدريس مناسب بـراي يـاد دادن مهـارت خوانـدن، اسـتفاده از      
راهبردهــاي نــوين تــدريس همچــون: بــارش مغــزي، حــل مســئله، يــادگيري مشــاركتي و... 

ت خوانـدن در ايـن دروس را بررسـي نكـرده اسـت.      همچنين ميزان توجه به ارزشيابي مهار
تـأثير ارزشـيابي توصـيفي بـر     «) در مقالـة  1393كاوس قبادي چهارراه گشـين و همكـاران (  

تجربي اسـتفاده   از روش شبه» آموزان پاية چهارم ابتدايي هاي خواندن و نوشتن دانش مهارت
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تـدايي در روسـتاهاي   آمـوزان كـالس چهـارم اب    نفـري از دانـش   80اند و حجم نمونـة   كرده
انـد. در   شهرستان گچساران را برگزيده، سپس به دو گروه كنترل و آزمـايش تقسـيم كـرده   

سنتي ارزشيابي و در گروه آزمايش طرح ارزشيابي توصـيفي اجـرا شـده     گروه كنترل طرح
است. نتايج اين پژوهش حاكي از تأثير ارزشـيابي توصـيفي بـر تقويـت مهـارت خوانـدن و       

  آموزان چهارم ابتدايي است. نوشتن دانش
در حوزة مهارت خواندن صـورت گرفتـه اسـت    تلفي ها مخ مالحظه شد كه پژوهش

در نقـاط ضـعف تـدريس مهـارت خوانـدن      گونـه پژوهشـي در ارتبـاط بـا بررسـي       هـيچ  اما
انجـام نشـده اسـت. لـذا پـژوهش       ايـران هاي دولتـي   هاي زبان و ادبيات عربي دانشگاه گروه
  .          ً           پيشين كامال  متفاوت است هاي با پژوهش حاضر

  
  ادبيات نظري .1

  و انواع آن خواندن
انـد كـه شـامل رمزگشـايي      دانسته ي ذهني و پيچيدهيندارا فر ، آنخواندن در بيشتر تعاريف

انتقال مسـتقيم  «گويد:  چنين ميخواندن  ، در تعريفنوشتار و فهم و تفكر در آن است. معبر
اي كـه در آن نوشــته يـا تايــپ شــده بـه ذهــن خواننـده اســت و از جملــه      مفـاهيم از صــفحه 

خوانـدن، خواننـده بايـد     فراينـد رود. براي موفقيت در  هاي دريافتي زبان به شمار مي مهارت
(معبـر،  » هاي آن داشته باشـد  دايرة واژگاني قوي و اطالعات كافي از ساخت زبان و تركيب

تـرين   هاي متفاوتي دارد كه در اينجـا دو دسـته از مهـم    بندي خواندن تقسيم). 75-78 :2006
باشـد و بيشـتر متخصصـان     د نظر نگارندگان پژوهش حاضر مي    كه م  ،هاي آن را بندي تقسيم

نـد از: بلنـدخواني و   ا كنيم. ايـن دو دسـته عبـارت    ها اتفاق نظر دارند ذكر مي اين حوزه برآن
اداي  بـا  همـراه  فرايند خواندن متن با صداي بلند بلندخواني«ندن ذهني. خواني يا خوا آهسته

ها، مراعات قواعد زبان عربي، خـالي بـودن    صحيح آواهاي زبان عربي و رعايت مخارج آن
ــاني و   ــف زب ــاي مختل ــت  از خطاه ــاني اس ــيدن مع ــوير كش ــه تص ــه» ب ). 95: 2007، (حراش

اه به متن و بدون هيچگونه صـدايي،  با نگخواني آن نوع از خواندن است كه خواننده  آهسته
تـوان   مفاهيم نوشته شده را درك كند. به عبـارت ديگـر مـي    و نيز بدون حركت لب يا زبان

بلكـه خوانـدن در ذهـن اسـت.     زبان نيست  ةخواني خواندن كلمات به وسيل گفت كه آهسته
بلنــدخواني انــرژي ا خــواني در مقايســه بــ ). آهســته86 :1986 ،كــابير ؛95 :2007(حراشــه، 
  متن، و درصد فهم او بيشتر است.تمركز خواننده بر  ،د و در اين نوع خواندنطلب كمتري مي
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  مهارت خواندن تدريسروش 
قبل از اينكه به بيان مراحل تدريس مهارت خواندن بپردازيم بايـد مفهـوم روش تـدريس را    

نـد. روش تـدريس نيـز    طور كلـي راه انجـام دادن هركـاري را روش گوي   ه ب«توضيح دهيم. 
   ).238: 1382(صفوي، » درس است ةعبارت از راه منظم، با قاعده و منطقي براي ارائ

بـراي غيـر    عربـي  تـدريس مهـارت خوانـدن    فراينـد بيان كرده است كه  عبدالرحمن
  از:  اند زبانان دو بخش دارد كه عبارت عرب

  
  الف) آماده سازي

مـدرس باتجربـه و باسـواد باشـد از آمـاده كـردن       اندازه كه  اين بخش بسيار مهم است و هر
خوانـد تـا    نياز نيست. در اين بخش مدرس موضوع درس را چنـدين بـار مـي    طرح درس بي

 يبا تسلط بر خواندن متن، الگوي بسيار خوبي براي دانشجويان باشـد؛ همچنـين معنـا    بتواند
و ابزارهـاي  اسـت  ه اي براي شروع درس آمـاده كـرد   دقيق متن و واژگان را فهميده، مقدمه

  كند. ميتهيه را براي شرح درس  مورد نياز
  

  ب) تدريس
خـواني دانشـجويان،    مرحلة زير است: مقدمـه، خوانـدن مـدرس، آهسـته     5شامل اين بخش 

پرسيدن  ا متن،تواند سخني در ارتباط ب و شرح معنا، خاتمه. مقدمه مي بلندخواني دانشجويان
                                          ِ  چيزهايي از اين قبيل باشد. در مرحلة خوانـدن   دانشجويان ومنظور جلب توجه  بههايي  الؤس

و او را الگـوي خـود قـرار     دهنـد آموزان بايد با دقت به خواندن او گـوش فـرا    مدرس، زبان
هـا باشـد.    دهند و مدرس نيز بايد متن را از همه نظر درست بخواند تا الگوي خوبي براي آن

متن  ،آموزان با چشم رسد؛ در اين مرحله زبان آموزان فرا مي خواني زبان سپس مرحلة آهسته
هـر   ،كنند. در مرحلة چهارم ها مي را خوانده و سعي در فهم معناي كلي آن و حركات كلمه

هـا بعـد از اتمـام خوانـدن،      هـاي آن  و خطا خوانند ميآموزان يك پاراگراف را  يك از زبان
واژگان دشوار را با ذكر ، مدرس سپس شود؛ آموزان ديگر تصحيح مي زبان توسط مدرس و

د از هـاي متعـد   بايـد سـؤال  دهـد. در ايـن مرحلـه مـدرس      ها شـرح مـي   متضاد و مترادف آن
هاي متعدد در ارتباط با موضوع خوانده شـده   آموزان بپرسد. در مرحلة آخر معلم سوال زبان

ه اي از آن موضـوع ارائـ   الصـه پرسـد تـا ميـزان فهـم آنـان را بسـنجد و خ       آموزان مي از زبان
  .)18-12: 2004(عبدالرحمن،  دهد مي
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  راهبرد تدريس
هـا   ريزي شدة مدرسان دانست كـه آن  هاي برنامه توان آن دسته از فعاليت راهبرد تدريس را مي

كند تا به وسيلة امكانـات موجـود، تدريسـي بـا كـارايي بـاال و در راسـتاي تحقـق          را ياري مي
است در يك جلسة تدريس چنـدين بـار    اهداف آموزشي داشته باشند. راهبرد تدريس ممكن

راهبرد يا استراتژي آموزشي، خـط سـير رسـاننده بـه     «؛ بنابراين )266: 2003(زيتون، تغيير يابد 
پيمايـد، محسـوب    هـاي اساسـي كـه مـدرس در پديـد آوردن اهـداف مـي        هدف است و گام

كـه   ). فرق بـين راهبـرد تـدريس و روش تـدريس در ايـن اسـت      20: 1392(فكري، » شود مي
كنـد و بـه چگـونگي     روش تدريس راهي است كه معلم براي بيان محتواي درس استفاده مـي 

هـا و اجراهـاي    اما راهبـرد تـدريس مجموعـة فعاليـت     ها مربوط است چينش مطالب و ارائة آن
و گفتگو براي تحقق اهداف از پـيش تعيـين شـده    ها  معلم همچون نحوة توضيح درس، تمرين

  ). 264: 1392يس زير مجموعة راهبرد تدريس است (فكري، است. در حقيقت روش تدر
  

  انواع راهبردهاي تدريس
كنـيم.   ها را ذكر مـي  مورد از آن 5راهبردهاي تدريس فراواني وجود دارد كه در اين بخش 

هــا در  تــرين راهبردهــا هســتند و امكــان اجــراي آن ايــن راهبردهــا بــدين ســبب كــه از مهــم
  اند.  هاي رشتة زبان و ادبيات عربي وجود دارد، ذكر شده كالس

هـاي آموزشـي بـه فراگيـران را      از مـتن انتقال مستقيم اطالعات  الف) راهبرد سخنراني:
، معلـم مطالـب را بـه صـورت منسـجم و مـدون بـه        اهبـرد نامنـد. در ايـن ر   مي سخنراني اهبردر

كننـد   برداري مـي  سپارند يا يادداشت كند و آنان نيز مطالب را يا به ذهن مي شاگردان منتقل مي
ــون،  ــد شــاهين، 213-211: 1996(زيت ــن )31-30: 2010؛ عبدالحمي ــا  . اي ــرد در مقايســه ب راهب

  شود.   اند، راهبردي سنتي محسوب مي راهبردهايي كه در ادامه ذكر شده
 بحث گروهي گفتگويي است سنجيده و مـنظم پيرامـون موضـوعي    ب) بحث گروهي:

موضـوع يـا    ،     ً         معمـوال  معلـم   اهبـرد در اين ر. كنندگان در بحث است شركت ةكه مورد عالق
، بـراي يـافتن پاسـخ آن بـه بحـث و      انجويكند و دانشـ  كالس مطرح مي خاصي را در ئلةمس

  ).75: 2010، يمةقسا سبحي و( پردازند نظر مي تبادلو گفتگو 
كـه از طريـق آن،   ي اسـت  گروهـ  راهبـرد يـادگيري   مغـزي بـارش   ج) بارش مغـزي: 

ي كه هاي افكار و انديشهبر خصوص، با تمركز تمام  بهئلة كوشند براي يك مس مي دانشجويان
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، يمـة قسـا  سبحي و؛ 183: 2013براهيمي، ا محسن و( حلي بيابند راه ،گردد همان جا ارائه مي
2010 :83-84(.  

هـايي   ه فرايندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راهئلحل مس د) حل مسئله:
ابتـدا معلـم بايـد مسـئله را      اهبـرد در ايـن ر  .شـود  حل منتهي مـي  كه به يك هدف يا يك راه

 بـر اسـاس   و زدردابپـ دانـش آمـوزان   از طريـق  ات آوري اطالع سپس به جمع كند، مشخص
ايش زمـ آهـا را   ضـيه و در نهايـت فر ند ساز مين فرضيه شجويادان ،آوري شده اطالعات جمع

   ).171: 2011بصيص، ؛ 87-86: 2010، يمةقسا (سبحي وند گير ميو نتيجه كنند  مي
هاي كوچـك بـراي    در قالب گروهجويان شداندر اين راهبرد  ) يادگيري مشاركتي: ه
كنند و عالوه بـر اينكـه مسـئول يـادگيري      ه يك هدف مشترك با يكديگر كار ميرسيدن ب

، يمـة قسـا  (سـبحي و  كننـد  خود هستند، در برابر يادگيري ديگران نيز احساس مسئوليت مـي 
  ).201: 2005، يربيع ؛91: 2010

  
  پژوهش شناسي . روش2

تحليلـي و روش پيمايشـي بـه      -و بـا اسـتفاده از روش توصـيفي    پژوهش حاضـر ميـداني اسـت   
هـاي دولتـي    هاي زبان و ادبيات عربي دانشگاه شناسي تدريس مهارت خواندن در گروه آسيب

هاي زبـان و ادبيـات عربـي     گروه ،پردازد. جامعة آماري پژوهش ايران در مقطع كارشناسي مي
نفـر از   124استاد (كالس) متـون ادبـي و    22ا هاي دولتي ايران است و نمونة آماري ر دانشگاه

الزهـراء،   هـاي: تهـران، عالمـه طباطبـايي،     دانشجويان ترم هشتم مقطع كارشناسـي در دانشـگاه  
شهيد بهشتي، خوارزمي، اصـفهان، قـم، شـيراز، خلـيج فـارس، كردسـتان، گـيالن و فردوسـي         

  نظر بوده است.        ها مد  آن هاي مذكور موقعيت جغرافيايي دهند. در انتخاب دانشگاه تشكيل مي
  

  ابزارهاي پژوهش
نخستين ابزار مورد اسـتفاده در پـژوهش حاضـر بـراي گـردآوري اطالعـات، مشـاهده اسـت.         

دهـد.   گذاري، مقايسه، توصيف و ثبـت آنچـه روي مـي    شناسايي، نام«مشاهده عبارت است از 
(سـرمد و  » بپـردازد براي مشاهدة مستقيم رفتار، محقق بايد بـه توصـيف واحـد مـورد مشـاهده      

). ابزار مشاهده بدين سبب انتخـاب شـد كـه پژوهشـگران قصـد داشـتند       151: 1383همكاران،
هـاي   هـا بـه صـورت دقيـق بررسـي و داده      شرايط فعلي تدريس مهارت خواندن را در دانشگاه

ها از طريـق ابـزار    مربوط به آن را گردآوري كنند و الزم به ذكر است كه گردآوري اين داده
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ها در رشـتة زبـان و ادبيـات     آوري آن ها و جمع نامه نامه نيز ممكن بود، اما توزيع پرسش شپرس
عربي، همواره با مشكالتي همچون عدم همكاري دانشجويان و اسـاتيد، عـدم پركـردن دقيـق     

منظور حصول اطمينان از  ها و... مواجه بوده است؛ از اين رو، ابزار مشاهده انتخاب شد. به گويه
هـا و عـدم سـوگيري در     هاي گـردآوري شـده از طريـق مشـاهدة كـالس      قت دادهصحت و د

هـايي   طراحي شد كه ليسـتي از معيـار   1بندي عددي مشاهدات پژوهشگران، يك مقياس درجه
كه بايد در تدريس مهارت خواندن رعايت شود و اجراهاي هر يـك از راهبردهـاي تـدريس،    

بندي درجه، مقدار، يا فراواني رفتـار يـا ويژگـي تعيـين      در مقياس درجه«در آن ذكر شده بود. 
كمتـرين ارزش   1عدد                                                          ً گردد و به طور معمول، هر يك از اعداد معني خاصي دارد. معموال   مي

» شـود  را دارد و هرچه بر اين عدد افزوده شود بر ارزش ويژگي مورد ارزشيابي نيز افـزوده مـي  
ــدگان،   336-334: 1395(ســيف،  ــاس، نگارن ــن مقي ــة اي ــراي تهي ــرا). ب ــانت نظ ــا زب ن و شناس

و  ي را مطالعه كـرده عربن زباش آموزه ويژ هبي و خارجي ها زبانش آموززة حون پردازا هنظري
هـا،   گويـه در آن ذكـر شـده بـود كـه ايـن گويـه        39اند كه  بر اساس آن، مقياس را تهيه كرده

استانداردهايي بودند كه در بايد تدريس مهارت خواندن رعايت شود و در هر گويه به ترتيـب  
= خيلي زياد بود. سـپس بـه   6= زياد و 5= متوسط، 4= كم، 3= خيلي كم، 2= توجهي ندارد، 1

ها پرداخته شد تا ميزان رعايت استانداردهاي ذكر شده در مقيـاس كـه مربـوط     مشاهدة كالس
هـا و   به راهبردهاي تدريس و توجه به مراحل مختلف تدريس مهارت خوانـدن بـود، در روش  

  راهبردهاي تدريس اساتيد دروس متون ادبي ارزيابي شود.  
ي تدريس از طريـق  هاي مرتبط با راهبردها باتوجه به اينكه گردآوري برخي از داده

هـا مشـاهده    با اساتيدي كـه كـالس آن   ،ها پذير نبود، عالوه بر مشاهدة كالس مشاهده امكان
هاي موردنيـاز گـردآوري    يافته نيز صورت گرفت و از اين طريق، داده سازمان ةشد، مصاحب

تدريس مهارت خواندن از قبل آماده و  االتي در خصوص راهبردهايؤشد. بدين منظور، س
بندي،  هاي مقياس درجه اي نوشته شده بود. براي هريك از سؤاالت، همچون گويه رگهدر ب

تيـد بـه هـر يـك از     اي باال استفاده شد تـا از ايـن طريـق، ميـزان توجـه اسـا       گزينه 6از طيف 
  راهبردهاي تدريس سنجيده شود. 

بندي عددي و سـؤاالت   هاي ذكر شده در مقياس درجه منظور بررسي روايي گويه به
را  هـا  نفر از اساتيد و متخصصان آمـوزش زبـان عربـي، آن   چند راحي شده براي مصاحبه، ط

منظـور   هـا را تأييـد كردنـد. بـه     اصـالحات، صـالحيت آن  ز ايجاد تغييرات و بررسي و پس ا
                                                                                                                                        
1.  numerical rating scale 
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نشـان  كـه  بـه دسـت آمـد     0,861ها نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد كـه   بررسي پايايي آن
  خوبي برخوردار هستند.دهد از قابليت اعتماد  مي

سومين ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر براي گردآوري اطالعات، آزمون محقق 
ساخته است كه هدف از آن ارزيابي ميزان توانمندي دانشجويان مقطع كارشناسي رشـتة زبـان   
و ادبيات عربي در مهارت خواندن زبان عربي است و بدين سبب از آن استفاده شد كه بهترين 

هـا و   ابزار براي ارزيابي مهارت خواندن دانشجويان بود و از اين طريق، بررسي رابطة بين روش
هــاي تــدريس اســاتيد و توانمنــدي دانشــجويان در مهــارت خوانــدن بــه نحــوي بهتــر   راهبــرد
. الزم به ذكر است كه اين آزمون براي اولين بار در رشتة زبان و ادبيـات عربـي    پذير بود امكان

ه است و از آنجا كه بـراي آزمـون پـژوهش حاضـر نمونـة مشـابه وجـود نداشـت،         طراحي شد
ويـژه   هـاي خـارجي و بـه    پردازان حوزة آمـوزش زبـان   شناسان و نظريه نگارندگان نظرات زبان

هــاي صــورت گرفتــه در ايــن زمينــه و  آمــوزش زبــان عربــي را مطالعــه كردنــد و از پــژوهش
نوان الگويي براي طراحـي آزمـون اسـتفاده كردنـد.                ً                   هايي كه قبال  طراحي شده بود به ع آزمون

منظور بررسي روايي آزمون، چند نفر از اساتيد و متخصصان اين حـوزه، آزمـون را بررسـي     به
 كردند و پس از ايجاد تغييرات و اصالحات، آزمون شكل نهايي خود را به دست آورد.  

از بلنـدخواني هـر   ال بـود. پـس   ؤس 8خطي به زبان عربي و  10آزمون شامل يك متن 
هـا   آن هـاي  هـا، بخشـي از مهـارت    يك از دانشجويان از روي متن آزمون و ضـبط صـداي آن  

االت آزمـون ارزشـيابي   ؤها نيز پس از پاسخ به س هاي آن ارزشيابي شد؛ بخشي ديگر از مهارت
هـاي آزمـون،    منظـور سـهولت در تفسـير داده    نمـره بـود. بـه    100شد. مجموع نمرات آزمـون  

ه بخشـي را بـراي                ُنيكتو نمرات ن «ه بخشي قرار داده شد.                           ُنمرات دانشجويان در مقياس ن  ميانگين
هاي خواندن و فهم مطلب به شرح زيـر پيشـنهاد داده    هايي همچون آزمون گذاري آزمون نمره

متوسـط،   )5ضـعيف،        ً  نسـبتا   )4ضـعيف،   )3بسـيار ضـعيف،    )2بيش از حد ضـعيف،   )1است: 
بـه نقـل از نيكتـو).     519: 1395(سـيف،  » بسـيار عـالي   )9عالي،  )8بسيار خوب،  )7خوب،   )6

قسمت تقسـيم شـد كـه امتيـاز      9نمرة اختصاص داده شده به آزمون، به  100بدين صورت كه 
  ترين قسمت، و امتياز بسيار عالي به باالترين قسمت تعلق گرفت. بيش از حد ضعيف به پايين

) متناسـب  1 نظر بوده است:         رد زير مد موا ،االتؤدر انتخاب متن آزمون و طراحي س
جـذاب بـودن     )2بودن آزمون با سـطح دانشـجويان تـرم هشـتم رشـتة زبـان و ادبيـات عربـي؛         

هـا در دو زبـان    ) شامل بودن متن آزمون بر همة حروفـي كـه تلفـظ آن   3موضوع متن آزمون؛ 
ابي هـايي كـه پژوهشـگران قصـد ارزيـ      ) سنجش همة مهـارت 4فارسي و عربي متفاوت است؛ 

  ها را داشتند. آن
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االت عينـي آزمـون پـژوهش حاضـر از آلفـاي كرونبـاخ       ؤمنظور بررسـي پايـايي سـ    به
به دست آمـده اسـت. همچنـين بـراي      0,762استفاده شد. آلفاي كرونباخ براي سؤاالت عيني 

 0,86كنندگان استفاده شـد كـه ضـريب كاپـا      مشاهده بين بررسي پايايي سؤاالت باز از پايايي
  است. داشته و از قابليت اعتماد خوبي برخوردار دهد آزمون پايايي كه نشان مي شده است

ها، مصاحبه با اساتيد و آزمون با استفاده از  هاي به دست آمده از مشاهدة كالس داده
درسـي   ،ضـروري اسـت كـه مهـارت خوانـدن      تحليـل شـد. ذكـر ايـن نكتـه      spssافـزار   نرم

اختصاصي در دورة كارشناسي رشتة زبان و ادبيات عربي ندارد و بيشـترين تـوجهي كـه بـه     
 د در دروس متون است؛ لذا پژوهشگران نقاط ضعف تدريس اين مهارتشو اين مهارت مي

  .متون دورة كارشناسي بررسي كردندرا در دروس 
  

  ي پژوهشها توصيف و تحليل داده .3
هاي متون ادبـي   مشاهدة كالسهاي به دست آمده از  دادهحليل در اين بخش به توصيف و ت

بـا   همصاحب هاي به دست آمده از ذكر شده بود و داده بندي مقياس درجه(نظم و نثر) كه در 
  پردازيم. هاي حاصل از آزمون مهارت خواندن مي اين دروس، و نيز داده اساتيد

  
  خواندن هاي مربوط به روش تدريس مهارت توصيف و تحليل داده

مناسـب   تـدريس  روش از ادبيـات عربـي   اساتيد رشتة زبـان و منظور بررسي ميزان استفادة  به
تحليـل شـد.    Tآمده با اسـتفاده از آزمـون    هاي به دست خواندن، دادهمهارت  آموزشبراي 

جدول زير نتايج اين آزمون را درخصـوص ميـزان توجـه بـه تـدريس مهـارت خوانـدن در        
  د. ده دروس متون نشان مي

دهد كه ميانگين استفاده از روش تدريس مناسـب بـراي آمـوزش     نشان مي 1جدول 
به دست آمده است كه اين نتيجه به اين معنـا   3,6364مهارت خواندن در دروس متون ادبي 

 »كم«در روش تدريس اساتيد دروس متون ادبي آموزش مهارت خواندن به ميزان است كه 
بيشتر اسـت فرضـية اول پـژوهش     =0,05pسطح معناداري از  مورد توجه است و از آنجا كه

  شود. تأييد مي
  

  دروس متون ادبيمهارت خواندن در  تدريس مناسب براي آموزش استفاده از روشميزان     1 جدول
 داري سطح معنيدرجة آزادي tانحراف معيارميانگينتعداد 

  0 .324 121 .010 0 .363337 .6364 22  تدريس مهارت خواندن
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 ،زن و مـرد  مشـاهدة كـالس اسـاتيد   ميـانگين بـه دسـت آمـده از      به بررسـي با توجه 
؛ بدين شكل كه ميانگين استفاده از روش تـدريس مناسـب   شود تفاوت مالحظه مي يمقدار

از ايـن رو،   به دست آمـده اسـت.   3 3 .3889و در نزد استادان زن  3 .7292 در نزد استادان مرد
مناسـب  تـدريس   در خصوص استفاده از روشبراي بررسي تفاوت بين دو گروه زن و مرد 

هـاي مسـتقل    بـراي نمونـه   Tاز آزمـون   مهارت خواندن در دروس متون ادبـي براي آموزش 
  ارائه شده است. 2استفاده شد. نتايج آزمون در جدول 

  اسـت  كمتـر  0 .05از  سطح معناداريشود،  مشاهده مي 2گونه كه در جدول  همان
)048. 0 p = دو گروه زن و  ها و مصاحبه با مشاهدة كالس). بنابراين بين ميانگين حاصل از

ميـزان توجـه دو گـروه بـه اسـتفاده از روش تـدريس       داري وجود دارد و امرد تفاوت معن
بـدين معنـا    بـوده اسـت.  نبا هم يكسان  مناسب براي مهارت خواندن در دروس متون ادبي

كه در روش تدريس اساتيد مرد، آموزش مهارت خواندن بيشتر مورد توجه اسـت. شـايد   
... را  دليل اين امر اين باشد كه اساتيد زن يادگيري ترجمة متون و تحليل نحوي بالغي و

داننـد در حـالي كـه بـه عقيـدة       تر و سودمندتر مـي  نسبت به يادگيري مهارت خواندن مهم
دگيري مهارت خواندن نيز ارزشي كمتر از يادگيري ترجمة متون و تحليـل  اساتيد مرد، يا

آن ندارد و بايد درصد بيشتري از زمان كالس را به آموزش مهـارت خوانـدن اختصـاص    
داد. اما در هر صورت مهارت خوانـدن در بـين هـر دو گـروه از اسـاتيد بـه انـدازة كـافي         

هـا مهـارت خوانـدن را بـه      كنـد و آن  مـي شود و نياز دانشجويان را برآورده ن تدريس نمي
  كنند. خوبي كسب نمي

  
  رابطة بين روش تدريس اساتيد و توانمندي دانشجويان در مهارت خواندن

ت خواندن، رابطة بين روش تدريس اساتيد و توانمندي دانشجويان در مهارمنظور بررسي  به
ها و نتايج تحليـل نمـرات دانشـجويان در آزمـون      هاي به دست آمده از مشاهدة كالس داده

 عبارتآزمون فرض تحليل شد كه ضريب همبستگي اسپيرمن مهارت خواندن با استفاده از 
   از:است 

  

H0: ρ = 0 

H1: ρ ≠ 0  
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 اساتيد جنسيت نوع تفكيك ميزان استفاده از روش تدريس مناسب براي آموزش مهارت خواندن به ةمقايس    2 جدول

 

 آزمون لون براي برابري
 ها براي تساوي ميانگين Tآزمون  )sواريانس( ها واريانس

F 

سطح 
داري معني

t 

 ةدرج
 آزادي

سطح 
 داري معني

)2-tailed(  
ميانگين 
 تفاوت

خطاي معيار 
 تفاوت

 % تفاوت95اطمينان  ةفاصل

 باال پايين

 تدريس
مهارت 
 خواندن

فرض برابري  با
 ها واريانس

293. 33 000 . 0 130. 1  20  072. 0  34028. 0  30123. 0 28807 .0 -  96863 .0 

با فرض 
نابرابري 
 ها واريانس

  727. 0 307. 5  048. 0 34028. 0 46776. 0 0,84152-  1,52208 

  
  نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن   3جدول 

 آزمون اترمن  روش تدريس 

Spearman's rho 

  روش تدريس
 0 .553 1,000  ضريب همبستگي

  0 .032 . سطح معناداري
 22  22  تعداد

 نمره

 1 .000 0 .553  ضريب همبستگي

 .  0 .032 سطح معناداري

  22 22 تعداد
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ايـن دو  ة رابطـ  كمتر است؛ بنابراين، 05/0از  معناداري،سطح  دهد كه نشان مي 3جدول 
روش تـدريس  ضريب همبسـتگي بـين   شود؛  است و فرضية دوم پژوهش تأييد ميمتغير معنادار 

 ةرابطـ  ،هـد بـين دو متغيـر   د نشـان مـي  كه  استشده  0 .553 نمرة دانشجويان در آزمونبا  اساتيد
اسـتفاده از روش تـدريس مناسـب بـراي آمـوزش      يعني با افزايش  ؛همبستگي مثبت وجود دارد

ايـن نتيجـه   يابد.  نيز افزايش ميتوانمندي دانشجويان در مهارت خواندن ، ميزان مهارت خواندن
ترين داليل ضعف دانشجويان رشتة زبـان و ادبيـات عربـي     حاكي از اين است كه يكي از اصلي

توجهي اساتيد به استفاده از روش تدريس مناسب براي آموزش مهارت  در مهارت خواندن، كم
شك، در صورت توجه اساتيد بـه اجـراي مراحـل مختلـف تـدريس مهـارت        خواندن است. بي

توان اين مشكل را برطرف كرد و تا حد زيادي بـه تقويـت توانمنـدي     ها، مي در كالسخواندن 
  هاي زباني است، كمك كرد.  ترين مهارت دانشجويان در اين مهارت كه از مهم

  
  هاي مربوط به استفاده از راهبردهاي نوين تدريس توصيف و تحليل داده

منظور بررسي ميزان استفادة اساتيد رشتة زبان و ادبيـات عربـي از راهبردهـاي نـوين بـراي       به
تحليل شـد. جـدول    Tهاي به دست آمده با استفاده از آزمون  تدريس مهارت خواندن، داده

  دهد. نتايج اين آزمون را درخصوص ميزان استفاده از راهبردهاي نوين تدريس نشان مي 4
  

  تدريس نوين كارگيري راهبردهاي به ميزان    4 جدول

 Tانحراف معيار ميانگين تعداد 
درجة 
 آزادي

سطح 
 داري معني

  0 .924 021 .097 0 .48267  2 .5100 22  راهبردهاي نوين تدريس

  
كـارگيري راهبردهـاي نـوين تـدريس بـراي       دهد كـه ميـانگين بـه    نشان مي 4جدول 

شده است كه اين نتيجه بـدين معنـا اسـت كـه اسـاتيد بـه        5100/2آموزش مهارت خواندن 
كنند.  از راهبردهاي نوين تدريس در آموزش مهارت خواندن استفاده مي »كم  خيلي«ميزان 

بنـابراين فرضـية    بيشـتر اسـت   =05/0pدست آمده است كه از   به 924/0سطح معناداري نيز 
  شود.  دوم پژوهش تأييد مي

ها مورد ارزيابي  ها در كالس كه ميزان استفاده از آن راهبرد تدريسي 5با بررسي 
هـا، راهبـرد سـخنراني بـيش از سـاير راهبردهـا و        قرار گرفت مشخص شد كه در بين آن
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راهبردهاي بارش مغزي و يادگيري مشاركتي كمتر از ساير راهبردهـا بـراي تـدريس بـه     
ا بـه تفكيـك نشـان    راهبـرد تـدريس ر   5ميـزان اسـتفاده از    5شود. جدول  كار گرفته مي

  دهد.   مي
  

  به تفكيك راهبردهاي تدريساستفاده از ميانگين     5 جدول

راهبرد سخنرانيراهبرد  
 گروهي بحث

راهبرد بارش 
  مغزي

راهبرد حل 
 لهئمس

راهبرد يادگيري 
 مشاركتي

  1 .0000 2 .2727 1 .0000  2 .6591  5 .6182 ميانگين
  22  22  22  22 22 تعداد

 0 .0000  1 .36315 0 .0000  1 .50944 0 .44231 انحراف معيار

  
، 61/5 سـخنراني راهبرد تـدريس   كارگيري به، ميانگين 5تا  1هاي  جدولبا توجه به 

، راهبـرد تـدريس حـل    1، راهبرد تدريس بارش مغـزي  65/2 بحث گروهيراهبرد تدريس 
اين نتايج بدين معنا دست آمده است.  هب 1راهبرد تدريس يادگيري مشاركتي  و 27/2مسئله 

و راهبرد تـدريس بحـث گروهـي و حـل      »زياد«است كه راهبرد تدريس سخنراني به ميزان 
ها به استفاده از راهبرد  شود؛ اما آن توسط اساتيد به كار گرفته مي »خيلي كم«مسئله به ميزان 

د شـو  گونه كه مالحظه مـي  توجهي ندارند. همان تدريس بارش مغزي و يادگيري مشاركتي
شود و گويـا اسـاتيد    در بين راهبردهاي تدريس، راهبردهاي جديدتر كمتر به كار گرفته مي

  دانند. راهبردهاي نوين را زياد مفيد نمي
 كارگيري راهبردهـاي تـدريس توسـط اسـاتيد     بهت آمده از ميانگين به دس بررسيبا 

كـه  صـورت   ؛ بـدين شـود  مالحظـه مـي  اوت بين مقادير به دست آمده تف يزن و مرد مقدار
و در نـزد اسـتادان زن    5966/2كارگيري راهبردهاي تدريس در نزد استادان مرد  ميانگين به

در براي بررسـي تفـاوت بـين دو گـروه زن و مـرد       از اين رو، به دست آمده است. 7576/2
هـاي مسـتقل    بـراي نمونـه   Tاز آزمـون   تـدريس مختلـف  هـاي  راهبردكارگيري  به خصوص

بـا توجـه بـه اينكـه هـر دو گـروه        ارائه شده اسـت.  زيرنتايج آزمون در جدول ؛ استفاده شد
هـا   اساتيد، به استفاده از راهبردهاي بارش مغزي و يادگيري مشاركتي توجهي نداشتند و آن

   اند. ذكر نشده 6گرفتند، اين دو راهبرد در جدول  را در كالس به كار نمي
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  اساتيدتدريس به تفكيك نوع جنسيت  راهبردهايكارگيري  به ةمقايس    6جدول 

 

آزمون لون براي 
 ها برابري واريانس

 s واريانس

 ها آزمون تي براي تساوي ميانگين

 باال پايين       

با فرض برابري سخنرانيراهبرد 
 ها واريانس

7,953 0,020 2,974 9  0,196 0,666 0,2241 0,159 1,1737 

با فرض نابرابري 
 2,1179 -0,784 0,3587 0,666 0,016 2,139 1,858   ها واريانس

بحث راهبرد 
  گروهي

با فرض برابري 
 ها واريانس

4,910 0,004 0,551-  9  0,595 0,583- 1,0594 2,980- 1,8133 

با فرض نابرابري 
 5,2272 -6,393 1,5278 -0,583 0,025 2,303 -0,382   ها واريانس

ل ح راهبرد
 ئلهمس

با فرض برابري 
 ها واريانس

2,166  0,175 0,983- 9  0,351  0,908- 0,9244 2,999- 1,1829 

با فرض نابرابري 
 3,8297 -5,646 1,2794 -0,908 0,541 2,383 -0,710   ها واريانس
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در راهبـرد تـدريس    سـطح معنـاداري  شـود،   مشاهده مـي  6كه در جدول  گونه همان
بيشـتر   05/0از مسـئله   كمتـر، و در راهبـرد تـدريس حـل    05/0از سخنراني و بحث گروهي 

 بحـث گروهـي  ، راهبرد تـدريس  =016/0p سخنرانيداري راهبرد تدريس  ااست. سطح معن
025/0p= 351/0مسئله  راهبرد تدريس حل وp= دست آمده است. بنابراين بـين ميـانگين   ه ب

داري  تفـاوت معنـي   زن و مـرد دو گـروه  در بـين   تدريس كارگيري راهبردهاي بهحاصل از 
بـراي تـدريس    سـخنراني بدين معنا كه اساتيد مرد به ميـزان بيشـتري از راهبـرد     .دوجود دار
اساتيد زن از راهبرد بحث گروهي نسـبت بـه مـردان بيشـتر      ةكنند و ميزان استفاد استفاده مي

بـا   مناقشـه بحـث و  دليل اين امر شايد اين باشد كه عالقة زنان به انجام كار گروهي و  است.
ي مطالب بيشتر است در حالي كـه مـردان بيشـتر بـه تـدريس اسـتاد       دانشجويان براي يادگير

مـتكلم وحـده باشـند تـا بـه       ،دهند در حين تدريس دارند و به نوعي ترجيح ميتمايل محور 
  نحو بهتري مطالب درسي را به دانشجويان آموزش دهند.

  
و توانمنـدي دانشـجويان در مهـارت    تـدريس  نـوين   راهبردهـاي كارگيري  رابطة بين به
  خواندن

ور بررسي رابطة بين اسـتفاده از راهبردهـاي نـوين تـدريس و توانمنـدي دانشـجويان در       ظبه من
ها، مصاحبه با اساتيد و نتايج تحليل  هاي به دست آمده از مشاهدة كالس مهارت خواندن، داده

 )H( والـيس   -نمرات دانشجويان در آزمون مهارت خوانـدن بـا اسـتفاده از آزمـون كروسـكال     
  از:  است  آزمون فرض عبارتشد كه تحليل 

H0: . …………….+  

  :H1 كم دو ميانگين با هم برابر نيستند دست
  

  واليس  -نتايج آزمون كروسكال    7جدول 
  راهبرد تدريس مورد استفاده رتبة ميانگينتعداد دانشگاه 

نمره

  راهبرد بحث گروهي 114,88 8 عالمه طباطبايي
  گروهي بحث و مسئله حل سخنراني، راهبرد  91,20 5 شهيد بهشتي
  گروهي بحث و سخنراني راهبرد 84,58 6 كردستان
  مسئله وحل گروهي بحث سخنراني، راهبرد  83,75  8  اصفهان
  راهبرد سخنراني  81,19 8 تهران
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  7جدول ادامة 
  راهبرد تدريس مورد استفاده رتبة ميانگينتعداد دانشگاه 

 

  سخنراني راهبرد  59,65  10  الزهرا
  سخنراني راهبرد  59,54  14  مشهد فردوسي

  سخنراني راهبرد  56,38  8  خوارزمي
  سخنراني راهبرد  55,33 15  شيراز

  سخنراني راهبرد  49,00 24 بوشهر فارس خليج
  راهبرد سخنراني  39,39 9  گيالن
  سخنراني راهبرد  34,06 9 قم

  124  مجموع

 
Test Statisticsa,b 

 هنمر 

  41,150  مربع كي
 11  درجة آزادي

 0,000  سطح معناداري

  
كمتـر   05/0) از sigشود، سـطح معنـاداري (   طور كه در جدول باال مشاهده مي همان

شود؛ بدين معنا كه بين نمرات دانشـجويان در   مي تأييد  H1رد و فرض  H0است؛ پس فرض 
اساتيد از راهبردهاي نوين تدريس رابطة معنادار وجود دارد. حال با توجـه   ةآزمون با استفاد

كنيـد كـه رتبـة     هـا، مشـاهده مـي    به راهبردهاي تدريس استفاده شده در هر يك از دانشـگاه 
كـه اسـاتيد آن، در دروس متـون ادبـي از     طباطبـايي  ) دانشـگاه عالمـه   mean rankميانگين (

هـاي   كنند از همه بيشتر است؛ دانشـگاه  س استفاده ميراهبرد نوين بحث گروهي براي تدري
شهيد بهشتي، كردستان و اصفهان نيز كـه در كنـار راهبـرد سـنتي سـخنراني، از راهبردهـاي       

هـا   ديگر دانشگاهرتبة ميانگين هاي بعد قرار دارند، اما  كنند در رتبه نوين تدريس استفاده مي
. اسـت هـاي مـذكور    تـر از دانشـگاه   كنند پـايين  كه تنها از راهبرد سنتي سخنراني استفاده مي

شـود، داراي   ها از راهبردهاي نـوين تـدريس اسـتفاده نمـي     هايي كه در آن بنابراين، دانشگاه
هـاي نـوين    كـارگيري راهبـرد   شـود كـه بـه    رتبة ميانگين كمتري هستند و چنين استنباط مـي 

عبارتي، هر چه راهبـرد   ثر است و بهؤتدريس بر توانمندي دانشجويان در مهارت خواندن م
بازدهي بهتري  ،يادگيري پيش رود فرايندتدريس به سمت فعال كردن دانشجو يا فراگير در 
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تـوجهي اسـاتيد بـه اسـتفاده از      شود كه كم خواهد داشت. با توجه به اين نتايج، مشخص مي
هـا، از داليـل اصـلي ضـعف دانشـجويان رشـتة زبـان و         راهبردهاي نوين تدريس در كالس

  رود. بيات عربي در مهارت خواندن به شمار مياد
  

  گيري نتيجه
هـاي زبـان و    خواندن زبان عربي در گروه شناسي تدريس مهارت  اين پژوهش آسيبهدف 

بود. در ادامه به ذكر نتايجي كـه   هاي دولتي ايران در مقطع كارشناسي ادبيات عربي دانشگاه
  پردازيم.  ما را به اين هدف رسانده است مي

ها و مصـاحبة بـا    هاي به دست آمده از مشاهدة كالس تحليل آماري دادهو  بررسيبا 
 »كـم «ميـزان  به ، مشخص شد كه اساتيد رشتة زبان و ادبيات عربي اساتيد دروس متون ادبي

اســتفاده دروس متـون ادبــي  از روش تـدريس مناســب بــراي آمـوزش مهــارت خوانــدن در   
نمرة دانشجويان در آزمـون مهـارت   با  اساتيدروش تدريس ضريب همبستگي بين  كنند. مي

اسـتفاده از روش   بدين معنا كه ها بود؛ بين آنرابطه همبستگي مثبت  دهندة نشان خواندن نيز
توانمنـدي دانشـجويان در مهـارت    ميـزان  بر ، تدريس مناسب براي آموزش مهارت خواندن

شجويان رشتة زبان و ادبيات ترين داليل ضعف دان ثير دارد؛ بنابراين يكي از اصليأخواندن ت
تـوجهي اسـاتيد بـه اسـتفاده از روش تـدريس مناسـب بـراي         عربي در مهارت خواندن، كـم 

ب روش تـدريس در فراينـد تـدريس از    آموزش مهارت خواندن اسـت. از آنجـا كـه انتخـا    
اي برخوردار است، ضروري است كه اساتيد دروس متون ادبي توجـه بيشـتري    اهميت ويژه
اگر روش تدريس انتخاب شده همة اهداف يادگيري را پوشش  .ن داشته باشندبه انتخاب آ
سرفصـل درسـي رشـتة زبـان و      گونـه كـه در   تواند منجر به يادگيري شود و همان ندهد نمي

ترين اهداف تدريس دروس متون ادبي، آمـوزش   يكي از مهم ادبيات عربي ذكر شده است
در سرفصـل درسـي   » 2متـون معاصـر  «مهارت خواندن اسـت؛ بـه عنـوان مثـال هـدف درس      

شناخت نثر نويسندگان اين دوره و كسب توانايي براي خوانـدن، تحليـل، درك و ترجمـة    «
ها و مصاحبة  )، اما با مشاهدة كالس60: 1389ريزي وزارت علوم،  ي برنامهشورااست (» آن

رك و فقـط توانـايي تحليـل، د    متون ادبـي،  دروس با اساتيد مالحظه گرديد كه در تدريس
ترجمه مورد توجه است و تقويت توانايي خوانـدن مغفـول مانـده اسـت. از ايـن رو بـه نظـر        

ريزي بهتر براي آموزش مهارت خواندن و توجه بيشتر بـه تـدريس آن در    رسد كه برنامه مي
اين دروس امري ضروري است؛ زيرا گفته شد كه خواندن، مهارتي است كـه در يـادگيري   
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كند و توانايي خواندن متون براي فراگيران زبان عربـي بـه    ايفا مياي  همة دروس نقش ويژه
عنوان زبان دوم اهميتي بيشتر از يـادگيري ترجمـه و تحليـل متـون دارد و يـادگيري آن نيـز       

  براي دانشجويان در اولويت است.
ها مالحظه شد كه اسـاتيد دروس متـون ادبـي، بـه تـدريس برخـي        با مشاهدة كالس

خـواني، توانـايي    توانـايي آهسـته  هـا   آن ؛ از جملـة پرازنـد  وانـدن نمـي  هاي اساسـي خ  مهارت
هـا در   خواندن انتقادآميز و اداي صحيح آواهاي زبان عربي از جايگاه توليـد مخصـوص آن  

هـاي   آموزان، بـراي فهـم بهتـر كتـاب     . اين درحالي است كه زباناستها)  دهان (مخرج آن
خـواني و تقويـت ايـن مهـارت بسـيار       آهستهدرسي و ديگر متون خواندني به دانستن اصول 

زدگي از  بسياري از مشكالت خواندن دانشجويان همچون كندخواني و دلو نيازمند هستند 
 ،آنتقويـت  بـه همـراه    برطـرف كـرد، زيـرا   خـواني   توان با تقويت مهارت آهسته متن را مي

توانـايي خوانـدن    ،از طرفـي  .شود مهارت تندخواني تقويت و درصد درك مطلب بيشتر مي
هـاي   تـرين دغدغـه   مهـم  ةاز جملـ  شود مي تقويت مهارت تفكر نقادانه كه موجبآميز  انتقاد
  . كه بايد به آموزش آن توجه كرد هاي نوين آموزشي است روش

تـوان در مـوارد زيـر     توجهي استادان بـه تـدريس مهـارت خوانـدن را مـي      داليل كم
  جستجو كرد:

رشـتة زبـان و    هـارت خوانـدن در سرفصـل درسـي    نبود درسي خاص براي م نخست:
صـورت دقيـق و واضـح.     ذكـر اهـداف ايـن مهـارت در سرفصـل بـه      و عـدم   ادبيات عربـي 

گونه كه گفته شد در سرفصل، درسي خـاص بـراي مهـارت خوانـدن وجـود نـدارد و        همان
اند اما به صورت دقيـق   آموزش خواندن متون را به صورت گذرا در ساير دروس ذكر كرده

مفصل دربارة مهارت خواندن صحبت نشده است و از اين رو تـدريس آن مغفـول مانـده    و 
  است. 

ها بـراي آمـوزش مهـارت خوانـدن. آميـزش مهـارت        نبود وقت كافي در كالس دوم:
شود كه اساتيد فرصـت كـافي بـراي     خواندن با دروس متون ادبي در سرفصل درسي سبب مي

باشـند و بيشـتر بـه آمـوزش ترجمـه و شـرح متـون         پرداختن به تدريس اين مهـارت را نداشـته  
بپردازند؛ يا اينكه عموم اساتيد يادگيري ترجمـه و شـرح مـتن را نسـبت بـه يـادگيري مهـارت        

  پردازند. دانند و از اين رو كمتر به تدريس اين مهارت مي تر مي خواندن براي دانشجويان مهم
واندن. در رشتة زبـان  محتواي آموزشي مناسب براي آموزش مهارت خ فقدان سوم:

براي آموزش مهارت خواندن از محتواي آموزشي كه مطالـب بـه صـورت     ،و ادبيات عربي
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شـود. بـه    از ساده به سخت) در آن گنجانـده شـده باشـد اسـتفاده نمـي                       ًمنظم و اصولي (مثال 
ها، متون نظم و نثر دورة جاهلي براي دانشـجويان تـرم دوم يـا     عنوان مثال در برخي دانشگاه

و  اسـت شود در حالي كه متون جاهلي براي دانشجويي در ايـن سـطح دشـوار     وم ارائه ميس
  كند. آنان را در يادگيري مهارت خواندن با مشكل مواجه مي

هـاي دولتـي    ارزشيابي پاياني در دانشگاهعدم توجه به ارزشيابي اين مهارت.  چهارم:
آمـوزان   هاي زبـان  ادي از مهارتبخش زي ؛ از طرفياي برخوردار است ايران از اهميت ويژه

شود كه  به ندرت ديده مي اما ؛ارزشيابي شود بايد به صورت شفاهي در خواندن متون عربي
پايـان  خواندن دانشجويان در امتحـان   به ارزشيابي شفاهي مهارت  اساتيد دروس متون ادبي،

طرفي، در ارزشيابي از  تحليل متون است.مربوط به ترجمه و  ،االتؤو اغلب س ترم بپردازند
از ايـن رو،   تكويني نيز كه اهميت فراواني دارد، به مهارت خواندن زياد توجه نشـده اسـت؛  

و تحليـل آن متمركـز   خواندن ترجمـة متـون   در هر دو ارزشيابي، بر  ،همة توجه دانشجويان
   كنند. و به تقويت مهارت خواندن توجه نمياست شده 

وجـه اسـاتيد رشـتة زبـان و ادبيـات عربـي بـه        عـدم ت  ،از ديگر نتايج پژوهش حاضـر 
خيلـي  «شد اساتيد به ميـزان  كه مالحظه  گونه همانهاي نوين تدريس بود.  استفاده از راهبرد

از راهبـرد سـخنراني بـراي                  ً    گيرنـد و غالبـا    راهبردهاي نوين را براي تدريس به كار مـي  »كم
شـود؛   اهبردي سنتي محسوب ميكنند كه در مقايسه با ساير راهبردها، ر تدريس استفاده مي

شاركتي كـه  اما از راهبردهايي همچون بحث گروهي، بارش مغزي، حل مسئله و يادگيري م
كنند. ايـن   كنند يا اينكه اصال استفاده نمي به ندرت استفاده مي ،راهبردهايي جديد هستند

ها تـأثير   شو در بسياري از پژوهدارند در حالي است كه اين راهبردها فوايد بسيار زيادي 
توان بـه   ها مي ياددهي اثبات شده است. از جمله فوايد آن  -يادگيري فرايندها بر  مثبت آن

ها، حـس مفيـد    تقويت توانش ارتباطي فراگيران، افزايش اعتماد به نفس و خودباوري آن
ــ  ــردن روحي ــاال ب ــودن و ب ــن، از    ةب ــر اي كــار گروهــي و مشــاركتي اشــاره كــرد. افــزون ب

تـرين   كـه از اساسـي   ،امات مـدرس بـراي تقويـت توانـايي درك مطلـب     كارآمدترين اقد
خواندن است و غرض اصلي بيشتر خوانندگان يك متن به شمار   هاي مهارت زيرمجموعه

رود، اســتفاده از راهبردهــايي همچــون بحــث گروهــي، بــارش مغــزي، حــل مســئله و  مــي
  يادگيري مشاركتي است.

و نمـرات دانشـجويان در   تـدريس  نوين  هايراهبردكارگيري  با بررسي رابطة بين به
آزمون مهارت خواندن، مشخص شد كه اين راهبردها بر توانمندي دانشـجويان در مهـارت   
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هايي كه از راهبردهاي نوين تدريس به ميـزان   و دانشجويان، در دانشگاه استخواندن مؤثر 
شود، توانمندي كمتـري در مهـارت خوانـدن دارنـد. بنـابراين، از ديگـر        كمتري استفاده مي
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توجهي استادان بـه اسـتفاده    در اين مهارت، كمضعف دانشجويان رشتة زبان و ادبيات عربي 
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  پيشنهادها و راهكارها
اختصاص دو واحد درسي به مهارت خواندن در سرفصـل درسـي رشـتة زبـان و ادبيـات      . 1

  .اهداف آموزشي آن ذكر دقيق و واضحعربي و 
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