حتليل حمتوای كتاب عربی پایه هشتم بر اساس معیارهای انتخاب
و سازماندهی حمتوا از دیدگاه معلامن شهر یاسوج
اسحق رحماني ،*1وحید اعظمی نژاد

2

 -1دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
-2كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.

چكیده

كتــاب درســی ابــزار و وســیله ای بــرای تحقــق اهــداف مرســوم در ف ّعالیّــت آموزشــی و پرورشــی
اســت .اهمیّــت كتــاب درســی در تمــام ســطوح آموزشــی در نقشــی اســت كــه بــرای هماهنگــی
بــا دیگــر عناصــر ایفــا می كنــد .تحلیــل محتــوا از مهمتریــن روش هــای پژوهشــی اســت كــه بــه
وســیلۀ آن نقــاط قــوت و ضعــف كتــاب مــورد نظــر بــر اســاس معیارهایــی كــه كتــاب جدیــد تدویــن
شــده ،تحلیــل می شــود .جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر تعــداد  118نفــر از معلمــان عربــی پایــۀ
هشــتم شــهر یاســوج اســت .ابــزار پژوهــش پرسشــنامۀ  41گویــه ای اســت كــه شــامل شــش معیــار
اصلــیِ نیازمنــدی جامعــه ،عالقه منــدی ،اهمیّــت و فایــده ،قابلیــت یادگیــری ،توالــی و اســتمرار اســت.

تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار تحلیــل آمــاری ( )spssاز طریــق محاســبۀ میانگیــن آمــاری،

انحــراف معیــار وآزمــون ( )tصــورت گرفــت .نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد كــه ارزیابــی

كلــی معلمــان از كتــاب عربــی پایــۀ هشــتم در ســطح خیلــی زیــاد اســت .همچنیــن از دیگــر نتایــج
ایــن بررســی ،شــناخت روش هــای مؤثــر در یادگیــری دانش آمــوزان و تشــویق آنــان بــه اعتمــاد بــه
نفــس و خودبــاوری در یادگیــری اســت ،درحالیكــه در كتــاب قدیــم صرف ـ ًا توجــه بــه یادگیــری و
حفــظ قواعــد صرفــی و نحــوی مــورد توجــه بــوده اســت.
واژگان كلیدی :تحلیل محتوی ،کتاب درسی ،کتاب عربی هشتم.

* نویسنده مسوولes-rahmani@shirazu.ac.ir :

آموزش زبان عربی بر اساس كاربردشناسی و گفتامن بنی فرهنگی
سعد اهلل همایونی

*

استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،ایران.

چكیده

زبــان همچنانكــه مهمتریــن ابــزار بیــان خواســتههای ذهنــی و قلبــی انسانهاســت ،آیینــۀ تمامنمــای
زندگــی مــادی و معنــوی جوامــع بشــری نیــز محســوب میشــود .بــر پایــۀ همیــن موضــوع،
صاحبنظــران حوزههــای مختلفــی از قبیــل زبانشناســی ،روانشناســی آموزشــی ،جامعهشناســی،
علــوم ارتباطــات ،مطالعــات فرهنگــی و  ،...ســازوكار ســاختار زبانهــا و نظامهــای زبانــی را از
منظــر تركیبــی ،معناشــناختی و كاربردشــناختی بررســی كردهانــد .پژوهشهــای مزبــور از طریــق
تحلیــل فراینــد بیــان و درك متقابــل ارتباطــات كتبــی یــا شــفاهی ،زمینــۀ مناسـ ِ
ـب ارائــه روشهــای
جدیــد آموزشــی در حــوزۀ یادگیــری زبــان را فرآهــم آورده اســت .بــا ایــن هــدف ،پژوهــش حاضــر
در صــدد اســت بــر اســاس روش توصیفــی  -تحلیلــی از منظــر مفاهیــم نظــری نحــو كاربــردی و در
ســایۀ كاربردشناســی و گفتمــان بیــن فرهنگــی ،رویكــردی تــازه در فراینــد آمــوزش زبــان عربــی ارائــه
كنــد .در ایــن رویكــرد ،مــواد درســی در چارچوبــی كاربردشــناختی -بافتــی عرضــه میشــود تــا
زمینــۀ اندیشــیدن در زبــان عربــی را بــرای دانشــجو فراهــم كنــد و بــه تبــع آن ،زبــان را متناســب بــا
بافتهــای زبانــی و كاربــردی بــه كارگیــرد.
واژگان كلیدی :زبان و فكر ،رویكرد كاربردی ،گفتمان بین فرهنگی ،آموزش زبان عربی.

* نویسنده مسؤولhomayooni84@ut.ac.ir :

ارزیابی برنامه آموزش نحو عربی در دبریستان های دولتی
سومالی
عاصم شحادة عيل* ، 1أمحد حممد عبدالرمحن

2

 -1استاد بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بین المللی اسالمی ،مالزی.
 -2دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بین المللی اسالمی ،مالزی.

چكیده

پژوهــش حاضــر بــه بررســی برنامــة درســی آمــوزش نحــو عربــی در دبیرســتان های دولتــی ســومالی
می پــردازد .هــدف پژوهــش بررســی مشــکالت و عناصــر مرتبــط بــا برنامــۀ یادشــده اســت .روش
پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی و ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه ویــژۀ معلمــان اســت .از تحلیــل آمــاری
توصیفــی بــرای ارزیابــی نــه محــور پرسشــنامه ،از تحلیــل فرضیــات بــرای بیــان ارتبــاط بیــن متغیــر

مســتقل و متغیــر وابســته و از تحلیــل آمــاری بــه وســیلۀ نــرم افــزار  spssبرای بررســی داده ها اســتفاده
شــد .نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه از نظــر معلمــان برنامــۀ فعلــی متناســب بــا دانش آمــوزان
ســومالی نیســت .ایــن برنامــه بــر اســاس نیازهــای جامعــۀ ســومالی ارزیابــی و بازنگــری نشــده اســت
و واقعیــت موجــود آمــوزش عربــی در مــدارس ســومالی نشــان دهنــدۀ عــدم جذابیــت برنامــۀ درســی
آمــوزش نحــو عربــی اســت .دیگــر عوامــل نظیــر فقــدان کتــاب درســی ،کمبــود معلمــان در بیشــتر
مــدارس و نبــود دوره هــای آموزشــی کافــی بــرای معلمــان ،ســبب ضعــف دانــش آمــوزان و پاییــن
آمــدن ســطح آنهــا در مهارت هــای زبانــی مثــل شــنیدن ،ســخن گفتــن ،خوانــدن و نوشــتن شــده
اســت.
واژگان كلیدی :برنامۀ درسی ،نحو عربی ،دبیرستان های سومالی.

* نویسنده مسوولmuhajir4@iium.edu.my :

بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته زبان و ادبیات عربی با
نیازهای دانشجویان
حسن دادخواه تهراني ،*1علي بیرمي پور ،2رؤیا محمدی

3

 -1استاد بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.
-2استادیار بخش برنامه ریزی درسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.
 -3دانشجوی دكتری بخش زبان وادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران.

چكیده

برنامــۀ درســی از مهمتريــن عوامــل مؤثــر بركيفيــت دانشآموختــگان در آمــوزش عالــی اســت .بــرای
تقویــت و انســجام برنامههــای درســی در آمــوزش عالــی ،بایــد بــه طــور اساســی برنامههــای درســی
را ارزیابــی كــرد و در صــورت لــزوم تغییراتــی را متناســب بــا نیازهــای فراگیــران ایجــاد كــرد .هــدف
پژوهــش حاضــر شناســایی میــزان انطبــاق برنامــۀ درســی رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی بــا نیازهــای
علمــی ،فــردی ،اجتماعــی و شــغلی دانشــجویان اســت .روش پژوهــش توصیفــی و پیمایشــی اســت.
ابــزار پژوهــش پرسشــنامۀ متشــكل از  51ســؤال اســت كــه میــزان انطبــاق برنامــۀ درســی رشــتۀ زبــان و
ادبیــات عربــی را بــا نیازهــای دانشــجویان بررســی میكنــد .جامعــۀ آمــاری و نمونــۀ انتخابــی پژوهــش
یكســان و هــر دو شــامل تمــام دانشــجویان ســال اول مقطــع كارشناســی ارشــد ســال تحصیلــی -1395
 1396در رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی در دانشــگاههای شــهید چمــران اهــواز ،شــیراز ،اصفهــان و
مازنــدران اســت .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــه دســتآمده از پرسشــنامه ،از شــاخصهای
آمــاری نظیــر فراوانــی ،درصــد ،میانگیــن ،واریانــس و انحــراف معیــار اســتفاده شــده اســت .یافتههــای
پژوهــش نشــان میدهــد میــزان انطبــاق برنامــۀ درســی رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی بــا نیازهــای
دانشــجویان كمتــر از حــد متوســط اســت .بــه عبارتــی دیگــر برنامــۀ درســی رشــته مذكــور پاســخگوی
نیــاز دانشــجویان نیســت.
واژگان كلیــدی :برنامــه درســی ،رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربــی ،نیــاز علمــی ،نیــاز فــردی ،نیــاز

اجتماعــی ،نیــاز شــغلی.

* نویسنده مسوولh.dadkhah@scu.ac.ir :

نقش بافت زبانی در آموزش زبان عربی به غری عربزبانان
روح اهلل صیادي نجاد

*

دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه كاشان ،ایران.

چكیده

برخــاف جوامــع غربــی ،ارتبــاط در جهــان عــرب تــا انــدازۀ بســیار زیــادی مبتنــی بــر «ســیاق»
اســت .فرهنگهــای خاورمیانــه كــه بســیاری از كشــورهای عربــی جــزو آن اســت ،در اعتمــاد و تكیــه
بــر بافــت ،بعــد از « ژاپــن» در مرتبــۀ دوم قــرار دارد .جســتار حاضــر بــا روش توصیفــی -تحلیلــی
میكوشــد نقــش «بافــت زبانــی» را در آمــوزش زبــان عربــی تبییــن نمایــد .یافتههــای پژوهــش حاكــی
از آن اســت كــه نظریــۀ بافــت ،ركــن اساســی در آمــوزش زبــان عربــی بــه غیــر عربزبانــان اســت و
ســیاق جملــه ،از جملــه ســیاقهای پركاربــرد در پویــا ســاختنِ زبــا ِن فراگیرنــدۀ زبــان عربــی اســت.
روش « طــرح ســؤال از خــود» ،ابــزاری كارآمــد در رشــد اســتقالل یادگیرنــدۀ زبــان اســت .روشهــای
«خالصهكــردن پاراگــراف» « ،همآییهــا» و « پركــردن جــای خالــی» ذخیــرۀ واژگانــی فراگیرنــده ِ
زبــا ِن عربــی را افزایــش میدهــد و قــدرت وی را در درك مفاهیــم كلمــات از طریــق بافتهــای
گوناگــون افزایــش میدهــد.
واژگان كلیدی :آموزش زبان عربی ،بافت زبانی ،رفتارهای زبانی ،ارتباط.

* نویسنده مسوولsaiady@kashanu.ac.ir :

رابطه انگیزش یادگریی و خودارزیابی با مهارت نوشتاری دبریان
عربی
اسماعیل نادری  ،*1جواد كارخانه ،2فریدون رمضانی

3

 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
 -2استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،ایران.
 -3عضو هیأت علمی بخش روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.

چكیده

در ایــن پژوهــش رابطــۀ انگیــزش یادگیــری و خــود ارزیابــی بــا مهــارت نوشــتاری دبیــران عربــی
بررســی شــده اســت .نــوع پژوهــش از نظــر هــدف كاربــردی و بــر اســاس ماهيــت و روش ،توصيفــي-
پيمايشي(همبســتگی) اســت .از بیــن دبیــران عربــی مــدارس متوســطه شهرســتانهای غــرب اســتان
گلســتان ،بــر اســاس فرمــول كوكــران و بــه روش تصادفــی ســاده 63 ،نفــر بــه عنــوان نمونــۀ پژوهــش
انتخــاب شــدهاند .دادههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامۀ هنجاریابــی شــدۀ انگیــزش یادگیــری زبــان گاردنــر
( )1985و پرسشــنامههای محققســاختۀ ســنجش میــزان مهــارت نوشــتاری و خودارزیابــی مهــارت
ـت آمــده اســت .بــا توجــه بــه طبیعیبــودن توزیــع
نوشــتاری (بــا ضریــب آلفــای 0/95و )0/71بــه دسـ 
متغیرهــای تحقیــق ،جهــت بررســی همبســتگی و رابطــۀ بیــن متغیرهــای تحقیــق از ضریــب همبســتگی
پیرســون ( )rو ضرایــب آزمــون رگرســیون ( R2و ( )βبــه عنــوان آزمونهــای پارامتریــك) اســتفاده

شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد بیــن انگیــزش یادگیــری زبــان عربــی بــا خودارزیابــی
دبیــران از مهــارت خــود در نوشــتن متــن عربــی و بیــن انگیــزش یادگیــری زبــان عربــی بــا مهــارت
نوشــتاری متــن عربــی ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن رابطــۀ بیــن خودارزیابــی
دبیــران و مهــارت نوشــتاری متــن عربــی نیــز مثبــت و معنــادار اســت..
واژگان كلیدی :انگیزش یادگیری ،خودارزیابی مهارت ،مهارت نوشتاری ،دبیران عربی.
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