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 شناختی رواناصول بر مبناي آموزش زبان عربی 

 

 1محمدعلی کاظمی تبار

 

 :چکیده

آن است؛ زیرا بین  شناختی روانخارجی، توجه به ابعاد  هاي زبان آموزش دریکی از موضوعات بسیار حیاتی  
از . و ابعاد روحی روانی انسان از سوي دیگر، پیوندي عمیق و ناگسستنی وجود دارد سو یکزبان و تفکّر از 

یادگیري را با -توجهی به آن، فرایند یاددهی آموزش زبان یا بی شناختی روانهمین رو نادیده گرفتن مبانی 
تبیین  هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شد،. کند می رو روبههاي فراوان  چالش
پژوهش  هاي یافتهنتایج و . توجه به ابعاد روحی روانی فراگیران در تسهیل امر آموزش زبان است تأثیرمیزان 

در نظر گرفتن ابعاد روانی . رو نشان داد که توجه به دو بعد استراتژیک زبان، یعنی الگوبرداري و ممارست پیش
هاي فردي  ها و توجه به بعد شخصیت، یعنی توجه نمودن به تفاوت ها و نگرش آموزان، یعنی انگیزه عاطفی زبان

هاي فردي،  ه هنگام روبرو شدن با تفاوتآن شناخت راهکارهاي مناسب ب تبع بهو مراعات سنّ فراگیران و 
یادگیري با شادابی و  -شود فرایند یاددهی کمک شایانی به آموزش فعال و عمیق زبان عربی نموده و سبب می

هاي افراد،  نشاط کافی و درست، اجرا شود، از همین رو ضرورت دارد قبل از آغاز فرایند آموزش، به انگیزه
هاي  همچنان که بایسته است از روش. ها توجه شود یزان توانایی و استعداد آننگرش آنان به زبان عربی و م

متنوع آموزشی متناسب با فراگیران و تمارین و تکالیف گوناگون استفاده شود و راهکارهاي پیشنهادي مربوط به 
 .فردي نیز، مطالعه و اجرا گردد هاي تفاوت

 هاي فردي ، تفاوت، نگرشانگیزه، شناختی رواناصول  :واژگان کلیدي
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 مقدمه -1

دار وجود  اي ناگسستنی و پیوندي عمیق و ریشه تردید، میان زبان و ابعاد روحی روانی انسان، رابطه بی

عقالنی، منطقی و روحی روانی انسان، بدون زبان، جامه تحقّق  هاي فعالیتاز  یک هیچدارد؛ زیرا 

 توانیم می که است زبان راه از تنها. شود نمیبراي نمونه فرایند اندیشیدن بدون زبان حاصل . پوشد نمی

زبان ابزار انجام این «. شویم باخبرهاي آنان  اندیشه از و کنیم منتقل دیگران به را خود هاي اندیشه

 )103: 1982احمد منصور، (. »براي ابراز و انتشار نتیجه و ثمره آن است اي سیلهوفرایند و 

کند؛  رشد زبانی او حرکت می پاي پابهو  شانه به شانهبنابراین رشد عقالنی و پیشرفت فکري انسان،  

 گر میزان پیشرفت عقالنی انسان است بیان رشد فکري و نمایانگرزیرا قدرت تفکر و نیروي اندیشه که 

 زبان، وسیله و ابزار اندیشیدن است و عالوه بر  که طوري به، متّکی به زبان است، اي مالحظه قابلتا حد

دهد که از آن استفاده نموده  این واژگان و تعاریفی را دراختیار این نیروي درونی و خداداد بشر قرار می

 .کند و در آنِ واحد، به آن استناد می

کند در  روانی انسان، اقتضا می -وند عمیق میان زبان و ابعاد عقالنیوجود چنین رابطه محکم و پی

ترین و بارزترین فعالیت انسان در جهت تقویت رابطه میان  برجسته کهآموزش زبان و آموختن آن 

عوامل زبانی و آموزشی، مورد توجه قرار  کنار درها و عوامل روحی روانی،  انسان و زبان است، انگیزه

یک زبان خارجی، از این امر مستثنا  عنوان بهگرفته و همواره مد نظر باشد و البته زبان عربی نیز، 

 .نیست

که آموختن آن را براي فراگیران و  یکی از مسائل و مشکالت یادگیري زبان عربی :تحقیق سؤال -2

توجهی و نادیده گرفتن  سالمی ایرانی ما، دشوار نموده است، بیتوسعه و گسترش آن را براي جامعه ا

است، از همین رو در این پژوهش به دنبال پاسخ این آن  شناختی روانابعاد روانی عاطفی و مبانی 

توان این اصول  شناختی آموزش زبان عربی چیست؟ و چگونه می سؤال هستیم که مبانی و اصول روان

 .تر انجام شود ان عربی، بهتر و آسانرا رعایت کرد تا آموزش زب
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آن و رعایت آن در  که توجه به  شناختی روانابعاد  ترین مهمبه همین منظور در این پژوهش به بررسی 

پردازیم تا بتوانیم گامی در جهت  دارد، می ممتازي ویادگیري، آموزش و توسعه زبان عربی، نقش ویژه 

زبان قرآن ویکی از  عنوان بهزبان عربی،  یادگیري وموزش کاهش مشکالت و موانع موجود بر سر راه آ

بیشتر و بهتر از  گیري بهرهبه این زبان، عالوه بر  مندان عالقهشش زبان زنده و رسمی جهان، برداریم و 

قرآن و دیگر منابع اصیل و غنی دینی، بتوانند با استفاده کاربردي و درست از زبان عربی، در جهت 

 .گردشگري گام بردارند عهو توس زایی اشتغال

هاي انجام شده کتابی به نام  ، یکی از پژوهشموردبحثموضوع  ي درزمینه :پیشینه پژوهش -3

 علمی هیأتعضو  توحیدي افسانه تألیف» تفکر و زبان شناختی و زبان شناختی روان نظري مبانی«

بررسی نموده و بیشتر به آموزش زبان  کلیشهیدباهنرکرمان است که این موضوع را به شکل  دانشگاه

 زبان، آموزش شناختی روان هاي ویژگی تفکر، و رابطه زبان«همچنین مقاله . انگلیسی پرداخته است

متعلق به خانم کیوان دخت بسحاق، » فارسی زبان مبانی آموزش«در سایت مجله » و یادگیري زبان

 اللغویۀ األسس«عالوه بر این مقاله . کرده است آموزش زبان را بیان شناختی روانهاي  برخی از ویژگی

و در  تألیفکه توسط دکتر نصرالدین ادریس جوهر، » بغیرها للناطقین العربیۀ اللغۀ تعلیمِ منهجِ لبناء

در تدوین الگوي آموزش  شناسی زباندر دسترس است، به موضوع مبانی » لسان عربی«سایت مجله 

به  غیرمستقیمهاي یادگیري زبان اول و دوم، به شکل  ها و تفاوت زبان عربی پرداخته و با طرح شباهت

 .این موضوع پرداخته است

تفاوت عمده پژوهش حاضر با تحقیقات ذکر شده در این است که در این پژوهش، مبانی  

یادگیري این -آموزش زبان عربی و توجه به ابعاد روانی عاطفی اثرگذار در فرایند یاددهی شناختی روان

مورد بررسی قرار گرفته و به ارائه راهکارهاي مناسب جهت برخورد با  مستقل وزبان به شکل مستقیم 

تواند  هاي آنان پرداخته شده است که می ها و نگرش به انگیزه و توجهان آموز زبانهاي فردي  تفاوت

 .باشد موثّراندرکاران آموزش زبان عربی بسیار مفید و  براي دست
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 :آموزش زبان عربی شناختی روان اصول و ابعاد -4

خارجی، در فرایند تدوین  یک زبان عنوان به عربی زبان آموزش شناختی روانها و ابعاد  جنبه به توجه

 گونه اینآن را،  توان می هاي روحی روانی، نهفته و پوشیده است که بر پایه زبان این درسی برنامه

 شناسی مرتبط با روان نتایج از آمده دست به اصول و حقایق مفاهیم، از اي مجموعه: تعریف نمود

ها و  نگرش ها، رابطه بین کسب زبان اول و یادگیري زبان دوم، انگیزه قبیلزبان، از  آموزش و یادگیري

 )75:1989 طعیمه،( .دوم زبان یادگیري در ها آن نقش و فردي عوامل ها، گرایش

شود این است که رعایت جوانب و ابعاد زیر در آموزش زبان  از این مبانی و اصول روشن می آنچه 

 :است ضروري و، امري الزم ها آنعربی و کاربست 

ها و عوامل ضروري براي آموزش  این بعد، یکی از جنبه :بعد مهم و استراتژیک زبان -4-1

انگیزه روي آوردن فراگیر به یادگیري زبان عربی، ارتباط دارد و شامل  مسئلهزبان عربی است؛ زیرا به 

 :دو استراتژي مهم است

الگوبرداري و تقلید، یکی از ابعاد مهم و اساسی در فرایند  :استراتژي الگوبرداري -4-1-1

هاي دیگر  ها از راه مشاهده انسان برطبق نظریه شناختی اجتماعی بندورا انسان. یادگیري زبان است

فرایند توجه، : اي، چند عامل یا متغیر اثرگذارند که عبارتند از در یادگیري مشاهده. آموزند می

به یاد سپاري، فرایند تولید رفتاري، فرایندهاي انگیزشی، علت رفتار و خودنظم  فرایندهاي یادداري یا

 )214: 1386سیف،( .دهی رفتار

و که او مشغول کسب  درزمانیشود   صداهایی که از دهان کودك خارج میاند  کردهها، ثابت  پژوهش

هاي او از محیط  هکند، حاصل شنید است ونیز کلماتی که تکرار می) مادري( زبان نخست یادگیري

 .کند شنیده است، تکرار و تقلید می گونه همانرا،  کلمات واش است و کودك آن صداها  پیرامونی

یک زبان  عنوان بهیادگیري زبان عربی،  پی دراین امر دقیقاً در مورد کسی که  )75:1989 طعیمه،(

ین در یادگیري زبان، کمک و یق طورقطع بهکند؛ زیرا الگوبرداري او را  خارجی است، نیز صدق می
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بدین معنی . کند و این، همان تاکتیک یا استراتژي است که باید در آموزش زبان عربی، رعایت شود می

که معلم زبان عربی باید روشی را به کار گیرد که امکان و فرصت الگوبرداري از صداها، آواها، 

سازي الزم  البته این امر، زمینه. فراهم سازدآموزان  دانش هاي عربی را براي کلمات، جمالت و عبارت

کتب درسی و واحد تهیه وسایل و  تألیفو دفتر  وپرورش آموزشربط در وزارت  الن ذياز سوي مسئو

 اي گونه بهزمانی  ازنظربرنامه درسی  است طلبد؛ زیرا قبل از هر چیز، الزم را نیز می آموزشی کمکابزار 

آموزان فراهم  و مدرسه براي معلم و دانش کالس درجام این امور تنظیم شود که فرصت الزم براي ان

آموزشی الزم  افزارهاي نرمو  تصویري وهاي صوتی  ها، فایل عالوه بر این ابزار الزم، از قبیل فیلم. باشد

کالس درسش را به شکل عملی، در  هرازگاهیدر اختیار آنان قرار گیرد و افزون بر آن، معلم بتواند 

ناگفته نماند که در کنار همه این موارد، ضرورت . زبانان حضور دارند، برگزار نماید عربمحیطی که 

هاي چهارگانه زبانی، یعنی شنیدن، خواندن، درك  مهارت ي  درزمینهدارد معلم یا استاد، توانایی الزم 

 .کردن را داشته باشد صحبت ومطلب 

ول، یعنی الگوبرداري و تقلید، موضوع راهکار ا کنار در :استراتژي تمرین و ممارست -4-1-2

زبان و تقویت و تثبیت آن  یادگیري امربسیار مهم در  هاي استراتژيتمرین و ممارست نیز، یکی از 

دهد کودك در مراحل  هاي مربوط به یادگیري زبان اولیه، نشان می است؛ زیرا مطالعات و بررسی

کند و از تکرار صداها، کلمات و جمالتی که بر زبان  شنود، تکرار می آغازین، بارها و بارها آنچه را می

 )75:1989 طعیمه،( .برد می، لذّت سازد میجاري 

مر در مورد فراگیر زبان عربی نیز مانند هر زبان خارجی دیگر، مصداق دارد؛ زیرا تمرین و این ا 

کند و به همین جهت است که  ممارست، امري است که به تعمیق و تثبیت یادگیري کمک فراوان می

عبارت،  گرچه ذکر واژه الف، به معنی هزار، در این. »الدرس حرف و التکرار ألف« :اند گفتهپیشینیان 

جور شدن حرف آخر واژه و تناسب در وزن و آهنگ بوده، اما هدف نهایی، تأکید بر اصل  منظور به

 .است دوچندانها، ضرورتش  تکرار و تمرین در آموزش است که البته در مورد یادگیري زبان
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فی براي تمرین بنابراین وظیفه و راهبرد معلم در این زمینه، این است که به فراگیران فرصت الزم و کا 

معلم  آنچه، چنشک بی. و تکرار را بدهد و به اشکال مختلف آنان را به این سمت، سوق دهد

ها  این اصل واقف نباشد یا به دلیل حجم انبوه مطالب و کمبود زمان، از کنار درس ضرورت به

البته . بینیم میکه  شود میو نتیجه آن  گیرد نمیعبور کند، یادگیري درست و واقعی، صورت  سرعت به

باید فقط در محیط آموزشی انجام شود، بلکه عالوه برآن، معلم  تکرار واین بدان معنا نیست که تمرین 

انجام دهد که فراگیران در بیرون از محیط آموزشی نیز این  اي گونه بهباید طراحی واحد یادگیري را 

 .تمرین و ممارست را انجام دهند

و  اهمیتهمان اندازه بعد استراتژیک،  به نیزرعایت بعد روانی عاطفی  :بعد روانی عاطفی -4-2

 در مؤثرهاي روانی  ویژگی ترین مهم. گذارد زبان برجاي می یادگیري دربسزایی  تأثیرضرورت دارد و 

 :زبان، به شرح زیر است آموزش

فراینــدي اســت  انگیــزش. انســانی اســت رفتار ساز فعالانگیــزش عامــل  :انگیزه -4-2-1

 انگیــزه). 1384فرانکن،. (شود نگهــداري می و اندازي راهطریــق آن  گر از هــدف کــه رفتار

 از تر دقیق انگیــزه را توان می آنکه حال. رود می انگیزش مترادف بکار با غالباًطالحی است که اص

 1انگیزه. دتعریف کـر شود میمعین  رفتـار حالــت مشخصـی کـه سـبب ایجاد عنوان بهانگیــزش 

 موردنظرعامل روانی بسیار نیرومندي است که فرد را به انجام کار و تالش براي رسیدن به هدف 

در امر یادگیري « روعوامل روحی روانی در فرایند آموزش است، از همین  مؤثرترینو جزو  دارد می وا

 الخولی،( ».آید ، به شمار میآموز زبان موفقیتزبان خارجی نیز، انگیزه، عاملی بسیار اثرگذار در روند 

1982 :27( 

مجمـوعه علل و عـوامل رفتار را  :نویسد میو  شود میشعاري نژاد بین انگیزه و محرك، تمایز قابل  

درونی باشند، یعنی از درون شخص آغاز شوند، انگیزه و اگر بیرونی باشند، یعنی خارج  که درصورتی
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این تمایز را به شکل دیگري، تحت ). 117: 1368شعاري نژاد، (» نامندوجود شخص، محرك از 

با این وصف عـواملی مانند . اند کردهاولیه و ثانویه یا درونی و بیرونی نیز وصف  هاي انگیزهعناوین 

به عوامل . شوند میخارجی محسوب  هاي انگیزه، پاداش و تنبیه محرك یا چشمی همتحسین، چشم و 

 .توان انگیزه اطالق کرد نفس، می عزتو منزلت، تعالی خویشتن و  قدر بهاز دیگري مانند نی

توسط کودك، همین انگیزه است؛ ) مادري(بنابراین یکی از عوامل و دالیل مهم در یادگیري زبان اول  

 وآید، بالفاصله  با شنیدن صداها، کلمات و جمالتی که از دهان کودك بیرون می مادر وزیرا پدر 

دهند و عالوه بر ابراز شادي و خوشحالی خود به خاطر کلمات و  واکنش مثبت نشان می موقع به

بوسند و  ، او را میزنند میبرایش دست : کنند جمالت کودك، وي را به ادامه این امر تشویق می

بدیهی است براي . نمایند ، ترغیب میفعالیتشو تکرار صداها و کلمات، وي را به ادامه  انحاءمختلف به

این  اهمیت. ادگیري زبان دوم یا زبان خارجی نیز، فرد باید انگیزه الزم براي یادگیري را داشته باشدی

کارشناسان و «موضوع و میزان اثرگذاري این عامل روانی در یادگیري زبان خارجی تا حدي است که 

زبانی تا زمانی که انگیزه و رغبت الزم  عرب غیر آموز زبانخبرگانِ آموزش زبان عربی، معتقدند هیچ 

؛ زیرا تنها انگیزه است آید برنمیبراي یادگیري زبان عربی را نداشته باشد، از عهده یادگیري این زبان، 

 .»تمام تالش فکري و جسمی خویش را، معطوف خوب آموختن زبان نماید دارد می واکه فرد را 

نخستین وظیفه معلم یا استاد عربی، ایجاد انگیزه الزم براي  فتگ بایداز همین رو  )28: تا إسماعیل، بی(

یادگیري، به  -ان است و بدون پرداختن به این امر، فرایند یاددهیآموز زبانآموختن زبان عربی در 

 .رسد سرانجام مطلوب نمی

و تشویق ها را به یادگیري زبان عربی، ترغیب  دو نوع انگیزه وجود دارد که آن زبانان عرببراي غیر 

 :نماید می

 موقتیهایی  هاي ابزاري، محرّك منظور از انگیزه. 1بخش تعالی هاي انگیزه -2 .1ابزاري هاي انگیزه -1«

 پر ماننددهد،  عربی سوق می سمت یادگیري زبان به مدتش کوتاهاست که فرد را براي رفع نیازهاي 
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اوقات فراغت، سیاحت و جهانگردي، استفاده از فرصت مطالعاتی، دستیابی به مدرك علمی،  کردن

اي که اداي آن به زبان عربی،  کسب مهارت براي برقراري ارتباط از طریق نوشتن یا انجام شعائر دینی

افی مهم، از تحقّق اهد منظور بههایی است که فراگیران  ، انگیزهبخش تعالیهاي  اما انگیزه ؛ضرورت دارد

 زبان آموختن به ها آن، تمرین و ممارست با زبان آنان و فهم فرهنگ و سنّت زبانان عربارتباط با  قبیل

 دردارند،  بخش تعالیهاي  ها نشان داده است کسانی که انگیزه پژوهش. شوند می ترغیب عربی،

 )81: 1989طعیمه، (» .ترند موفقابزاري دارند،  هاي انگیزهزبان عربی نسبت به افرادي که  یادگیري

هاي  انگیزه: ها را به دو نوع ، اَشکال و اسامی دیگري نیز دارد، براي مثال، انگیزهبندي تقسیمالبته این  

قبلی  بندي تقسیمکه تفاوت اساسی با  اند کردهنیز تقسیم  بخش تعالی هاي انگیزهمنفعتی یا شخصی و 

 )145: 1994داگالس،( .هاي ابزاري است ا سودآور، همان انگیزههاي منفعتی ی ندارد؛ زیرا مراد از انگیزه

دیگر از محقّقان، نوع سومی از انگیزه، به نام انگیزه ورودي یا انگیزه تعلّق خاطر را مطرح  اي عدهاما 

ي احساس تعلّق داشتن و ملحق  منظور از انگیزه یادشده این است که برخی افراد به انگیزه. اند نموده

الخولی، ( .آورند کنند، به یادگیري زبان خارجی روي می  که به آن زبان صحبت می اي معهجاشدن به 

نوع اول،  هاي انگیزهانگیزه برخی افراد، تجارت یا زیارت است که آن نیز در گروه  که اینیا  )74: 2002

 .گیرد جاي می

ي الزم است  نکته مهم این است که براي معلم یا استاد زبان عربی، تنها موضوع حیاتی، وجود انگیزه 

آموزان بر مبناي  و نوع انگیزه، نباید برایش، اهمیتی داشته باشد، به سخن دیگر، معلم نباید بین زبان

با یادآوري انگیزه هر فرد  هاي آنان هاي آنان، تفاوت قائل شود، بلکه باید پس از شناخت انگیزه انگیزه

ان را به آموختن زبان عربی، امیدوار و آموز زبان، تشویق ویا گروه، همت آنان را برانگیخته و با ترغیب 

ها یادآور شود که با یادگیري زبان دوم، سطح زندگی آنان بهتر شده و به اهداف و  آن به ودلگرم سازد 

تنها موضوع حائز اهمیت براي معلم عربی این است که  بنابراین ؛شوند می تر نزدیکامیال خویش، 

 .از ابزار انگیزه، آموزش زبان عربی را توسعه دهد گیري بهرهبتواند با 
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که توجه به آن در آموزش زبان عربی، اهمیت  شناختی رواندومین بعد از ابعاد  :ها نگرش -4-2-2

اجتماعی  هاي آموزشنگرش که از طریق : شود میگفته  مروزه در تعریف نگرشا. ها است دارد، نگرش

یا احساسات مساعد و نامساعدي است که به آمادگی و  ها گرایش، ترکیبی از باورها، یابد میتحقق 

اطالق  ثابت به اشیا، اشخاص و رویدادهاي خاص نسبتاً اي شیوهتمایل فرد براي نشان دادن واکنش به 

هاي آمادگی فکري و ذهنی که از طریق تجارب  حالت: ها عبارتند از گرشدیگر، ن عبارت به. شود می

هاي وابسته به آن، به کار  فرد به امور و موقعیت پاسخ دهی جهت منظور بهو  یافته سازمانفردي 

 )83: 1989طعیمه،( .روند می

جویان غیرعرب یک زبان خارجی، در مواضعِ دانش عنوان بهها در زمینه آموزش زبان عربی،  این نگرش 

یابد و میزان آمادگی فکري و ذهنی آنان براي یادگیري زبان عربی  زبان، نسبت به زبان عربی، تجلّی می

اینجاست که نوع نگرشِ افراد به این موضوع، اهمیت بسیار دارد و شناخت . سازد میرا مشخّص 

 هاي گیري موضعها و  یرا نگرشفرایند، بسیار اثرگذار باشد؛ ز این درتواند  درست و توجه به آن، می

، نقش مثبت و مؤثّري در درنتیجهافرادي که قصد یادگیري زبان عربی را دارند، گاهی مثبت است که 

و زمانی نیز منفی است که در این صورت، در بیشتر  کند میتمامی اجزاي فرایند یاددهی یادگیري ایفا 

 .کند یاوقات، نقش منفی را در امر یاددهی یادگیري بازي م

آنان به کامل نمودن فرایند ارتباط از  مندي عالقهخارجی، غالباً ماحصل  هاي زباننگرش مثبت افراد به  

ها و  خارجی، میان نگرش هاي زباناین بدان معنی است که در آموزش . است موردنظرطریق زبان 

ان عربی نیز، میزان در آموزش زب که ایننتیجه . وجود دارد دار ریشه، پیوندي محکم و ها انگیزه

فراگیران به کسب توانایی ارتباط با زبان عربی، آنان را صاحب دید و نگرش مثبت نسبت  مندي عالقه

 برحسبها در آموزش زبان عربی،  این نگرش ازآنجاکهنماید و  و آموزش آن می آموختن وبه این زبان 

به ذکر  )84 تصرفبا  :1989طعیمه،( نظران صاحبموضوعات آن، تنوع و تعدد دارد، با استفاده از دیدگاه 

 :پردازیم میآنان 
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ها و  به توانمندي آموز زبانمراد از این نگرش، میزان اعتماد : نگرش فرد یادگیرنده نسبت به خود) الف

هاي خویش در  بدیم معنی که فرد نسبت به توانایی. هاي خویش براي یادگیري زبان است ظرفیت

ها و استعدادهاي درونی خویش  ها، قابلیت زمینه یادگیري زبان، شناخت کافی داشته باشد و از ظرفیت

 .آگاه باشد

آموز یا  بدین معنی که دانش: شکل عامخارجی به  هاي زباننسبت به یادگیري  آموز زباننگرش ) ب

وطنان و  ، خود را در طول زندگی، تنها به برقراري ارتباط با همآموز زبانعام  طور بهدانشجو یا 

محدود ننماید، بلکه به هدف آشنایی با جوامع دیگر و آموختن زبان آنان، پا را از این مرز،  زبانانش هم

تواند زبان عربی و هر زبان خارجی  اه و نگرشی داشته باشد، میکسی که چنین دیدگ شک بی. فراتر نهد

، بسیار مهم و موردمطالعهاست که نقش نگرش انسان نسبت به موضوعی  گونه ایندیگر را یاد بگیرد و 

 .اثرگذار است

هدف از طرح این مورد و ضرورت توجه به آن، : نگرش و دید فرد یادگیرنده نسبت به زبان عربی) پ

خارجی دارد،  هاي زبانکه بدانیم لزوماً هرکس نگرش مثبت و دید خوبی نسبت به یادگیري این است 

د زبان عربی را نیز خوب فرابگیرد؛ زیرا ممکن است، نگرش او نسبت به زبان عربی، منفی توان مین

نها کسی بنابراین ت ؛حتّی مخالف یادگیري آن باشد که اینباشد و تمایلی به آموختن آن نداشته باشد، یا 

 .تواند زبان عربی را یاد بگیرد که نگاه و نگرشش نسبت به این زبان، مثبت باشد می

زبانان و  بدین معنی که یادگیرنده، نسبت به عرب: نسبت به فرهنگ عربی آموز زباننگرش ) ت

اه نگرشی دارد؟ تردیدي نیست که اگر کسی به موارد مذکور، نگ آنچهها، تاریخ و آداب و سنن آن ارزش

شود؛ زیرا کاري برخالف عالیق خویش  منفی داشته باشد، یادگیري زبان آن مردم، برایش سخت می

گذارد و براي آن ارزش قائل است، زبان  دهد و بالعکس، فردي که به فرهنگ عربی احترام می انجام می

ح آن در صورت آموز و اصال بردن به نگرش زبان بنابراین پی ؛آموزد تر می تر و راحت عربی را سریع

زمانی که رابطه . این امر براي من در طول دوران تدریس کامالً مشهود بود. نیاز، امري ضروري است

ایران با عربستان یا دیگر کشورهاي عربی، خوب نبود، فراگیران حس بدي نسبت به درس عربی پیدا 
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ها نیست، قدري شرایط بهتر  دادم که زبان عربی، منحصر به عرب توضیح می برایشانکردند و وقتی  می

 .شد می

یکی دیگر از اصول مهم و حیاتی در این : نگرش و نگاه معلم نسبت به زبان و فرهنگ عربی) ث

بسیار زیادي، در شیوه و  تأثیرزمینه، این است که نگرش معلم یا استاد، به زبان و فرهنگ عربی، 

دهد، باور نداشته یا نسبت به آن،  زش میآمو آنچهاگر معلم، به  تردید بی. کیفیت آموزش آن دارد

همه تالش  تنها نهیک شغل و از روي اجبار، انجام دهد،  عنوان بهعالقه باشد و این کار را صرفاً  بی

شود،  اي که بین حرف و عملش، احساس می دهد، بلکه به دلیل فاصله خود را براي این کار انجام نمی

گیرد  آموزش زبان، درست و عمیق انجام نمی درنتیجهباشد و  تواند کالس فعال و بانشاطی داشته نمی

این موضوع جزو . گذارد در فراگیران نیز اثر منفی خود را بر جاي می تدریج بهعالقگی  و این بی

آن را به شکل واقعی بر مخاطبان خود در مدارس و  تأثیرتجربیات شخصی نگارنده مقاله نیز بوده و 

توان گفت معلمانی که نگرش و موضع مثبتی نسبت به زبان و فرهنگ  می یقین به. دیده است ها دانشگاه

، آموزش زبان عربی را انجام داده و زمینه یادگیري آن را براي بانشاط وتوانند فعاالنه  عربی دارند، می

 .فراگیران تسهیل نمایند

نباید در آموزش زبان، نادیده  وجه هیچ بهکه  هایی جنبه وابعاد  ترین مهماز  :بعد شخصیت -4-3

ان است؛ زیرا این بعد، مستقیماً با شخصیت یادگیرنده ارتباط دارد و در آموز زبانگرفته شود، شخصیت 

 سازنده هاي ویژگی از سازگاري و گرایی درون گرایی، برون. است مؤثّر بسیار فعالیت و نشاط علمی او

به  نسبت حساسیت دیگري مانند پرخاشگري، شخصیتی هاي ویژگی البته انسان است؛ شخصیت

 گرا برونعموماً . ، اثرگذارندوبیش کمنیز در فرایند آموزش ... و  نفس اعتمادبهاحترام به خود،  دیگران،

 مردم و حرّاف نترس، ،برخورد خوش مثل هایی برچسب با را او توان می شود که گفته می به فردي

 نظر به گیر گوشه و آرام کمرو، ،حرف کم زیاد احتمال به گرا درونفرد  که درحالیکرد،  معرفی جوش

 .رسد می



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۷۸ 

 گراها درون از دوم زبان یادگیري در گرا برونرسد که افراد  در نگاه نخست چنین به نظر می 

با همه این . توان با قاطعیت نظر داد زمینه، نمی این در دهد می نشان موجود شواهد مستعدترند، اما

 در کردن و صحبت تمرین مستلزم دوم زبان یادگیري ازآنجاکهتوان گفت،  می طورکلی بهاوصاف، 

در برقراري  که این، به جهت گرا برون آموز دانش که است طبیعی هاي بیرون است، و محیط کالس

هاي متعدد  البته بعد شخصیت، ویژگی. پیماید تر می است، این مسیر را سریع تر ارتباط با دیگران موفق

 :عبارتند از ها آن ترین مهمشود که  دیگري را نیز شامل می

 هاي تفاوتمواردي که همگان بر آن اتّفاق نظر دارند، وجود  ازجمله :هاي فردي تفاوت -4-3-1

یادگیري زبان عربی، بسیار  -ها در فرایند یاددهی وتاین تفا. است... فردي در بعد روانی، شناختی و 

ویژه و متمایز است؛ زیرا آموختن و آموزش زبان عربی، با تمامی ابعاد و جوانب انسان ارتباط دارد و 

هاي فردي و رعایت آن در فرایند  بنابراین توجه به تفاوت ؛کند از فردي به فرد دیگر، تفاوت می

خدمت بهتر و بیشتر به کسانی که به دنبال یادگیري زبان عربی هستند،  منظور بهآموزش زبان عربی، 

 .است ناپذیر اجتنابضروري و 

هاي  هاي فردي بین فراگیران زبان عربی، جنبه در زمینه تفاوت: هاي فردي هاي تفاوت جنبه) الف

آگاهی قبلی و  ،)دختر یا پسر(نوع یا جنس آنان : ها عبارتند از آن ترین مهممتعددي وجود دارد که 

 اول، تسلّط کامل به زبان عربینسبت به زبان عربی، نزدیکی میان زبان مادري و زبان  زمینه پیش

وسعت نگاه، پذیرش دیگران، روشن بودن اهداف، استعداد  قبیل از، عوامل شخصیتی )مادري(

یادگیري زبان، نگرش آنان نسبت به زبان و فرهنگ عربی، انگیزه آموختن زبان عربی، قدرت یادگیري، 

پذیري، آمادگی براي کار گروهی، داشتن آمادگی براي  مسؤولینتروش یادگیري، میزان هوش، مقدار 

 )با تصرف 86: 1989طعیمه، ( .مکالمه و شرایط اجتماعیپذیرش اشتباهات، روش گفتگو و 

هاي فردي  هنگام برخورد با تفاوت: فردي هاي تفاوتو راهکارهاي روبرو شدن با  ها استراتژي) ب

. و راهکارهایی وجود دارد که معلم یا استاد عربی، باید از آن استفاده نماید ها استراتژيان، آموز زبان

 :به شرح زیر استاین راهکارها  ترین مهم
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 .اي زمینهان و بروز آن در هر آموز زبانفردي میان  هاي تفاوتدرك و پذیرش کامل وجود  -1

فردي موجود میان یادگیرندگان، قبل از آغاز فرایند آموزش که این  هاي تفاوتشناخت میزان دقیق  -2

هوش،  هاي تستی از انجام یک وسیله بهامر از طریق همنشینی، همراهی و گفتگو با آنان و یا 

 )23: تا بیاسماعیل، ( .است پذیر امکان

 .باشد پذیر امکان اي یادگیرندههاي آموزشی متنوعی که درك و دریافتش براي هر  طراحی تجربه -3 

موجود بین یادگیرندگان را در روش  هاي تفاوتابزارها و وسایل آموزشی گوناگون که  کارگیري به -4 

 .یادگیري پوشش دهد

 .باشد فهم قابلها تا براي همه یادگیرندگان  اندیشه تبیینو اعتدال در  روي میانهرعایت  -5 

که  اي گونه بهعملی با سطوح متفاوت  هاي فعالیتاز تمرینات آموزشی و  اي مجموعهفراهم آوردن  -6 

 .ان تناسب داشته باشدآموز زبانبا گروهی از  ها فعالیتهریک از آن تمرینات یا 

آموزان،  هاي درسی خارج از کالس، به روشی که براي هر گروه از زبان تنوع بخشیدن به تکلیف -7 

 .تکلیف مناسب آن، ارائه شود

باشد که امکان انتخاب سؤالِ متناسب با مهارت هریک از  اي گونه بهطراحی سؤاالت امتحانی  -8 

 .فراگیران، فراهم گردد

آموزان را  ابعاد شخصیتی که زمینه تفاوت بین زبان ترین مهمیکی از  :سنّ یادگیرندگان -4-3-2

 درآورد، سنّ است؛ زیرا تفاوت سنّ به تفاوت سطح یادگیري و اختالف میزان توانایی افراد  فراهم می

کسانی «البته این سخن بدان معنی نیست که افراد هم سن و سال یا . شود میزبان منجر  یادگیري

که اشاره شد، عالوه  طور همانتوانایی یادگیري، شبیه یکدیگرند؛ زیرا  ازنظرتفاوت سنّی کمی دارند، 

) 32:محمود کامل و طعیمه(» فردي و شخصیتی دیگري نیز بین افراد وجود دارد هاي تفاوتبر سنّ، 

به این معنی که . بنابراین موضوع مهم و اساسی، تعیین سنّ مناسب براي یادگیري زبان خارجی است



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۸۰ 

البته دانشمندان در زمینه سنّ مناسب . کیفیت یادگیري زبان است دي سنّ یک عامل مهم درکمی یا زیا

پایین، بسیار  سنین دربرخی معتقدند، آموزش زبان . دارند نظر اختالفخارجی،  هاي زبانبراي یادگیري 

است، اما  ساالن گیرد و استعداد یادگیري زبان در کودکان بیش از بزرگ می صورت تر عمیقتر و  سریع

گیرد، به این دلیل  بعضی دیگر بالعکس بر این باورند که یادگیري زبان در سنین باالتر، بهتر صورت می

 )تصرف با 75-62: 1979قاسمی، ( .ي، از کودکان تواناترندآموز زبانکه بزرگساالن در 

یک زبان خارجی، موضوع سنّ نباید نادیده گرفته  عنوان بهآموزش زبان عربی  بحث در که ایننتیجه  

در فرایند آموزش  مسئلهفردي نقش اساسی دارد و رعایت این  هاي تفاوتشود؛ زیرا سنّ در بروز 

شود و افرادي که در  البته این موضوع در مدارس و دانشگاه تا حدي رعایت می. زبان، ضروري است

که افراد با سنین  غیررسمیدي ندارند، اما در مراکز یابند، تفاوت سنّی زیا یک کالس حضور می

آورند، توجه به این امر  ها و دالیل گوناگون، به یادگیري زبان عربی روي می انگیزه به ومتفاوت 

 .ضرورت دارد

 :نتیجه پژوهش-5

شناسی آموزش زبان عربی، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ابعاد  داد حوزه روان نشان حاضرپژوهش 

را که  آنچه، تمام گانه سههاي  ان، ارتباط دارد و این جنبهآموز زبان، شخصیتی و استراتژیک شناختی وانر

و راهکارهایی که هنگام  ها تاکتیکدرونی و  هاي توانمنديزائیده شخصیت فراگیران است و نیز 

، الزم است تمامی معلمان و استادان و رو ازاین. دهد آورند را پوشش می یادگیري زبان به آن، روي می

عمل نمایند که فرایند  اي گونه بههمه کسانی که به آموزش و آموختن این زبان خارجی، اشتغال دارند، 

 مندي عالقهبا نشاط، به شکل فعال و همراه با  توأمیادگیري زبان عربی براي یادگیرندگان، -یاددهی

در همین راستا پیشنهاد . نکند زده دلحی روانی، خسته و رو ازنظران را آموز زبانصورت گیرد و 

افراد و نگرش آنان نسبت به زبان عربی و نیز میزان  هاي انگیزهشود قبل از آغاز فرایند آموزش، به  می

هاي فردي یادگیرندگان نیز  توانایی و استعداد فراگیران توجه شده و عالوه بر آن، عامل سنّ و تفاوت

توصیه  که اینضمن . شناخت دقیق آن، شکل گیرد رفته نشود، بلکه آموزش بر مبناينادیده گ تنها نه



شناختی روان اصول مبناي بر عربی زبان آموزش | ۸۱  

متنوع آموزشی و متناسب با فراگیران و تمرینات و تکالیف متعدد در  هاي روششود از الگوها و  می

فردي نیز، مطالعه و اجرا  هاي تفاوتسطوح مختلف استفاده شود و راهکارهاي پیشنهادي مربوط به 

 .گردد

 

 :نوشت پی

1- Motivations. 

2- Instrumental motivations 

3- Integrative motivations. 
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