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  139 -113 صص م،2010/ش. هـ1389، تابستان 15ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهشی، شماره جلهم

  

  عربی هاي  در کتاب»ترجمهکارگاه«بررسی میزان موفقیت بخش 
  رستان دورودآموزان شهدوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش

  3محمد رضا نیکوبخت، 2دانش محمدي رکعتی، 1عیسی متقی زادهدکتر

  چکیده
  

 با  اضافه شدن بخشی،هاي عربی دوره دبیرستاندر کتابآموزش زبان عربی تحوالت یکی از 
آموزان از متون عربی، باال فهم دانشقدرت  افزایشخاطراین تغییر به. نام کارگاه ترجمه بود

فراهم کردن  به زبان عربی و جمه روان از عربی به فارسی، تغییر نگرش منفیبردن توان تر
  . ، روي دادهاي کالسی و برون کالسیدر فعالیتآنان زمینه مناسب براي مشارکت بیشتر 

میزان موفقیت این بخش را در دستیابی به اهداف این گفتار برآن است تا با پژوهشی کاربردي 
ها  پرسشنامه و روش تحلیل داده، پیمایش و ابزار پژوهش،ژوهشروش پ.  بررسی کند،ذکرشده
هاي شهرستان دورود در استان لرستان  دبیرستان، آماري پژوهشۀجامع. تحلیلی است-توصیفی

ج نشان داد که از نظر نتای. اي انجام شدخوشهگیري آن با روش نمونهگیري از نمونه که است
. موفق بوده استیابی به اهداف خود دستارگاه ترجمه در  بخش ک،آموزان و معلمانبیشتر دانش

  .بشودهاي درسی عربی محور در کتابهاي متنتوجه بیشتر به بخشبهتر است رو از این
  

  .هاي عربی دبیرستان، کارگاه ترجمه آموزش زبان عربی، کتاب:واژگان کلیدي

                                                                                                                   
  emottaqi@yahoo.com                           استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس-1
   دانشگاه تربیت مدرس- کارشناس ارشد ادبیات عربی- 2
   دانشگاه تربیت مدرس - کارشناس ارشد ادبیات عربی-3

  22/12/88:تاریخ پذیرش     88/ 30/2:تاریخ دریافت
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114 ي انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی مجله

   مقدمه -1
 یکی از این ؛اندت فراوانی شدههاي درسی عربی، دچار تغییرا سال گذشته کتابدر ده

هاي ترجمه شامل کارگاه. تغییرات اضافه شدن بخشی با عنوان کارگاه ترجمه است
کوشند تاه، میهاي کوناي از اصول و قواعد هستند که از خالل ترجمه متمجموعه

  .آموزان یاددهنداصول و قواعد ترجمه عربی به فارسی را به دانش
هاي خارجی  بویژه در بخش آموزش زبان،وزشی در ایرانهاي آم بسیاري از طرح

 از هاي قبلهاي دانشگاهی و چه در دوره چه در دوره،وبویژه آموزش زبان عربی
 ها باوجود فقدان  و سالشوند  میهاي ارزشیابی اجرا طرحدانشگاه، بدون انجام دادن

هایی  پژوهشنجام دادنرو ضرورت ا  از ایندهند؛الزم، به حیات خود ادامه میکارایی 
براي بررسی زمینه مناسب اجراي هر طرح آموزشی از یک سو و انجام تحقیقات و 

هایی براي بررسی میزان موفقیت طرح آموزشی بعد از اجرایی شدن از سوي پژوهش
  .رسددیگر ضروري به نظر می

وره هاي عربی دکوشد میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه را درکتاباین پژوهش می
کند، بررسی کند و در صورت نیاز دبیرستان بر اساس اهدافی که این بخش دنبال می

  .راهکارهایی را هم ارائه دهد
پژوهش حاضر عالوه بر اینکه از لحاظ نظري از نظریات متخصصان امر آموزش زبان 

هاي ن کتابملی هم بهره هاي الزم را از مؤلفااستفاده کرده، کوشیده است از نظر ع
یکی از نگارندگان . هاي درسی از سوي دیگر، ببردسی از یک سو و معلمان کتابدر

ها در حوزه هاي درسی عربی و یکی دیگر نیز به عنوان معلم، سالخود از مؤلفان کتاب
ن حال تالش شده است در با ای. هاي عربی در دبیرستان تجربه داردتدریس کتاب

ه براساس تحلیالت و تجربیات شخصی ج نتحلیل نتایج رعایت امانت شده، نتای
  . آموزان باشدهاي به دست آمده از معلمان و دانشنگارندگان بلکه براساس تحلیل داده
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   پژوهشپیشینۀ -2
. شود بسیار اندك استتحقیقاتی که به بخش آموزش زبان عربی در ایران مربوط می

ل از دانشگاه بسیار هاي قباین تحقیقات بویژه در بخش آموزش زبان عربی در دوره
در بخش کارگاه ترجمه، براساس اطالعاتی که نگارندگان از تحقیقات . محدود است
است که به بررسی این بخش اند، این پژوهش اولین پژوهشیدست آورده  هانجام شده ب

  .پردازدهاي دبیرستان میدر کتاب
  
   اهداف پژوهش -3
  هدف کلی - 1- 3

  .هاي عربی دبیرستاناه ترجمه در کتاببررسی میزان موفقیت بخش کارگ
  اهداف جزئی - 2- 3

آموزان از متون  درك و فهم دانشیت بخش کارگاه ترجمه در افزیشبررسی میزان موفق
  .عربی

آموزان در ترجمه ترجمه در باال بردن توان دانشبررسی میزان موفقیت بخش کارگاه
  .روان از عربی به فارسی

 قواعد آموزان ازر تغییر نگرش دانشرگاه ترجمه دبررسی میزان موفقیت بخش کا
  .محور بودن زبان عربی به نگرش متن محوري

بررسی میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه در ایجاد یا بهبود نگرش ضروري بودن 
-فراگیري صرف و نحو عربی و سودمند بودن آن در ترجمه و فهم متون نزد دانش

  .آموزان
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هاي ترجمه در فراهم کردن زمینه مناسب براي هبررسی میزان موفقیت کارگا
  .هاي کالسی و بیرون کالسیآموزان در فعالیتبیشتر دانشمشارکت هرچه

  
  گیري پژوهشابزار، جامعه آماري و روش نمونه،  روش-4

ها استفاده شده دست آوردن اطالعات و دیدگاهدر این تحقیق از روش پیمایش براي به
شود  وه هاي معینی از افراد خواسته می است که در آن از گرروش پیمایش روشی. است

ها مجموعه اطالعات تحقیق را  این پاسخ.به تعدادي پرسش مشخص پاسخ دهند
  .تشکیل می دهد 

. است محقق ساخته بوده، پرسشنامۀ ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق
 که در آن از هر پاسخگو ها است بسیار ساختمندي براي گردآوري دادهروشپرسشنامه 

پرسشنامه پرکاربردترین روش . شودمجموعه یکسانی از پرسش ها پرسیده می 
از آنجا که پرسشنامه استاندارد مشابهی .  )87، دواس(  هاي پیمایش است گردآوري داده

 متون تخصصی و مراجعه به نظریات ، نگارندگان با مطالۀبراي این تحقیق یافت نشد
- هاي پرسشنامه را طرح کردهالپردازان این حوزه، سؤبان و نظریهزمتخصصان آموزش 

هاي منفی و مثبت که در مراجعه به نظریات صاحب نظران سعی شد که جنبه. اند
 اند بررسی شده،زبان، مطرح کردهمتخصصین در مورد استفاده از ترجمه در آموزش 

اده از ترجمه در آموزش پس از توضیح و تحلیل، نظریات بهتر انتخاب و اهداف استف
ن هاي راهنماي معلم عربی و مؤلفااباز سوي دیگر با مراجعه به کت. زبان بیان گردد

 با اهداف ،آوري و بعد از تحلیلهاي ترجمه جمعهاي درسی عربی، اهداف کارگاهکتاب
استفاده از ترجمه از نظر متخصصان و صاحبنظران مقایسه و در مجموع میزان موفقیت 

دو . ترجمه در رسیدن به این اهداف با استفاده از پرسشنامه مشخص شدارگاهبخش ک
 ده معلمان داراي پرسشنامۀ. آموزان تهیه گردیددانشپرسشنامه براي دو گروه معلمان و 

ها در چند سواالت پرسشنامه.  سوال است11آموزان داراي سوال و پرسشنامه دانش
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- معلمان به تدریس این بخش اختصاص می زمانی که-1 :حوزه اصلی طرح شده است

 -3آموزان از متون عربی  میزان موفقیت کارگاه ترجمه در باال بردن فهم دانش-2دهند 
آموزان نسبت به خشک میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه در تغییر نگرش منفی دانش

ه و  ترجم میزان درك معلمان از ضرورت کارگاه-4و قواعد محور بودن زبان عربی 
ترجمه در  میزان موفقیت بخش کارگاه-5آموزان میزان بیان این ضرورت براي دانش

  . هاي کالسیآموزان در فعالیتمشارکت دادن بیشتر دانش
نشان دهنده 1 به طوري که عدد ؛در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است

 روش ،هاحلیل دادهروش ت. دهنده ارزش باال بوده است نشان5ارزش خیلی کم و عدد 
  . توصیفی است-تحلیلی 

  
  پرسشنامه) ییپایا( اعتبار-5

آموزان  نفر از دانش50اي مقدماتی و به تعداد  براي بررسی اعتبار پرسشنامه از نمونه
دست آمد که نشان ه  ب762/0استفاده گردید که بر اساس آن میزان آلفاي کرونباخ برابر 

  .ستدهنده اعتبار مناسب پرسشنامه ا
  ی پرسشنامه روای-6

 و متخصصان حوزه آموزش زبان ادانتجهت بررسی روایی نیز از دیدگاه و نظریات اس
 و  از استادان تنپنجطوري که پرسشنامه برایه  ب استفاده شد؛ و حوزه آمارعربی

 مورد استفاده  شد و پس از اعمال نظریات متخصصین با اندکی تغییرمتخصصان ارسال
  .قرار گرفت

  
  گیريعه آماري پژوهش و روش نمونه جام-7

هاي دولتی و غیرانتفاعی شهرستان دورود در استان  دبیرستان،جامعه آماري پژوهش
هاي این شهرستان از یک سو به این دلیل است که در انتخاب دبیرستان. لرستان است

هاي کمکی دیگري هاي درسی کتابآموزان به جز کتابهاي کوچک، دانششهرستان
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رو نتایج به دست آمده از بررسی تاثیرات مثبت و منفی این   از اینر اختیار ندارند؛د
ها در دست آمده از بررسی تاثیرات این کتابه ها از نتایج بها، در این شهرستانکتاب

هاي بزرگ غالبا انآموزان در شهرست دانشتر است؛ زیرا قابل اعتمادهاي بزرگشهرستان
 از سوي دیگر یکی از .هاي کمکی نیز در اختیار دارنداب کت،رسیهاي د کتابعالوه بر

هاي شهرستان دورود مشغول ها به عنوان معلم عربی در دبیرستاننگارندگان خود سال
  .تدریس است و انتخاب این شهرستان سبب سهولت در انجام پژوهش شده است

روش . مدرسه است بیستهاي دولتی و غیر انتفاعی این شهرستان مجموع دبیرستان
چهار دبیرستان پسرانه و چهار . اي بوده استگیري خوشهگیري روش نمونهنمونه

این مدارس عبارتند از دبیرستان فاطمیه، . دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب شدند
. نبوت، شاهد دخترانه، حنانه، والیت فقیه، باقر العلوم، شاهد پسرانه و نمونه خوارزمی

آموزان آن دبیرستان به تعداد کل دانش آموزان تان به تناسب تعداد دانشدر هر دبیرس
آموز دختر و پسر از  دانش287در مجموع . گیري انجام شد دبیرستان، نمونههشت
در دو سطح سال دوم و سوم ) تجربی، ریاضی، ادبیات و علوم انسانی(هاي نظريرشته

اي عربی سال اول دبیرستان و دوره هکتاب. دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند
 19 و دانش287ها بین پرسشنامه. پیش دانشگاهی فاقد بخش کارگاه ترجمه هستند

  .کردند پخش شدمدرسه تدریس میهشت  معلم عربی که در این 
  
   ادبیات نظري پژوهش-8
  هاي خارجیاهمیت ترجمه در آموزش زبان - 1- 8

- ي را تجربه کردههاي آموزشی بسیارر روشهاي اخیهاي خارجی در قرنآموزش زبان

-the grammer( ترجمه -ها روش دستورترین این روشسنتی از اولین و. است

translation metod(  صیل زبان خارجی یادگرفتن یک در این روش هدف از تح. است
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در این روش . )23روله،(منظور خواندن و فهمیدن متون آن زبان خارجی است بهزبان
 چگونه بیاموزد کهبایست  بلکه می،نبود که شاگرد کاربرد زبان بیگانه را فراگیردالزم 

  .)38چستن، (  ترجمه کند خودآثار مولفان بزرگ را به زبان مادري
هاي جدیدتري همچون روش مستقیم  ترجمه بعدها با ظهور روش- روش دستور

)The direct method(زبانی - و روش سمعی )Audio-lingual( دور از ها به الس
بیشتر بر نقش ارتباطی زبان هاي جدید روش.)54ژیوار،(  آموزش زبان ماندهاي عرصه
یافتن زبان آموز به توان ها معتقد بودند که دستطرفداران این روش. کردند میتاکید

  . )71خرما، (  ارتباطی، با استفاده از زبان مادري و ترجمه در تناقض است
که به استفاده از زبان مادري و ترجمه در آموزش و فراگیري زبان، از جمله اشکاالتی 

 بی توجهی به دو مهارت شنیداري و -1: توان به این موارد اشاره کرداند میگرفته
 ،  استفاده بیش از حد از زبان مادري-3 بی توجهی به تلفظ درست کلمات -2گفتار

  - 4 )34: المطیري،(گیردآموز مینطوري که فرصت استفاده از زبان مقصد را از زبا هب
 امري که سبب خستگی ؛هاي بلندي قرار دارندفهرستیادگیري کلمات بسیاري که در 

 معلم محور بودن آموزش، به عبارت -alsubahi, 35 (5(شودمیآموزنشاطی زبان بیو 
تنها معلم داراي توانایی، دانش و معلومات زبانی در محیط آموزشی محسوب «دیگر 

همچنین به علت .... آموزان را بر عهده داردشود که وظیفه انتقال دانش به زبانمی
آموزان اغلب مد ها و ابتکارات فردي زبانمحوریت معلم در کالس، سالیق، خالقیت

  .)112حقانی، (»گیردنظر قرار نمی
در آموزش زبان خارجی با تمام اشکاالتی که بر استفاده از زبان مادري و ترجمه 

نظران به بررسی دوباره نقش ترجمه در آموزش  امروزه بسیاري از صاحبوارد است،
هاي متعددي درزمینه نقش ترجمه مقاالت و کتاب. اندزبان و تاثیرات مثبت آن پرداخته

از جمله این . هاي اخیر نگاشته شده استدر آموزش و یادگیري زبان دوم در سال
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از » هانقش ترجمه در آموزش زبان« »لیم اللغاتدور الترجمه فی تع«  کتاب،هاکتاب
. خانم الیزابت الفو فرانسوي است که توسط آقاي حمید عواضی به عربی ترجمه شد

 نقش مثبت ترجمه را در ،اي تحقیقات پرسشنامه دادننویسنده در این کتاب با انجام
  .کندآموزش زبان خارجی بیان می

را در مواردي که هدف از یادگیري زبان،  استفاده از ترجمه ،بعضی از متخصصان
گروهی نیز معتقدند که استفاده از . )40کحیله، ( کنندفقط فهم متون است، توصیه می

ترجمه در جاهایی که هدف یادگیري زبان ارتباط با اهل آن زبان ،گفتار، شنیدار و 
استفاده از  با اهداف فراگیري زبان خارجی تناسب ندارد ولی به هرحال ،نوشتدار باشد

 معتقدند که فراگیران این گروه. هاي مثبتی نیز هستدري داراي جنبهترجمه و زبان ما
 چرا ؛آورندکارگیري زبان مادریشان در امر یادگیري روي میه به ناچار به بزبان دوم، 

این . )bouto,32( »کنندکه گفتارهاي زبان دوم به جز از خالل زبان اول معنا پیدا نمی
  زبانهاي مشترك بینچنین استفاده از ترجمه را براي نشان دادن ویژگیگروه هم

  .)45کحیله، ( دانندثر میخارجی و بین زبان مادري مؤ
( وسیله براي فهم بهتر متون.  هدفدر واقع ترجمه در آموزش زبان، وسیله است نه

ترجمه . باشداي  هدف باشد که از نوع ترجمه حرفهتواندترجمه زمانی می. )22الشیاب، 
منظور از ترجمه . اندو ترجمه آموزشی تقسیم کرده) ايحرفه(را به دو نوع ترجمه عام

رود ولی هدف از کار میه اي است که براي اهدافی همچون اهداف شغلی بعام ترجمه
آموزان ترجمه آموزشی مربوط به دانش. ترجمه آموزشی اهدف آموزشی محض است

نیز بین ترجمه آموزشی و ) ladmiral(الدمیرال . )Lederer,29-30(. در مدارس است
 قائل است و معتقد است که ترجمه آموزشی تنها یک وسیله تفاوتاي ترجمه   حرفه

لکه وسیله در ترجمه آموزشی ترجمه هدف نیست ب. )3طنجو،( براي فهم بهتر زبان است
بانی، ارزش گذاري، هاي ز فراگیري زبان، باال بردن آگاهیهدف این نوع ترجمۀ. است

-ها و عبارات و ترکیبت و جا انداختن آگاهییثبتاطمینان یافتن از فراگیري درست، 

خانم . )17النحاسی الحمصی، ( آموزان استهاي قبلی و مطمئن شدن از درك و فهم دانش
 فرانسه هم معتقد است که ترجمه )caen ( استاد دانشگاه کان)christine(چرییستین
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آموزان گذاري دانشسیله آموزشی مناسب است که مدرس را در ارزشآموزشی یک و
آموزان با قواعد دستوري زبان  ترجمه سبب تعامل بهتر دانش).2طجو، (کندکمک می

حقانی، (شودزبانی آنان میژگان جدید و در نتیجه افزایش  دانش خارجی، یادگیري وا
آموز نش زبانی و فهم بیشتر زبانهمچنین ترجمه تنها براي باال بردن دا.  )109-108

ترجمه یک جمله یا یک . شودنیست بلکه سبب باال رفتن اعتماد به نفس فراگیر نیز می
  ).4مبارك،(  وجود آورده تواند احساس موفقیت را در فراگیر بتاه میمتن کو

از آنجا که هدف از آموزش زبان عربی را در دوره دبیرستان باالبردن درك و فهم 
-توان گفت که استفاده از ترجمه میاند، میآموزان از قرآن و متون معرفی کردهدانش

  .تواند سودمند باشد
  

   ترجمه  اهداف کارگاه-8-2
  :توان براساسترجمه را میاهداف کارگاه

 اهدافی که -2کند  اهدافی که استفاده از ترجمه در آموزش زبان دنبال می-1
هاي عربی   اهدافی که مؤلفان کتاب-3اند ردهمتخصصان از ترجمه آموزشی ذکر ک

این هاي خود با نگارندگانهاي راهنماي معلم  و یا در مصاحبهدبیرستان در کتاب
  :اند، به موارد زیر تقسیم کردپژوهش، ذکر کرده

آموزان درفهم متون عربی بصورت عام و فهم قرآن ومتون باال بردن قدرت دانش-1
آموزان در ترجمه روان از عربی به باال بردن قدرت دانش -2دینی به صورت خاص  

نگرش خشک و قواعدمحور (آموزان نسبت به زبان عربی تغییر نگرش دانش-3فارسی 
بودن زبان عربی به نگرش متن محوري در این زبان، نگرش سودمند نبودن فراگیري 

 براي قواعد صرف و نحوي به نگرش ضرورت و اهمیت فراگیري صرف و نحو عربی
 مناسب براي مشارکت دادن هرچه  فراهم کردن زمینه-4) درك، فهم و ترجمه متون

  .هاي کالسی و بیرون کالسیآموزان در فعالیتبیشتر دانش
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هاي ترجمه در رسیدن به این اهداف را کوشد میزان موفقیت کارگاهاین جستار می
هاي یت و ضرورت کارگاهمیزان اهم: همچنین از آنجا که مواردي همچون. بررسی کند

هاي ترجمه در کسب آموزان، میزان موفقیت کارگاهترجمه از دیدگاه معلمان و دانش
آموزان، در تحقق این موفقیت در اهداف ذکر شده موثر هستند، این موارد استقبال دانش

  .گنجاندرا نیز در بررسی خود می
 

  ها تحلیل و توصیف داده-9
   معلمان توصیف جامعه آمار-9-1-1

 8بود که در )  معلم مرد9 معلم زن و 10( معلم 19جامعه آماري معلمان شامل 
  .کردنددبیرستان انتخاب شده تدریس می

  
   توصیف جامعه دانش آموزان-9-1-2

-دانش )26481/52 (150آموز که به عنوان نمونه انتخاب شدند  دانش287 از مجموع 

 150از مجموع .  دختر وجود داشته استآموزدانش )73519/47 (137آموز دختر و 
آموز سال دانش /)48 (72آموز سال دوم دبیرستان و دانش/)52( 78آموز دختر، دانش

 نفر رشته ریاضی، 19آموز دختر سال دوم، نفر دانش78از تعداد . اندسوم دبیرستان بوده
- دانش72جموع از م.  نفر رشته ادبیات و علوم انسانی بودند34 نفر رشته تجربی و 25

ه  نفر رشت28 نفر رشته تجربی و 24 نفر رشته ریاضی، 20آموز دختر سال سوم نیز 
نفر سال دوم دبیرستان ) 3649/50 (69آموز پسر نیز دانش137از مجموع . انسانی بودند

آموز پسر سال دوم،  دانش69از مجموع . نفر سال سوم دبیرستان هستند) 635/49(68و 
 68 نفر رشته علوم انسانی، و از مجموع 25 نفر رشته تجربی و 23ی، نفر رشته ریاض21
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 نفر 24 نفر رشته تجربی و 25آموز رشته ریاضی،  دانش19آموز پسر سال سوم، دانش
  .رشته انسانی بودند

  آموزان دختر و پسر در سه رشته ریاضی، تجربی و انسانیتوزیع جامعه آماري در میان دانش : 1جدول شماره 

  
  هاي مربوط به معلمان تحلیل و توصیف داده-9-2

به طور متوسط از هر سه جلسه تدریس چه زمانی را به تدریس کارگاه ترجمه اختصاص  : 1سؤال 
  دهید؟می

 میزان وقتی را که معلمان به تدریس کارگاه ،دهدمی هاي این سوال نشانتحلیل داده
دهند، به ترتیب عبارت س به طور متوسط اختصاص میترجمه درهر سه جلسه تدری

 از معلمان 6/31 دقیقه، 15 از معلمان 3/26 دقیقه، 15 از معلمان کمتر از 3/26: است از
 . دقیقه45 از معلمان 8/15 دقیقه و 30

-هاي دبیرستان تا چه اندازه ضروري به نظر میاز نظر شما بخش کارگاه ترجمه در کتاب: 2سوال

  رسد؟

 از معلمان در سطح باالیی بر 7/73دهد که ال نشان میهاي تجربی این سؤهداد
 نیز در سطح متوسط به ضرورت وجود 1/21. کنند ترجمه تاکید میضرورت کارگاه

 نیز در سطح پایین به این ضرورت قائل 3/5هاي ترجمه معتقدند، در حالی که کارگاه
   .هستند

پایین ترین سطح در مورد ضرورت و اهمیت   میان باالترین سطح و 6/52 اختالف 
دهد که نسبت زیادي از معلمان به  میبخش کارگاه ترجمه از دیدگاه معلمان، نشان

  دانش آموزان پسر)73519/47 (137                           دانش آموزان دختر) 26481/52 (150                 
   نفر سال دوم69   نفر سال سوم68  نفر سال دوم78  نفر سال سوم72

  ریاضی  تجربی  انسانی  ریاضی  تجربی  انسانی  ریاضی  تجربی  انسانی  ریاضی  تجربی  انسانی
28  24  20  34  25  19  24  25  19  25  23  21  
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هاي عربی، هاي دیگر کتابخوبی به ضرورت و اهمیت کارگاه ترجمه در بین بخش
  .واقفند
-ي باال بردن مهارتهاي ضمن خدمتی را براآیا اداره آموزش و پرورش شهرستان کالس :3سوال 

  هاي معلمان اختصاص داده است؟

ها  از معلمان از تشکیل این کالس6/15دهد که هاي تجربی این سوال نشان میداده
 از معلمان هم بیان کردند که آموزش و پرورش کالسی را 9/57خبري کردند، اعالم بی

 که اختصاص داده  از معلمان هم بیان کردند5/10در این زمینه اختصاص نداده است، 
- ها شرکت نکردهبنابرین هیچ کدام از معلمان در این کالس. انداست ولی شرکت نکرده

  .اند
هاي هاي راهنماي معلم، ضرورت کارگاههاي درسی تا چه اندازه در کتابمؤلفان کتاب: 4سوال 

  اند؟ترجمه را بیان کرده

 از معلمان معتقدند که 3/26دهد که ال نشان میه دست آمده از این سؤهاي بداده
هاي راهنماي معلم بیان هاي ترجمه در سطح باالیی در کتابضرورت و اهمیت کارگاه

 از معلمان هم معتقدند که این ضرورت در سطح متوسطی به آن 4/47شده است، 
 از معلمان هم معتقدند که بیان اهمیت و 1/21پرداخته شده است، در حالی که 

  .رجمه در سطح پایینی بوده استهاي تضرورت کارگاه
 و پایین ترین 3/26 بین باالترین سطح 2/5، اختالف 4هاي سوال درتحلیل داده

هاي درسی تقریبا نشان از این دارد که از نظر بیشتر معلمان، مؤلفان کتاب، 1/21سطح
  . اندهاي ترجمه را براي معلمان بیان کردهضرورت و اهمیت کارگاه

  اند؟هاي ترجمه تا چه اندازه موفق بودهاالت زیر کارگاهه سؤبا توجه ب: 5سوال
  اند؟آموزان برخوردار بودههاي ترجمه تاچه حد از استقبال دانشکارگاه :أ
آموزان را از قرآن و متون دینی اند درك و فهم دانشهاي ترجمه تا چه اندازه توانستهکارگاه :ب

  افزایش دهند؟
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غیر (آموزان را از دیگرمتون عربیاند درك و فهم دانشندازه توانستههاي ترجمه تاچه اکارگاه:ج
  افزایش دهند؟) دینی
آموزان را در ترجمه روان از عربی به اند توان دانشهاي ترجمه تا چه اندازه توانستهکارگاه :د

  فارسی، تقویت کنند؟
 فراگیري قواعد صرفی و اند نگرش ضرورت و اهمیتهاي ترجمه تا چه اندازه توانستهکارگاه :-ه

آموزان بوجود بیاورند و یا تقویت نحوي زبان عربی را براي درك، فهم و ترجمه متون، در دانش
  کنند ؟

اند نگرش خشک و قواعد محور بودن زبان عربی  را به هاي ترجمه تا چه حد توانستهکارگاه: و
  آموزان تغییر دهند؟نگرش متن محوري در نزد دانش

  
 هاي ترجمه از دیدگاه معلمانفراوانی نسبی سنجه هاي مربوط به میزان موفقیت کارگاه:   2جدول شمار

    کل  پایین  متوسط  باال
  درصد  فراوانی   درصد  فراوانی  درصد  فراوانی   درصد   فراوانی  معرف ها

 استقبال دانش آموزان -1
  از کارگاه هاي ترجمه

13  4/68  3  8/15  3  8/15  19  100  

درك و فهم  باال بردن -2
آموزان از قرآن و دانش

  دیگر متون دینی

10  6/52  5  3/26  4  1/21  19  100  

 باال بردن فهم و درك -3
آموزان از دیگر دانش
  )غیر دینی(متون

13  4/68  6  6/31  0  0  19  100  

- باال بردن توان دانش-4

آموزان در ترجمه روان از 
  .عربی به فارسی

12  2/63  4  1/21  3  8/15  19  100  

 ایجاد و یا بهبود -5
نگرش ضرورت واهمیت 
فراگیري قواعد صرفی و 
نحوي زبان عربی براي 

  .ترجمه و فهم متون

14  7/73  3  
  

8/15  2  5/10  19  100  

 تغییر نگرش خشک و -6
قواعد محور بودن زبان 
عربی به نگرش متن 

  محوري

14  7/73  4  1/21  1  3/5  19  100  
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 61/66دهد   نشان می5الهاي شش گفتار سؤده از مجموع دادهدست آمه ج بتحلیل نتای
اند در سطح باالیی موفقیت کسب هاي ترجمه توانستهاز معلمان معتقدند که کارگاه

-گاهر در سطح پایین معتقدند که کا41/11 از معلمان در سطح متوسط و 95/21. کنند

  .اندهاي ترجمه موفق بوده
هاي سطح نشان از آن دارد که کارگاه میان باالترین سطح و پایین ترین 2/55اختالف 

  .اندترجمه از دیدگاه  اکثریت معلمان در دستیابی به اهداف خود موفق بوده
 هاي ترجمه از نظر معلمانمیزان موفقیت کارگاه نسبی فراوانی توزیع:  3جدول شماره

  

  هاي مربوط به دانش آموزان تحلیل و توصیف داده- 3- 9
معلمان شما از هر سه جلسه تدریس، به طور متوسط چند دقیقه را به تدریس کارگاه  :1سوال

  دهند؟ترجمه اختصاص می

آموزان معتقدند که  از دانش5/26دهد  میال نشانه دست آمده از این سؤهاي بداده
. اندهاي ترجمه پرداخته دقیقه از هر سه جلسه به تدریس کارگاه15معلمانشان کمتر از 

 از آنها 1/11 دقیقه، 30آموزان آن را   از دانش9/28دقیقه، 15 هم این این زمان را 3/29
  .دانند دقیقه می45 از آنها بیشتر از 8/3 دقیقه و 45
  مند هستید؟هاي زیر عالقهشما تا چه اندازه به هرکدام از بخش:2ل سوا

  .بخش متن هر درس: أ

  .بخش قواعد هر درس: ب

                                           . ترجمه هردرسبخش کارگاه :ج

  کل

  )درصد(

  پایین

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  41/11 95/21 61/66 

مه در هاي ترجمیزان موفقیت کارگاه
  دستیابی به اهداف خود از نظر معلمان
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نمودار شماره 1: میزان عالقه دانش آموزان به هرکدام از بخش هاي درس   
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آموزان به بخش متن هر  از دانش7/54دهد میآمده از گفتار اول نشاندسته هاي بداده
 از 8/9آموزان در سطح متوسط و  از دانش5/35. مند هستندس در سطح باالیی عالقهدر

  .گرایش دارندآموزان در سطح پایینی به این بخشدانش
ترین سطح را بین باالترین سطح و پایین 9/44ال اختالف هاي این سؤتحلیل داه

زان به بخش متن هر آمودهد بیشتر دانشاین اختالف به خوبی نشان می. می دهدنشان
  .درس عالقه قابل توجهی دارند

آموزان به بخش قواعد هر درس در سطح باالیی  از دانش7/24در گفتار دوم، 
 در سطح پایینی به این 8/32آموزان در سطح متوسط و  از دانش5/42مندند، عالقه

  .مندندبخش عالقه
عالقگی بیشتر دهنده بی میان باالترین سطح و پایین ترین سطح نشان1/8اختالف 

  .آموزان مورد نظر به بخش قواعد هر درس استدانش
 در 9/19 در سطح متوسط، 9/36آموزان در سطح باال،  از دانش2/43در گفتار سوم 

  .سطح پایین به بخش کارگاه ترجمه در هر درس عالقه دارند
اً باالي  نسبت از عالقه ترین سطح، حالیترین سطح و پایین میان باال3/23اختالف 

  .  بخش کارگاه ترجمه در هر درس است بهآموزاندانش
با توجه به سؤاالت زیر معلمان شما تا چه اندازه در توجیه ضرورت و اهمیت بخش  :3سوال
  اند؟هاي ترجمه براي شما  کوشیدهکارگاه

ون عربی افزایش هاي ترجمه فهم شما را از متمعلمان شما تا چه اندازه این نکته را که کارگاه: أ
  اند؟دهند، براي شما بیان کردهمی
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هاي ترجمه اصول و قواعد ترجمه روان از معلمان شما تا چه اندازه این نکته را که کارگاه:: ب
  اند؟دهند، براي شما بیان کردهعربی به فارسی را به شما آموزش می

-هاي ترجمه براي دانشداف و فواید کارگاههاي مربوط به میزان بیان اهفراوانی نسبی سنجه:  4جدول شماره

  .آموزان از سوي معلمان
   کل پایین متوسط باال

 درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد  فراوانی معرف ها

میزان بیان این نکته که  -1
-کارگاه ترجمه فهم دانش

آموزان را از متون عربی 
 .دهدافزایش می

179 4/62 65 6/22 43 0/15 287 100 

 میزان بیان این نکته که -2
کارگاه ترجمه اصول و 
قواعد ترجمه روان از 
عربی به فارسی را به 

 .دهدآموزان یاد میدانش

145 5/50 89 0/31 53 5/18 287 100 

- از دانش45/56دهد  نشان می3ال ه دست آمده از دو گفتار سؤهاي بنتیجه تحلیل داده

 از آنها هم در 75/16آموزان در سطح متوسط و  از دانش8/26آموزان در سطح باال، 
هاي ترجمه را براي آنان بیان سطح پایین معتقدند معلمانشان ضرورت و اهمیت کارگاه

ترین سطح نشان از آن دارد که از  میان باالترین سطح و پایین7/39اختالف . اندکرده
هاي ترجمه را ضرورت کارگاهآموزان معلمان به خوبی اهمیت و نظر  اکثریت دانش
   .اندبراي آنان بیان کرده

آموزان از هاي ترجمه براي دانشمیزان بیان اهمیت و ضرورت کارگاه نسبی فراوانی توزیع:  5جدول شماره
 سوي معلمان

هاي ترجمه تا چه اندازه درك و فهم شما را از متون عربی االت زیر کارگاهبا توجه به سؤ :4ال سؤ
  افزوده اند؟

  اید؟ هاي ترجمه فراگرفتهشما تا چه اندازه لغات و اصطالحات جدیدي را در کارگاه :أ

  کل
  )درصد(

  پایین
 )درصد(

  متوسط
 )درصد(

  باال
 )درصد(

100  75/16 8/26 45/56 

- میزان بیان اهمیت و ضرورت کارگاه

آموزان از سوي نشهاي ترجمه براي دا
  معلمان
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  اند؟اندازه در باال بردن فهم شما از قرآن موثر بودههاي ترجمه تا چه کارگاه :ب
-هاي ترجمه در باال بردن فهم دانشهاي مربوط به میزان موفقیت کارگاه  فراوانی نسبی سنجه:6جدول شماره

  .آموزان از متون عربی و ترجمه روان از عربی به فارسی
   کل پایین متوسط باال

 درصد فراوانی  درصد فراوانی ددرص فراوانی  درصد  فراوانی معرف ها

میزان فراگرفتن لغات و  -1
اصطالحات جدید در 

 .هاي ترجمهکارگاه

151 6/52 110 3/38 26 1/9 287 100 

 میزان موثر بودن -2
هاي ترجمه در باال کارگاه

آموزان از بردن فهم دانش
 قرآن

142 5/49 114 7/39 31 8/10 287 100 

هاي ترجمه در ال، میزان موفقیت کارگاه دو گفتار این سؤمجموع نتایج بدست آمده از
. دهدآموزان را نشان میآموزان از متون عربی از نظردانشباال بردن فهم و درك دانش

هاي ترجمه را درسطح باالیی در باال بردن درك و آموزان کارگاه از دانش05/51
 نیز در 0/39.دانند میوثر عربی به فارسی مفهمشان از متون عربی و قدرت ترجمه از

 میان 1/41اختالف. دانند نیز این امر را در سطح پایین می95/10سطح متوسط و 
 در باالبردن درك و هاي ترجمه را، موفقیت کارگاهترین سطحباالترین سطح و پایین

  .دهدآموزان نشان میآموزان از متون عربی، از نظر دانشفهم دانش

آموزان از هاي ترجمه در باالبردن درك و فهم دانشمیزان موفقیت کارگاه نسبی راوانیف توزیع  :7جدول شماره
 .متون عربی 

  کل
  )درصد(

  پایین
 )درصد(

  متوسط
 )درصد(

  باال
 )درصد(

100  95/10 0/39 50/51 

هاي ترجمه در  میزان موفقیت کارگاه
آموزان از باالبردن درك و فهم دانش

  متون عربی 
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هاي ترجمه تا چه اندازه در باال بردن توان شما در ترجمه روان از عربی به فارسی کارگاه: 5سوال 
  اند؟موفق بوده

آموزان در سطح باال  از دانش6/45دهد که ال نشان میهاي تجربی این سؤدهدا
هاي ترجمه در باال بردن قدرت آنها در ترجمه از عربی به فارسی معتقدند که کارگاه

  . در سطح پایین معتقد به این امر هستند5/10 در سطح متوسط و 9/43. اندموفق بوده
آموزان، از نظر بیشتر دانش دهدمی  نشان میان سطح باال و سطح پایین1/35اختالف 

 کارگاه ترجمه در باال بردن قدرتشان  در ترجمه روان از عربی به فارسی موفق بوده
            .      است
هاي ترجمه را در تغییر نگرش خود نسبت االت زیر میزان موفقیت کارگاهؤبا توجه به س :6السؤ

  به  زبان عربی بیان کنید؟
اند نگرش شما را نسبت به اینکه زبان عربی زبانی خشک هاي ترجمه تا چه اندازه توانستهکارگاه: أ

  و قواعد محور است به نگرش متن محوري، تغییر دهند؟
اند نگرش ضرورت و اهمیت یادگیري صرف و نحو اندازه توانستههاي ترجمه تا چه کارگاه :ب

  عربی براي درك، فهم و ترجمه متون، را در شما ایجاد کنند و یا باال ببرند؟

-هاي ترجمه در تغییر نگرش دانشهاي مربوط به میزان موفقیت کارگاهفراوانی نسبی سنجه:  8جدول شماره

  .آموزان نسبت به زبان عربی
   کل پایین متوسط باال

 درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد  فراوانی معرف ها

 نگرش خشک و -1
قواعد محوري به متن 

 محوري

139 4/48 98 1/34 50 4/17 287 100 

ضرورت فراگیري  -2
صرف و نحو عربی براي 
فهم متون عربی و ترجمه 

  این متون

135 0/47 108 6/37 44 3/15 287 100 

هاي ترجمه را در تغییر نگرش ال، میزان موفقیت کارگاهجموع نتایج گفتارهاي این سؤم
هاي بدست آمده از این دوسوال داده. دهدآموزان نسبت به زبان عربی،  نشان میدانش
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آموزان در سطح  از دانش85/35آموزان در سطح باال،  از دانش7/44دهد نشان می
هاي ترجمه در تغییر  پایین، معتقدند که کارگاه از آنها در سطح35/16متوسط و 

 میان سطح باال و سطح 35/28اختالف . اندنگرششان نسبت به زبان عربی موثر بوده
هاي ترجمه در تغییر آموزان کارگاهدهنده این است که از نظر اکثریت دانشپایین نشان

  .اندنگرششان نسبت به زبان عربی موفق بوده
آموزان نسبت به هاي ترجمه در تغییر نگرش دانشمیزان موفقیت کارگاه نسبی فراوانی زیعتو:  9جدول شماره

 .زبان عربی

  
هاي ترجمه ه سؤاالت زیر معلمان شما تا چه اندازه شما را در انجام کارگاهبا توجه ب :7السؤ

  دهند؟مشارکت می
  دهند؟هاي کالسی شرکت میترجمه شما را در بحثمعلمان شما تا چه اندازه در تدریس کارگاه: أ
  کنند؟هاي ترجمه در خانه تشویق میمعلمان تا چه اندازه شما را به مطالعه کارگاه :ب

آموزان از سوي معلمان، در انجام هاي مربوط به میزان شرکت دادن دانشفراوانی نسبی سنجه:  10ل شمارهجدو
  .هاي ترجمهکارگاه

   کل پایین متوسط باال
 درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد  فراوانی معرف ها

-شرکت دادن دانش -1

آموزان از سوي معلمان، 
در کالسیهايدر بحث

 تدریس کارگاه ترجمه

133 3/46 95 1/33 59 6/20 287 100 

آموزان  تشویق دانش-2
از سوي معلمان براي 

هاي ترجمه مطالعه کارگاه
 در خانه

81 2/28 107 3/37 96 4/33 287 100 

  کل
  )درصد(

  پایین
 )درصد(

  متوسط
 )درصد(

  باال
 )درصد(

100  35/16 85/35 7/44 

هاي ترجمه در میزان موفقیت کارگاه
آموزان نسبت به زبان تغییر نگرش دانش

  .عربی
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- از دانش7/35دهد که ال، نشان میدر مجموع نتایج به دست آمده از دو گفتار این سؤ

هاي ترجمه ه معلمانشان در سطح  باالیی آنها را در انجام کارگاهآموزان معتقدند ک

 از آنها هم در سطح پایین به 0/27 از آنها در سطح متوسط و 3/35. اندمشارکت داده

دهد، ترین سطح نشان می میان باالترین سطح و پایین7/8اختالف . این امر معتقد هستند

  .دهندهاي ترجمه مشارکت میارگاهآموزان را در انجام کمعلمان تقریبادانش

 هاي ترجمهآموزان در انجام کارگاهمیزان مشارکت دادن دانش نسبی فراوانی توزیع  :11جدول شماره

، میزان موفقیت 4،5،6،7هاي الهاي سؤه دست آمده از تحلیل دادهج بر مجموع نتاید

. دهدآموزان را نشان میهاي ترجمه در دستیابی به اهداف خود از نظر دانشکارگاه

 از 51/35آموزان در سطح باال،  از دانش26/44دهد که تحلیل کلی این نتائج نشان می

 آنها در سطح پایین معتقد بودندکه بخش کارگاه ترجمه  از9/31آنها در سطح متوسط و 

ترین سطح  میان باالترین سطح و پایین39/12اختالف . در اهداف خود موفق بوده است

  .آموزان داردنشان از موفقیت بخش کارگاه ترجمه از نظر بیشتردانش

 آموزانظر دانشهاي ترجمه از نمیزان موفقیت کارگاه نسبی فراوانی توزیع:  12جدول شماره

  کل

  )درصد(

  پایین

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  27 3/35 7/35 

آموزان از میزان مشارکت دادن دانش

  .هاي ترجمهسوي معلمان در کارگاه

  کل

  )درصد(

  پایین

 )درصد(

  متوسط

 )درصد(

  باال

 )درصد(

100  9/31 3/35 7/35 

هاي ترجمه در میزان موفقیت کارگاه

-دستیابی به اهداف خود از نظر دانش

  اموزان
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-هاي بدست آمده از معلمان و دانشج توصیف و تحلیل دادهبررسی نتای -10

  آموزان
هاي  معلمان هماهنگ با نتیجه داده1ال ست آمده از سؤه دهاي بنتیجه تحلیل داده

 نا از آن6/52هاي معلمان براساس داده. آموزان استدانش1ه دست آمده از سؤال ب
آموزان  از دانش8/55. دهندترجمه اختصاص میدقیقه به تدریس بخش کارگاه30زیر

براساس  .دهنددقیقه به این بخش اختصاص می30هم ذکر کردند که معلمانشان زیر 
اند، هاي درسی عربی دبیرستان انجام داده کتابهایی که نگارندگان با مؤلفانمصاحبه

جلسه   ترجمه در هر سهمیزان زمان مناسب و متوسط براي تدریس بخش کارگاه
  . دقیقه برآورد شده است30تدریس که متوسط زمان تدریس یک درس است، حدود 

 در مقابل نیم کمتري .کنندمعلمان این زمان را رعایت نمی براین اساس بیش از نیمی از
از معلمان ذکر کردند که ) 7/73(همچنین نسبت باالیی.  به این زمان پایبند هستنداناز آن

در عین حال . )معلمان2ال سؤ( انداهمیت و ضرورت بخش کارگاه ترجمه را درك کرده
اي ضمن خدمت آموزش و پرورش ه در کالسناآنمعلمان ذکر کردند که هیچ کدام از 

 شرکت را  برگزار سبت باالیی از معلمان علت عدم ن. )معلمان3ال سؤ( اندنکردهشرکت
 درسی هايبابیشتر معلمان ذکر کردند که مؤلفان کت. ها بیان کردندنشدن این کالس
شریح هاي ترجمه را تهاي راهنماي معلم ضرورت و اهمیت کارگاهعربی، در کتاب

توان نتیجه گرفت که از یک طرف تاکید نسبت باالي ج میاز مجموع این نتای. اندکرده
 از اهمیت این بخش نا نشان از درك آنهاي ترجمهمعلمان بر ضرورت و اهمیت کارگاه

 فقط زمان مناسبی را براي تدیس این بخش نا از آناز سوي دیگر نسبت پایینی. دارد
هاي ضمن خدمت از سوي زار نشدن کالسرسد برگبه نظر می. دهنداختصاص می

 از یک سو و تشریح نکردن زمان مناسب براي  شهرستان،آموزش و پرورشاداره 
هاي در کتاب، تدریس این بخش عالوه بر تشریح ضرورت و اهمیت این بخش
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اطالعی معلمان از زمان مناسب توان از عوامل بیراهنماي معلم از سوي دیگر، را می
  .ن بخش دانستبراي تدریس ای
به ترتیب به دو آموزان نشان داد که دانشآموزان  دانش2ال سؤهاي تحلیل یافته

آموزان بیشتر دانش. ترجمه در هر درس عالقه دارندبخش متن هر درس و بخش کارگاه
این امر بر ضرورت توجه به . اي نشان ندادندهم به بخش قواعد هر درس عالقه

  . کندآموزان تاکید میحور مورد عالقه دانشمحوریت متن به عنوان یک م
هاي ترجمه را از نظر  معلمان، موفقیت کارگاه5اله دست آمده از تحلیل سؤج بنتای

آموزان از متون عربی،  باالبردن فهم دانش همچونموارديدر نسبت باالیی از معلمان 
 بت به زبان عربی نسناتغییر نگرش آنقدرت ترجمه روان از عربی به فارسی، باال بردن 
  .دهدنشان می

آموزان هم این موفقیت را در ابعاد دانش 4،5،6،7هاي ال نتایج بدست آمده از سؤ
هاي ترجمه را در کارگاه 4ال آموزان در سؤنسبت بیشتر دانش. کندگوناگون آن تایید می

بیشتر  نیز نسبت 5ال در سؤ. اندداستهباال بردن فهم و درکشان از متون عربی موفق 
موفقیت بخش کارگاه ترجمه در باال بردن توانشان در ترجمه آموزان معتقد به دانش

آموزان معتقدند که نسبت باالي دانش 6ال در سؤ. روان از عربی به فارسی هستند
ال نیز این سؤ .اندهاي ترجمه در تغییر نگرششان نسبت به زبان عربی موفق بودهکارگاه
آموزان به متن بیشتر از قواعد عالقه که نشان داد دانشآموزان دانش 2ال  سؤ باهمانند

یکی از مسائلی که . کنددهند، بر ضرورت توجه به محوریت متن تاکید مینشان می
عالقگی فراگیران به آموزش زبان عربی در ایران را با مشکالت زیادي روبروکرده و بی

 این زبان در مدارس و این زبان را سبب شده است، قواعد محور بودن آموزش
هاي هایی بسیاري در حوزه آموزش زباناین درحالی است که پژوهش. ها استدانشگاه

آموزان و تغییر خارجی، توجه به محوریت متن را از عوامل مهم ایجاد انگیزه در زبان
، متخصصان امر آموزش زبان. اندنگرش منفی آنها نسبت به زبان مقصد معرفی کرده
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هاي مفید در ي از روشمحوریت متن را حتی در تدریس قواعد صرفی و نحوتوجه به 
  ).136: 1986الرکابی، (دانندمی آموزش زبان

-آموزان معتقدند که معلمانشان در انجام کارگاهنسبت بیشتر دانش هم 7ال  سؤ در

  .اندهاي ترجمه آنها را شرکت داده
جمه را از نظر بیشتر معلمان و تردست آمده اگرچه موفقیت بخش کارگاهه ج بنتای
آموزان که نسبت تأیید دست آمده از دانشه ج بدهد، ولی نتایمی آموزان نشاندانش

بیشتر است، ) 9/31(ناز نسبت مخالفا) 8/3(نها چند واحددر آن، ت) 7/35(کنندگان
آموزش و پرورش و سازمان اداره ضرورت توجه بیشتري را، از سوي مراکزي همچون 

کارگاه ترجمه، هاي درسی براي توجیه و تبیین ضرورت و اهمیت بخشتابتألیف ک
  .طلبدهاي تدریس آن و ساعات مناسب براي تدریس این بخش، میروش
  
  ج نتای-11
  :دست آمده از این پژوهش نشان داد که ج بهنتای
 دقیقه به تدریس بخش 30کمتر از جامعه آماري، حدود نیم بیشتري از معلمان  -1

  .دهنداه ترجمه اختصاص میکارگ
ترجمه را به خوبی درك آموزان ضرورت بخش کارگاه بیشتر معلمان و دانش-2

  .اندکرده
- از  یک سو توانستههاي ترجمه آموزان، کارگاهاز نظر نسبت بیشتر معلمان و دانش -3

ن را آموزان را از متون عربی باال ببرند و از سوي دیگر قدرت آنادانش اند درك و فهم
  .در ترجمه روان از عربی به فارسی افزایش دهند
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  راخشک و قواعد محور بودن زبان عربیاند نگرش ها همچنین توانسته این کارگاه -4
و نگرش سودمند نبودن قواعد صرفی و نحوي را به نگرش  ،به نگرش متن محوري

  .یر دهندواعد براي درك، فهم و ترجمه متون تغیضرورت و اهمیت یادگیري این ق
-هاي ترجمه در فراهم کردن فرصتی براي مشارکت بیشتر دانش همچنین کارگاه -5

  .اندهاي کالسی و بیرون کالسی موفق بودهآموزان در فعالیت
  

  کارها راه-12
ن اختصاص دهد هاي ضمن خدمت براي معلماآموزش و پرورش باید کالس -1

 و زمان مناسب براي هاي تدریس هر بخش از درس شیوههاو در این کالس
  .ها را براي معلمان تشریح کندتدریس این بخش

مؤلفان کتب درسی عربی باید زمان مناسب را براي هر بخش از درس در  -2
 .هاي راهنماي معلم بیان کنندکتاب

هایی همچون کارگاه ترجمه تا حدود زیادي سبب  از آنجا که وجود بخش -3
شک و قواعد محور بودن زبان عربی، آموزان نسبت به ختغییر دیدگاه   دانش

هاي مشابه توانند با افزودن بخشهاي درسی عربی میشده است، مؤلفان کتاب
 هرچه  بیشتر این نگرش منفی را ،دهدکه متن را محوریت آموزش قرار می

 .تغییر دهند

هایی که در حوزه رشته زبان و ادبیات عربی انجام بیشتر تحقیقات و پژوهش -4
بخش آموزش این رشته نیز . بوط به بخش ادبیات این رشته استشود، مرمی

  .نیازمند توجه استادان و دانشجویان است
هاي سازمان تالیف کتابشایسته است بین مراکزي همچون بخش عربی  -5

 مراکز دانشگاهی پلی ارتباطی برقرار شود تا از یک طرف مؤلفان درسی و
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ي استادان و دانشجویان هاهاي درسی عربی از نظریات و پژوهشکتاب
-کنند و از طرف دیگر مراکز دانشگاهی از تجربیات عملی مؤلفان کتاباستفاده

 .هاي درسی سود برند

تواند با همکاري نهادهایی همچون انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی می -6
هاي درسی عربی، ها و سازمان تالیف کتابهاي عربی در کلیه دانشگاه گروه
 و چه قبل هشی را در زمینه آموزش زبان عربی چه در دانشگاههاي پژوطرح

هایی از ها به گروهریزي کند و با واگذار کردن این طرحاز دانشگاه  طرح
دست آمده آنها ه ج ب کمتر و از نتایها را عملی این طرح،استادان و دانشجویان

انشگاه هاي دهاي قبل از دانشگاه و دورهدر آموزش زبان عربی در دوره
  .استفاده شود

  
   و مآخذمنابع
، 22هاي خارجی، شماره زبانحقانی، نادر؛ روش دستور ترجمه در بستر الکترونیکی، پژوهش −

  .103-118، صص1383زمستان 
نور محمدي، : ، ترجمه)تئوري و عملی(هاي آموزش زبان دومگسترش مهارتچستن، کنت،  −

  .1378تهران، انتشارات رهنما،چاپ اول،، محمود،
  .1383، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی،پیمایش در تحقیقات اجتماعیدواس، دي اي،  −
  .1986دارالفکر، الطبعۀ الثانیۀ، ، دمشق، طرق تدریس اللغۀ العربیۀالرکابی، جودت،  −
فقیه، اسماعیل، :، ترجمهنظریه زبانشناسی توصیف زبانشناختی و تدریس زبانروله، ادي،  −

  .1371و نشر کتاب،تهران، مرکز ترجمه 
گیتی دیهم،تهران، مرکز نشر :  ترجمهزبانشناسی کاربردي و علم آموزش زبان،ژیوار، دنی،  −

  .1365دانشگاهی،چاپ اول، 
الشیاب، سعید؛ عبد اللطیف، محمد، الترجمۀ و التدریس و تعلم اللغۀ األجنبیۀ، مجلۀ جامعۀ  −

قسم اللغات األروبیۀ و الترجمۀ، کلیۀ ، المجلد الثالث عشر، )اللغات و الترجمۀ( الملک سعود
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، 30-15اللغات و الترجمۀ، جامعۀ الملک سعود، الریاض، المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، صص 
  ه ق1422

طجو، محمد أحمد، الترجمۀ و تعلیم اللغات األجنبیۀ، کلیۀ اللغات و الترجمۀ، جامعۀ الملک  −
  http://forum.art-net.com/viewtopic.php?slyle=17           .2007سعود، 

 . 2006کحیله سعیدة، نظریات الترجمۀ، بحث فی الماهیۀ و الممارسۀ،  −
www.reefnet.gov.sy/booksproject/adabajabya/135/nazary.pdf   

مبارك، حسان، تعلیم اللغۀ، استعمال الترجمۀ فی تعلیم اللغۀ، جامعۀ ام القري، قسم اآلداب،  −
2010. 

ثالب، المشکالت التدریسیۀ لمعلم اللغۀ اإلنجلیزیۀ بالمرحلۀ المطیري، متعب بن عبد  −
موسی بن محمد صالح الحبیب، متطلب تکمیلی لنیل درجۀ : ، اإلشراف)بمحافظۀ المهد(اإلبتدائیۀ

الماجستیر فی المناهج و طرق تدریس اللغۀ اإلنجلیزیۀ، المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، جامعۀ أم 
  .  قه1429هج و طرق التدریس،قري، کلیۀ التربیۀ، قسم المنا

  . قه1429علی حجاج، اللغات األجنبیۀ تعلیمها و تعلمها، الکویت، عالم المعرفۀ،، نایف، خرما −
النحاسی الحمصی، محمد نبیل، دور الترجمۀ و وظائفها فی تعلیم و تعلم اللغات األجنبیۀ، مجلۀ  −

  25-10ات و الترجمۀ، صصجامعۀ الملک سعود، المجلد الثامن عشر، الریاض، کلیۀ اللغ
  ). ق ه1427( ،

− alsubahi(1991),teching English in the ghlf,first edition,Jeddah,dar al-
funon. 

− Lederer, Marianne(1994), La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette. 
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 ،يف الکتب العربية للمدارس املتوسطة» ورشة الترمجة«دراسة مدی جناح قسم 
  و تالميذها» دورود« من وجهة نظر معلمي مدينة 
  
  عيسی متقي زادهالدکتور
  ة و آداا جبامعة تربيت مدرسياستاذ مساعد فی اللغة العرب

  
  دانش حممدي رکعيت

  ماجيستر يف اللغة العربية وآداا جبامعة تربيت مدرس
  

  حممد رضا نيکوخبت
   مدرسماجيستر يف اللغة العربية وآداا جبامعة تربيت

  امللخص
  

حتولت مناهج تعليم اللغة العربية يف إيرن حتوال ملفتا بعد الثورة اإلسالمية و السيما يف العقد األخري،  حيث 
تستهدف ورشات . »ورشة الترمجة« أضيفت أقسام إلی الکتب العربية للمدارس املتوسطة، منها قسم 

ظريات األخصائيني يف تدريس اللغات األجنبية  حسب ما استخرج عن طريق املراجعة إلی آراء ن-الترمجة 
 -و تعلمها، و املراجعة إلی کتب دليل املعلم، و املقابالت اليت أجريت مع مؤلفي الکتب العربية للمدارس

تنمية قدرات طالب املدارس لفهم النصوص، و تنمية متکنهم من الترمجة املؤلوفة من العربية إلی : إلی 
م السلبية بالنسبة إلی اللغة العربية، و أخريا توفري جو مالئم إلشراک التالميذ الفعال الفارسية، و تغيري رؤيته

تنطلق هذه الدراسة من سؤال مفاده، کم تکللت ورشات الترمجة . يف النشاطات الصفية و خارج الصف
يف » روددو« عن النجاح يف احلصول علی أهدافها؟ تکونَ جمتمع الدراسة من املدارس املتوسطة مبدينة 

قام الباحثون .  مدارس۸ طالبا و طالبة مدرسيا من جمموع ۲۸۷ معلما، و ۱۹اختري . »لرستان« حمافظة
استخدم الباحثون احلزمة اإلحصائية . بتطبيق أداة الدراسة عليهم بعد التأکد من معامالت الصدق و الثبات

ثر التالميذ و املعلمني يرون أن ورشات أظهرت النتائج أن أک. لتحليل البيانات) spss(للعلوم اإلجتماعية
فمن هذا املنطلق تظهر ضرورة العمل علی تطوير مناهج تعليم اللغة . الترمجة استطاعت نيل أهدافها املنشودة

  .العربية يف املدارس إلی مناهج أکثر متحورا حول النص
  

  .الترمجةتعليم اللغة العربية، الکتب العربية للمتوسطة، ورشة : ةسيرئات الفردامل
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