
 

 دانشگاه فرهنگیان

 دو فصلنامه علمی تخصصی

 پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب
 1399دوره دوم، شماره دوم، تابستان 

 عربی و زبان چهارگانه يها مهارت یادگیري موانع
  مغزمحوري رویکرد بر تکیه انگیزش با يارتقا 

 ) تهران 15 منطقه تربیت دبیرستان آموزان دانش مطالعه موردي؛( 
 

 1هدایت اهللا تقی زاده*                     05/08/1398: ارسال

                   31/02/1399 :پذیرش

 چکیده
 رویکـرد  با انگیزش وانع یادگیري و ارتقاءمیی شناساچهارگانه زبان عربی و  يها مهارتدر  آموزان دانش ضعف

ایـن   نیـی بـا هـدف تع  آمـاري  -تحلیلی يا وهیشی و میدانی ضمن علم یک بررسی را بهپژوهشگر ، محوري مغز
دختر دبیرستان تربیت منطقـه   آموزان دانشجامعه آماري پژوهش را  .کرد رغیبت، آموزان دانش دید از مشکالت

نفـر بـه صـورت رنـدوم انتخـاب شـده و در ایـن راسـتا          165، آموزان دانشاز بین  .دهند یمتهران تشکیل  15
، اهـ رمحو گـر یدارزشـیابی و  و  نحوه تـدریس ، بکت يمرتبط با محتوا يا نهیگز 5 سؤال 25مل شا يا پرسشنامه

با استفاده از آمـار   ها دادهپایه دهم و یازدهم توزیع شد که بعد از تجزیه و تحلیل  آموزان دانشطراحی و در بین 
، نبود امکانـات آموزشـی  ، آموزان دانشتعداد : آمد به دستنتایج زیر ، )تحلیل ممیزي( آمار استنباطیتوصیفی و 

تـدریس  ، هـا  خـانواده برخی  يسواد کم، مشکالت خانوادگی، آموزان دانشعدم تمرکز ، استاندارد نبودن سؤاالت
به  توان می انگیزه افزایش يها راه ترین مهمعدم جذابیت متون از عوامل کاهش سطح یادگیري است و ، ناکارآمد

 و شـنیداري  و دیـداري  حافظـه  يریکـارگ  بـه ، تعـاملی  بـازخورد ، آموزشـی  محـیط  پربارسـازي ، محوري مسئله

 نشـان  و دهد یمنتایج مطالعات قبلی را مورد تأیید قرار ، پژوهش يها افتهی .نمود اشاره معنادار الگوسازي
 تـأثیر  هـا  آنو افـزایش انگیـزش    آموزان دانش یادگیري میزان بر مغزمحور یادگیري آموزش که دهد یم

 .دارد

دوره دوم ، مغزمحور رویکرد، انگیزش، چهارگانه يها مهارت، آموزش زبان عربی، موانع یادگیري :دواژهیکل

 .متوسطه
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 مقدمه 1
، ملّی، دینی دالیل به بنا، ایرانیان ما براي خارجی زبانیک  عنوان به عربی زبان یادگیري و آموزش«

 روشی بی با همواره روش همین اما، است بوده مهم تاریخ طول در غیره و سیاسی، اقتصادي، فرهنگی
 زبان دوم یک عنوان به عربی زبان یادگیري در اساس همین بر .است بوده همراه نادرست هاي روش یا
 بر بتواند آموز زبان تا است الزم خارجی هاي زبان آموزش هاي روشو  اصول رعایت، مادري غیر و

 ).2: 1389، پروینی( »گردد توانمند زبانی مهارت چهار هر در زمان نیازهاي اساس
، است آمده وجود به ایران در عربی زبان آموزش در اخیر هاي سال طی که تحوالتی وجود با

 بخش مشکالت به توان می ازجمله است؛ مواجه بسیاري مشکالت با همچنان زبان این آموزش
 گذراندن وجود با عربی ادبیات و زبان رشته دانشجویان .کرد اشاره عربی زبانی هاي مهارت آموزش
 و عربی مجالت و روزنامه واحد دو، ترجمه واحد پنج، انشاء و آزمایشگاه، مکالمه دروس واحد هجده

 در فراوانی مشکالت دچار، کارشناسی مرحله از التحصیلی فارغ از بعد همچنان، نگاري نامه واحد دو
 ) 2: 1388، همکاران و زاده متقی( .هستند ها مهارت این کارگیري به

 يها نهیزمدر  یپیاپ يها توسعهبا  شدن همگام و شرفتیپ يها راه ترین مهمیکی از ، آموزش
 يبرااز آن  توانند یممختلف  کشورهايکه  اسلوبی استآموزش تنها ی است و مختلف زندگ

 .استفاده کنند، شدن یجهانی منف ایمثبت ات ریثأتدر مقابل  مردمعلمی  يساز آماده
، مطرح دنیا يها زبانیکی از  .زبان است، در این جهان بدون مرز ها انسانوسیله ارتباطی  ترین مهم

 نیتر شیپرگواز ، ور شیگومیلیون نفر  442کشور جهان است و با  25زبان عربی است که زبان رسمی 
این  تر قیعماست و یادگیري آن براي فهم  زبان قرآن، یزبان عرب .رود یمزنده دنیا به شمار  يها زبان

لذا افراد متخصص در این زمینه باید به پژوهش و رفع ) 86: 1991، طعیمۀ( .ضروري است، کتاب آسمانی
ا این زبان ت) 257: 1990، الحاج( بپردازند، مشکالت و موانعی که در یادگیري این زبان وجود دارد

 ) 5: 1379، حجازي( باقی بماند، ها زبانمطرح دنیا در کنار دیگر  يها زبانهمچنان یکی از 
، که در این زمینه صورت گرفته ییها تالشاهمیت آموزش و یادگیري زبان عربی و  رغم یعل

 همچنان شاهد موانع و مشکالتی براي فراگیران در مراحل مختلف یادگیري آن هستیم؛ مشکالت
 هاي روش، ها خانوادهو  آموزان دانشمشکالت مربوط به ، مربوط به مدرسه و امکانات آموزشی

منجر به نفرت و ، همین مشکالت و تأثیرات منفی آن، محتواي کتب درسی، نحوه ارزشیابی، تدریس
زبان ، آموزان دانش نکهیباوجودا) 134: 1998، محمود( .شده استنسبت به این زبان  یعالقگ یباحساس 

قادر به فهم مضامین ، ها آنتعداد بسیار اندکی از ، رندیگ یفرامعربی طی شش سال دوره متوسطه را 
 قواعد و کلمات را، آموز دانشاین است که ، یکی از دالیل عمده این نقیصه .باشند یمقرآن و احادیث 
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جز ، جهیدرنتو  کند یمتهی  ها آنحافظه خود را از سنگینی بار ، و بعد از فراغت از امتحان کند یمحفظ 
یکی از تدابیر مناسب براي حل این  رسد یمبه نظر  .ماند ینمدر ذهن وي  ها آموختهاز آن  يا هیسا

و ایجاد انگیزه و اشتیاق از سوي دیگر  سو کیسنتی تدریس از  هاي روشایجاد تحول در ، معضل
 .باشد

این امر در  .رفع موانع آن در افراد استایجاد انگیزش به یادگیري عربی و ، آنچه اهمیت دارد
اهداف مربوط به آموزش زبان و درس  يساز شفاف، نخست: است ریپذ امکانمدرسه از سه طریق 

، سوم .به زبان و درس عربی آموزان دانشتغییر نگرش توأمان معلمان و ، دوم .آموزان دانشعربی براي 
 ) 36: 1388، حقدوست راد( .به درس عربیفراهم آوردن امکانات الزم در فضاي آموزش مربوط 

 مسئلهبیان  .1-1
 باالیی اهمیت از انگیزش و انگیزه، چهارگانه زبانی يها مهارتیاددهی و آموزش  -یادگیري فرآیند در

 نبود ها آناز  یکی که وجود دارد فراوانی آموزشی هاي کاستی عربی زبان در آموزش .است برخوردار
از خود ، در فراگیري درس عربی آموزان دانش، عالوه بر این .است آموزشي  هچرخالزم در  انگیزش

تحت  .و یا سایر عوامل باشد ها کتاب، مدرسه، که ممکن است ناشی از خودشان دهند یمضعف نشان 
تصور  .شود ینمبه درس عربی کم شده و نمرات خوبی حاصل  آموزان دانشرغبت ، تأثیر عوامل متعدد

است  ییها سمیمکانبه  بردن یپبراي  مند روشعلمی و  يها پژوهشنبود ، ل ضعفیکی از دالی شود یم
 ) Georgeton niversity, 1983:98( .روند یادگیري را تسریع و تصحیح کند تواند یمکه 

 آموزان دانشي  هزیانگموجب ضعف یادگیري و کاهش ، شود یم حدس زدهمطالعه دالیلی که 
در این  ها پژوهشتعداد  ازآنجاکه .ابعاد پنهان مشکل و ضعف یادگیري را آشکار کند تواند یم، باشد

بر آن شدیم تا در راستاي ، نشده استهستند و توجه کافی به بررسی و حل این مشکالت  اندكزمینه 
تهران  15شناسایی مشکالت یادگیري زبان عربی و عوامل افزایش انگیزش در دبیرستان تربیت منطقه 

 .براي آن باشیم ییها حل راههشی انجام داده و در صدد ارائه پژو
 سؤاالت تحقیق -1-2

این  حل راه زبان عربی در دبیرستان تربیت وجود دارد؟ چهارگانه يها مهارتچه موانعی در یادگیري 
 به عربی زبان چهارگانه يها مهارت آموزش در تواند می انگیزش ایجاد اندازه چه مشکالت چیست؟ تا

 است؟کدام  آموزان دانش براي آموزشی انگیزش افزایش هاي باشد؟ راه کارآمد آموزان دانش
 
 
 

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 62 

 تحقیق تیاهماهداف و  -1-3
از  یزبان عرب چهارگانه يها مهارت يریادگیمشکالت موانع و  ییحاضر با هدف شناسا پژوهش

شده  انجامدبیرستان تربیت  محوري در مغز رویکرد بر تکیه با انگیزش ارتقاء و آموزان دانشدگاه ید
 .کند یمکمک  آموزان دانشی و افزایش انگیزه زبان عرب يریادگیحل مشکالت  به دبیران براي که است

 پیشینه تحقیق -1-4
 یزبان عرب چهارگانه يها مهارت يریادگیمشکالت موانع و  رفعي  هنیزم در که تحقیقاتی ترین مهماز  
 :به موارد زیر اشاره نمود توان می شده انجام آموزان دانشانگیزش  ارتقاء و
 يهـا  وهیش بودن سنّتی) ایران يها و دانشگاه مدارس در عربی زبان آموزش( در مقاله) 1386( یمیسل -

 در عربـی  زبـان  یـادگیري  و آمـوزش  مشکالت ترین مهم از را ها آن بودن محور قواعد و زبان آموزش
 کاربرد بسامد مبناي بر قواعد بندي تقسیم لزوم، متن محوریت به توجه چون راهکارهاي و دانسته ایران

 .است داده ارائه آموزش عالی سطوح در جدید يها شیگرا تأسیس لزوم و
 يهـا  وهیشـ  مسـتقیم پرداختـه و   شـیوه  به عربی زبان آموزش روش نقد و به بررسی) 1389( پروینی -

 اینکـه  بعـد از  و کند یم بررسی را چهل دهه دانشگاهی و آموزشی، علمی مراکز در عربی زبان آموزش
 آموزش عرصه در روش این سردمداران از یکی به، خواند یم موفق روش را در آموزش مستقیم روش
 زبـانی  يها مهارت عرصه در او آموزش شیوه از و کند یم اشاره خراسانی دکتر مرحوم یعنی عربی زبان

 .دیگو یم سخن
در تحقیق خود دریافتند که آموزش مغزمحور بر درك مطلب ) 1389( ابراهیمی و فرخی، سیفی -

 .تأثیر مثبت داشته است آموزان دانش

 کـه  اسـت  معتقـد ) احلاجـات اللغويـة ملتعلمـی العربيـة مـن النـاطقني بغريهـا( در مقاله) 1389( زاده متقی -
 مناسـب  يراهبردهـا  بـه  بـا توجـه   و منظم منسجم، علمی يها هینظر اساس بر باید عربی زبان آموزش
 .سازد برآورده را آموزان زبان ضروري يازهاین بتواند که باشد آموزشی

ثر فعالية بر�مج فی القواعد النحوية وفق الطريقة الفردية التشخيصية فی أ( در مقاله) 1998( عبدالنبی -
به این نتیجه رسید که احساس ) حتصيل بعض املفاهيم النحوية لدی طالب الصف الثالث الثانوية العام

 ترین مهماز ، با قواعد این زبان آموزان دانشضعف در مهارت خواندن و نوشتن و سازگار نشدن 
 .مشکالت آموزش این زبان است

 توان میآموزشی ي  هبرنامبه این نتیجه دست یافت که با طراحی یک  يا مقالهدر ) 1999( ابراهیم -
 .خواندن و درك مطلب را مرتفع نمود، بت کردنصح، مشکالت یادگیري در نوشتن
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شناسایی مشکالت آموزش زبان عربی از دید دبیران ، هدف از پژوهش خود را) 1991( طعیمه -
سخت و خشک ، کاربرد کم يها متندبیرستان دانست و به این نتیجه رسید که استفاده از موضوعات و 

 .مشکالت آموزش این زبان است ترین مهماز ، در تدریس و نبود زمان کافی براي آموزش

مشکالت تعلم اللغة العربية کلغة اجنبية لدی املتعلمني االجانب بدولة ( در مقاله) 2001( الکندري -
گفتار و نوشتار و ، به این نتیجه رسید که مشکالت یادگیري زبان مشکالت مربوط به شنیدار ).السعودية

 .است آموز دانششیوه تدریس و مشکالت مرتبط با  مشکالت مربوط به معلم و، دستور زبان

حتديـد االسـباب التـی تـؤدی الـی صـعوابت تعلـم النحـو لـدی ( با عنـوان ) 2002( پژوهش رجب والفی -
، به این نتیجه دست یافت که مشکالت یـادگیري نحـو مـرتبط بـا معلـم     ) تالميذ الصف االول اعـدادی

 .است ها کتابشیوه تدریس و محتواي 
و بررسی  مطالعه به زمینه این در گرفته انجام هاي پژوهش از استفاده با کند می تالش حاضر مقاله

 انگیزش ارتقاء راهکارهاي ارائه چهارگانه زبان عربی و يها مهارتمشکالت یادگیري و آموزش 
 از تا بتواند بپردازد مغزمحوري رویکرد اساس متوسطه بر دوره عربی زبان فراگیران میان در آموزشی

نتایج  ؛ وبردارد یگام عربی زبان بهتر شرایط بهبود جهت در که برسد باره دراین نتایجی به رهگذر این
 بوده مؤثر آموزان دانش یادگیري پیشرفت در مغز بر مبتنی یادگیري که است واقعیت این حاصل بیانگر

 .است

 پژوهش نظري مبانی و مفاهیم -2

 تعریف انگیزش -2-1
و » تحریض«، »ترغیب«، »تحریک«بوده و در لغت به معناي » انگیزیدن«مصدر از اسم » انگیزش«
به علت و چرایی رفتار ، دیآ یبرمکه از معناي رایج آن  گونه هماناین اصطالح  .آمده است» هیجان«

؛ در حال پیش دارد یمانگیزش چیزي است که فرد را به پیش رفتن وا ) 336: 1376، سیف( .اشاره دارد
) Motivation( زهیانگ) 360 :1396، اسالوین( .که به کجا باید رفت کند یمو تعیین  دارد یمرفتن نگه 

رود که  منظور توجه به عواملی به کار می شناسی به ه در روانکاست  یمفهوم، عیوس يانگیزه در معنا
ها را به سمت  وارهعنوان منشأ نیروهایی که ساز به توان میاین مفهوم را  .انگیزد رفتارهایی را برمی

 ) 1392:278، رحمتیان( .دهند تعریف کرد دسترسی به هدفی نیل می
 نقش انگیزش در یادگیري -2-2

همکاري و ، یکوش سختخوب را در خصوصیاتی نظیر  آموزان دانش يها یژگیوبسیاري از معلمان 
 .کنند یممنحصر  آموز دانشرا به داشتن انگیزش  ها یژگیوو بعضی از آنان این  دانند یم يمند عالقه

ولی پیوسته ، که ترم تحصیلی را آهسته کنند یمصحبت  یکوش سخت آموزان دانشبسیاري از معلمان از 
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در  آموزان دانشانگیزش  کهاست  داده نشاننیز  ها پژوهش) 3: 1392، اسپالدینگ( .رسانند یمبه پایان 
، همچنین درباره تأثیر انگیزش بر یادگیري .در مقایسه باهوش دارد يتر مطلوبیادگیري اهمیت 

 .انجامد یمو انگیزش کم به یادگیري کم  که انگیزش قوي به یادگیري استوار دهد یمنشان  ها پژوهش
موتور محرك تالش و فعالیت براي یادگیري است و میزان ، درواقع انگیزش) 347: 1376، سیف(

تنها رغبتی به درس خواندن و  نه زهیانگ یب آموز دانش .رساند یمرا به حداکثر  آموزان دانشیادگیري 
دیگر  آموزان دانشبسا براي کار کردن  خود چه یتوجه یبو  یتفاوت یببلکه با ، دهد ینمیادگیري نشان 

شما : دیگو یمالمثلی انگلیسی وجود دارد که  ضرب، در این مورد .کند یمدر کالس نیز مزاحمت ایجاد 
 .به نوشیدن آب وادارش کنید دیتوان ینماما ، اسبی را که تشنه است تا کنار آب بکشانید دیتوان یم

را تشنه  آموز دانشیعنی ما باید ) 160 :1380، کریمی( .گونه است نیز همین آموزان دانشمسئله انگیزش در 
 .یادگیري کنیم؛ زیرا با این کار خود او به دنبال یادگیري خواهد رفت

 نقش مدرس در برانگیختن انگیزش فراگیران زبان عربی -2-3
توجه نمودن به انگیزش و ایجاد انگیزه در زبان آموزان و دانشجویان زبان عربی از نیازهاي بسیار 

عنوان کسی که باعث تشویق انگیزه  در این منظومه معلم و مدرس به .آموزش استي  هچرخضروري 
و شناسی  لحاظ روان هاي یادگیري و آموزش از در میان زبان آموزان دارد باید به اصول و نظریه

هاي فراگیران در سطوح مختلف آموزش  بتواند بر اساس گرایش شناختی تدریس مسلط باشد تا نروا
، مشکالت در فرآیند آموزش است ترین مهمریزي از  برنامه) 25: 2014، الزهرانی( .باشد ها آنهمراه و یاور 

ها و نیازهاي زبانی  هاي آموزشی براي یادگیري زبان خواسته ریزي پس ضرورت دارد که تمام برنامه
این نوع ایجاد انگیزه در میان ) 18: 1371، رینی فرد( .فراگیران را در جامعه فراهم آورد؛ تا مؤثر واقع گردد

شود که فراگیران  مفید اجتماعی می کامالًزبان آموزان عربی باعث به وجود آمدن یک جو ارتباطی 
واژ احساس  .کنند رغبت خود را براي به دست آوردن انگیزش یادگیري زبان عربی را دوچندان می

در این راستا اگر مدرس بتواند  ؛ وندشو یادگیري دور می -رغبتی و ناامیدي در فرآیند یاددهی بی
 ؛ ونیازهاي زبانی زبان آموزان را برآورده سازد شاهد پیشرفت وسیعی در آموزش زبان خواهد بود

معلم یا آموزشگر بتواند مسائل آموزشی و مواد آموزشی را به واقعیت موجود فراگیران ربط دهد 
 .شوند سوق داده میفراگیران ازلحاظ روحی و ذهنی به سمت یادگیري فعال 

 ) (Brain Based Learning B.B.Lیادگیري مغز محور -2-4

طور طبیعی براي  در آموزش و شناخت مسیري که مغز به، عنوان رویکردي جدید یادگیري مغزمحور به
 .هـاي آن رو بـه گسـترش اسـت     مطرح شده است و پژوهش 1980از سال ، نماید یادگیري طراحی می

)Jensen, 2011 (یـادگیري  بـراي  مغـز  مقـررات  و قواعـد  شـناخت  از است عبارت مغزمحور یادگیري 
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 طـور  بـه  مغـز  که است این مغزمحور یادگیري اساس .ها آن اساس بر ها آموزش یده سازمانو  معنادار
 بـراي  متخصصـی  هـر  کـه  طـور  همـان  درسـت  و است شده يزیر برنامه معنادار یادگیري طبیعی براي

متخصصـان   عنوان به هم معلمان، است تخصص آن با مجموعه درگیر شناخت نیازمند عملکرد مطلوب
 یادگیري پایدار تا ببندند کار به را آن با سازگار اصول و باشند آگاه مغز نحوه یادگیري از باید یادگیري

 بـدون  که مانند یم پزشکانی به معلمان، صورت نیا ریغ در، گیرد شکل آموزان دانش ذهن در اساسی و
 ) 1383، ابوالقاسمی ترجمه، ولف( .کنند یم طبابت بدن دستگاه با آشنایی

مثابه یک معنا ساز در  مغز را به، دانشمندان .دهد یادگیري است بهترین کاري که مغز انسان انجام می
روشی جدید است که به ، لذا یادگیري مغز محور .دانند تر نمودن یادگیري مهم می پربار کردن و جذاب

توجه بیشتر پژوهشگران دنیا در دو ، هاي موجود در روند آموزش و یادگیري کالس درس چالش دنبال
آشنایی با یادگیري مغزمحور و درك این نوع از یادگیري کمک  .دهه اخیر را به خود جلب نموده است

هاي عمده در درك مغز و  باوجود پیشرفت .وري در تدریس خواهد نمود شایان توجهی به افزایش بهره
 -کاربرد مهمی در فرایند یاددهی، چه در نظر و چه در عمل، تحقیقات علوم اعصاب، یادگیري

 ) Blake Moore, 1841, Kharrazi,2009:87( .یادگیري نیافته است

 محوري مغز رویکرد اساس بر عربی درس در آموزشی انگیزش افزایش ارتقاء راهکارهاي -2-5

  (Problem Based Learning) محوري مسئله -2-5-1
 و بحـث ، آن تعریـف ، مسـئله  یـک  طـرح  یـا  بیان اساس بر آموزش، مسئله حل بر مبتنی هاي روش در

 بنـدي  تقسـیم  هـایی  گـروه  بـه  دانشـجویان ، حالـت  این در گیرد می انجام آن مورد در تفکر و نظر تبادل
 بـراي  موردنیـاز  مطالب، کرده تحقیق، شده مطرح مسئله یا موضوع مورد در مشارکتی طور به و شوند می
، Puri( .پردازنـد  مـی  گـو  گفت و بحث به آن به مربوط سؤاالت مورد در و کرده آوري جمع را آن حل

 ایـن  .است برانگیز چالش مسئله حل، بهتر مغزي رشد براي روش بهترین است معتقد جنسن) 58 :2002
 را جدیـدتري  ارتباطات برقراري امکان ما به که شود می جدید دندریتی ارتباطات ایجاد به منجر روش

 آمـوزان  دانـش  وقتی و کنیم مواجه مسئله حل مختلف ماي روش با را آموزان دانش باید ما .دهند می نیز
 .دهـد  می تغییر را ها آن بدن شیمیایی وضعیت افکارشان، اند شده تواناتر مسئله حل در کنند می احساس

 حـل  فرآیند دنبال به عصبی نمو، نرسد یا برسد پاسخی به که ندارد اهمیتی مغز براي اصالً که آن جالب
 ) 83 - 82: 1391، جنسن( .حل راه به دستیابی نه شود؛ می حاصل مسئله

 بـه  توجـه  بـا  .باشـد  محـور  مسئله خالق معلم یک توسط تواند یم متوسطه مقطع در عربی درس
 بـه  .داد قرار مدنظر را رویکرد این توان می، اند داشته تأکید امر این بر نیز عربی جدید يها کتاب که این
 توانـد  مـی ، است شده آورده درس هر ابتداي در که درس لغات تدریس و آموزش از پس که نحو این
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 و خـود  پیشین يها آموخته اساس بر بتوانند تا کرد واگذار آموزان دانش خود به را موجود متون ترجمه
 نیـز  را درس نیتمـر  و کـرده  ترجمه را متن کالسی يها گروه قالب در، جدید لغات فهرست همچنین

 ایـن  .سـاخت  محـور  مسئله را متون ترجمه توان می عربی درس تدریس در، دیگر عبارت به .نمایند حل
 نقـش  فرآینـد  این در معلم بلکه، نیست معلم شدن منفعل و آموز دانش به درس واگذاري معناي به امر

 :شود ریزي برنامه زیر مراحل قالب در تواند یم فرآیند این .دارد را گري تسهیل و مدیریت

 

 
 محوري مغز رویکرد اساس بر عربی درس در محوري آموزشی نمودار فرایند مسئله

 
 هاي رینتم حل و شده داده متون ترجمه تواند می عربی تدریس به مربوط مباحث در مسئله طرح
 سپس .شود می مشخص آموزان دانش ماي فعالیت و چارچوب معلم توسط ابتدا که باشد درس

 و لغت فرهنگ از استفاده بر عالوه آموزان دانش و گیرد می قرار آموزان دانش اختیار در کافی اطالعات
 این به است نظر تبادل مرحله سوم مرحله، بپرسند معلم از را خود سؤاالت توانند می، درس واژگان

 از بندي جمع یک درنهایت و دهند می ارائه سرگروه توسط را خود ترجمه ها گروه تمامی که شیوه
 جزء یک آموز دانش رویکرد این در .گیرد می صورت معلم توسط آموزان دانش ماي پاسخ و ها ترجمه
 یک به تبدیل درس موضوع زیرا است فعال شدت به بلکه نبوده یاددهی -یادگیري جریان از منفعل
 .کند می تالش آن حل جهت در که شده او براي مسئله

 محیط پربارسازي -2-5-2
 پربـار  محـیط ، سـطوح  برخی در .شوند گرفته کار به آموزش امر راستاي در تواند می درس هاي کالس
، باشـد  (Graphic organizer) گرافیکـی  دهنـده  سازمان و عکس، نقشه، آویز، پوستر از پر که کالسی

 که عربی زبان آموزش راستاي در امر این) 99: 1391، جنسن( .گیرد می قرار آموزان دانش اغلب موردتوجه
 اصـوال  زیـرا ، اسـت  برخـوردار  چنـدانی  دو اهمیـت  از دارد یـادگیري  محیط به نیاز چیزي هر از بیش

 است شایسته لذا .شود ایجاد زبان آن از پربار محیطی که افتد می اتفاق خوبی به زمانی زبان یک آموزش
 شـود  شروع معلم ورود لحظه همان از تواند یم پربارسازي این .دهد قرار مدنظر را امر این عربی معلم

مسئله 
 محوري 

 طرح مسأله

جمع آوري 
 اطالعات

بحث و تبادل 
 نظر

نتیجه و جمع 
 بندي
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 را خود آموزان دانش تا بگنجاند خود درس طرح در را عربی درس به تکلم دقیقه چند تواند می معلم و
، ها عکس، پوسترها کارگیري به با همچنین .بگیرند یاد را زبان یک است قرار که کنند تصور محیطی در

 شـدن  پربار به منجر تواند می هرکدام ... و عربی هاي انیمیشن، تصویري هاي داستان، عربی هاي موسیقی
 .شود یادگیري محیط

 نقش ایفاي -2-5-3
 تأکیـد  مـورد  کـه  فـرد  اجتمـاعی  و شخصـی  بعـد  دو در ریشـه  تدریس روش یک مثابه به نقش ایفاي

 شـود  کمـک  یادگیرندگان به شود می تالش حاضر آموزش روش قالب در .دارد است وپرورش آموزش
 مـبهم  نکـات  و بیابنـد ، کننـد  می زندگی آن در که اجتماعی فضاي درون در را خویش مفهوم و معنا تا

، احـدیان ( .سـازند  روش اجتمـاعی  مـاي  گروه در گرفتن یاري با خویش وجود درباره را خود تصورات

 درسـی  موضوعات با همگام همراه را خود یادگیرندگان تا شود می سبب ها یادگیري نوع این) 43: 1388
 طرقـی  بـه  دارنـد  خویش پندار و تفکر در را آنچه و ببینند خویش اجتماعی و فردي زندگی متن در و

 در، کننـد  درك را خـویش  مـاي  توانمندي آید برمی شان عهده از که هایی سازگاري با و ببخشند عینیت
 از توانـد  مـی  عربـی  معلم .برسانند ثمر به را بیشتري ماي تالش بگیرند تصمیم یا بکوشند ها آن تقویت

 دو در عربـی  درس کـالس  در امـر  این .کند استفاده آموزان دانش میان در انگیزه ایجاد براي گزینه این
 ایـن  و اسـت  شـده  گنجانـده  درس در که هایی مکالمه سطح در اولی: شود گرفته کار به تواند می سطح

 اسـتراحت  وقت به نیاز معلم که هایی وقت در آموزان دانش و شود سناریو یک به تبدیل تواند می مکالمه
 نیـز  قواعـد  سطح در همچنین .کنند اجرا را مکالمه این دوگانه يها نقش در و بیایند تخته پاي، بیند می
 نقـش  و گیـرد  قـرار  معلـم  یک قواره و قد در که هنگامی آموز دانش نمود؛ استفاده شیرو نیازا توان می

 یـادگیري  توانـد  مـی  اي العـاده  فوق شکل به است شده دار عهده را درس آموزش و کند بازي را معلمی
 بیـانی  مشـکالت  و شـود  تقویـت  نیز او نفس اعتمادبه، درس موضوع بر عالوه و بخشیده عمق را خود
 .نماید رفع نیز را خود

 تعاملی بازخورد و تازگی، چالش -2-5-4
 است شده روبرو آموزان دانش میان در انگیزگی بی نوعی با متوسطه سطح در عربی درس که جایی از آن

 نـوعی  دچـار  درواقـع  عربی زبان آموزش در متوسطه مقطع آموزان دانش از بسیاري گفت بتوان شاید و
 در آموزان دانش میان در انگیزه ایجاد شگردهاي ترین مهم و بهترین از یکی لذا، اند شده اکتسابی ناتوانی
 و تـازگی  همیشه کالس که معنا این به باشد برانگیز چالش ها آن براي کالس که است این عربی کالس
 امکانـات  حـد  در باید ذهنی چالش ایجاد .شود جلب آموزش به آموز دانش توجه تا باشد داشته چالش
 معلـم  که معنا این به باشد تدریس راهبردهاي تغییر معناي به تواند می اوقات گاهی، شود انجام کالس
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 عـوض  را خـود  تدریس هاي شیوه بتواند و باشد داشته کامل آشنایی تدریس فنون و ها روش به نسبت
 تـدریس  کـالس  سـاختن  ریپـذ  چـالش  يهـا  راه از دیگر از .بگیرد بازخورد ها شیوه از هرکدام از و کند

، کـامپیوتر  از اسـتفاده ، کالسـی  مـاي  گـروه  قالـب  در فعالیت، درس ساختن محور پروژه، آموزان دانش
 .باشد نمازخانه و آزمایشگاه مانند درس کالس از غیر دیگر مکانی به رفتن یا و مهمان سخنران دعوت

 باشـد  عربـی  درس کالسـی  هاي چالشي  هدرزمین تدریس بهبود به منجر تواند می که کاري دومین
 رویکـرد  در .بگیـرد  بـازخورد  آمـوز  دانش يها تیفعال از فرایندي شکل به و پیوسته معلم که است این

 بلکـه  شـود  نمی موکول تدریس يها فصل پایان یا و ترم انتهاي به گرفتن بازخورد گاه هیچ مغزمحوري
 .دهد می بازخورد و گیرد می بازخورد خود درس کالس در پیوسته و کرده ایجاد چالش معلم

 شنیداري حافظه کارگیري به -2-5-5 
 .اسـت  خـارجی  زبـان  از آوایـی  شـناخت  نیازمنـد  خود یادگیري فرآیند ابتداي در خارجی زبان فراگیر
 تـالش  بایـد  یادگیري ابتداي در، رو ازاین، کند می جذب بیشتر را شنیداري اطالعات مدت کوتاه حافظه

 حـس  درواقـع  .شـود  فراگیر حافظه مرحله وارد شنیداري حس طریق از خارجی زبان يها واژه که کرد
 همان به، باشد تر عمیق شناخت این هراندازه .است خارجی زبان با فراگیر آشنایی مرحله اولین شنوایی
 شـناخت  بـه  فراگیـر  کـه  هنگـامی  .شود می ایجاد یادگیري فرآیند در بیشتري استحکام و پیشرفت اندازه
 ) 151: 1384، گشمردي( .داشت خواهد نیز بهتري تلفظ، یابد می دست خارجی زبان از مناسبی آوایی

 و کلمـات  صـحیح  قرائـت  شیوه، اند بوده روبرو آن با عربی معلمان پیوسته که هایی چالش از یکی
 حتـی  و عربـی  متـون  قرائـت  صـحیح  هاي شیوه آموزان دانش بیشتر که است بوده درس در عربی متون
 انگیزه ایجاد عوامل ترین مهم از دیگر یکی مغزمحوري رویکرد اساس بر .گیرند فرامی سختی به را قرآن

 امـر  ایـن  .اسـت  هـا  آن شـنیداري  حافظـه  از اسـتفاده ، عربـی  زبان فراگیران میان در آن سطح ارتقاي و
 دسـتگاه  یک با یا تواند می معلم .شود انجام درس لغات تکرار و تلفظ با و درس شروع بدو از تواند می

 خـودش ، امکـانی  چنـین  نبود صورت در یا برساند آموزان دانش سمع به ها آن ترجمه و کلمات صوتی
 امـر  ایـن  .کننـد  ثبت خود حافظه در را کلمات آن تا بدهد اجازه آموزان دانش به و کند تلفظ را کلمات

 تـا  زیـرا  شـود  تقویـت  تـدریج  بـه  متن در موجود عربی متون روخوانی تکرار و تمرین توسط تواند می
 صـحیح  قرائت شیوه تواند نمی نشود آشنا عربی کلمات اداي صحیح شیوه با آموز دانش گوش که زمانی

 .فراگیرد درستی به را عربی متون و واژگان
 دیداري حافظه کارگیري به -2-5-6 
، )عمـق  و رنـگ  مـاي  طیف، حرکت، رنگ شامل( مغز در متمایز دیداري ناحیه سی از بیش به توجه با

حال در کودك روي ازایـن ) 55: 1392، جنسـن ( .کنـد  دریافـت  بسـیاري  تحریکی دادهاي درون باید نمو ،
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 کـارگیري  بـه ، عربـی  زبان فراگیران میان در آموزشی انگیزش افزایش در تأثیرگذار عوامل از دیگر یکی
 تحقیقـات  ویـژه  بـه ، گرفتـه  صـورت  تحقیقات اساس بر .است ها آن دیداري حافظه یا تصویري هوش
 شـفاهی  یـادگیري  هنگـام  کـه  شـد  خواهد تسهیل بیشتر خارجی زبان فراگیري زمانی (Paivio( پایویو
 توانـد  مـی  تصـویري  و شـفاهی  رمزگذاري شک بدون .باشیم نیز آن ذهنی تصویر تشکیل به قادر، زبان

 ) 149: 1384، گشمردي( .سازد تر آسان را یادآوري و یادسپاري
 ذهنـی  تصویري، تابلو روي ها آن نوشتن با معنی اسامی به بخشی عینیت که شود می تصور عالوه به
؛ شـود  مـی  تـر  راحـت  معنـایی  حافظه در ها آن ثبت و کند می ایجاد فراگیر ذهن در را ها واژه گونه ازاین

 حافظـه  نمـودن  درگیر عربی درس در آموزان دانش انگیزش سطح ارتقاي يها راه از دیگر یکی بنابراین
 از شـده  سعی و گرفته قرار مدنظر امر این جدیدالتألیف يها کتاب در خوشبختانه .است آنان تصویري
 امـر  ایـن  .کنـد  برقـرار  ارتباط درس متن و تصاویر میان بتواند آموز دانش تا شود استفاده بیشتر تصاویر

 ایـن  از فراتـر  توانـد  می خالقانه کالس یک اما، کند یادگیري به بخشیدن عمق در زیادي تأثیر تواند می
 حافظـه ، درس واژگـان  و درس قواعد، درس متن مورد در تصاویري و انیمیشن پخش با و بگذارد گام

 .گیرد کار به یادگیري به بخشیدن عمق جهت در را آنان تصویري
 معنادار لگوسازيا -2-5-7

 محـوري  الگـو  اسـاس  بر یادگیري، قواعد بخش در مخصوصا عربی تدریس هاي روش بهترین از یکی
 درس تـدریس  در الگوسـازي  ایـن  .اسـت  گرفتـه  قرار مدنظر آموزشی سیستم در خوشبختانه که است
 خرد سطح در اول .بگیرد صورت کلی سطح دو در تواند می و است برخوردار اي ویژه اهمیت از عربی

 عـین  در کـه  باشـد  مطالبی شامل باید روزانه درس طرح دیگر عبارت به و درس موضوع که معنا این به
 یکـدیگر  بـه  را آن اجزاي و کند ساز معنا را درس مختلف ماي بخش بتواند آموز دانش، بودن الگوپذیر

 کـار  به ممکن نحو بهترین به عربی قواعد آموزشي  هدرزمین را مقوله این سنتی يها معلم .سازد مرتبط
 یادداشـت  مثـال  بـا  همـراه  را درس قواعـد ، نمـوداري  شـکلی  به آموز دانش که شکل این به گرفتند می
 اسـتفاده  عربـی  زبان آموزش براي الگوسازي این از توان می نیز امروزه .گرفت می یاد را ها آن و کرد می
 دیگـر  سـطح  .اسـت  کـرده  عمل موفق نیز تجربهي  هدرزمین و است علمی پشتوانه یک داراي زیرا کرد

 درس مطالـب  جایگـاه  بتواند آموز دانش که است آن کالن سطح درس الگوسازي و معناداري به مربوط
 شـکلی  بـه  را درس قواعـد  آمـوزي  دانـش  اگر که معنا این به .کند درك عربی زبان آموزش در را خود
 از یـک  کـدام  تقویـت  بـه  یـا  و دارد معنایی چه او کار این بداند گیرد فرامی یا کند می یادداشت مند نظام

 .شود می مربوط او آموزشی ماي بخش
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 بحث .3
افزایش دهد و به ما کمک  آموزان دانش يها يتوانمندشناخت ما را از میزان  تواند یمآموزش صحیح 

 .شناسایی کنیم تر قیدقرا بهتر و  ها آنبالقوه  يها ییتواناکند تا راه به فعلیت درآمدن 
چهارگانه زبان  يها مهارتدر راستاي این مقاله با هدف شناسایی موانع و مشکالت یادگیري 

طراحی شده و شش محور اصلی که هر یک  يا پرسشنامه، آموزان دانشعربی و ارتقاي انگیزش از دید 
؛ است شدهدر آن تنظیم ، دارند شده داده آموزشدر درك و فهم بهتر مطالب  کننده نییتعنقشی بسزا و 

مشکالت مربوط : ر دوممحو، )سؤال 3با ( مشکالت مربوط به محتواي کتب درسی عربی: محور اول
 وسایلمشکالت مربوط به مدرسه و کمبود : محور سوم، )سؤال 5با ( به دبیر و شیوه تدریس

، )سؤال 5با ( و انگیزش آموز دانشمشکالت مربوط به : محور چهارم، )سؤال 6با ( یآموزش کمک
مشکالت مربوط به : محور ششم، )سؤال 4با ( آموز دانشمشکالت مربوط به خانواده : محور پنجم

 ).سؤال 2با ( ارزشیابی
، )نمره 4( زیاد، )نمره 5( گزینه خیلی زیاد 5داراي  سؤالو هر  سؤالهر محور شامل چندین 

 .است سؤال 25که جمعاً این پرسشنامه حاوي ) نمره 1( و خیلی کم) نمره 2( کم، )نمره 3( متوسط
 نیب آن مقدارکه  دارد وجود یائیپا بیضر نام به یشاخص پرسشنامه کی یائیپا يریگ اندازه يبرا

 يشتریب ییایپا از پرسشنامه، باشد تر کینزد کی به قدرچ هر بیضر نیا .است نوسان در کی و صفر
 یهمبستگ بر دیتاک با پرسشنامه کی ییایپا نییتع يبرا را کرونباخ يآلفا بیضر وشر .تاس برخوردار

 آزمون ییایپا بیضر سنجش يبرا آزمون يها قسمت ای اجزا روش نیا در .کرد استفاده توان می یدرون

 :کند می محاسبه را آزمون ییایزان پایم ریز رابطه از کرونباخ يآلفا .روند یم کار به

 
si، سؤاالت تعداد kآن  در که

 ).1396، مؤمنی( است سؤاالت کل انسیوار s 2و  سؤال هر انسیوار 2
از شتر یکه ب( کرونباخ آن يپایایی مربوط به پرسشنامه و مقدار آلفاج حاصل از آزمون یبا توجه به نتا

 :است يتر عیوسو پرسشنامه قابل اجرا در سطح  شدهد ییت اعتماد این پرسشنامه تأیقابل، )است 80/0

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.857 25 

 مقدار آلفاي کرونباخ 
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 جامعه آماري-

، ها آنتهران هستند که از بین  15دختر دبیرستان تربیت منطقه  آموزان دانش، آماري این پژوهش جامعه
کالس  2( نفر از پایه دهم 125میان آنان توزیع شد؛  ها پرسشنامهنفر به صورت رندوم انتخاب و  165

کالس یازدهم  3( نفر از پایه یازدهم 40و ) کالس دهم انسانی 4کالس دهم تجربی و  3، دهم ریاضی
% 5/25رشته تجربی و  29/%7، رشته انسانی ها آن% 8/44که  اند شدهانتخاب ) تجربی و انسانی، ریاضی

 .اند بودهرشته ریاضی 
 ها آن يآور جمعپس از  .شد يآور جمعتوزیع و ، طی دو روز و با توضیح و نظارت کافی ها پرسشنامه

 به کمک آمار توصیفی و استنباطی اطالعاتو تحلیل آن  SPSS افزار نرماطالعات در  واردکردنو 
مشکالت مربوط به مدرسه و کمبود «محورِ  2، محور فوق 6مشخص شد که از ، )تحلیل ممیزي(

 آموزان دانشموانع یادگیري از دید  ترین مهم، »مشکالت مربوط به ارزشیابی«و  »یآموزش کمک وسایل
 .ندهست

 آمار توصیفیبا استفاده از  ها دادهتحلیل  .3-1
 9 سؤال( در یک کالس آموزان دانشجدول زیر درصدهاي مربوط به کمبود فضا و زیاد بودن تعداد  

 :دهد یمرا نشان ) محور سوم، پرسشنامه

 
 

مورد توجه  جا کیزیاد و خیلی زیاد را  يها نهیگزاگر جمع ، توزیع فراوانی فوقبا توجه به جدول 
یکی از ، در یک کالس و کمبود فضا آموزان دانشکه زیاد بودن تعداد  شود یممعلوم ، قرار دهیم

و کمتر  ها کالسبیشتر شدن تعداد : حل راه .کند یممسائلی است که فرآیند یادگیري را با مشکل مواجه 
 .کمک مؤثري به آموزش خواهد بود، در کالس آموزان دانشتعداد  بودن

است  ییها تمیآدر مدرسه نیز از دیگر ) محور سوم، پرسشنامه 10 سؤال( »نبود آزمایشگاه زبان عربی«
 :نقش بسزایی دارد آموزان دانشکه در عدم یادگیري 

 
 

 گزینــه درصد فراوانی
 خیلی زیاد 34/5%
 زیاد 12/7%

 متوسط %23
 کم 10/3%
 خیلی کم 18/8%
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 باال رفتنوجود آزمایشگاه زبان را در ، آموزان دانش% 55که  شود یممشخص ، با توجه به جدول فوق

تکلم و فهم متون و ، هدف از آموزش عربی ازآنجاکه .دانند یمضروري ، میزان انگیزه و یادگیري
امري مهم تلقی ، وجود آزمایشگاه در مدرسه، است آموز دانششنیداري -گفتاري يها مهارتتقویت 

 .ایجاد آزمایشگاه زبان در مدرسه: حل راه .شود یم
 بودن نییپانیز از دیگر دالیل ) محور سوم، پرسشنامه 12 سؤال( »آموزشی يها چارتنبود پوسترها و «

 :است آموزان دانشسطح یادگیري در بین 

 
 

 از امکاناتی نظیر پوسترهاي آموزشی و يریگ بهرهبه  مند عالقه، فراگیران% 47، با توجه به نمودار فوق
بهتر است براي آموزش مطالب و ، تصاویر در ذهن انسان ماندگاري بیشتري دارند ازآنجاکه .هستند ...

 .شوند به کار گرفته، مفاهیم
آموزشی و  يها يد یسو  ها لمیفنبود «به  توان می، در مدرسه یآموزش کمکاز دیگر کمبودهاي وسایل 

 :اشاره کرد، )محور سوم، پرسشنامه 13 سؤال( »...پاورپوینت و
 
 
 
 

 گزینــه درصد فراوانی
 خیلی زیاد 44/2%
 زیاد 10/9%
 متوسط 18/8%
 کم 4/8%
 خیلی کم 21/2%

 گزینــه درصد فراوانی
 خیلی زیاد 29/1%
 زیاد 18/2%
 متوسط 21/8%
 کم 19/4%
 خیلی کم 10/9%
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در افزایش سطح یادگیري و جذب  ...و ها لمیفبیانگر تأثیر بسیار زیاد استفاده از ، نمودار فوقجدول و 

نسبت به آن دید مثبتی ندارند و  آموزان دانشبه این ماده درسی است؛ درسی که اغلب  آموزان دانش
کوتاه عربی و  يها شنیمیانبا استفاده از  توان می: حل راه .دهند ینمتمایلی به یادگیري آن نشان 

ترغیب ، را به فراگیري این زبان ها آن ...و دهند یمکه قواعد را به صورت شعري آموزش  ییها پیکل
 .کرد

 14 سؤال( است »تجهیز نبودن کتابخانه مدرسه به کتب و مجالت عربی«، از دیگر مشکالت و موانع
 ):محور سوم، پرسشنامه

 
 

از دیگر موانع ، نبود کتب غیردرسی عربی را در کتابخانه مدرسه آموزان دانش% 47، طبق نمودار
سهم  ...شیرین عربی متناسب با سن فراگیران و يها داستاناستفاده از : حل راه .کنند یمقلمداد ، یادگیري

مربوط به  سؤال 6از بین ، که مشهود است گونه همان .زیادي در جذب آنان به این درس دارد
شده با گزینه خیلی زیاد داده  سؤال 5پاسخِ ، )محور سوم( »مشکالت مدرسه و امکانات آموزشی«

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد %37

 زیاد 18/8%

 متوسط 18/2%

 کم 11/5%

 خیلی کم 14/5%

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 36/4%

 زیاد 10/9%

 متوسط 29/7%

 کم 11/5%

 خیلی کم 10/3%
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به  مشکالت مربوط، آموزان دانشبنابراین مشکالت اصلی در فرایند یادگیري و آموزش از دید ؛ است
 .مدرسه و امکانات آموزشی است

) محور ششم( »ارزشیابی«محور ، آن با گزینه زیاد پاسخ داده شده سؤالاز دیگر محورهایی که 
سخت و « .بخش مهمی از مرحله یادگیري است که باید به آن توجه نمود، است؛ ارزشیابی و سنجش

از دیگر مشکالتی است که ) ششم محور، پرسشنامه 24 سؤال(  »سؤاالتغیر استاندارد بودن برخی 
 :اند کردهبه آن اشاره  آموزان دانش

 

اشاره کرده و آن را باعث  مسئلهبه این  آموزان دانش% 40حدود ، مطابق نمودار و جدول فوق
 شفاهی يها آزموناستفاده بیشتر از : حل راه .دانند یمنسبت به مطالعه این درس  یرغبت یبو  یزدگ دل

متوسط ، ساده( سؤاالتوجود طیفی از سطوح مختلف ، کتبی يها آزموننسبت به ) ارزشیابی تکوینی(
کمک مؤثري در افزایش یادگیري و گرفتن بازخوردهاي مثبت ، ها آنو استاندارد بودن ) و سخت

 .خواهد بود
مشکالت مدرسه و امکانات آموزشی و مشکالت مربوط به ( بعد از دو محور سوم و ششم

، کنند یمسطح یادگیري خود قلمداد  آمدن نییپارا از علل اصلی  ها آن آموزان دانشکه اکثر ) ارزشیابی
و  آموز دانشمشکالت مربوط به انگیزش ، مشکالت مربوط به تدریس( چهارم و پنجم، محور دوم

 .اند دادهبه خود اختصاص  آموزان دانشدرصد باالتري را در پایین آوردن سطح یادگیري ) ها هخانواد
محور ، پرسشنامه 4 سؤال( آن است »نحوه تدریس«، مشکالت یادگیري درس عربی ترین مهمیکی از 

و  در آموزش این درس بسیار مفید و مؤثر است روز بهاستفاده از روش تدریس فعال و : حل راه ).دوم
ترکیب و قضاوت و ارزشیابی را در ، لیوتحل هیتجز، کاربرد، ذهنی سطح باال نظیر فهم يها مهارت
 :کند یمتقویت  آموزان دانش

 

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 19/4%

 زیاد %20

 متوسط 18/8%

 کم 19/4%

 خیلی کم 13/9%
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 .دانند یمروش تدریس دبیر را در فرایند یادگیري مؤثر ، آموزان دانش% 39، با توجه به جدول باال
به نشاط جمعی کمک ، و فعال بودن کالس آموزان دانشکار گروهی ، عربی صحبت کردن دبیر: حل راه

 .دارد یمکرده و کالس را شاداب نگه 
در  آموزان دانشعدم تمرکز «، شود یممواردي که مانع یادگیري این درس  ترین مهمیکی دیگر از 

 :اند نمودهاشاره  مسئلهخود به این  آموزان دانشاست؛ که ) محور چهارم، پرسشنامه 16 سؤال( »کالس
 

 
 

سطح  آمدن نییپانداشتن تمرکز الزم در کالس را علت  آموزان دانش% 23، با توجه به نمودار فوق
کمبود ، نخوردن صبحانه، کمبود خواب، عدم تمرکز ممکن است ناشی از استرس .دانند یمیادگیریشان 

براي باال بردن  .باشد ...اختالل بیش فعالی و یا استفاده از گوشی و کامپیوتر و، ضعف بینایی، آب بدن
 .تمرکز را شناسایی و رفع نمودباید عوامل عدم ، تمرکز

مشکالت «، را از لحاظ فکري درگیر کرده است آموزان دانشاز دیگر موانع یادگیري که برخی از 
 :است) محور پنجم، پرسشنامه 20 سؤال( ...و »خانوادگی مثل طالق والدین

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 9/1%

 زیاد 9/1%

 متوسط 38/8%

 کم 15/8%

 خیلی کم 24/8%

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 20/6%

 زیاد 16/4%

 متوسط 23/6%

 کم %17

 خیلی کم 22/4%
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سطح  آمدن نییپاطالق و مشاجرات خانوادگی را از علل ، آموزان دانش% 40با توجه به جدول فوق 
تأثیر بسیار عمیقی داشته و بعضاً موجب افسردگی  آموز دانش؛ این مسائل در روحیه دانند یمیادگیري 

 .شود یمو بروز مشکالت روحی وي 
 »و اهمیت ندادن به وضعیت درسی فرزند ها خانوادهسطح فرهنگی برخی  بودن نییپاو  يسواد کم«
 :است آموزان دانشاز دیگر مشکالت یادگیري در ، )محور پنجم، پرسشنامه 22 سؤال(
 

 
به تحصیل  یتوجه یبو  ها خانوادهسطح سواد  بودن نییپا، فراگیران% 31، طبق جدول باال

 .دانند یمرا از مشکالت یادگیري  آموز دانش
نیز از دیگر علل ) محور اول، پرسشنامه 1 سؤال( »آموزان دانشعدم جذابیت متن دروس براي «

 :به مطالعه درس عربی است یرغبت یب
 

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 4/2%

 زیاد 9/7%

 متوسط 40/6%

 کم 10/3%

 خیلی کم 35/2%

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 4/8%

 زیاد 12/1%

 متوسط 30/9%

 کم 18/8%

 خیلی کم 24/8%
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 جالب نبودناز محتواي کتاب درسی خود رضایت ندارند و  آموزان دانش% 25با توجه به جدول باال 
و  ها متناز  يریگ بهره: حل راه .کنند یمعنوان ، خود به کتاب یعالقگ یبآن را از علل  يها متن

به یادگیري را به صورت چشمگیري  آموز دانشتمایل ، جذاب در نگارش و تألیف کتب يها داستان
 .دهد یمافزایش 

 ) تحلیل ممیزي( محورهاي موانع یادگیري با استفاده از آمار استنباطی يبند رده .3-2
با استفاده از تابعی تحت عنوان  از مشاهدات يا مجموعه يبند ردهروشی است براي تحلیل ممیزي 

استفاده ، کنند یمکه بین دو یا چند گروه تمایز ایجاد  از این روش براي تعیین متغیرهایی .تابع ممیزي
خطی بین متغیرهاي مستقل را که  يها بیترکبه عبارت دیگر تحلیل ممیزي درصدد است تا  ؛شود یم

 .شناسایی کند، را از هم جدا کنند مشاهدات يها گروهقادرند به بهترین نحو 
 در این آزمون .شود یماستفاده  H1و  H0آزمون آماري از آزمون فرض متشکل از دو فرض  در هر

�
       

        
� 

 .شود یمدر این آزمون بر اساس آماره فیشر تفاوت میان محورها بررسی 
هاي فرض  یک توزیع احتمال پیوسته است که بیشتر براي آزمون )Fisher (1فیشریا توزیع   Fوزیعت

 .رود کار میبه  )ANOVA( تحلیل واریانسبه  مربوط

                                                            
این حالت تابع احتمال این متغیر  در X∼F(d1,d2)  نویسیم باشد، می d2 و d1 با پارامترهاي F داراي توزیع X اگر .1

 :به صورت زیر خواهد بود (x>0) با مقدارهاي مثبت X تصادفی
 

� (𝑑1𝑥) 𝑑1𝑑2𝑑2

(𝑑1𝑥+𝑑2) 𝑑1+𝑑2

𝑥𝛽(𝑑1
2 ,𝑑2

2 ) 
) =2d,1d;x(f 

 گزینــه درصد فراوانی

 خیلی زیاد 13/3%

 زیاد 13/3%

 متوسط 25/5%

 کم 24/2%

 خیلی کم 24/4%

 



1399 ، تابستان2شماره دوم، مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال  | 78 

 05/0از آزمون کمتر از  آمده دسته ب sigاگر مقدار  .شود یمانجام  α= 05/0این آزمون در سطح 
تفاوت بین ( H1رد و فرض ) نداردتفاوت بین میانگین محورهاي مشکالت وجود ( H0فرض ، باشد

 .شود یمپذیرفته ) میانگین محورهاي مشکالت وجود دارد

Tests of Equality of Group Means 

 
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 
 000. 19 5 10.601 264. میانگین

 جدول آزمون ممیزي
بر در پرسشنامه  شده مطرحمیزان اهمیت محورهاي مشکالت ، sig=0مقدار با توجه به نتایج آزمون و 

 .متفاوت است شده يآور جمع يها داده اساس
Functions at Group Centroids 

 محور
Function 

1 
1 .141 
2 -1.010 
3 2.058 
4 -.630 
5 -1.951 
6 1.615 

 
 يبند ردهجدول 

 :استحاصل از آزمون ممیزي اهمیت مشکالت به شرح ذیل  يبند ردهو با توجه به 
 ) محور سوم( یآموزش کمک وسایلمشکالت مربوط به مدرسه و کمبود  -1
 ) محور اول( مشکالت مربوط به محتواي کتب -3) محور ششم( مشکالت مربوط به ارزشیابی -2
 ) محور دوم( شیوه تدریسمشکالت مربوط به  -5) محور چهارم( آموز دانشمشکالت مربوط به  -4
 ).محور پنجم( آموز دانشمشکالت مربوط به خانواده  -6

 

درجه آزادي این پارامترها را . نیز اغلب صحیح و نامنفی هستند 2d و 1d پارامترهاي مقدار. تاس تابع بتا β که منظور از
 ).246 صبهبودیان، ( نامند می F توزیع
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 يریگ جهینت -4
مشکالت یادگیري درس عربی را در ، طراحی شد و در آن پرسشنامه يا پرسشنامهدر راستاي این مقاله 
 يها پاسخاطالعات و بررسی کامل  يآور جمعپس از  .کردیم يبند دستهشش محور اصلی 

 ها آنبه ترتیب زیر در کاهش سطح یادگیري ، آموزان دانشاین شش محور از دید ، آموزان دانش
مشکالت  -2) محور سوم( یآموزش کمک وسایلمشکالت مربوط به مدرسه و کمبود  -1: مؤثرند

مشکالت  -4) محور اول( مشکالت مربوط به محتواي کتب -3) محور ششم( مربوط به ارزشیابی
 -6) محور دوم( مشکالت مربوط به شیوه تدریس -5) محور چهارم( و انگیزش آموز دانشمربوط به 

 ).محور پنجم( آموز دانشمشکالت مربوط به خانواده 
، فیلم، نبود آزمایشگاه، در کالس آموزان دانشکه زیاد بودن تعداد  دهد یماین پژوهش نشان  يها افتهی

استاندارد نبودن ، کتابخانه به کتب و مجالت عربیتجهیز نبودن ، آموزشی يها چارتپوستر و 
، ها خانوادهبودن برخی  سواد کم، مشکالت خانوادگی، در کالس آموزان دانشعدم تمرکز ، سؤاالت

 آمدن نییپاعوامل  ترین مهمعدم جذابیت متون دروس از جمله ، تدریس ناکارآمد يها وهیشاستفاده از 
 الگوسازي، نقش ایفاي، پربار محیط، محوري مسئله .است آموزان دانشسطح یادگیري و انگیزش 

 هاي مهم مؤلفه از، یادگیري در آموزان دانش دیداري حافظه و شنیداري حافظه يریکارگ به، معنادار
 .است چهارگانه زبان عربی يها مهارتآموزشی در  انگیزش ارتقاي

 يها افتهینتایج این بررسی با  .دهد یمنتایج مطالعات قبلی را مورد تأیید قرار ، این پژوهش يها افتهی
با قواعد این  آموزان دانشاحساس ضعف در مهارت خواندن و نوشتن و سازگار نشدن  که) 1998( عبدالنبی

 همکارانسیفی و پژوهش  يها افتهی .دارد یخوان هم، مشکالت آموزش این زبان دانست ترین مهمزبان را از 

نیز با نتایج این ، اند پرداخته در تحقیق خود به بررسی تأثیر آموزش مغزمحور بر درك مطلبکه ) 1389(
 یعبدالنب، )1991( طعیمه يها پژوهش يها افتهی، همچنین نتایج این پژوهش .پژوهش همخوانی دارد

را نیز ) 1389( پروینی، )1386( سلیمی، )1389( زاده یمتق، )2001( الکندري، )1999( ابراهیم، )1998(
و افزایش  آموزان دانش یادگیري میزان بر مغزمحور یادگیري آموزش که دهد یم نشان و کند یمتأیید 

 .است داشته مثبت تأثیر ها آنانگیزش 
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 منابع
، تهـران ، کـارآموزي  و آموزش براي تدریس هاي روش راهنماي، )1388(، محـرم ، آقازاده، محمد، احدیان

 .آییژ
، محمدرضـا ، نائینیـان  و اسماعیل، بیابانگرد: ترجمه، درس کالس در انگیزش، )1390(، چرچیل، اسپالدینگ

 .انتشارات مدرسه، تهران
 .روان، تهران، یحیی، محمدي سید: مترجم، تربیتی روانشناسی، )1396(، اي رابرت، اسالوین

 .نشر دانشگاه امام رضا، مشهد، آمار و احتمال مقدماتی، )1394(، جواد، بهبودیان

، تهـران ، سـوم  چـاپ ، سـپیده ، رضـوي  و لیلـی ، حسـین  دمحم: ت، آموزش و مغز، )1391(، اریک، جنسن
 .مدرسه

، تونس، قضایا اللغۀ المعاصرة یف، عالمیۀ اللغۀ العربیۀ، )1990(، محمد مصطفی، الحاج
 .المنظمۀ العربیۀ للثقافۀ والعلوم

کلیات الجامعات  یفتقدیم ندرة تدریس اللغۀ العربیۀ ، )1379(، محمود فهمی، حجازي
 .المصریۀ

 .سمت، تهران، زبان آموزش اصطالحات توصیفی فرهنگ، )1392(، مرضیه، مهرابی، اهللا روح، رحمتیان

 تکنولـوژي  رشد هینشر .پژوه به احمد ترجمه، درسی ریزي برنامه اصول، )1370(، ین اگوندي ام، فرد رینی
 .3 ش .هشتم سال، ریزي برنامه و پژوهش سازمان آموزشی کمک انتشارات، آموزشی

 .مکتبۀ دار الفواد، الریاض، الدافعیۀ نحو التعلم، )2014(، ابو عبداهللا، الزهرانی
 .آگاه انتشارات، تهران، اول چاپ، پرورشی روانشناسی، )1376(، اکبر علی، سیف

ندرة تدریس اللغۀ ، أطرمتطلبات الجامعۀ یاللغۀ العربیۀ ف، )1991(، رشدي وآخرون، طعیمۀ
 .العربیۀ فی کلیات الجامعات المصریۀ

 .روان، تهران، تربیتی روانشناسی، )1380(، یوسف، کریمی

دلیل االختبار التشخیصی المرجعی المیزان لقیاس اتقان ، )1998(، صالح الدین، محمود
مکتبۀ االنجلو ، القاهرة، المدرسیۀالمعلمین للمهارات االساسیۀ فی بناء االختیارات 

 .المصریۀ
 .نشر کتاب نو، تهران، SPSSآماري با استفاده از  يها لیتحل، )1396(، منصور، مؤمنی

 .نشر گستر، تهران، SPSSآموزش گام به گام ، )1387(، رسول، نصیري
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ــز، )2001(، پ، ولـــف ــادگیري فرآینـــد و مغـ  انتشـــارت، تهـــران، )1383( یقاســـم .د ت، یـ
 .مدرسه

 مجالت

مشکالت تعلم اللغۀ العربیۀ من وجهۀ نظر طلبۀ الصف الرابع «، )2016(، بالل، ابراهیم یعقوب
 .442-427 صص، 216 العدد، مجلۀ االستاذ، »مدیریۀ تربیۀ محافظۀ بغداد یاالعدادي ف

 يها کتاب :موردي بررسی مستقیم شیوه به عربی زبان آموزش روش نقد و یبررس«، )1389(، خلیل، پروینی
 .32-7صص ، 2ش ، تطبیقی ادبیات و زبان يها پژوهش فصلنامه، »خراسانی دکترحسین

و  آموزان دانشموانع یادگیري درس عربی در دوره متوسطه از دیدگاه «، )1388(، زهرا، حقدوست راد
 .46-35صص ، 37ش ، مجله ماه ادبیات، »دبیران

ــمیه ــیفی، س ــی، س ــوام ابراهیم ــغري، ق ــی، ص ــورعلی، فرخ ــی«، )1389(، ن ــأثیر بررس ــوزش  ت آم
ي  هفصـلنام ، »ابتـدایی  سـوم  دانـش آمـوزان   سـرعت یـادگیري   و مطلـب  درك بـر  مغزمحور یادگیري

 .60-45ص ، 138 تابستان، نهم سال، 34ي  هشمار، آموزشی يها ينوآور
، خـارجی  هـاي  زبـان  پژوهش، »خارجی هاي زبان یادگیري فرآیند در حافظه نقش«، رضا محمود، گشمردي

 .156-133ص ، 1384 زمستان، 28 شماره
 ضعف عوامل بررسی و تحلیل«، )1388(، محسن، زاد شیرازي، دانش، رکعتی محمدي، عیسی، زاده متقی

 فصلنامه، »رشته این دانشجویان و استادان دیدگاه از زبانی هاي مهارت در عربی ادبیات و زبان رشته دانشجویان

 .137-115ص ، 1 شماره، تطبیقی ادبیات و زبان هاي پژوهش
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