ژپوهش و ن گارش کتب دااگشنهی

University Textbooks; Research and Writing

سال بیست و سو  ،شمارة  ،54پاییز و زمستان ،1931
ص 162و112

Vol. 23, No. 45, Autumn & Winter 2020
DOI: 10.30487/rwab.2020.115311.1364

پویایی فعالیتها در آموزش مکالمة زبان عربی:
تحلیل فعالیتهای مجموعة «اللغة العربية» براساس مبانی تهیه و تدوین محتوای
آموزش زبان خارجی
دانش محمدی ،1یوسف نظری

2

(دریافت 98/7/12 :ـ پذیرش)98/11/17 :

چکیده
فعالیتهای کالسی و غیر کالسی مهارت سخن گفتن ،مهـمتـرین بخشـی اسـت کـه فرصـت کـاربرد
عملی زبـان را بـرای زبـانآمـوزان فـراهم مـیکنـد .تـألیف مجموعـههـای آموزشـی متشـکل از چنـد
گفتوگو ،متن ،فعالیتهای جایگزینی و تحویلی در سـطوح مقـدماتی ،و بحـ و مناقشـه در سـطوح
پیشرفته بدون در نظر گرفتن اصول علمی حاکم بر این فعالیتهـا ،آسـیب شـایعی اسـت کـه در بیشـتر
مجموعههای آموزشی زبان عربی وجود دارد .در راستای آسیبشناسی این مسئله و ارائـة راهکارهـای
مناسب ،این پژوهش میکوشد با مراجعـه بـه منـابع نظـری حـوزة آمـوزش زبـان خـارجی ،مهـمتـرین
ویژگیهای مطالب و فعالیتهای آموزشی پویا برای مهارت سخن گفتن و نیز بـا تحلیـل فعالیـتهـای
مهارت مکالمه در کتاب اللغة العربية از انتشارات جامعة المصطفی براساس محورهای اسـتخراج شـده،
راهکارهایی عملی بـرای تقویـت ایـن فعالیـتهـا ارائـه نمایـد .ایـن فعالیـتهـا در محورهـای تقویـت
نقشهای زبانی ،واقعی و اصیل بودن مطالب ،شخصیسـازی فعالیـتهـا ،رعایـت سـطوح از سـاده بـه
دشوار ،فعالیتهای متمرکز بر دقت ،روانـی و تنـوع (اسـتفاده از تصـاویر ،نقـش بـازی کـردن ،بحـ
گروهی ،فعالیتهای شکا اطالعاتی ،مصاحبه و بازیهای زبـانی) تحلیـل شـدهانـد .نتـایج پـژوهش
نشان میدهد که در سطوح مقدماتی ،فعالیتهای مناسبی بـرای تقویـت نقـشهـای زبـانی ،اسـتفاده از
زبان واقعی ،تقویت دقت در تلفظ واژگان ،و تقویت روانی ارائه نشده است.

کلیدواژهها

آموزش زبان عربی ،فعالیتهای پویا ،فعالیتهای ارتباطی ،مهارت سخن گفتن ،کتـاب اللغة
العربية.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز (( )d.mohammadi64@shirazu.ac.irنویسندة مسئول).
 .2استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز (.)Nazari.Yusuf@shirazu.ac.ir
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مقدمه
بیشتر افراد توانایی سـخن گفـتن بـه یـک زبـان را مسـاوی بـا یـادگیری آن زبـان مـیداننـد
).(Baleghizadeh, 2016: 138به همین خاطر ،مهارت سخن گفـتن از نظـر بسـیاری مهـمتـرین
مهارتی است که هد اغلب دورههای آموزش زبان است .در بیشـتر کتـاب هـای آمـوزش
مهارت های زبانی ،فعالیت های متمرکـز بـر واژگـان ،سـاختارهای زبـانی و تلفـظ ،درونداد
مناسب را برای مهارت سـخن گفـتن فـراهم مـیکننـد .از همـینرو ،تمرکـز اصـلی در ایـن
کتابها غالباً بر مهارت سخن گفـتن اسـت .تفـاوتهـایی نیـز کـه اغلـب بـین رویکردهـا و
روشهای مختلف آموزش زبان وجود دارد ،ناشی از تفـاوتهـا در همـین مهـارت تولیـدی
است .هرچند رویکردها و روشهای متعددی در آمـوزش زبـان ظهـور کـرده اسـت ،بیشـتر
کتاب ها یا مجموعههای آموزشی ،از دهة  1961بـه بعـد ،دارای دو رویکـرد یـا روش کلـی
هستند :نخست ،روش شنیداری-گفتاری و دوم ،رویکرد ارتباطی .رویکـرد غالـب فعلـی در
بیشــتر مؤسسـههـا و در تــألیف بیشــتر کتــابهــا رویکــرد ارتبــاطی اســت ،هرچنــد رویکــرد
شنیداری-گفتاری نیز طر دارانی دارد .به نظر میرسـد بسـیاری از مؤلفـان ،برنامـهریـزان و
مدرسان حوزة آموزش زبان انگلیسی ،با آگاهی از این نکته یکی از این دو رویکرد مذکور
را انتخاب میکنند؛ اما در آموزش زبان عربی آگاهی کافی به این رویکردها وجود ندارد و
غالب کتابهای موجود با الگوگیری از کتابهای عربی دیگر که آنها هم براسـاس روش
شنیداری-گفتاری نوشته شدهاند ،تألیف میشوند .از این رو ،میتوان ایـن فرضـیه را مطـرح
کرد که این مؤلفان چندان به یک روش یا رویکرد نظـری خـاص در آمـوزش زبـان پایبنـد
نیستند ،بلکه با الگوگیری از سایر کتابها ،به یک روش یا رویکرد تمایل یافتهاند.
در این راستا ،هد پژوهش حاضـر ،تحلیـل یـک مجموعـة آموزشـی زبـان عربـی
براساس مبانی تهیه و تدوین مطالـب آمـوزش زبـان خـارجی اسـت .بـدین منظـور مجموعـة
آموزشی اللغة العربية (افضلی1388 ،؛ افضـلی و ربیعـی 1392 ،الـف و ب؛ و ربیعـی)1394 ،
که مجموعه ای چهار جلدی در زمینة آموزش مهارت هـای زبـان عربـی اسـت و در جامع ة
المصطفی تألیف یافته و در برخی از حوزههای علمیه منبع اصلی آموزش زبان عربی اسـت،
برای پژوهش انتخاب شد .با توجه بـه تمرکـز اصـلی کتـاب بـر مهـارت سـخن گفـتن ،ایـن
پژوهش فقط به نقد شیوة آموزش همین مهارت میپردازد .از سوی دیگر ،بررسی همة ابعاد
آموزشی این مهارت در یک پژوهش میّسر نیست ،لذا بـر مهـم تـرین قسـمت آمـوزش ایـن
مهارت ،یعنی فعالیتهای آموزشی ،تمرکز شـده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس سـه پرسـش اصـلی
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پژوهش عبارتاند از:
 .1مهمترین ویژگیهای فعالیتهای آموزشی پویا در کتـابهـای آمـوزش مهـارت
سخن گفتن به زبان خارجی چیست؟
 .2براســاس ایــن معیارهــا ،فعالیــتهــای کتــاب اللغ ة العربي ة دارای چــه قــوتهــا و
ضعفهایی است؟
 .3چه راهکارهـایی بـرای تقویـت ایـن مجموعـة آموزشـی یـا سـایر مجموعـههـای
آموزش مکالمة زبان عربی وجود دارد؟
پیشینة پژوهش

در زمینة تحلیل کتاب ها یا مجموعههای آموزشی مهارت های زبانی عربی ،پژوهشهایی در
داخل و خارج ایـران صـورت گرفتـه اسـت کـه برخـی از آنهـا بـه معیارهـای تمـرینهـا و
فعالیتهای مناسب اشاره کردهاند:
 .1رشیدی ( )1388در پژوهش خود به ارائة چـارچوبی جـامع بـرای ارزیـابی کتـب
درسی دانشگاهی و نیز به ذکر انواع معیارهای کتاب دانشگاهی براسـاس چـکلیسـتهـای
مختلــف پرداختــه اســت .در چــکلیســت جــامعی کــه نهایتـاً در ایــن پــژوهش ارائــه شــده،
ویژگــیهــایی بــرای بخــش تمــرینهــای کتــاب دانشــگاهی (از جملــه :تناســب تمــرینهــا و
فعالیتهای جنبی با اهدا برنامة درسی ،مؤبر بودن آن ها ،وجود ارتبـاط معنـادار بـین ایـن
فعالیتها ،مشارکت دادن فراگیـران بـرای درونـی کـردن مطالـب ،تقویـت تفکـر انتقـادی،
توسعة مهارتهای مطالعه ،تنوع و جذابیت و کافی بودن آنها) مطرح شده است.
 .2فکری ( )1392در پژوهش خود به آسیب شناسی کتاب های دانشـگاهی در زمینـة
مهارتهای زبانی عربی پرداخته و در بخشی که به آسیبشناسی تمرینهـا اختصـاص دارد،
به ضرورتِ جهتگیری تمرینها و انسجام آنها با محتوای متن ،گفتوگو یا قواعـد اشـاره
کرده است.
 .3صدقی و دیگران ( )1392به نقـد و بررسـی مجموعـة آموزشـی ص ی الیي ا و
العربية للناشئين براساس معیارهای بستههای آموزش مهارتهای زبـانی عربـی پرداختـهانـد.
یکی از بخشهای مهم بررسی شده در این پژوهش ،تمرینهای زبـانی اسـت کـه در آن دو
مجموعة مذکور براساس انواع تمرینهای الگومدار ،معنایی و ارتباطی نقد شدهاند.
 .4محمدی ( )1395در پژوهش خود به مبانی رویکردی در تألیف کتاب دانشگاهی
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مکالمة زبان عربی پرداختـه و براسـاس اصـول آمـوزش زبـان خـارجی ،مبـانیای از جملـه:
نیازسنجی ،رویکرد اهدا  ،نوع محتوا و عناصر آن ،و ویژگی تمرین های کتـاب را مطالعـه
کرده؛ در بخش تکـالیف و تمـرین هـای کتـاب نیـز ،سـه نـوع تمـرین مکـانیکی ،معنـایی و
ارتباطی را بررسی کرده است.
برخی از این پژوهشها به انواع تمـرین هـا از جملـه تمـرین هـا مکـانیکی ،معنـایی و
ارتباطی اشاره کردهاند ،اما هی یک به معیارهای پویایی فعالیتها و تمرینها براساس مبـانی
نوین زبان خارجی اشاره نکرده انـد .از سـوی دیگـر ،مجموعـة آموزشـی اللغ ة العربي ة نیـز
تاکنون در هی پژوهشی بررسی نشده است.
چارچوب نظری پژوهش

رویکردهــا و روشهــای مختلــف در آمــوزش زبــان ،هریــک معیارهــای متعــددی بــرای
فعالیتهای مناسب مهارت سخن گفتن مطرح کردهاند .معیارهایی که معرفـی مـیشـوند ،از
مهمترین و پربسامدترین معیارهاییاند که در کتـابهـای نظـری -در حـوزة آمـوزش زبـان
خارجی برای مهارت سخن گفتن یا فعالیتهای آن -ارائه شـدهانـد .هرچنـد بیشـتر آنهـا از
مبانی رویکرد ارتباطی متأبرند ،از آنجا که بیشتر کتـابهـای حـوزة تهیـه و تـدوین مطالـب
آموزشی و حوزة روشهای آموزش زبـان خـارجی ایـن مبـانی را از ویژگـیهـای محتـوای
آموزشی یا روش مناسب آموزش مهارت سخن گفتن و فعالیتهـای آن مـیداننـد ،در ایـن
پژوهش نیـز از آنهـا بـه عنـوان فعالیـتهـای پویـای آمـوزش مهـارت سـخن گفـتن ،و نـه
فعالیتهای ارتباطی،یاد میشود .این ویژگیها هم به عنوان ویژگیهای محتـوای آموزشـی
مناسب مطرح شدهاند و هم برای روش تدریس فعال مهارت سخن گفتن .تنهـا تفـاوت بـین
روش تدریس و محتوا اینکه روش تدریس مناسب و فعال در عین حال کـه ماننـد محتـوای
مناسب این ویژگی را دارد ،ولی شیوههای متعـددی ممکـن اسـت بـرای اجـرای آن وجـود
داشته باشد .لذا این معیارها درواقع مبانی و اصول محتوا و روش تدرس مناسـب هسـتند و از
شیوههای اجرا در کالس نیستند.
1
 .1تقویت نقشهای زبانی .نقشهای زبانی یکی از ویژگیهای مهم مطرح در زمینـة
مــواد آموزشــی مناســب بــرای مهــارت ســخن گفــتن بــه زبــان خــارجی اســت .بــالغیزاده
( )Baleghizadeh, 2016: 140معتقد است که مـواد آموزشـی مناسـب بـرای مهـارت سـخن
1. language functions
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گفتن باید انواع مختلف نقشهای زبانی را در برگیرد .از نظر براون 1نقـشهـا مقاصـدی انـد
کـه آن را بـا اسـتفاده از صـورتهــای زبـانی بیـان مـیکنـیم؛ بــرای مثـال ،نقـشهـایی مثــل
درخواست کردن ،پاسخ دادن ،ادای احترام کـردن ،و خـداحافظی کـردن .ایـن نقـشهـا از
طریق صورتهای زبانی ،مثل تکواژها ،کلمات ،قواعد دسـتوری ،قواعـد گفتمـانی و سـایر
توانشها بیان مـیشـوند (بـراون .)259 :1381 ،کتـاب هـای آموزشـی متـداول دربرگیرنـدة
مجموعههایی از نقشهای زبانی هستند که زبانآموزان در هر مرحله باید آن ها را بیاموزنـد.
برای مثال ،نقشهای زبانی زیر در مراحل آغازی یک کتاب آموزشی زبان خارجی مطـرح
مــیشــوند )1 :معرفــی خــود و دیگــران )2 ،تبــادل اطالعــات شخصــی )3 ،ســؤال در مــورد
چگونگی هجی کردن یک اسم در زبان انگلیسی )4 ،دستور دادن )5 ،عذرخواهی و تشـکر
کردن )6 ،توصیف مـردم و  )7درخواسـت اطالعـات (بـراون .)261-261 :1381 ،درواقـع،
نقشهای زبانی نتیجة ظهور رویکرد ارتباطی در آمـوزش زبـان هسـتند کـه طـر داران آن
معتقدند زبان در حقیقت مجموعهای از نقشهای زبانی است .در کتابهای آموزشی مبتنـی
بر این رویکرد ،زبانآموزان در هر درس یا بخش ،یک یا چند نقش زبانی را فرا میگیرنـد؛
برای مثال درخواست دادن ،نوعی نقش است کـه ممکـن اسـت زبـانآمـوز آن را در درس
مربوط به درخواست دادن غـذا در رسـتوران تمـرین کنـد .ایـن نقـشهـا غالبـاً در فهرسـت
کتابها ذکر و جزئی از اهدا هر درس محسوب میشوند.
 .2واقعی یا اصیل بودن 2مطالوب .اصـیل بـودن مطالـب از جملـه ویژگـیهـای مـواد
آموزشــی اســت کــه در روشهــا و رویکردهــای جدیــد بــر آن تأکیــد شــده اســت .در
رویکردهای جدید از جمله رویکرد ارتباطی بـر اسـتفاده از مطالـب اصـیل و طبیعـی تأکیـد
زیادی شده است .نونان )1988(3و هـدگ )2111(4معتقدنـد کـه «مطالـب واقعـی یـا اصـیل
مطالبی هستند که با هد آموزش زبـان تولیـد نشـدهانـد» ( (Castillo Losada et al., 2017:
 .84روزنامهها ،مجالت ،ویدیوها یا نقشهها همگی از مواد واقعی زبان هستند .مُـرُو)1977( 5
نیز معتقد است که «یک متن واقعی متنی است که یک گوینده یا نویسندة واقعی برای یـک
مخاطب واقعی و با هد

انتقال یک پیام واقعی طراحی کرده اسـت» ( Castillo Losada et
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 .)al., 2014: 84البته استفاده از این مطالب بیشتر برای زبانآموزان سطوح باال کـاربرد دارد،
ولی برای زبانآموزان در سطوح مقدماتی نیز میتـوان از مطالـب طبیعـی و سـادهتـر ،ماننـد
پیشبینی وضعیت آب و هوا ،فهرست غذای یک رستوران و یا برنامههای زمـانبنـدی شـدة
یک سازمان استفاده کرد (فریمن و اندرسون.)168 :1391 ،
 .9شخصیسازی فعالیتهوا .1مطالـب یـا کتـاب آموزشـی مناسـب بایـد دربرگیرنـدة
فرصتهای مناسب برای شخصیسازی فعالیتها باشد؛ یعنی زبانآموزان بعد از هر تکلیـف
یا فعالیت بتوانند آن را در تجارب یا زندگی شخصـی خـود بـه کـار برنـد( Baleghizadeh,
 .)2016: 144در این باره ،رشیدی ( )1388نیز در پژوهش خود -که الگوهای تألیف کتـاب
دانشگاهی را مطرح کرده است -درونی کردن مطالب از سوی فراگیران را از ویژگـیهـای
فعالیتهای آموزشی دانسته است .همچنین ،نونان برای شخصـیسـازی مثـال زیـر را مطـرح
میکند :ویدیو را ببینید و به سـؤال هـا پاسـخ دهیـد :آیـا هـی تجربـة مشـابهی ماننـد ایـن از
دانشآموزان دارید؟ آیا فکر میکنید مردم وقتی کشور شـما را بازدیـد مـیکننـد ،تجـاربی
مثل این تجربـه را خواهنـد داشـت؟ ( Baleghizadeh, 2016: 144بـه نقـل از Nunan, 1999:
 .)211همچنین ،از دیگر فعالیتها که میتوان در آن از شخصیسازی استفاده کرد ،مقایسـة
فرهنگ در دو زبان مبدأ و مقصد است .برای مثال در سطوح مقدماتی ،در درس مربـوط بـه
غذاها ،میتوان متنی کوتاه دربارة فرهنگ و آداب غذاخوری و انواع غـذاها در کشـورهای
مقصد ارائه داد؛ سپس از زبانآموزان خواست که دربارة وضعیت ایـن فرهنـگ و آداب در
کشور یا شهر خود صحبت کننـد و آن را بـا فرهنـگ مقصـد مقایسـه نماینـد .همچنـین در
درس مربوط به معرفی اعضای خانواده و دوستان ،میتوان متنی دربارة یک مقولة فرهنگـی
در مورد خانواده در کشور مقصد آورد ،و سپس از زبانآموزان خواست براساس آن متن و
با استفاده از سـاختارهای زبـانی فراگرفتـه شـده ،دربـارة فرهنـگ خـانواده در کشـور خـود
صحبت کنند .همچنین برای شخصیسازی میتـوان از اجـرای گفـت وگوهـا بهـره جسـت.
بیشتر کتاب های مکالمةزبان خارجی بـا رویکـرد سـنتی ،بـرای هـر موضـوع ،یـک یـا چنـد
گفتوگو ارائه میدهند و سپس از زبانآموز خواسته میشود آن را حفظ کند .حـال آنکـه
بهتر است به جای حفظ گفتوگو ،زبانآموزان همان گفتوگـو را بـا اطالعـات شخصـی،
خودسازی و با همکالسیهای خود تمرین کنند.
 .5رعایت سطوح آموزشی در فعالیت ها .در ارائة سطوح مکالمه از مرحلة مقدماتی تا
1. personalization
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متوسطه و پیشرفته ،فعالیتها باید متناسب با سطوح آموزشی هر مرحله باشد .براون ()1983
فعالیت ها را به دو نوع فعالیتهای دارای روابط بابت و روابط پویا تقسیم میکنـد ،و معتقـد
است که باید ابتدا از فعالیتهای روابط بابت شروع کرد و در ادامه به ارائة فعالیـتهـایی بـا
روابط پویا پرداخت .وصف یک موضوع یا تصویر ،توضـیت دادن یـک شـکل یـا نمـودار،
راهنمایی کردن دربارة چگونگی جمـع کـردن قطعـات یـک ابـزار ،بیـان چگـونگی مرتـب
کردن تعدادی از موضوعات و آدرس دادن ،از نمونههای فعالیـت هـای دارای روابـط بابـت
است .موضوعاتی از قبیل داستان گفتن ،فعالیت های دارای روابط انتزاعی ،و بیان دیدگاه نیز
از نمونه فعالیتهای دارای روابط پویا محسوب میشـوند (Baleghizadeh, 2016: 142-143
به نقل از .)Brown, 1983: 109
شــکل  1ترتیــب میــزان ســادگی فعالیــتهــا از ســاده بــه دشــوار را نشــان مــیدهــد
) .)Baleghizadeh, 2016: 142-143بر این اساس در مراحل مقدماتی باید فعالیتهایی ماننـد
گفت وگوهای ساده و توصیف تصاویر و در مراحـل متوسـطه ،فعالیـتهـایی ماننـد وصـف
عالیق ،وصف سرگرمیها ،وصف یک حادبه ،نقل داسـتان یـا خالصـة یـک مـتن یـا فـیلم
گنجانده شود و در مراحل پیشرفته نیز بیان دیدگاه و نقد آراءِ دیگران مطرح گردد.
بیان دیدگاه

داستان گفتن

سختی بیشتر

شرح و توضیت

وصف
سختی کمتر

 .4فعالیتهای متمرکز بر دقت و روانی .1رویکرد آموزشیای مناسب است کـه دارای
توازن بین فعالیتهای مربوط به دقت و فعالیتهای مربـوط بـه روانـی باشـد ( Cele-Murcia et
 .)al., 2014: 107منظور از دقت در صحبت کردن ،کاربرد صحیت شکل زبان از نظـر دسـتور،
واژگان و تلفظ و منظور از روانی ،صحبت کردن بـا سـرعت نرمـال یـا بـه همـراه توقـفهـای
طبیعی و ویرایش ذاتی است (.)Baleghizadeh, 2016: 142در فعالیتهای متمرکز بـر دقـت،
تمرکز بر ورودیهای زبان است و این امر از طریـق تمرکـز بـر فعالیـتهـای کنتـرل شـده در
مواردی مثل ساختار دستوری ،ویژگیهای آوایی ،نقشهای زبانی یا ترتیبهای زمانی (بـرای
نقل یک داستان) محقق میشود ( .)Hedge, 2008: 273با وجود این ،همـانطـور کـه بـراون و
لی ( )Brown & Lee, 2015: 356گفتهاند منظور از تأکید بر دقت در کنار روانی ،فعالیـتهـا و
1. accuracy and fluency
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تمرینهای سنتی تکرار که سبب خستگی زبانآموزان میشود نیست ،بلکـه منظـور ایـن اسـت
که در فعالیتهای موضوع محوری (از قبیل بازی کردن و بحـ و تبـادلنظـر گروهـی بـرای
حل یک مسئله) که بر روانی تمرکز دارند ،میتوان بر جوانب زبانی هم تأکید کرد و آنهـا را
در کنار روانی تقویت نمود .تمرینها یـا فعالیـتهـای تقویـت سـاختارهای زبـانی ،واژگـان و
تلفظ ،چه در روشهای سنتی و چه در رویکردهای جدید -مثل رویکرد ارتبـاطی کـه تمرکـز
بر تقویت نقشهای زبانی را هم به آنها افزوده اسـت -علـیرغـم تفـاوتی کـه در شـیوة ارائـه
دارند ،همگی از نوع فعالیتهای متمرکز بر دقت شمرده میشوند .در مقابـل ،در فعالیـتهـای
متمرکز بر روانی ،تأکید بر صحبت کردن بدون تمرکز بر ساختارهای زبانی است و هـد در
این فعالیتها ،برقراری ارتباط یـا رسـاندن معناسـت .فعالیـتهـایی ماننـد نقـش بـازی کـردن،
بح های گروهی ،سخنرانی ،بازیها ،و فعالیـتهـای شـکا اطالعـاتی از نـوع فعالیـتهـای
متمرکز بر بخش روانی سخن گفتن است.
 .6بحووث گروهووی .بحــ گروهــی یکــی از پرکــاربردترین فعالیــت موجــود در
کالسهای مهارت سخن گفتن در زبـان خـارجی اسـت (.)Cele-Murcia et al., 2014: 112
کمتر مدرسی پیدا میشود که در کالسهای درس خود از این روش استفاده نکنـد؛ لـذا در
نگاه اول روشی مفید و در عین حال ساده برای اجرا به نظر میرسد .با وجود این ،بح های
گروهی اگر دارای چارچوب مشخص و اصـولی نباشـند ،ممکـن اسـت هـم سـبب کـاهش
انگیزة زبانآموزان برای مشارکت و هم سبب بینظمی و تشتت در ارائة سـاختارهای زبـانی
شوند؛ به طوری که زبانآموزان بعد از یک دوره شرکت در این بح ها نمیتوانند اطمینان
یابند که دقیقاً چه چیز جدیدی یاد گرفتهاند .این در حالی است کـه در سـایر فعالیـتهـا ،از
جمله نقش بازی کردن و تمرینهای ساختاری ،نتـایج مشـخصتـر و واضـتتـر اسـت .سِـلِه
مورسیا و همکاران ( )Cele-Murcia et al., 2014: 112معتقدند در یک بح گروهی ،سخن
گفتن به زبان خارجی در کالس زبانآموزان باید بدانند که قصد بح دربارة چه چیـزی را
دارند ،چرا دربارة آن بح میکنند ،فعالیت چقدر طول خواهد کشـید و نتیجـة بحـ چـه
خواهد بود و اینکه به زبان آموزان گفته شود به صورت گروهی دربارة ایـن موضـوع بحـ
کنند ،به تنهایی کافی نیست .از سوی دیگر ،قبـل از ارائـة ایـن فعالیـتهـا بایـد سـاختارهای
زبانی و واژگان مناسب در اختیار زبانآموزان قرار گیرد (.)Ur, 2012 :119
 .7نقووش بووازی کووردن .نقــش بــازی کــردن یکــی از فعالیــتهــای پرطــر دار در
کالسهای آموزش زبان است که غالباً برای تمرین نقشهـای زبـانی مناسـب اسـت (Cele-
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 .)Murcia et al., 2014: 112بــرای ایفــای نقــش دو روش وجــود دارد :نخســت اینکــه بــه
زبانآموزان گفته شود که چه کسانی هستند و چه بگویند و دوم اینکه بـه آنهـا گفتـه شـود
چه کسانی هستند و دربارة چه چیزی صحبت کنند ،اما گفته نشـود کـه چـه بگوینـد .روش
دوم به نوعی فعالیت شکا اطالعاتی نیز محسوب میشود؛ چرا که زبانآموزان نمـیداننـد
طر مقابل چه خواهد گفت .به همین دلیـل در ایـن روش حالـت پـیشبینـی ناپـذیر بـودن
وجود دارد و زبانآموزان واکنشهایی دریافت میکنند که نشان میدهد ارتباطشان موفق و
مؤبر بوده است یا خیر (فـریمن و اندرسـون .)171 :1391 ،مدرسـان از شـیوة مـذکور بـرای
فعالیت های متنوعی استفاده میکنند :از یک دیالوگ ساده گرفتـه کـه اطالعـات خاصـی از
طریق کارتها و به منظور اجرا در اختیار زبـانآمـوزان قـرار داده مـیشـود تـا نقـش بـازی
کردنهای پیچیدهتر که دارای چندین مرحله است (.)Hedge, 2008: 278
 .1فعالیووتهووای شووکاف اطالعوواتی .1منظــور از فعالیــتهــای شــکا اطالعــاتی آن
فعالیت هایی است که در آن به زبانآموز یا گروهی از زبانآموزان اطالعـاتی داده مـیشـود
که دیگران در اختیار ندارند .به همین دلیل این زبانآموزان ناچارند بـرای کسـب اطالعـات
یکدیگر زبان را به کار ببرند ( .)Hedge, 2008: 281در این فعالیتها کاربرد زبـان بـه شـکل
واقعیتری صورت میگیرد؛ زیرا فراگیران به صورت واقعی اطالعات را در اختیار ندارند و
برای کسب آن ناچار به ارتباط و کاربرد زبان هستند .این فعالیـتهـا مـیتوانـد بـه صـورت
فعالیتهای دو نفره ،گروهی ،نقش بازی کردن و بازیهای زبانی صورت گیرد .برای مثال،
وقتی در یک فرم اطالعات شخصی ،بخشی از اطالعات در فـرم یـک زبـانآمـوز و بخـش
دیگر در فرم زبانآموز دیگر قیـد شـده باشـد ،ایـن فعالیـت شـکا اطالعـاتی اسـت؛ زیـرا
زبانآموزان باید از طریق سؤال و جواب اطالعات ناقص فرم خود را تکمیل کنند.
 .3مصاحبه .مصاحبه روشی جذاب برای تقویت مهارتهای کالمـی اسـت .در ایـن
فعالیت باید دربارة نوع سؤاالت به زبـانآمـوزان مشـورت کـافی داده شـود ( Brown et al.,
 .)1985: 113-114این فعالیت بیشتر بر روانی تمرکز دارد و روشی مناسب برای کاربرد زبان
در موقعیت واقعی است.
 .12بازیهای زبانی .بازیهای زبانی از جمله فعالیتهای روش ارتباطی در آمـوزش
زبان است .البته بازی زبانی زمانی میتواند واقعاً ارتباطی باشد که سه ویژگی ارتبـاط ،یعنـی
شکا اطالعاتی ،انتخاب و بازخورد را داشته باشد .به عبارت دیگر ،گوینده جـواب آنچـه
1. information gap
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در موردش صحبت میکند ،نمیداند و میتواند بین چند گزینه دسـت بـه انتخـاب بزنـد ،و
درنهایت ،بازخورد آنچه انجام داده است از همگروهیهای خـود دریافـت کنـد (فـریمن و
اندرسون.)169-168 :1391 ،

روش پژوهش
در ایــن پــژوهش از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت .ابــزار پــژوهش چــکلیســت
خودساختهای بود که براساس ادبیات نظری پژوهش طراحی شد .مجموعة مورد بررسـی در
این پژوهش مجموعة کتاب اللغة العربية (افضلی1388 ،؛ افضلی و ربیعی 1392 ،الـف و ب؛
و ربیعی )1394 ،است .در پژوهش حاضر فقط به تحلیل بخشهایی از کتاب که بـر مهـارت
سخن گفتن به زبان عربی تمرکز داشت ،پرداخته شده و سایر مهارتها بررسی نشده اسـت.
در نقد مهارت سخن گفتن نیز فقط تمرینهایی که برای فعالیتهای کالسی در نظـر گرفتـه
شده بودند ،تحلیل و بررسی شد .با توجه به اینکه در نقد و بررسی فعالیتهـای ایـن کتـاب،
هد تحلیل الگوی حاکم بر شـیوة آمـوزش اسـت نـه تحلیـل جمـالت یـا مفـاهیم خـاص
موجود در تمرین ها؛ بنابراین ،نهتنها به ارائة کمّـی دادههـا نیـاز نبـود ،بلکـه الگوهـا و مبـانی
حاکم بر فعالیتها یا تمرینهای مهارت سخن گفتن تحلیل شد .روش کار بـه ایـن صـورت
بود که ابتدا با مراجعه به کتابهای مرجع در آموزش زبان خـارجی و انگلیسـی ،معیارهـا و
ویژگیهای مطالب و فعالیتهای پویا در آموزش مهارت سـخن گفـتن اسـتخراج و سـپس،
براساس هر کدام از این محورها ،فعالیت های کتاب مورد نظر تحلیل شد .محورهـای مـورد
بررسی در این پژوهش براساس ویژگیهای مطالـب آموزشـی فعـال مهـارت سـخن گفـتن
بدین شرح انـد :تقویـت نقـشهـای زبـانی؛ واقعـی و اصـیل بـودن مطالـب؛ شخصـیسـازی
فعالیتها؛ رعایت سطوح از ساده به دشوار در فعالیتهـا؛ فعالیـتهـای متمرکـز بـر دقـت و
روانی؛ و تنوع فعالیتها (بح گروهی ،نقش بازی کردن ،فعالیتهـای شـکا اطالعـاتی،
مصاحبه ،و بازیهای زبانی).
مجموعة مورد بررسی اللغة العربية دارای چهار جلد کتاب اصلی است که فقط عنـوان
«اللغة العربية» برای آنها ذکر شده است و چهار جلد کتاب تمرین التطبیـق (افضـلی و ربیعـی،
 1392الف ،ب و ج؛ ربیعی )1394 ،نامیده شدهاند .در این مقاله تمام  8جلـد بررسـی شـد ،امـا
تأکید بیشتر بر  4جلد کتاب اصلی بوده است؛ زیرا آنها منبع اصـلی فعالیـتهـای کالسـی بـه
شمار میروند .در این کتابها تمرینهـای هـر درس بررسـی شـد تـا فعالیـتهـایی کـه بـرای
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تقویت مهارت سخن گفتن در نظر گرفته شده است براساس محورهای مذکور تحلیل گـردد.
برای مثال ،اگر در یک تمرین از زبانآمـوز خواسـته شـده اسـت تـا در یـک موقعیـت خـاص
سخن بگوید یا نظر خود را دربارة یک موضوع بیان کند ،ایـن تمـرین ،فعـالیتی بـرای تقویـت
سخن گفتن به شمار آمده است .اما در صورتی که از او خواسته شده باشـد کـه دربـارة همـین
موضوع مطلبی بنویسد این نوع فعالیت مورد تحلیل قرار نگرفته است.

یافتههای پژوهش
تقویت نقشهای زبانی .با توجه به اینکـه روش کلـی کتـاب اللغ ة العربي ة بـه روش
شنیداری-گفتاری نزدیـکتـر اسـت ،دروس آن براسـاس نقـشهـای زبـانی تنظـیم و نیـز از
همینرو ،فعالیتهایی هم برای تقویت این نقـشهـا ارائـه نشـده اسـت .البتـه در جلـد سـوم
(افضلی 1392 ،ب )35 :در برخی از دروس تأکید فعالیت مکالمه بر کاربرد نقشهای زبانی
است .برای مثال در درس «عند الطبیب» از زبـانآمـوزان خواسـته شـده اسـت تـا نقـشهـای
زبانی ،مانند بیان حالت مریضی ،درخواست دارو از داروخانه ،دعای سـالمتی بـرای بیمـار و
توصیه کردن را بیان نمایند .با وجود این ،کتاب روش هدفمندی را برای تقویت نقـشهـای
زبانی در تمامی جلدها در پیش نگرفته است.
واقعی و اصیل بودن مطالب .منظور از مطالـب واقعـی ،مطـالبی اسـت کـه در زبـان و
فرهنگ عربی با اهدا غیر آموزشی طراحی شدهاند؛ ماننـد برنامـة غـذایی یـک رسـتوران
عربی یا گزارش آب و هوایی یک سایت اینترنتی یا برنامـة تلویزیـونی یـا اطالعیـة تخفیـف
یک فروشگاه عربی .در کتاب مورد نظر از مطالب واقعی و اصیل بـرای فعالیـتهـا اسـتفاده
نشده است؛ محتوای گفتوگوها ،متنها و مطالب ارائه شده در تمرینهـا و تصـاویر کتـاب
هی کدام واقعی و اصیل نیستند.
شخصیسازی فعالیتها .منظور از این ویژگی ،ارائة فعالیتهـایی اسـت کـه زبـانآمـوز
آنچه در درس فراگرفته است با تجارب خود یا در محیط خود شخصیسـازی کنـد .جلـد اول
(افضلی )1388 ،فاقد فعالیتی برای این مقوله است؛ زیرا بیشتر فعالیتها به صـورت جـایگزینی
هستند و فعالیتی برای کاربرد گفتوگوها در موقعیتهای شخصـی زنـدگی زبـانآمـوز ارائـه
نشده است .در جلد دوم (افضلی 1392 ،الف) قسمتی به عنوان فعالیـت گفـتوگـوی شـفاهی
اضافه شده است که به نوعی شخصیسازی گفتوگوهای هر درس محسوب میشـود؛ بـرای
مثال ،در درس مربوط به «الهوایات» (ص  )56این فعالیت گنجانده شده است:
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أجب عن األسئلة اآلتية:
.1ما هوایتک؟ .2متی تمارس هوایتک؟ .3هـل تحـبّ القـراء ؟ لمـاذا؟ .4هـل تمـارس
الرياضة؟ لماذا؟ .5ما هی فائی الهوایات؟ .6ماذا ستفعل فی العطلة القادمة؟

در جلد سوم (افضلی 1392 ،ب) نیز نمونههایی از فعالیتهای شخصیسـازی وجـود
دارد؛ برای مثال در درس «وقت الفراغ» (ص  )23از زبانآموز خواسـته مـیشـود تـا دربـارة
یکی از سفرهای مدرسهای خود صـحبت کنـد .نکتـة مثبـت ایـن فعالیـتهـا ایـن اسـت کـه
محورهای صحبت کردن در هر کدام مشخص شده است و زبانآموز میداند که دقیقاً بایـد
دربــارة چــه چیــز صــحبت کنــد .در جلــد چهــارم (ربیعــی ،)1394 ،در بیشــتر فعالیــتهــا
شخصیسازی صورت نگرفته است .در این جلد در درسهایی که زبانآموز باید نظـر خـود
را دربارة یک موضوع بیان کند ،از وی خواسته نشده است تا تجربة خود را دربارة موضـوع
تمرین و یا درس بیان کند؛ به همین خاطر میتـوان گفـت شخصـیسـازی صـورت نگرفتـه
است .برای مثال در درس مربوط به خانواده (ص  )38که یک مبح فرهنگـی مهـم اسـت،
از زبانآموزان خواسته شده است تا دربارة موضوع خانواده براساس محورهایی مثل األس ر
المثالية من وجهة اإلسالم ،مسؤولية إدار األسر فی عصرنا الیاضر ،أبرز الفوارق بين األسر
الکبير والصغيره ،الفرق بين األسر فی المجتمع اإلسالمی و غير اإلس المی صـحبت کننـد.
اگر در کنار این فعالیت از آنان خواسته میشد که دربارة وضعیت خانواده در جامعه یا شهر
خود سخن بگویند و آن را با وضعیت خانواده در ایران مقایسه کنند ،نـوعی شخصـیسـازی
فعالیت به حساب میآمد؛ زیرا این کتاب برای دانشجویان «جامعة المصطفی» طراحـی شـده
است ،در حالی که فراگیران از کشورهای مختلـف هسـتند و تفـاوتهـای فرهنگـی در ایـن
موضوع میتواند جالب باشد .درواقع ،بح مقایسة هر موضوع در زبان مبدأ که همان زبـان
زبانآموزان است ،و زبان مقصد که همان زبان عربی است ،هم نوعی شخصـیسـازی اسـت
که هم سبب یادگیری بهتـر آن موضـوع ،و هـم سـبب مقایسـه و درک بهتـر بـین فرهنگـی
میشود که از میان آن ،هم میتوان ارزشهای ملی را تقویت کرد و هم به درک بهتـری از
فرهنگ مقصد رسید.
رعایت سطوح از ساده به دشوار در فعالیتها .بررسی فعالیتهای مربـوط بـه مهـارت
سخن گفتن در این چهار جلد نشان میدهد که ترتیب از ساده به دشوار تقریبـاً در سـه جلـد
اول رعایت شده است .در جلد اول ،فعالیتها شامل مجموعـه فعالیـت هـای کنتـرلشـدهای
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هستند که در نوع فعالیتهای وصفی قرار میگیرند .به این فعالیتها در کتاب «الطالـب» در
حد پاسخ به سؤاالت درک مطلب گفتوگوها اکتفا شده است .اما در دفتر تمرینات (جلـد
 ،1ص  )26عالوه بر این سؤالها ،مکالمههای جایگزینی هم وجود دارد؛ مانند این مثال:
(أنتَ /المسجی /الصال )

فاطمة /المکتبة /القراء

إلی أين تذهب؟

......................................

أذهب إلی المسجی ألصلِّی

......................................

در جلد دوم (کتاب الطالب ،ص  ،)78فعالیتهای کنترل شده با گستردگی بیشـتری
ارائه شده است که همة آنها در سطت همان وصف هستند؛ برای مثال:
تحدّث عن عطلتک األسبوعية فی المحـاور اآلتي ة .1 :وقـت اسـتیقاظک مـن النـوم .2
أعمالک الصباحية  .3نشاطاتک الترفيهية  .4الزیارات التـی تقـوم بهـا  .5الهوایـات التـی
تمارس  .6نشاطاتک العلمية والثقافية  .7وقت نومک

در جلد سوم (کتاب الطالب ،ص  ،)45نیز فعالیتهـا بـا گسـتردگی بیشـتری از جلـد
دوم ادامه دارند و بیشتر آن هـا سـؤال از عکـسالعمـل یـا وصـف فعالیـت در موقعیـتهـای
مختلف است که این فعالیتها هم در سطت همان وصف قرار دارند؛ برای مثال:
ماذا تقول.1 :سألک شخص أجنبی عن الطقس فی بلدک ،حتی یقوم بزیارته .2ترید أن
تدعو صدیقک لقضـاء الربیـع فـی بلـدک ،حتـی یسـتمتع بجمـال هـذا الفصـل .3تریـد
عائلتُک قضاء عطلة الربیع فی بلد أجنبی ،ما البلد الذی تفضِّله؟ ولماذا؟

در جلد چهارم (کتاب الطالب ،ص  ،)38عـالوه بـر گسـتردهتـر شـدن فعالیـتهـای
گفتوگوی شفاهی ،نوع جدید این فعالیتها ،یعنی ابـراز نظـر دربـارة یـک موضـوع ارائـه
شده است؛ برای مثال:
تحدّث عن موضوع األسر ضمن المحـاور اآلتية .1 :األس ر المثالي ة مـن وجه ة نظـر
اإلسالم  .2مسؤولية إدار األسر فی عصرنا الحاضر  .3أبرز الفوارق بین األسـر الکبي ر
والصغير
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بنابراین ،به طور کلی در سه جلد اول ،ابتدا فعالیتهای سخن گفـتن از طریـق پاسـخ
کوتاه به سؤال های کنترل شده ،سپس پاسخهای طوالنیتر دربارة وصـف یـک موضـوع یـا
موقعیت ارائه شده است .ولی در جلد چهارم بیان دیدگاه یـا نظـر موافـق و مخـالف و ذکـر
دلیل هم به آن اضافه شده است .به نظـر مـیرسـد بهتـر بـود فعالیـتهـای وصـف در سـطت
گستردهتری در یک جلد دیگر -بـین جلـد سـوم و چهـارم -اضـافه مـیشـد؛ زیـرا انتقـال از
فعالیتهای وصفی ساده در جلد سوم به فعالیت های بیان دیدگاه در جلـد چهـارم مـیتوانـد
دشوار باشد .از سوی دیگر ،برخی از فعالیتهای سـخن گفـتن در جلـد سـوم ،بـدون ارائـة
درونداد زبانی مورد نیاز ارائه شده است؛ برای مثال ،درس دربارة یک موضوع است ولی از
زبانآموزان خواسته مـیشـود کـه دربـارة چنـد موضـوع دیگـر ،عـالوه بـر موضـوع درس،
صحبت کنند بیآنکه واژگان یا گفتوگو یا متنی به آنان دربارة آن موضـوعات داده شـده
باشد؛ در درسهای سوم (ص  ،)28چهارم (ص  ،)35پنجم (ص ) 41و ششـم (ص  )45ایـن
مســئله دیــده مــیشــود .بـرای مثــال ،در درس پــنجم (کتــاب الطالــب ،ص  )41بــا موضــوع
آتشسوزی در کارخانه ،به ظاهر ،هد این است که زبانآموز در یک موقعیت اضطراری
بتواند رفتار زبانی مناسب نشان دهد؛ از همینرو یا باید همان موقعیت مطرح شود و یـا چنـد
موقعیت اضطراری دیگر که بتوان آنها را با همان واژگان و ساختارها بیان کرد نیـز افـزوده
شود .اما در اینجا چندین موقعیت اضـطراری غیـر از موقعیـت آتـشسـوزی ارائـه شـده کـه
زبانآموز واژگان ،گفتوگو و یا متنی دربارة آنها نخوانده است؛ برای مثال:
ماذا تفعل فی المواقف اآلتية؟ .1شاهدت حریقـا فـی أحـد المنـازل  .2شـاهدت رجـال
یسرق نقودا من إمرأ عجوز  .3وجدت حقيبة فی ملعب المیرسة  .4شاهدت طفال ضالّا
فی أحد األسواق

فعالیتهای متمرکز بر دقت و روانی .همانطـور کـه پـیشتـر آمـد منظـور از دقـت،
فعالیتهای متمرکز بر کاربرد عناصـر زبـانی یعنـی واژگـان ،قواعـد و تلفـظ اسـت .در ایـن
کتاب هی فعالیتی برای تقویت تلفظ گنجانده نشده اسـت .کتـاب از یـک سـو ،فاقـد فایـل
صوتی و از سوی دیگر ،فاقد فعالیت هـای مخصـوص بـه تلفـظ اسـت .از نظـر فعالیـتهـای
متمرکز بر واژگان نیز در تمام جلدها ،واژگان بدون در نظر گرفتن سطوح زبانی با تعـاریف
عربی ارائه شدهاند .این در حالی است که در سـطوح اولیـه ،اسـتفاده از تصـاویر مناسـبتـر
است؛ زیرا بیشتر واژگان محسوس اند و به راحتی میتوان با یک تصـویر بـه جـای جملـه ای
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عربی که فهم آن برای زبانآموز در این سطت دشوار است ،واژگان را معرفی کرد .در جلد
اول (افضلی ،)1388 ،تمرکز فقط بر فعالیتهای متمرکـز بـر دقـت در کـاربرد سـاختارهای
زبانی است و هی فعالیتی بـرای تقویـت روانـی وجـود نـدارد ،بلکـه فقـط سـؤالهـای فهـم
گفتوگو یا جای خالی یا جایگزینی یا تحـویلی بـرای سـاختارهای زبـانی وجـود دارد .در
دفتــر تمرینــات کتــاب ،مکالم ـههــای جــایگزینی ارائــه شــده اســت کــه آنهــا را مــیتــوان
تقویتکنندة هر دو مقولة دقت و روانی دانست .بنابراین ،میتـوان گفـت کـه در جلـد اول،
فعالیتهـای تقویـتکننـدة روانـی ضـعیف هسـتند .در جلـد دوم (کتـاب طالـب ،ص ،)23
فعالیتهای متمرکز بر ساختارهای زبانی همچنان ادامه دارند؛ افزون بـر اینکـه بخشـی بـرای
تقویت روانی به دروس اضافه شده است ،تا زبانآموزان به سؤال هـای مطـرح پاسـخ دهنـد؛
برای مثال:
اسأل زمیلک :أین یدرس؟ ما اسم والده؟ ما اسم أستاذه؟ کم سنة عمـرُه؟ فـی أی حـی
یسکن؟ هل سینتقل إلی بیت جدید؟ لماذا سینتقل؟

در جلد سوم (کتاب طالب ،ص  )22نیز بخش تقویت روانی در همة درسها وجـود
دارد که تقویتکنندة روانی کالم است و از سوی دیگر ،تمرینهای تحـویلی و جـایگزینی
کمتر شده است؛ برای مثال:
تحدّث فی أحد المواضیع اآلتية :کیف قضیت یوم الجمع ة الماضـی؟ مـاذا فعلـت یـوم
الخمیس الماضی؟ هل تحبّ قراء القصص؟ ولماذا؟ اِحکِ قصة مس ليية قرأتَهـا؟کیف
تُساعدُ والدنک أو والدتَک فی البیت؟

در دفتر تمرینات( ،جلد سوم) فعالیت جدیدی بـرای وصـف تصـاویر بـا سـؤالهـا و
جوابهای مناسب اضافه شده است که تقریباً بخش اعظم فعالیتهای هـر درس را بـه خـود
اختصاص داده است .همچنین برخی تصاویر به شکل داستانی ارائه شدهانـد کـه زبـانآمـوز
باید داستان آنها را کامل کند و یا برای آنها یک داستان بیان نماید .البته این فعالیـتهـا و
سایر فعالیتهای دفتر تمرینات ،همه برای تقویت نگارشاند و از زبانآموزان خواسته نشـده
است که به صورت شفاهی آنها را به کار ببرند .با وجود این ،اگر این فعالیتها به صـورت
شفاهی به کار روند ،فعالیت مناسبی برای تقویت روانی کالم هستند؛ البته بهتر بـود از آن هـا
در کتاب الطالب استفاده میشد .ضمن اینکه این نوع فعالیتها برای جلد اول و دوم کتـاب
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الطالب نیز مناسب هستند که در آن دو جلـد ،چنـین فعـالیتی بـه نـدرت یافـت مـیشـود .در
مجموع ،استفاده از تصاویر ،فعالیتی مناسب برای تقویت روانی کالم است کـه مـیتـوان در
تمامی سطوح ،بـه ویـژه سـطوح مقـدماتی و متوسـطه از آن اسـتفاده کـرد .در جلـد چهـارم
(ربیعی ،)84 :1394 ،فعالیتهـای مناسـبی مثـل سـخن گفـتن دربـارة موضـوعات و یـا بیـان
دیدگاه موافق و مخالف و علت آن برای تقویت روانی اضافه شده است برای مثال:
تحدّث عن حيا الناس قبل اختراع الحاسوب و بعد اختراعه ضمن المحاور اآلتية
 .1الصعوبات التی کان الناس یواجهونها قبل اختراع الحاسوب  .2أهمّ الخـدمات التـی
یُقدمّها الحاسوب  .3تأبیر الحاسوب فی حیاتک الشخصية

به طور کلی ،در این چهار جلد از نظـر فعالیـتهـای متمرکـز بـر دقـت ،فعـالیتی بـرای
تقویت تلفظ وجود ندارد .فعالیتهای تقویت واژگان ضعیف است ،امـا فعالیـتهـای تقویـت
ساختارهای زبانی مناسب هستند .از نظر روانی در جلد اول فعالیتی ارائه نشده و بسـیار ضـعیف
است .در جلد دوم ،سوم و چهارم این فعالیتها از نظر کمیت در سطت خوبی قرار دارند.
تنوع فعالیتها .علیرغم کمیت مناسب فعالیتهای شفاهی در ایـن کتـاب ،بـه ویـژه
در جلدهای  3 ،2و  ،4تنوع فعالیت ها در این مجموعه آموزشی بسیار ضعیف است .در جلد
اول کتاب الطالب ،هی فعالیتی برای سخن گفتن در نظر گرفته نشده است .در این جلد ،در
دفتر تمرینات ،فعالیت جایگزینی مطرح شده است که از یکسو ،فعالیتی نوشـتاری اسـت و
از سوی دیگر ،چنین فعالیتهایی باید در کتاب اصلی نیز باشد تا در کالس بـه صـورت دو
نفره یا گروهی کار شوند .در جلد دوم تقریباً بـه جـز یـک درس ،فعالیـت سـخن گفـتن در
سایر دروس منحصر به فعالیت های یک طرفه است که البته میتوان آنها را بـه صـورت دو
نفره یا گروهی هم به کار برد .در جلد سوم نیز ،فعالیتها مانند جلـد دوم غالبـاً بـه صـورت
سخنرانی (یک طرفه) و به صورت گروهی یا دو نفره قابل اجرا هستند .در جلـد چهـارم نیـز
میتوان هم به صورت سخنرانی و هم به صورت بح و تبـادل نظـر ،موضـوعات مطـرح را
اجرا کرد .نکتة مثبت اغلب موضوعات مطرح در تمامی جلدها این است که محورهـای هـر
موضوع مشخص شده است و زبانآموزان با ذهنیت آمادهتری دربارة این موضوعات بحـ
و تبادل نظر میکنند .در مجموع از نظر تنوع ،فعالیتهای این مجموعه محدودند :جلـد اول
فقط شامل فعالیتهای جایگزینی ،جلد دوم ،سوم و چهارم هم تنها شامل فعالیتهـای یـک
نفره یا دو نفره و گروهی است که البته در هی جلدی از زبانآمـوزان خواسـته نشـده اسـت
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که فعالیت را به صورت دو نفره یا گروهی انجام دهند؛ اما ماهیت موضوعات چنین اسـت کـه
میتوان آن را به صورت دو یا چند نفره انجام داد .فعالیـتهـای نقـش بـازی کـردن ،شـکا
اطالعاتی ،مصاحبه و بازیهای زبانی در این مجموعـه وجـود نـدارد .از تصـاویر هـم فقـط در
دفتر تمرین جلد سوم استفاده شده است .جدول  1خالصهای از یافتههای پژوهش است:
جدول  1معیار و یافتههای پژوهش
معیارها

یافتهها

تقویت نقشهای زبانی کتاب به صورت هدفمند چنین نقشهایی را ارائه نمیدهد.
واقعی و اصیل بودن کتاب از مطالب واقعی و اصیل استفاده نکرده است.
مطالب
شخصیسازی فعالیتها جلد اول و چهارم فعالیتهای شخصیسازی بسیار کمی دارد و جلد دوم و سوم
شامل چنین فعالیتهایی است.
رعایت سطوح فعالیتها از جلد اول تا سوم حرکت از فعالیتهای ساده به دشـوار لحـا شـده ،امـا بـین
فعالیتهای جلد سوم و چهارم این ترتیب از ساده به دشوار رعایت نشده است.
فعالیتهای متمرکز بر در جلد اول ،فعالیتها همه بر دقت در سـاختارهای زبـانی متمرکزنـد و فعالیـت
مناسبی برای روانی و دقت در واژگان و تلفظ وجود ندارد .درحالیکه در جلـد
دقت و روانی
دوم ،سوم و چهارم فعالیتهایی برای دقت و روانی گنجانده شده است.
تنوع فعالیتها به ویژه برای تقویت روانی بسیار ضعیف است.
تنوع فعالیتها

بحث و نتیجهگیری
فقدان فعالیتهای ارتباطی از یک سو ،و وجود تمرینهای جـایگزینی و تحـویلی فـراوان و
عدم ترتیب دروس براساس نقشهای زبانی از سوی دیگر ،نشـان مـیدهـد کـه روش کلـی
کتاب اللغةالعربية به روش شنیداری-گفتاری نزدیکتر است .کتاب براسـاس فهرسـتهـای
متداول این نقشهای زبانی طراحی نشده است؛ از اینرو فعالیتهایی نیز بـرای تقویـت ایـن
نقشها در نظر گرفته نشده است .از نظر بـه کـارگیری مـوارد واقعـی ،کتـاب فاقـد هرگونـه
مطالب اصیل و واقعی زبان عربی است .در مطالب ارائه شده در دروس و فعالیتهـا از هـی
محتوای واقعی و اصیلی استفاده نشده است .در جلد اول هی نوع شخصیسـازی ای وجـود
ندارد و بیشتر فعالیتها جایگزینی و تحویلی است .در جلد دوم و سوم ،در برخی فعالیتهـا
از زبانآموزان خواسته میشود که فعالیتها را بر مبنای اطالعات یا تجـارب شخصـی خـود
به کار گیرند که این ،گونه ای از شخصیسـازی بـه شـمار مـیرود .در جلـد چهـارم ،بیشـتر
فعالیتها فاقد شخصیسازی است .دربارة رعایت ترتیب از ساده به دشوار در فعالیتهـا ،در
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جلــد اول ،دوم و ســوم ،جــز در مــوارد انــدکی ،ایــن ترتیــب رعایــت شــده اســت؛ زی ـرا از
فعالیتهای سـادة روزمـره وارد فعالیـتهـای موضـوعی سـاده شـده کـه همگـی در مرحلـة
وصف ،یعنی ویژگی مرحلة مقدماتی ،قرار دارند .در جلد چهارم ،فعالیت هایی از نوع بح
و تبادل نظر و بیان دیدگاه در موضوعات مختلف ارائه شده است که بـه نظـر مـیرسـد ایـن
فعالیت ها همچنان برای زبانآموزی که سه مرحلة پیشـین را گذرانـده اسـت ،دشـوار باشـد.
ولی در مجموع ،حرکت از ساده به دشوار در این فعالیتها در سه جلـد اول کتـاب مناسـب
است؛ اما ،ضعف در جلد سوم کتاب این است که در برخـی از فعالیـتهـا از زبـانآمـوزان
فعالیت شفاهی خواسته میشود که درونداد زبانی برای آن فعالیت ارائه نشده اسـت .کتـاب
فاقد هرگونه فعالیتی برای تقویت تلفظ اسـت .فعالیـتهـای کـاربرد و تمـرین واژگـانی نیـز
ضعیف اند ،اما فعالیت های کاربرد ساختارهای زبانی در سطت مطلـوبی ارائـه شـده اسـت .از
نظر فعالیتهای تقویتکنندة روانی ،جلـد اول کتـاب بسـیار ضـعیف اسـت و هـی فعالیـت
مناسبی برای آن اختصاص نیافته است .در جلد دوم ،سـوم و چهـارم ،بخشـی بـرای تقویـت
روانی ارائه شده است .علیرغم اینکه فعالیتهای روانی در جلدهای دوم ،سوم و چهـارم از
کمیّت مناسبی برخوردارند ،فاقد تنوع مطلوباند .ساختار ارائة این فعالیـتهـا در هـر چهـار
جلد یکی است و فقط از زبانآموزان خواسته میشـود دربـارة موضـوعات مطـرح صـحبت
کنند .از فعالیت هـایی مثـل نقـشبـازی کـردن ،فعالیـت هـای شـکا اطالعـاتی ،مصـاحبه،
بازیهای زبانی و وصف تصاویر استفاده نشده است .البته فقط در دفتر تمرینات ،جلد سوم،
فعالیت وصف تصـاویر وجـود دارد کـه آن هـم تقویـت مهـارت نگـارش اسـت .در ادامـه،
پیشنهادهای کاربردی ارائه میشود:
 .1فهرستی از نقشهای زبانی مورد نیاز در یادگیری زبان خارجی تهیـه و سـپس ،در
هر درس تعدادی از آنها براساس موضوع درس ارائـه شـود؛ در نظـر گـرفتن فعالیـتهـای
مناسب برای تقویت این نقشها ضروری است.
 .2از آنجا که استفادة صِر از مطالـب اصـیل و واقعـی در محتـوای دروس ممکـن
نیست ،میتوان از آن ها برای فعالیت هـای هـر درس بـه تناسـب موضـوع آن درس اسـتفاده
کرد .این مطالب کاربرد زبان واقعی را بـه زبـانآمـوزان یـاد مـیدهنـد و چـه بسـا جـذابیت
بیشتری هم از مطالب آموزشی سـاختگی دارنـد .بـرای مثـال ،در درس غـذاها یـا رسـتوران
میتوان در فعالیت های مربوط به گفتوشنود ،منوی غـذای چنـد رسـتوران از چنـد کشـور
عربی را ارائه داد و از زبانآموزان خواست تا غذای مورد عالقة خـود را سـفارش دهنـد یـا در
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درس آب و هــوا چنــد گــزارش کوتــاه و ســادة آب و هــوایی گنجانــد و در درس بــازار هــم
تبلیغات تخفیـف پوشـاک را ارائـه داد؛ در درس مسـکن هـم مـیتـوان گزارشـی از وضـعیت
مسکن یا یک تبلیغ فروش یا رهن یا اجارة مسکن در کشورهای عربی را در فعالیتها گنجانـد
و سرانجام ،در درس مربوط به کالس و دانشگاه از برنامة درسی یک دانشگاه یا مدرسة عربـی
استفاده کرد .به همین ترتیب ،در سایر دروس میتوان از مطالب واقعی مرتبط بهره برد.
 .3شخصیسازی معیار یا شیوه ای است کـه تقریبـاً همـة کتـاب هـای آمـوزش زبـان
انگلیسی که با رویکردهای جدید نوشته شدهاند ،از آن بهره جستهاند .بـرای مثـال ،در درس
مربوط به رستوران میتوان از یـک برنامـة غـذایی عربـی اسـتفاده کـرد .همچنـین در درس
مربوط به خانواده میتوان متنی دربارة نظام خانواده در کشورهای عربی یـا اسـالمی عرضـه
کرد ،سپس از زبانآموزان خواست که به صورت گروهی ،نظام خانواده در کشـور خـود را
با نظام خانواده در کشورهای عربی یا اسالمی مقایسه کنند.
 .4از نظر ترتیب از سطوح ساده به دشوار ،فعالیتهای مکالمة بیشتری در جلـد سـوم
و یا در جلد دیگری قبل از جلد پایانی ارائه شود تا زبـانآمـوزان بـرای فعالیـت هـای سـطت
پیشرفتة جلد چهارم که بیان دیدگاه و مناقشة موضوعات مختلف است ،آماده شوند.
 .5فعالیــتهــای مربــوط بــه روانــی در جلــد اول کتــاب بســیار ضــعیف اســت .در
رویکردهای جدید در همان سطوح مقدماتی یادگیری در کنار فعالیتهـای تقویـت دقـت،
فعالیتهای تقویت روانی نیز گنجانده شود.
 .6عالوه بر تمرینهای ساختاری برای تقویت جملهسازی ،تمرینها کاربرد واژگـان
جدید هم در هر درس ارائه شود.
 .7از انواع مختلف فعالیتها براساس سطوح مورد نیاز استفاده گردد؛ برای مثـال ،از
نقش بـازی کـردن بـا دیـالوگهـای سـاده در جلـد اول و دوم؛ از نقـش بـازی کـردنهـای
پیچیــدهتــر در جلــد  3و 4؛ از مصــاحبه کــه شــیوهای مفیــد در تقویــت روانــی اســت (از
زبانآموزان خواست که در برخی از موضوعات از همکالسیهای خـود یـا افـراد بیـرون از
کالس مصاحبه تهیه کنند)؛ از فعالیتهای شکا اطالعاتی که از فعالیتهای مناسب بـرای
کاربرد واقعی زبان هستند (به یک گروه از زبانآموزان بخشی از اطالعات و به گروه دیگـر
بخش دیگری از اطالعات را داد و سپس از آنان خواسـت کـه اطالعـات خـود را از طریـق
صحبت کردن با گروه دیگر کامل کننـد) و غالبـاً در درس معرفـی خـود و بیـان اطالعـات
شخصی به کار میروند (مثالً در فرم «الف» بخشی از اطالعات یک فرد ذکر میشـود و در
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فرم «ب» بخشی دیگر از اطالعات ،سپس دو زبـانآمـوز بایـد از طریـق پرسـش از دیگـری
اطالعـات فـرم خـود را کامـل کننـد)؛ تمـرینهـای کتـاب (تمـرینهـای فـردی ،دو نفـره و
گروهی) و سرانجام از بازیهای زبانی در تمامی درسهای کتاب تمرینها.
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