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  پژوهش ةلئو مس . مقدمه1
 خـاص  ملتيك  قوم و براي فقط؛ اين زبان تمدن اسالمي است زبان عربي زبان فرهنگ و

گيـرد. از آغـاز    مي بر رهاي مختلف را از شرق دور تا قلب اروپا د ملت اقوام و بلكه ،نيست
هاي مسلماني كه زبـان عربـي زبـان     ملت ةگسترش آن در نقاط مختلف، هم اسالم و ظهور

  دانستند. ها نبود براي آموختن آن همت گماشتند، زيرا زبان عربي را زبان دين مي مادري آن
ترين  مهم درك مفهوم از و ،شنيدن، خواندنچون مهارت  هاي ارتباط شفاهي هم مهارت

 بـاوجود شـود. متأسـفانه،    خـارجي محسـوب مـي    هـاي   ها در روند آمـوزش زبـان   مهارت
هاي مورداستفاده در  كارآمد در دنياي معاصر، روش  هاي بهبود روش هاي فراوان و پيشرفت

هـاي   چنـان روش  هـم  است و  گذشته نكرده در مقايسه بانظام آموزشي ايران تغيير چنداني 
. اين مشكل در آمـوزش زبـان   دشو ام آموزشي كشور دنبال ميناكارآمد در نظ اغلبسنتي و 
 .گـر اسـت   تر جلوه آموزان بيش زباني براي زبان مهارت كسب موردخصوص در هعربي و ب

آموز بر زبـان مقصـد    اشراف زبان سو باعث ازيككه كسب مهارت زباني در گام اول  جا ازآن
در  اين يـادگيري  اگر ،شود ميري زبان يادگي ةپاي مقدمه وديگر  و ازسوي در فرايند يادگيري
 ،محقق نشود براي آن شده اهداف درنظرگرفتهة يا هم با مشكل مواجه شودبرخي از مراحل 

توانند  و يادگيرندگان زبان عربي نمي با مشكل مواجه خواهد شد نيز مراحل بعدي يادگيري
خواهد ضعف  با نقص و راه اگر هم يادگيري ميسر شود، هم فرا بگيرند وشايستگي  بهآن را 

هاي آموزش زبان عربـي   كاستيچنين  گونه مشكالت و هم به وجود اين باتوجه ،بود. بنابراين
شش  كه تقريباً جدا از اين ادبيات عربي وزبان  ةدانشجويان رشت ،هاي زباني در بخش مهارت

 كارشناسي ةردر دوو شوند  دبيرستان با آموزش زبان عربي آشنا مي راهنمايي و ةسال از دور
بـه  آن واحد  هجده اين ميان حدوداً واحد درسي تخصصي كه از 118 با گذراندن تقريباً نيز

نگـاري اختصـاص دارد،    و نامـه  ،انشـا ، مكالمـه  ،آزمايشگاه زبان هاي زباني ازجمله مهارت
  .هاي زباني هستند مهارت خشچنان دچار مشكالت فراواني در ب هم

كـارگيري   ادبيـات عربـي در بـه    ني دانشـجويان زبـان و  نـاتوا  ترديد عوامل ضعف و بي
خاص است. منظور از عوامل كلي عـواملي  و عوامل كلي برخي هاي زباني ناشي از  مهارت

 ... و ،گرايي، حاكميت تفكر مهندسي چون جايگاه نامناسب علوم انساني در ايران، مدرك هم
عوامـل خـاص نيـز عـواملي     . دشو هاي علوم انساني نيز يافت مي تر رشته است كه در بيش

هـاي ديگـر، وضـعيت     جايگاه زبان عربي دربين دانشـجويان در مقايسـه بـا زبـان    چون  هم
هـاي تـدريس    ها، شـيوه  دانشگاه هاي عربي در گروه هاي درسي در مدارس، وضعيت كتاب

  .)47 - 43 :1384 (رسولي . است.. و ،ها دانشگاه دروس عربي در
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سو در چهارچوب نظري خـود، بـا اسـتفاده از     ازيكا ت ستاين جستار بر آن ا ،بنابراين
هاي جديد تدريس (آزمايشگاه زبان) را در اختيـار   شيوه ها و آموزشي، روش جديدنظريات 
 ازسويها  ديگر به سنجش ميزان اجراي اين روش سوي از دانشجويان قرار دهد و استادان و

 راسـاس تـدريس درس آزمايشـگاه ب  پردازد تا نقاط ضـعف و قـوت   بها  استادان در دانشگاه
  معيارهاي استاندارد تدريس بيان گردد.

  
  . روش پژوهش2

بـا اسـتفاده از ابـزار     گـر  در ايـن روش پـژوهش  روش خاص اين پژوهش پيمايشي است، 
شـده پاسـخ دهـد، ايـن      خواهد كه به سـؤاالت تعيـين   هاي مشخص مي از گروه نامه پرسش
اسـتاد   ده شاملآماري پژوهش  ةدهند. جامع مي اطالعات تحقيق را شكل ةها مجموع پاسخ

ادبيات عربي  زبان و ةرشت كارشناسيدانشجوي  68و زباني هاي  مهارت ةمتخصص در حوز
دو  خــوارزمي اســت. هــر و ،هــاي عالمــه طباطبــايي، تهــران، شــهيد بهشــتي در دانشــگاه

گـونگي  چ. 2، سرفصـل  اهـداف و . 1( داراي چهار شـاخص  و مشابه جستار اي  نامه پرسش
ميـزان ارتبـاط   . 4و ، هـاي زبـاني   نقش آزمايشگاه زبان در تقويت مهارت. 3، روش تدريس

» ليكـرت «مذكور از طيـف   ةنام پرسش در ) است.هاي زباني آزمايشگاه زبان با ديگر مهارت
 ةدهنـد  عدد پنج نشـان  كم و گر ارزش خيلي كه عدد يك نمايان اي گونه استفاده شده است، به

كار از سه سطح استفاده شده اسـت؛    ها براي سهولت البته در توصيف داده وارزش باالست 
 سطح زياد و و ،كم با عدد يك، سطح متوسط با عدد دو كم و  به اين شكل كه سطح خيلي

  .ياد با عدد سه نشان داده شده استز  خيلي
 توانـد تمـام جزئيـات عوامـل مـؤثر در يـادگيري       اي نمـي  مطالعـه  جاكه پژوهش و ازآن
ها در يك پـژوهش   آن ةگنجاندن همترديد  بي و هاي زباني را موردبررسي قرار دهد مهارت
تأثيرگـذار در يـادگيري    به بررسي چنـد شـاخص مهـم و    جستار حاضرپذير نيست،  امكان
  پردازد. ميآزمايشگاه زبان درس  ويژه به و هاي زباني مهارت

  ند از:ا هاي اين پژوهش عبارت لپژوهش كه در مقدمه تبيين شد، سؤا ةلئبه مس باتوجه
محقـق   زبـان  اهـداف درس آزمايشـگاه   ميـزان تاچـه   اسـتادان و دانشـجويان،  ازنظر . 1
  است؟  شده

امكانات  . ازنظر استادان و دانشجويان، تاچه ميزان در تدريس درس آزمايشگاه زبان از2
  شود؟ استفاده مي آموزشي جديد تجهيزات و
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و اهميـت  درس آزمايشگاه زبان  تدريس ميزان كارآمدي ،استادان و دانشجويانازنظر . 3
  قدر است؟ هاي زباني چه  در تقويت مهارتمهارت شنيداري 

هاي  مهارتدرس آزمايشگاه زبان و ساير بين  ميزان تاچه. ازنظر استادان و دانشجويان، 4
  انشا ارتباط وجود دارد؟ و مكالمهچون  همزباني 
  

  پژوهش ةپيشين .3
هـاي مختلفـي    هاي زبـاني پـژوهش   هاي خارجه و بررسي مهارت آموزش زبان در ارتباط با
  ند از:ا ها عبارت است كه برخي از آنانجام شده 

ــ )1379نصــاري (. شــكيب اال1 عربــي در  ةبررســي آمــوزش مكالمــ نقــد و« ةدر مقال
را عربـي در ايـران    ةآموزش مكالمـ ي، در زبان عرب گفتاربررسي مهارت  ضمن» ها دانشگاه

  ناكارآمد توصيف كرده است. ار ضعيف وبسي
هـاي   چگونگي ايجاد مهارت درو كندوكا«خود با عنوان  ةدر مقال )1380( پور ولي. 2

بـه مشـكالت آمـوزش    » درك مفهـوم مـتن در زبـان روسـي    و زباني شنيدن، خوانـدن،  
هـاي   طـرح  توليـد  تـر و  ريزي دقيـق  بر لزوم برنامه هاي خارجي در ايران پرداخته و زبان

ــوع م ــي و تن ــيوه ب  شــخص درس ــر ش ــيدن ب ــارت  خش ــوزش مه ــاي آم ــاني   ه ــاي زب ه
  است. دهكر تأكيد
بـه  » هاي كلـي زبـان   مهارت تأثير تمرين از راه شنوايي بر« ة) در مقال1381دستغيب ( .3
هاي زباني پرداخته و آموزش زبـان   بررسي تأثير منفي تمرين از راه شنوايي بر مهارت نقد و

  .زبان برشمرده است يهاي اساسي براي يادگير از روشطور طبيعي را يكي  به
هاي آمـوزش   مؤلفه اهداف و ةمطالع« ة) در مقال1389( و داناي طوسي دوست قادري. 4

درسي زبان فارسي  ةگفتن) در برنام سخن و ،دادن هاي زباني (خواندن، نوشتن، گوش مهارت
 هاي زبـاني  ي آموزش مهارتها مؤلفه ضعف اهداف و به نقاط قوت و» ايران ةمتوسط ةدور
  درسي زبان ملي ايران پرداخته است. ةبرنام در

بررسي عوامل ضـعف دانشـجويان    تحليل و« ة) در مقال1392( همكارانزاده و  تقيم. 5
» دانشجويان ايـن رشـته   هاي زباني ازديدگاه استادان و مهارت ادبيات عربي در رشتة زبان و
هـاي زبـاني    كسب مهارت ادبيات عربي در ن زبان ويابي ضعف دانشجويا ريشه به تحليل و

هـاي زبـاني را    يادگيري مهارت مشكالت در گذار و عوامل كلي و جزئي تأثير اند و پرداخته
  .اند هاي تهران برشمرده دربين دانشجويان عربي دانشگاه
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مشـكالت آمـوزش زبـان عربـي در      كلـي  ها نيز به بررسـي  برخي از پژوهشچنين  هم
  :كنيم ها اشاره مي ونه از آنماند كه در ذيل به چند ن پرداختهايران اي ه   دانشگاه

يابي مشـكالت آمـوزش زبـان     ريشه«) در پژوهشي با عنوان 58 - 23: 1384رسولي (. 1
يـابي برخـي از    ريشه به موشكافي و» ها) هاي ايران (مباني تعريف گرايش عربي در دانشگاه

هـايي  كار بـراي حـل ايـن مشـكالت راه     ختـه و مشكالت آموزش زبان عربي پردا ل وئمسا
  .داده است  ارائه

هاي ايـران:   دانشگاه آموزش عربي در مدارس و«اي با عنوان  ) در مقاله1386سليمي (. 2
هـا را از   بودن آن قواعدمحور هاي آموزش و بودن شيوه سنتي» كارها راه و ،ها ها، كاستي نقص
لـزوم تأسـيس   چنـين   هـم  واسـت  ن دانسـته  زبان عربي در ايراآموزش ترين مشكالت  مهم

  .نهاد داده است هاي جديد در سطوح عالي آموزش را پيش گرايش
بردهاي تدريس  ميزان اجراي راهبررسي و نقد « ة) در مقال1391همكاران ( زاده و متقي. 3

هاي تـدريس   به بررسي روش» ادبيات عربي زبان و ةمتون شعري در مقطع كارشناسي رشت
اصـلي ايـن پـژوهش عبـارت بـود از:       ةهاي ايران پرداختنـد. يافتـ   در دانشگاهمتون شعري 

ايـن  روي آمـوزش   هاي پيش ترين چالش يكي از مهم تدريس متون شعريهاي سنتي  روش
  است.  نوع متون

فنون تدريس قواعد در  ها و  ميزان اجراي روش« ةلا) در مق1392و ديگران ( زاده . متقي4
تحليل  به بررسي و» دانشجويان استادان و ادبيات عربي ازنظر و مقطع كارشناسي رشتة زبان

 اند. پرداختهايران  هاي دانشگاه هاي تدريس قواعد در روش نقد فنون و و

با  و مذكورهاي  پژوهشاستفاده از روش تحقيق ، ضمن رو در جستار پيشنگارندگان اما 
سـو   ازيـك  اين دارنـد تـا  سعي بر هاي خارجه  مراجعه به نظريات متخصصان آموزش زبان

موردكنكاش را هاي زباني  ترين عوامل ناتواني و ضعف دانشجويان در استفاده از مهارت مهم
بهبود  ي درجهتكارهاي مناسب نظري و عملي راه ةادغام دو حوز با ديگر سوي از قرار دهند و

  .كنندارائه هاي زباني  اي تدريس مهارته  روش
  

  . ادبيات نظري4
 اهداف آن اي زباني وه مهارت 1.4

شـود.   اري گفتـه مـي  نوشت و ،خواندنگفتاري، ، شنيداري به چهار مهارتهاي زباني  مهارت
نخست قرار دارند كه ارتباط  ةدر مرحل شنيداري و گفتاري ها، دو مهارت ازميان اين مهارت
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ـ گير بعدي قـرار مـي   ةدر مرحل ارنوشت خواندن ومهارت  .شوند شفاهي ناميده مي ـ  ن ه د كـه ب
  .)3: 1369 فالد(ت دارند ارتباط نوشتاري شهر

فصل  اصلي وموضوع  آموزان ها به زبان انتقال آن ةنحو زباني و ةاي چهارگانه    اين مهارت
آموزش زبان خارجي مطـرح   ةهايي است كه تاكنون در حوز شيوه مشترك تمامي نظرات و

آمـوزي   حـاكي از رونـد زبـان   در ادبيات آموزش زبان  ها بندي اين مهارت رتبه شده است و
آمـوزي توجـه بـه     درسي زبـان  ةيادگيري است. هدف اساسي برنام در سير تكامل طبيعي و

 خوب بشـنوند، در آموزان بتوانند  زبانكه  طوري به ؛تقويت و پرورش هر چهار مهارت است
خود را به دو صـورت   اتو نظر ،افكار، احساسات چنين و هم گفت و شنودها شركت كنند

كاررفته در آن را بفهمند و موردتحليل  اي را بخوانند، فكر به نوشتار بيان كنند. نوشته ار وگفت
  از شنيدن و خواندن سخن آهنگين لذت ببرند. و و ارزيابي قرار دهند
هـاي   ديگـر مهـارت   بـودن آن بـر   مقدم اهميت قدرت شنوايي و خاطر هبدر اين جستار 

تقويت  آموز در به زبان اريمهارت شنيد چراكهشود،  پرداخته مي مهارت شنيداريزباني، به 
هـاي   تقويـت مهـارت   ،رو . ازايـن كنـد  حس شنوايي به منظور درك پيام گوينده كمـك مـي  

تـرين   مهـم  تـرين و  اي زبان موجود در مراكز آموزشي، اصـلي ه آزمايشگاه ازسويشنيداري 
  ده براي دروس آزمايشگاه زبان عربي است.ش  ريزي هدف برنامه

  
  مهارت شنيداري در درس آزمايشگاه زبان 2.4

كه بخـش   اي گونه شود، به مهارت شنيداري انجام مي ازسويتوجهي از يادگيري  حجم قابل
ايـن مهـارت نـوعي     تـر  پـيش شود.  را شامل ميچهارگانه  هاي يادگيري مهارت از وسيعي

كرد؛  د جلب نميدرسي به خو ةآمد كه توجه زيادي را در برنام شمار مي مهارت غيرپويا به
توانـد تـأثير    رود كـه مـي   شـمار مـي   پويا بهو اما امروزه مهارت شنيداري يك فرايند فعال 

توجـه خاصـي را    مهـارت شـنيداري   ،رو ازاين ؛سزايي در يادگيري زبان دوم داشته باشد به
در تمرينـات سـاده    اريهرچند درابتدا مهـارت شـنيد   .طلبد ازسوي مدرسان زبان دوم مي

سـوي   تـر بـه   شد، اما امـروزه تـدريس ايـن مهـارت بـيش      خالصه مي» تكرار كن بشنو و«
سـوق داده  آمـوزان   در راستاي ايجاد توان ارتباطي در زبـان  و الگوبرداري از زندگي حقيقي

 ،هـاي شـنيداري   بهينـه از فعاليـت   ةدر ارتباط با استفاد. )97 - 81 :1999(مورلي  شده است
نـد كـه   ا كارهـايي مطـرح كـرده    هـاي خـارجي راه   ش زبانپردازان آموز نظريه و ،كارشناسان

  آيد: شكل زير مي ها به بندي آن جمع
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دادن ايـن   تشـخيص  مداوم بـراي تلفـظ صـحيح حـروف و     تالش پيوسته و سعي و .1
هـاي شـنيداري    صورت صحيح قبل از ورود به فعاليـت  ها به تلفظ آن ديگر و حروف از يك
  .)253 - 252: 2008ر پيشرفته (ولت

ديگـر   عبـارت  ، بهدارد ها درمورد آن آموز اطالعات پيشين انتخاب موضوعاتي كه زبان .2
  .)315 :(همان دارد ها آن ازهي قبلي اگآ دانش زمينه و آموز نموضوعاتي كه زبا

شـنيداري   ةزمينه به يادگيرندگان زبان قبل از واردشدن به مرحلـ  دادن اطالعات پيش. 3
  .)34: 1376(ميرحسني 

تـك   جـاي تـك   آمـوز بـه   هاي مهم ازسـوي زبـان   سرفصل راي درك محتوا وتالش ب .4
آمـوز را از   هـا زبـان   كلمات، زيرا توجه يا نگراني درمورد فهميدن تمام كلمات يا معنـاي آن 

  .)35: (همان كند را مأيوس مي او دارد و كردن موضوع باز مي دنبال
هـاي   مطـالبي كـه در فعاليـت    سـپردن تمـام   خـاطر  آموزان در به انتظارنداشتن از زبان .5

ولي قادر نيسـتند تمـام    ،كنند آموزان اغلب مطالب را درك مي شنوند، زيرا زبان شنيداري مي
  .)305 - 304 :1378اطر بسپارند (چستن خ  مفهوم متن را به

شــنيدن  گيــري بعــد از نتيجــه و ،جــواب گــو، مناقشــه، ســؤال وو گفــت بحــث و. 6
  .)35: 1376  (ميرحسني
هـاي شـنيداري و    برداري بهينه از فعاليت رايند يادگيري زبان خارجي براي بهرهف البته در

 ها توجه كـافي صـورت گيـرد،    عواملي مؤثر است كه بايد به آن ،شنيدن موفق دادن و گوش
برخي ديگر را عوامـل داخلـي محسـوب     توان عوامل خارجي و برخي از اين عوامل را مي
گوينـده،   ةلهجـ  و ،ميزان وضوح صدا، رسـايي صـدا   وان شاملت  كرد. عوامل خارجي را مي

سرعت  .).. هاي صدا مثل استريو و موضوع مطلب، كيفيت انتقال (شخص، دستگاه محتوا و
مهارت شنيداري  كردن و عوامل داخلي كه در فهم گوش. سروصداي محيط دانست انتقال و
دهنـده،   گـوش  توجـه  دهنده، آگاهي و جسمي گوش شامل سالمت فكري وتر  بيش مؤثرند
  .)97: 1369 فالددهنده است ( گوش ةعالق گرايش و و ،پيشين ةتجرب

  
  هاي تدريس درس آزمايشگاه زبان روش 3.4

مايشگاه زبان داريم اين است كه در كالسـي مجهـز بـه امكانـات     آزتصوري كه ما از درس 
مهـارت   هـاي عربـي زبـان گـوش كنـيم و      ا و برنامـه ه  به فايل تصويري بنشينيم و صوتي و
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يم. البته اين نـوع آمـوزش مـوقعي مفيـد     كنواژگان خود را تقويت  ةسپس داير شنيداري و
چـون   هـم  معاصـر  يتدريس در دنيا ةشد هاي آموزشي شناخته انواع روش خواهد بود كه با

  .راه باشد هم و ... ،هاي مشاركتي، استقرائي روش
فرهنـگ  بر تعريفـي كـه در   نـا ب .كار رفتـه اسـت   به» متد«التين  ةدرمقابل واژ »روش«
گوينـد. روش تـدريس عبـارت     دادن هركـاري روش مـي   آمده است، به راه انجام وبستر

روش  .)115: 1390 منطقي بـراي تـدريس (صـفوي    ةعدقا است از راه منظم با اصول و
 معلومات درسي است كه كارشناسـان و  ةچوب كلي براي ارائراهچ تدريس يك طرح و

انـد.   مطرح كـرده  ها را تسهيل روند يادگيري آن ي بهبود وآموزش برا ةمتخصصان عرص
 هاي زباني هايي را براي تدريس مهارت در اين بين متخصصان آموزش زبان عربي روش

روزكـردن آمـوزش زبـان     سزايي در به هتواند نقش ب ها مي كارگيري آن اند كه به بيان كرده
هـا   ايـن روش  ةشـد. ازجملـ  هاي زبـاني داشـته با   تحقق اهداف آموزش مهارت عربي و
و  ،ديـداري)  سمعي بصـري (شـنيداري،  ، گفتاري)، (شنيداري هاي سمعي شفاهي روش

روش سـمعي بصـري   ، مـذكور هـاي   ازميان روش .استشده  ريزي روش آموزش برنامه
وشنود اسـت. اسـاس يـادگيري     تري دارد. اين روش اصوالً يك روش گفت كاربرد بيش
ايـن   بودن اسـت. در  درصحنه و ،ني ازطريق شنيدن، ديدنصورت شفاهي يع زبان ابتدا به

اي كوتاه   جمله ة ده تا دوازدهپيوستگوي و روش هريك از واحدهاي درسي با يك گفت
  كند. جريان پيدا مي

تسلط كامل بر زبان محاوره بدون كمـك زبـان    آموختن زبان، يادگيري و اول ةمرحل در
مراحـل   ةكليـ  زدن در قويـت حـرف  بصـري اسـت. ت   روش سـمعي و  ةمادري، هدف عمد

درپـي  . آغاز آموزش زبان است هكند. اصوالً تدريس زبان محاور يادگيري زبان ادامه پيدا مي
هاي زباني تازه در ذهن شاگردان جا بــاز  اجراي دقيق يك سلسله تمرين ساختاري، عادت

دوم نيـز   ةرحلـ م يابنـد، در  هاي زبان شفاهي دست مـي  كم به خالقيت شاگردان كم ند وك  مي
آمـوزي علمـي    زبـان  ،نوشتن مكمل يادگيري زبان شفاهي است. بنـابراين  آموزش قرائت و

معلمـان موفـق دنيـا،     و ،شناسـان  دانشمندان، استادان، زبـان  ةوسيل كه به ،است درحال تحول
شود. در هرجاكه اين قوانين مفيد  تجربه مي كردن يادگيري آن كشف و قوانين آسان اصول و

 مهـم و  بسيار ةكار گرفته شود. نكت يادگيري زبان به داده شود بايد براي آموزش وتشخيص 

هـاي مختلـف    بايد مهـارت  ناپذير است و تفكيك ةتوجه آن است كه زبان يك مجموع قابل
  زباني را به موازات هم آموزش داد.
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اد از اين قرار است كه: است »آزمايشگاه زبان«معمول در تدريس درس  يك روش ساده و
كند  داستان يا مطلبي را در كالس مطرح مي آموز، قصه و براي تقويت قدرت شنيداري زبان

مطلـب   كه متن قصه و ،آموز زبان ةدر اين روش وظيف .آموز است كه متناسب با توانايي زبان
 شود خوب گوش كنـد و  چه در كالس بيان مي اين است كه فقط به آن ،را در اختيار ندارد

يـا   عنـوان قصـه اظهـارنظر كنـد     ةمثال دربـار  رايب ؛چه شنيده صحبت كند آن ةسپس دربار
  .)101: 1999 (عطا كندسؤاالتي را حول قصه مطرح 

  
  تكنولوژي آموزشي در تدريس درس آزمايشگاه زبان 4.4

 رشـما  بـه  فاكتورهـا تـرين   هاي خارجي وسـايل آموزشـي از اصـلي    در فرايند آموزش زبان
امر آمـوزش   ل تمام امكاناتي است كه مدرس براي تسهيل درروند، وسايل آموزشي شام مي

هـاي آموزشـي اشـاره     توان به بسته اين وسايل آموزشي مي ةكند. ازجمل ها استفاده مي از آن
صـورت   معلوماتي است كه با هـدف آمـوزش زبـان بـه     ةهاي آموزشي شامل كلي كرد. بسته
 شناسـي كـاربردي و   اند (گروه زبـان  دهآوري ش ... جمع رايانه و آموزشي، فيلم و كتاب، نوار

  ).52: 1362 اه  آموزشي زبان
تر چگـونگي انتقـال مفـاهيم بـه شـاگردان اسـت، اگرچـه         نقش وسايل آموزشي بيش

مؤثر مفاهيم نيز از مسـائلي   محتواي آموزشي بسيار مهم است، انتقال بهتر و انتخاب متن و
نظـامي   نظام آموزشي كشور مـا تقريبـاً   كه د. باوجوداينكرتر بدان توجه  است كه بايد بيش

آموزشـي بـا    جديـد تجهيـزات   طبيعي است كه استفاده از وسايل و ،استقديمي  سنتي و
 ،ادبيـات عربـي   زبـان و  ةآموزش رشت له درئاما اين مس ،رو باشد هشماري روب مشكالت بي

 ،هرحـال  بـه  .رسـد  نظر مي تر به بيش ،شود كه از فنون تدريس سنتي بيش از حد استفاده مي
هـاي زبـاني    خصوص آموزش مهـارت  هتكنولوژي روز دنيا در امر آموزش ب شدن با همگام

 و جديـد امكانـات   واز تجهيـزات   تـدريس، در فنون بايست  و مي سدر  نظر مي ضروري به
 كـرد شـده اسـتفاده    دقت تنظيم منابع نوشتاري به ةتهي و ،چون پروژكتور، اورهد اساسي هم

  .)138 - 137 :1385 نيوبل و (كنن
 يهـا  و بسـته  جديـد متنـوع از هركـدام از ايـن امكانـات      هنگام و به درست و ةاستفاد

ينـد  ابـودن فر  بخـش  توانـد نتيجـه   هاي زباني مـي  استادان مهارت ازسوي آموزشي متناسب
بودن موضـوعات تـدريس در دروس    جذاب جالب و ،براين آموزش را تضمين كند. عالوه

 استفاده از نظرات متخصصان و ص در دروس آزمايشگاه زبان وخصو ههاي زباني ب مهارت
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ــان ــارت   ،كارشناس ــادگيري مه ــد ي ــود فراين ــان بهب ــ امك ــي  ه ــان عرب ــاني را در زب اي زب
  ).139(همان:  دهد مي  افزايش
  
  هاي زباني ارتباط درس آزمايشگاه زبان با ديگر مهارت 5.4

 ،و خوانـدن  ،گفتاري، نوشتاري، اريچهار مهارت زباني شنيد بينبه ارتباط تنگاتنگ  باتوجه
هـاي   اسـتادان مهـارت   متوليان امر آمـوزش و  ،اند ديگر مرتبط به هماي تسبيح ه  كه مانند دانه
بايسـت   مـي بلكـه   ،انشا را نبايد جدا از هم بداننـد  مكالمه و آزمايشگاه زبان و زباني دروس

زبـاني نـزد   هـاي   چيدمان آموزش اين دروس طـوري طراحـي شـود كـه مهـارت      شكل و
  ان تقويت شود.مز يادگيرندگان زبان هم

 و ،كلمات، جمالت شنيدن يا خواندن مطالب با ةواسط دانشجو به يا آموز جاكه زبان ازآن
هـا را   آن كند و ها استفاده مي از آن شود و نوشتار آشنا مي در كالم و شده استفاده هاي تعبار
ها آشـنا   نويسد كه ازطريق خواندن با آن ميجمالتي را ن كلمات و سازد و زبان جاري مي بر

 سـاير  بـين روش تـدريس درس آزمايشـگاه زبـان و     ، بنـابراين شايسـته اسـت   نشده باشد
شــكل گيــرد  يپيونــد خاصــ ارتبــاط و يانشــاو مكالمــه چــون  هــم هــاي زبــاني مهــارت
  ).288، 26 :1991  (مدكور
انشاء  و ،شگاه، مكالمههاي زباني مثل آزماي مهارت دروسجاست كه ضرورت ارتباط  اين

در درس  عنـوان مثـال   بـه هـاي زبـاني    شـود، اسـتادان دروس مهـارت    وضوح آشكار مـي  به
ي يها درسدر كه آشنا كنند دانشجويان را با اهداف و موضوعاتي  بايست ميآزمايشگاه زبان 

 ةاسطو هب مطالبي كه تا ها فرصت دهند شود و به آن انشا به آن پرداخته مي مكالمه و چون هم
  .)90: 1943(الدسوقي  كنندبا بيان خود ارائه  بازخواني و را اند شنيدن فراگرفته

  
  پژوهش مواد بررسي .5

  هاي مربوط به سؤال اول پژوهش توصيف داده 1.5
  زبان متغير اول: اهميت درس آزمايشگاه 1.1.5

 چنين هم شجويان ونياز دان ميزان تناسب درس آزمايشگاه زبان با توانايي واز  ،در اين متغير
ول اهاي مربوط به ايـن متغيـر در جـد    داده سؤال شد. لزوم گنجاندن واحد درسي با اين نام

  :آيد يم 2و   1
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  ميزان اهميت عنوان درس آزمايشگاه زبان ازنظر استادان .1 جدول

 متوسط زياد مجموع

 فراواني 3 فراواني 7 فراواني 10

 درصد 30 رصدد 70 درصد 100

  ميزان اهميت عنوان درس آزمايشگاه زبان ازنظر دانشجويان .2 جدول

 كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 6 فراواني 17 فراواني 45 فراواني 68
 درصد 8/8 درصد 25 درصد 2/66 درصد 100

درصـد در   30و  در سـطح زيـاد   استادان درصد از 70 كه پيداست 1با دقت در جدول 
 اهميت مهارت شنيداري و تأكيد بردرسي با عنوان آزمايشگاه زبان با  ة، با ارائسطح متوسط
زيـاد و  سطح در درصد دانشجويان  66 كه دهد نشان مي 2چنين جدول  همند. ا گفتار موافق

  .اند بوده  موافقاين عنوان درسي  ةبا ارائ درصد در سطح كم 9درصد در سطح متوسط و  25

  آزمايشگاه زبان متغير دوم: ميزان تحقق اهداف درس 2.1.5
شده براي ايـن درس در پايـان    اهداف درنظرگرفته تحقق ميزان در رابطه بادر اين متغير 
هـا در   هـاي آن  ، از دو گروه اسـتادان و دانشـجويان پرسـش شـد كـه داده     ترم تحصيلي

  است: 4 و 3  ولاجد

  ن تحقق اهداف درس آزمايشگاه زبان ازنظر استادانميزا .3 جدول
  كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 1 فراواني 3 فراواني 6 فراواني 10
 درصد 10 درصد 30 درصد 60 درصد 100

  ميزان تحقق اهداف درس آزمايشگاه زبان از نظر دانشجويان .4 جدول

 كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 15 فراواني 25 فراواني 28 نيفراوا 68
 درصد 22 درصد 8/36 درصد 2/41 درصد 100
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 ،درصد در سطح متوسـط  30در سطح پايين،  استادان درصد 10دهد  نشان مي 3جدول 
مهـارت   يـت زبـان كـه تقو   يشـگاه در سطح باال معتقدند كه اهداف درس آزمادرصد  60 و
در  ياندرصـد دانشـجو   22 :دهـد  مـي  نشـان  نيز 4است محقق شده است. جدول  يداريشن

كـه   نـد درصد هم در سطح بـاال معتقد  2/41 و در سطح متوسط، درصد 8/36 يين،سطح پا
  .آزمايشگاه زبان تحقق يافته است ساهداف در

  
  سؤال دوم پژوهشهاي مربوط به  توصيف داده 2.5

بـان ازنظـر دو   هاي تـدريس درس آزمايشـگاه ز   هاي مربوط به روش درادامه به بررسي داده
  گروه استادان و دانشجويان پرداخته خواهد شد.

 داستان در تدريس متغير اول: ميزان استفاده از قصه و 1.2.5
داسـتان در   از قصـه و  براي اين متغير از استادان و دانشجويان درمـورد ميـزان اسـتفاده   

ول اجـد اي مربـوط بـه ايـن متغيـر در     هـ   داده درس آزمايشگاه زبان سؤال شد. تدريس
  آيد: مي 6  و 5

  استادان داستان در تدريس درس آزمايشگاه زبان ازنظر ميزان استفاده از قصه و .5 جدول

  كم متوسط زياد مجموع
  فراواني 2 فراواني 5 فراواني 3 فراواني 10
 درصد 20 درصد 50 درصد 30 درصد 100

  داستان در تدريس درس آزمايشگاه زبان ازنظر دانشجويان استفاده از قصه و ميزان .6 جدول

 كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 14 فراواني 14 فراواني 30 فراواني 68
 درصد 6/20 درصد 6/20 درصد 8/58 درصد 100

 و ،متوسط در سطحدرصد  50 در سطح كم،درصد استادان  20 :دهد نشان مي 5جدول 
تـوان   مـي  6چنين براساس جـدول   هم گيرند.  از اين روش بهره مي سطح زياد دردرصد  30

قـد  عتدر سطح زياد مدرصد  7/57 ودانشجويان در سطح كم و متوسط  درصد 6/20 گفت:
  .اند تدريس ازسوي استادان خود بوده ةفراوان از اين شيو ةاستفاد به
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  يآموزش جديداستفاده از تجهيزات ميزان دوم:  متغير 2.2.5
 تجهيـزات و  پرسشي كه براي اين متغير درنظـر گرفتـه شـد عبـارت بـود از: تاچـه ميـزان       

هاي مربوط بـه ايـن    دادهبراي تدريس اين دروس مهياست؟  آموزشي جديدهاي  تكنولوژي
  يد:آ  سؤال در جداول زير مي

  دانآموزشي ازنظر استا جديدتجهيزات استفاده از ميزان  .7 جدول

  كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 3 فراواني 4 فراواني 3 فراواني 10
 درصد 30 درصد 40 درصد 30 درصد 100

  آموزشي ازنظر دانشجويان جديدميزان استفاده از تجهيزات  .8 جدول

  كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 29 فراواني 20 فراواني 19 فراواني 68
 درصد 6/42 درصد 4/29 درصد 28 رصدد 100

كافي  جديدتجهيزات  نددرصد استادان معتقد 30 كه مشخص است 7با تأمل در جدول 
آزمايشـگاه زبـان را در    درصد نيز امكانـات درس  40، براي تدريس اين درس وجود ندارد

 مالًرا كاآموزشي اين درس  جديدامكانات  درصد نيز تجهيزات و 30و ،دانند مي د متوسطح
در ايـن  معتقدند درصد از دانشجويان  6/42 :پيداست 8از جدول  . درمقابلدانند مي مطلوب

 هـا اسـتفاده از   آندرصـد   4/29 شود. امكانات كافي استفاده نمي و جديديزات هدرس از تج
كـه اسـتادان از   معتقدنـد  درصـد   28 فقـط دانند و  ميمتوسط را تاحد تجهيزات و امكانات 

  د.كنن استفاده مي جديدات تجهيز امكانات و
  
  اي مربوط به سؤال سوم پژوهشه  توصيف داده 3.5

  هاي تدريس : ميزان كارآمدي روشاولمتغير  1.3.5
از  س آزمايشگاه زبـان درهاي تدريس  روشكارآمدي ميزان  منظور ارزيابي اين متغير، به

  آيد: ول زير مياي دو گروه در جداه  دو گروه استادان و دانشجويان پرسيده شد. داده
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  نظر استادانميزان كارآمدي روش تدريس استادان درس آزمايشگاه زبان از .9 جدول
  متوسط زياد مجموع

 فراواني 4 فراواني 6 فراواني 10

 درصد 40 درصد 60 درصد 100

  زمايشگاه زبان ازنظر دانشجويانميزان كارآمدي روش تدريس استادان درس آ .10 جدول
  كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 10 فراواني 21 فراواني 35 فراواني 68
 درصد 7/14 درصد 9/30 درصد 4/54 درصد 100

استادان در سطح باال و  درصد 60 :دهد اين متغير نشان مي هاي از داده آمده دست هنتايج ب
 اننـد. د  ميكارآمد س خود براي اين درس را هاي تدري در سطح متوسط روشدرصد نيز  40
هـاي   مـدي روش آكار دانشـجويان درصـد   7/14 :پيداسـت  10چنين با تأمل در جـدول   هم

يز در درصد ن 4/54 و ،درصد در سطح متوسط 9/30 ،در سطح ضعيفرا  ين درستدريس ا
  سطح زياد ارزيابي كردند.

  هاي زباني تقويت مهارتمهارت شنيداري در  متغير دوم: ميزان كارآمدي 2.3.5
هـاي زبـاني از اسـتادان و     مهـارت شـنيداري در تقويـت مهـارت     براي ارزيـابي كارآمـدي  

پرسـش شـد.   هاي زباني  قدرت شنوايي در يادگيري مهارت دانشجويان درمورد ميزان تأثير
  مشهود است: 12و  11اي مربوط به اين متغير در جدول ه  داده

  استادان نظراز هاي زباني كارآمدي مهارت شنيداري در تقويت مهارتميزان  .11 جدول
 كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 1 فراواني 3 فراواني 6 فراواني 10
 درصد 10 درصد 30 درصد 60 درصد 100

  ظر دانشجويانازن هاي زباني كارآمدي مهارت شنيداري در تقويت مهارتميزان  .12 جدول
 كم متوسط زياد مجموع

  فراواني 9 فراواني 26 فراواني 33 فراواني 68
 درصد 3/13 درصد 2/38 درصد 5/48 درصد 100
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درصد  10در سطح زياد، درصد از استادان  60 كه مشخص است 11با تأمل در جدول 
ر تدريس د مهارت شنيداري صوت وتأثير درصد در سطح متوسط به  30و  ،در سطح پايين

 در سطح كم،درصد  3/13 :دهد نشان مي 12جدول  ،. درمقابلاعتقاد دارند درس آزمايشگاه
كـه اسـتادان درس    در سـطح زيـاد معتقدنـد   درصد  5/48 و ،در سطح متوسطدرصد  2/38

  هند.د  مي مهارت شنيداري اهميت و وتآزمايشگاه زبان به ص
  
  هشسؤال چهارم پژواي مربوط به ه  توصيف داده 4.5

  هاي زباني مهارت سايرارتباط درس آزمايشگاه زبان با ميزان  1.4.5
چون مهارت  هم هاي زباني مهارتدرس آزمايشگاه با ساير بين  از ميزان ارتباطدر اين متغير 

  هاي مربوط به اين متغير در جداول زير مشخص است: داده و انشا پرسش شد. مكالمه

  هاي زباني ازنظر استادان مهارت سايريزان ارتباط درس آزمايشگاه زبان با م .13 جدول
  متوسط زياد مجموع

 فراواني 1 فراواني 9 فراواني 10

 درصد 10 درصد 90 درصد 100

  زباني ازنظر دانشجويانهاي  مهارت سايرميزان ارتباط درس آزمايشگاه زبان با  .14 جدول
  كم متوسط يادز مجموع

  فراواني 9 فراواني 10 فراواني 39 فراواني 68
 درصد 3/12 درصد 7/14 درصد 73 درصد 100

 10 فقـط در سطح زياد و استادان  از درصد 90 كه مشخص است 13با دقت در جدول 
هـاي زبـاني    ه ارتباط بين درس آزمايشگاه بـا ديگـر مهـارت   در سطح متوسط بها  آندرصد 

 در سـطح زيـاد،  دانشـجويان  از درصـد   73 :دهد نشان مي 14چنين جدول  هم. اعتقاد دارند
در سـطح كـم بـه ارتبـاط بـين درس      درصـد   3/12 فقـط و  ،درصد در سطح متوسط 7/14

  ند.معتقداي زباني ه   آزمايشگاه با ديگر مهارت
  

  گيري نتيجه. 6
پاسـخ بـه    ،دانشجويان وهاي مربوط به دو گروه استادان  آمده از داده دست نتايج به ةبا مقايس

  سؤاالت پژوهش به شرح ذيل است:
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هـا   بر ميزان تحقق اهداف درس آزمايشگاه زبان، يافتـه  پژوهش مبني ،درمورد سؤال اول
كيـد بـر اهميـت درس آزمايشـگاه زبـان، اهـداف       أاستادان و دانشجويان ضمن ت :نشان داد

دو  ةسـان زاييـد   اين نگـرش يـك  دانستند.  شده محقق ريزان اين درس را نيز موردنظر برنامه
نـواختي رونـد آمـوزش چنـين ديـدگاه       ممكن اسـت يـك   كه اين نخست :مهم است ةمؤلف

 پـژوهش  ةنامـ  گويي بـه پرسـش   تفاوتي در پاسخ بي ةدوم مسئل مشتركي را رقم زده باشد و
متأسـفانه متـداول در مسـير تحقيقـات      عظـيم و  ةكه يك فاجع ،حاضر باشد. در مورد دوم

 :شد نواختي روند آموزش بايد يادآور روزي است، صحبتي نيست، اما درمورد يكميداني ام
 يمسيري كه امروزه در دروس مشابه سايه افكنده است درواقع همـان سيسـتم محـدودگرا   

ارچوب هـ خالقيـت را از چ  ةانتقادناپذير نظـام آموزشـي سـنتي اسـت كـه اجـاز       بسته واو
  هاي درسي خارج كرده است. كالس

بـر كيفيـت تـدريس درس آزمايشـگاه زبـان و ميـزان        ل دوم پژوهش مبنيدرمورد سؤا
اسـتادان و   :هـا نشـان داد   آموزشي در تدريس ايـن درس يافتـه   جديداستفاده از تجهيزات 

دانشجويان تاحد زيادي به استفاده از قصه و داسـتان در تـدريس درس آزمايشـگاه زبـان     
آموزشـي، تعـداد زيـادي از اسـتادان      ديـد جبودند، اما درمورد استفاده از تجهيزات  معتقد

ولي تعداد كمي از دانشجويان معتقد به استفاده از  ،معتقد به استفاده از اين تجهيزات بودند
بـودن   سنتي :مشكالتي ازجملهتجهيزات مذكور بودند. اگرچه در تدريس آزمايشگاه زبان، 

ورشـدن از اهـداف   يـا د  نبـودن موضـوعات   متنوعو  هاي تدريس ناكارآمد، روشآموزش، 
منصفانه به واقعيت كنوني آمـوزش درس آزمايشـگاه    اگر .خورد چشم نمي شده به مشخص

و ادبيـات  زبـان   ةرشـت هاي زباني نزد دانشجويان  توانيم از ضعف مهارت نمي زبان بنگريم،
  .پوشي كنيم عربي چشم

شـگاه  هاي تدريس درس آزماي بر ميزان كارآمدي روش درمورد سؤال سوم پژوهش مبني
هـا نشـان داد: ازنظـر دو     هاي زباني يافته زبان و اهميت مهارت شنيداري در تقويت مهارت

گروه استادان و دانشجويان، كارآمدي تدريس درس آزمايشگاه زبان درحد متوسط بـه بـاال   
هـاي زبـاني    بوده است. مهارت شنيداري نيز در سطح متوسط بـه بـاال در تقويـت مهـارت    

  ده است.بو آتأثيرگذار و كار
بر ميـزان ارتبـاط درس آزمايشـگاه زبـان بـا سـاير        پژوهش مبني ،درمورد سؤال چهارم

ها نشان داد: استادان و دانشـجويان تاحـد زيـادي بـه ارتبـاط درس       هاي زباني، يافته مهارت
تـوان گفـت:    به اين نتيجه مـي  بودند. باتوجه معتقدهاي زباني  آزمايشگاه زبان با ساير مهارت

زيـرا   ؛كـرد منحصـر   آزمايشگاه زبـان درس  بههاي زباني را نبايد دگيري مهارتمشكالت يا
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 و بـوده هاي زباني  مهارتگام در تقويت ساير اولين  طبق نظر متخصصان، مهارت شنيداري
 بايسـت  مـي  رو شايد اين از ،است شنيداري هدف اصلي درس آزمايشگاه نيز تقويت مهارت

 چون هاي زباني هم آموزش ساير دروس مهارت درهاي زباني را  مهارتيادگيري مشكالت 
  جو كرد.و انشا جست و همكالم
  

  كارها . راه7
هاي زباني ارائـه داد   بهبود آموزش مهارت ةكاري كه بتوان در زمين ترين راه شايد مهم ـ

نيز  و داي مشكالت موجو هاي ميداني براي بررسي ريشه پژوهش ها و تصويب طرح
  ؛استآموزش  ةعرص بانيان ةانبج  حمايت همه

عـدم تفكيـك تـدريس     واحـد و  يعنوان باهاي زباني  ادغام دروس مربوط به مهارت ـ
  ؛نوشتن و ،گفتندن، نشنيدن، خوا ةهاي چهارگان مهارت

 تصـويري و  هاي صوتي و راه فايل هم ههاي زباني ب هاي آموزش مهارت طراحي كتاب ـ
ابزارهـاي الكترونيكـي    و هاي آموزشي استفاده از بسته هاي آموزشي مكمل و دي سي

ايجاد  و ،هاي آموزشي افزاري، سايت هاي نرم هاي صوتي بسته رايج مثل كتاب جديد
 .اجتماعات مجازي آموزشي ا وه  انجمن

  
  نامه كتاب

  .النهضة مكتبة مصر: ،العامة سيالتدر طرق في األساسية المبادئ ،)1974ياسين، محمدحسن ( آل
محمـود   ة، ترجمـ )يعملـ  و يتئـور ( دوم زبـان  آمـوزش  يهـا  تمهار گسترش ،)1378كنت ( چستن،

  ، تهران: رهنما.1 جنورمحمدي، 
  .25ش  ،زبان يها پژوهش مجلة ،»پنجم مهارت« ،)1384( حقاني، نادر

، زبان يها پژوهش ةمجل ،»هاي كلي زبان مهارت تأثير تمرين از راه شنوايي بر« ،)1381( دستغيب، اقدس
  .12 ش
هـاي ايـران (مبـاني تعريـف      يـابي مشـكالت زبـان عربـي در دانشـگاه      ريشه« ،)1384حجت ( رسولي،

  .48، 47، ش يبهشت ديشه دانشگاه يانسان علوم ةنام پژوهش مجلة ،»ها) گرايش
  .دارالفكر: دمشق ،ةيالعرب اللغة سيتدر طرق ،)1986( جودت ،الركابي

 ،»كارها) راه ها، و ها، كاستي (نقصهاي ايران  دانشگاه آموزش عربي در مدارس و« ،)1386( يعل ،يميسل
 تيرماه.   ، دانشگاه بوعلي همدان،كشور يعرب يها گروه رانيمد شيهما مقاالت مجموعه

  .سمت: تهران ،1، ج ها فنون و ،ها روش ،يپرورش و يآموزش يها مهارت ،)1387شعباني، حسن (
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 علـوم  نامـة ، »هـا  دانشـگاه  عربـي در  ةبررسي آموزش مكالم نقد و« )،1379(شكيب األنصاري، محمود 
  ، تابستان.2، ش يانسان

  ، سمت: تهران.سيتدر يالگوها و فنون، ها، روش ،)1382هللا (ا   صفوي، أمان
  ، دارالهادي: بيروت.ومناهج اتيتقن البحث منهجية ،)2007، عبداألمير (طباخة

  .المصرية النهضة مكتبة: لقاهرةا، ةالديني والتربية العربية اللغة تدريس طرق ،تا) عطا، إبراهيم محمد (بي
  دانشگاه تبريز.تبريز:  ،سيتدر فنون و ها روش ،)1387( فتحي آذر، اسكندر

 آسـتان  يفرهنگـ  معاونـت مشهد: علي آخشيني،  ة، ترجميزبان يها مهارت و زبان ،)1369جيمز ( فالد،
 رضوي. قدس

هـاي   هـاي آمـوزش مهـارت    مؤلفه اهداف و ةمطالع« )،1389(داناي طوسي  و مريم وست، الهامد   قادري
 ةمتوسـط  ةدرسـي زبـان فارسـي دور    ةگفتن) در برنامـ  سخن و ،دادن زباني (خواندن، نوشتن، گوش

  پاييز.، 3، ش 9 ة، دوريآموزش يها ينوآور مجلة ،»ايران
هـا و مراكـز آمـوزش     دانشگاه در سيتدر يها بهبود روش ينما راه ،)1385ديويد نيوبل ( كنن، رابرت و

  سمت.: تهران، گرانياحمدرضا نصر و د ةترجم ،يعال
، »هاي بيگانـه  آموزش زبان قلمرو زبان فارسي و« ،)1362ها ( شناسي كاربردي و آموزش زبان گروه زبان

  .ياسالم يها پژوهش ادي: بن، تهرانهفت مقاله
 و زبـان  ةبررسي عوامل ضعف دانشـجويان رشـت   تحليل و« ،)1388(محمدي  و دانش زاده، عيسي متقي

 يهـا  پـژوهش  ةمجل، »دانشجويان اين رشته هاي زباني از ديدگاه استادان و ادبيات عربي در مهارت
  .1 ، شيقيتطب اتيزبان و ادب

بردهـاي   نقد ميزان اجـراي راه  بررسي و« ،)1390( محمدي و دانش اسماعيلي، سجاد ،زاده، عيسي متقي
زبـان و   يهـا  پـژوهش  ةمجلـ ، »يعرب تايادب زبان و ةكارشناسي رشت ةتدريس متون شعري در دور

  .1 ، شيقيتطب اتيادب
 ها و ميزان اجراي روش« ،)1391(سجاد اسماعيلي  و دانش محمدي، نورالدين پروين، ،اده، عيسيز  متقي

، »دانشـجويان  ادبيات عربي ازنظـر اسـتادان و   زبان و ةفنون تدريس قواعد در مقطع كارشناسي رشت
  .2 ، شيزبان يجستارها ةمجل

  .دار الشواف :القاهرة، العربية اللغة فنون سيتدر ،)1991دكور، علي احمد (م
رشـد آمـوزش    ةمجلـ  ،»يـادگيري زبـان دوم   شـنيداري در  تقويـت مهـارت  « ،)1376( ميرحسني، اكبـر 

  .5  ش  ،زبان
درك و هـاي زبـاني شـنيدن، خوانـدن،      چگونگي ايجاد مهارت در وكندوكا« ،)1380رضا ( علي پور، ولي

  .11، ش يخارج يها پژوهش زبان ةمجل، »ن در زبان روسيمفهوم مت


