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شناخت ، ییرفتار گرا یها کردیاز منظر رو یآموزش زبان عرب یمناسب برا دکریرو

ییساخت گراو  ییگرا  

 

ینائیاسرا م  

Asra784752@gmail .com 

یدیام مهیحک  

زادهیپر فاطمه  

 یدیجمش یمنصور فتانه

 چکیده

بزرگساالن در  یباعث دلسرد دیعامل نبا نیزبان است، اما ا یریادگی یزمان برا نیبهتر یروان شناسان دوران کودک ی هیطبق نظر

که آموزش زبان  مینکته توجه داشته باش نیبه ا دیآموزش زبان وجود دارد و با یبرا ییراه ها رایشود ز یخارج یآموزش زبان ها

توان گفت شروع دوران  یم یعنیشود  یدانش آموزان شروع م یسال آموزش رسم نیتماز هف ما یآموزش ستمیدر س یخارج یها

( را به یسی؛انگلیدوران)عرب نیمورد آموزش ا یزبان ها میاست که چگونه بتوان نیقابل تأمل ا یپس نکته  یکودک انیوپا ینوجوان

 یوکاست یزبان عرب یها یژگیبا شناخت و میخواه یاست،م یکه مبحث مورد نظر ما زبان عرب ییآنجا از .میدانش آموزان منتقل کن

 یالگو یطراح ی نهیکه در زم یمختلف یها کردیرو نیزبان شده و همچن نیا ریمختلف دامن گ لیکه امروزه به دال ییها وضعف ها

و  میبشناس یآموزش زبان عرب یو روش را برا کردیرو نیبهتر میندروس مختلف ارائه شده بتوا سیتدر یبرا یمختلف آموزش یها

 و اینکه می توانیم بصورت تلفیقی از رویکرد ها در طراحی آموزشی بهره ببریم.میانتقال ده یآموزش انیبه مرب

 

 :ها واژه کلید

 هداف یادگیریا، ی روان شناخت کردیرو،  طراحی آموزشی زبان عربی ،
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مهمقد  

انجام شده به  یها یبررس یشد امروزه رو به زوال رفته ،ط یم یبه زبان عرب یدوره اسالم لیدر اوا یکه به زبان عرب یتوجه ا

 یمردم و حت دیو عوض شدن د یدرون سازمان یها یزیبرنامه ر نیو همچن یعرب یکشورها استیمختلف از جمله س لیدال

 یاسالم است، راه نیزبان قرآن و د یزبان عرب نکهیزبان شده، اما فارغ از ا نیبه ا یتوجه یب لیاز دال یبه زبان عرب شمندانیاند

و  یترق یپله ها یدر حال ط ینفت ریبا فروش ذخا 21که در قرن  گریکشور و فرهنگ د 50از  شیارتباط ما با ب یاست برا

زبان معطوف  نیتوجه خود را به ا دیبا شیاز پ شیشده اند پس ب یو فرهنگ یمختلف اقتصاد یها  شرفتیبه پ دنیرس

تواند ما را به اهداف مان  یزبان نم یریادگیصرف  رایم،زیآشنا شو ینه تنها زبان بلکه با فرهنگ و بطن جوامع عرب نیهمچنم،یکن

و با توجه به  میابیرا ب یآموزش بهتر زبان عرب یراه حل برا یآموزش یبرساند وبا شناخت ضعف ها میزبان دار نیا یریادگیکه از 

 دیتول یو ثمربخش یکاربرد یآموزش یها یطراح میو بتوان میگام بر دار یریادگیبه روز در جهت  یروان شناخت یها کردیرو

 میکن

 زبان عربی و ویژگی هایش:

زبان عربی گسترده ترین و کامل ترین زبان است که این ویژگی ها می تواند کار را برای زبان آموزان سخت کند  به اطمینان می توان گفت 

زبان عربی متشکل از یک بخش لغات و اصطالحات و بخش دیگر قواعد صرف و نحوی است که با یادگیری این دو منجر توانایی حرف زدن 

ات و یادگیری تمام قواعد صرف و نحوی بسیار زمان بر است و همچنین امکان  داردنتیجه ی در فرد )مکالمه( می شوند،اما حفظ کردن لغ

 مورد نظر را ندهد پس باید به دنبال مسیر نزدیک تری باشیم.

گیریم،سپس برای اینکه سریع تر بتوانیم  به توانایی مکالمه دست یابیم ابتدا تعدادی از لغات کاربردی که روزانه استفاده می کنیم را یاد ب

محیط سعی کنیم در این کار تداوم داشته باشیم به گونه  ای برنامه ریزی کنیم که در هنگام مریضی ...از یادگیری باز نمانیم ، شرایط منزل و 

داشته باشد  امروزه تکنولوژی می تواند نقش بسزایی در  یادگیری زبان–عجین کنیم فیلم  هایی به زبان عربی نگاه کنیم  کالس را با آن زبان

کنیم که زبان مادری شان عربی مثال زبان  گوشی مان را به عربی تغییر دهیم در کانال های عربی عضو شویم و نهایتا دوستان جدیدی پیدا 

 است.

 معضالتی که گریبان گیر زبان عربی شده است :

 یکاست ریکه اغلب از سا میابی یدر م نهیزم نینگاشته شده در ا یکتاب ها زیو ن یآموزش مکالمه زبان عرب ندیبه فرا یبا نگاه

...غافل جان،هوشیو ه زهیانگ لیاز قب ی،فراشناختیآموزش زبان عناصر شناخت یبه مسائل روان شناس یتوجه یب زیفوق و ن یها

و ناقص بسنده کرده  یتعامل مقطع یدرک مطلب و گفت و گو برا یبرا یمانده اند و تنها به ارائه متون

 (91: 1394؛یونیهمااند)آذرشب،

 ابد؟یدر دوران معصر تنزل  یبه زبان عرب یرانیسبب شده تا نگرش مثبت جامعه ا یچه عواملاما 
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است و در کنار  رفتهیرا با جان و دل پذ یاسالم -یبسان گذشته،فرهنگ قران زیدر دوره معاصر ن یرانیکه جامعه ا میریبپذ اگر

 استیتوان گفت فرهنگ وس یپرسش ها م نیآورد،در پاسخ به ا یبه اجرا در م شیخو یروزمره  یخود،در زندگ یرانیفرهنگ ا

 یو زبان یفرهنگ یگر،خودباختگید یفاصله گرفته است و از سو یسو با فرهنگ ناب اسالم کیحکام جهان عرب،از  یها یگذار

 یاست که سبب ب یمختلف از جمله عوامل یدر حوزه ها ی،رکودعلمیوبه عبارت یزبان عرب یعلم گاهیجامعه عرب و تنزل جا

 .آن است یو کاربرد ریفراگ یبه معنا یبه زبان عرب انیرانیا یتوجه

(96 : 94؛یونینموده است.)آذرشب،هما دیمسئله را تشد نیا زین یو مذهب یاسیس یکه تنش ها داستیپ ناگفته  

آن به طور کامل؛بدون شناخت ابعاد  یریو به کارگ ریاست که فراگ یبعد فرهنگ یحاو یزبان ها نظام ریبسان سا زین یعرب زبان

 سیخواهد بود.)ر.ک؛ادر سریم یعرب یتنها در چارچوب فرهنگ زیکه آموزش آن ن ست؛چنانین ریامکان پذ یفرهنگ

 (2م:2014جوهر،

در  یزبان عرب یریادگی یروشن است که فلسفه  ی)حداقل بعد از انقالب(به خوبرانیدر ا یآموزش زبان عرب سیبه تاس ینگاه با

برنامه  ی هی...اساس و پاتیث،روای،احادینیو فهم متون د درکیداشته باشد ،جنبه  یو کاربرد یزبان یاز آنکه جنبه  شیران،بیا

 (100: 94؛یونیآذرشب،هماقرار گرفته است.) یکل یها یزیر

ه زبان عربی این است که به آن به عنوان یک زبان که فقط برای فهم متون می توان گفت یکی از دالیل بی رغبتی دانش آموزان ب

 دینی و قران واحادیث است نگاه می کنند نه به عنوان زبان پنجاه ملت جهان که تعدادی از آنها بسیار پیشرفته هستند.

 یسخن م یاز زبان عرب یزبان فارس یریبه کارگ ،بایصحبت کردن و نوشتن به زبان عرب یبه جا یمدرس زبان عرب کهیزمان

با  یارتباط نیو کوچک تر رندیفاصله بگ یزبان عرب طیاز مح شیاز پ شیرشته ب نیشود تا زبان آموزان ا یامر سبب م نید؛ایگو

 (101نتوانند برقرار سازند.)همان: یجامعه زبان عرب

آموزند  یکه زبان آن را م یکه زبان آموزان بتوانند با فرهنگ جامعه ا میابیو آموزش آن ب یارائه زبان عرب یرا برا یراه دیبا پس

 باشد ارتباط برقرار کنند یکه عرب

 : اهداف یادگیری زبان عربی

)نوشتن و صحبت کردن(است  که یآن در سطح برون داد زبان یریزبان و به کارگ نیا یریدر وهله نخست فراگ یآموزش زبان عرب میمعتقد ما

 یانگاره ها شیپ یبا همه  یزبان عرب تیاز واقع یکه فهم و درک درست میهست دیجد ینگرش ازمندیهدف،ن نیبه ا دنیرس یبرا

فرهنگ و  یتمام نما ی نهیی)شعر ،رمان ،داستان...(به عنوان آاتیبخشد و بدون شک ادب ی...را ضرورت میاسی،سی،فرهنگی،اجتماعیمذهب

داشته باشد.  یزبان عرب حیو درک صح یریدر فراگ ینقش ارزنده ا-یمنبع جانب کینوان به ع-تواند یزبان م کی شورانیاجتماع گو

 :خالصه نمود ریتوان در موارد ز یمرا  یزبان عرب یریادگی ،اهئدافیطور کل ن،بهیبنابرا
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 (یاجتماع ،ی،عمومیاهداف تخصص ی) برایزبان عرب-1

 ...(مانند:شعر، رمان ،داستان ات،یمختلف ادب یتخصص در بخش ها یعرب)به معنا اتیموزش ادبآ-2

 (102: 94؛یونی...()آذرشب،همای،پزشکی،حقوقی،فرهنگیاسی)سیاهداف تخصص یبرا یموزش عربآ-3

 :دیبا یآموزش زبان عرب یبرا اما

 یهدف تخصص نکهیا ای یریادگیزبان مورد  یارتباط در جامعه  یبرقرار یاست برا یهدف عموم ایابتدا هدف از آموزش را مشخص کرد:آ-

 است یهدف اجتماع ای گرید یکشور ها یخاص در دانشگاه ها یدر رشته ا لیاست مثال تحص

روشن است  میبدان یمجاز طیزبان را شامل خانواده ،جامعه ، دانشگاه ومح یریادگی طیگر محا مناسب را فراهم نمود یآموزش طیفضا و مح -

کالس  یعنی گرید طیدر دو مح دیرو با نیاز ا میندار یدسترس یخانواده وجامعه زبان طیبه دو مح( ی)عربیآموزش زبان خارج ندیفرا یکه ط

 (108: 94؛یونیشود.)آذرشب،هما سریم یادیتا حدود ز یریادگی ندیفعال نمود تا فرا یرا به خوب یمجاز یها طیو مح نشگاهدرس دا یها

 یضمن ،قواعدیبیترک ،سطحیواژگان ،سطحییشامل: سطح آوا یاست؛عناصر زبان یزبان یزبان تسلط بر عناصر و مهارت ها یریادگیاز  هدف

 (109: 94؛یونی)آذرشب،همانشان داده شده است. 1که در جدول شماره  است یکاربرد/

،عناصر زبانی1جدول شماره
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 طراحی آموزشی  و رویکرد ها:

تربیتی را به طور کلی شامل پنج حیطه:آموزش ،برنامه درسی،مشاوره،مدیریت و ارزشیابی بدانیم،طراحی آموزشی بعنوان یکی از زیر اگر علوم 

 ( 6:ص 83مجموعه های آموزش در کنار تولید مواد آموزشی، اجرا و مدیریت و ارزشیابی برنامه های آموزشی قرار می گیرد. )فردانش؛

تفاوت آنها به  لیوجود دارد و دل ی برای آموزش دروس مختلف از جمله زبان های خارجی)عربی، انگلیسی(متفاوت یآموزش یها یاما طراح

را مغلوب و  یقبل کردیوجود آمده اند و با ظهور هرکدام رو کردیسه رو یآموزش یگردد,در طراح یآنها بر م یها کردیتفاوت موجود در رو

 شامل: کردیسه رو نیکرده اند ا یمنزو

 ییرفتار گرا کردیرو-1

 ییشناخت گرا کردیرو -2

 ییساخت گرا کردیرو -3

رفتار  کردی،روییشناخت گرا کردیرو یریقرار گرفت اما با شکل گ یآموزش یبود که مورد توجه صاحب نظران طراح ییرفتارگرا کردیرو نی*اول

مدنظر  یکردیشد،اما امروزه چه رو دهیکش هیبود که به حاش ییگرا ،شناختییساخت گرا کردیبا آمدن رو نیرو به افول نهاد, همچن ییگرا

 (103: 76،77)فر دانش؛است؟صاحب نظران 

 یآنها م سهیبه مقا نجایآن دارد که در ا یخود را برا فیتعر کردیوجود دارد که هر رو ینیمع یها مشخصه ها کردیرو نیهرکدام از ا در

 .میپرداز

 :ییرفتارگرا-1

 بر اثر تجربه است یرفتار یها یینسبتا  دائم در توانا راتییتغ جادیا ندی:فرایریادگی_

 )محرک ها و آثار آنها( یطی: عوامل محیریادگیعوامل موثر بر -

از آن پاسخ  یادیکه مدت زمان ز لیدل نیتوجه هستند.)اگر شاگرد نتواند پاسخ دهد با ا ی: نسبت به حافظه بیریادگینقش حافظه در  -

 شود.( یو تکرار درست م نیکنند که با تمر یم هیرا توج یو یاستفاده نکرده فراموش

 است. میتعم ی جهی: در نتیریادگیانتقال  -

 ستیمناسب ن یعمق یریادگی یمناسب برا هیص،تشبیتشخ ،یادآوریمانند  نییسطح پا یها یریادگی:یریادگینوع -

 :استفاده از بازخورد یآموزش یدر طراح یو رفتار یشناخت کردیشباهت رو وجه

 (104،105: 76،77)فردانش؛موضوع با شاگردان لیو تحل هیبر تجز دییتاک
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 :ییاز منظر شناخت گرا یآموزش یاصول طراح نی*مهم تر

 فراشناخت برسد. ییو فعال باشد و به توانا ریدرگ یآموزش انیدر جر دیشاگرد با -1

 درس هارا مشخص کند ازین شیدهد و پ دمانیچ یکند و بصورت سلسه مراتب لیو تحل هیرا تجز یریادگی یموضوع ها -2

 و درست باشد. یمنطق یتوال یشود و دارا یسازمانده دیمحتوا با -3

 بزند. وندیپ دیقبل خود استفاده کند و با درس جد یها یریادگیکه دانش آموزان بطور آزادانه بتواند از  یطیمح-4

 (106: 76،77)فردانش؛فرد بنا شود .  نیشیبر دانش پ دی:با یآموزش بیترت _

 : یآموزش یدر طراح ییساخت گرا کردی*رو

نقطه مقابل  کردیرو نیواقع ا کنددریم انیساختن معنا از تجارب فرد ب یدانش را چگونگ کهیدارد بطور یستیآل دهینگرش ا ینوع کردیرو نیا

 دارند... یستیرئال یآن دو نگرش رایاست ز ییو رفتار گرا ییشناخت گرا

 ی:خلق  معنا از تجارب فردیریادگی-

 یطیفرد و عوامل مح انی:تعامل میریادگیعوامل موثر بر -

ندارد صرفا  دیتاک یادآوریبر  کردیرو نیاست.)در ا ریدرگ یریادگی: حافظه دائما در حال ساخته شدن است و در امر یریادگینقش حافظه در -

 دارد.( دیمناسب تاک یها تیبه استفاده از مطالب تجربه شده بصورت مطلوب در موقع

 منتقل شود. یریادگیشود تا  یدر آن انجام شده تداع یقبل یریادگیکه  یطیشرا  نهیزم دی:بایریادگیانتقال  -

 شرفتهیبا سطح پ ییها یریادگی یبرا کردیرو نیا ی، تخصص شرفتهی، پ ی:مقدماتیعنی می: اگر کسب دانش را در سه مرحله بدانیریادگینوع -

 مناسب است.

 :انیاز منظر ساخت گرا یآموزش ی*اصول طراح

 کامال باز هستند. یشود بلکه منابع آموزش ینم نییتع شیمحتوا از پ-1

 ...(یدر زندگ یکردن مواد آموزش یدار:)کاربرد یمعن نهیدر زم یریادگی-2

 فعال آموخته ها یریبکارگ-3

 مختلف و متنوع یارائه اطالعات از راه ها-4

 (109الی107: 76،77.)فردانش؛ردیانتقال دانش ها و مهارت ها صورت گ یصرفا برا یابیارزش-5
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آموزش ما در در نتیجه می توان گفت به عنوان یک علم موثر و به روز در آموزش)ابتدایی تا عالی( بسیار موثر است و الزم است که طراحان 

ن این زمینه به علم روز دنیا روی آورند. با توجه به اینکه رویکرد در حال حاضر بیشتر ساخت گرایی است و طراحی توسط این رویکرد به عنوا

 ( 95؛)برزگرطراحی محیط های یادگیری و آموزش مطرح می شود  الزم است طراحان در این زمینه تخصص پیدا کنند.

 شآموز ی دهنده لیعناصر تشک

 .مشخص شود یدهند در هر مبحث آموزش یم لیکه امر آموزش را تشک یعناصر دیبا ردیشکل پذ یآموزش نکهیا یبرا

  )قصد ما از ارائه یک محتوای آموزشی چیست؟(هدف-1

 روش دستیابی به هدف-2

 (108: 87)فردانش،کرمی؛محدود کننده ی اعمال و به کارگیری روش ها است که از کنترل معلم خارج است. شرایط-3

 در آموزش زبان عربی در زمینه عناصر تشکیل دهنده آموزشی اش:

 هدف از آموزش زبان عربی عمومی است یا تخصصی یا اجتماعی)در باال به ان اشاره شده(-

 راهکارهایی که برای رسیدن به هدف مورد نظر باید در نظر بگیریم را مشخص می کنیم.-

 ای یادگیری زبان در محیط آموزشیایجاد فضای مناسب بر-

 در یک دیدگاه کامل تر گفته شده که آموزش پنج جزء دارد:

 هدف:که هدف باید ارتقای یادگیری باشد-1

 خواسته هایی که بر دوش دانش آموزان است: اینکه چه انتظاری از آنها می رود.-2

 شکل آموزش :اینکه بصورت فردی یا گروهی باشد-3

 بندی در کالس درسترتیب گروه  -4

 مدت زمانی که آموزش در آن رخ می دهد.-5

 

 

 *طراحی آموزشی: 

پیش بینی روش های خاص برای دستیابی به هدف ها یا نتایج معین توسط شاگردان خاص و شرایط 

(109: 87.)فردانش،کرمی؛معین  

 دیدگاه سیستمی در طراحی آموزشی

آموزشی که برای جهان خارج حقیقتی مستقل از ذهن انسان قائل است،که طبق نظریه روش به زبان ساده ،دیدگاه سیستمی عبارت است  

 های مختف معرفت شناسانه وجهان شناسی به شاگرد منتقل می شود

Archive of SID

www.SID.ir



 

8 

 مراحل طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی:*

 ابتدا سنجش نیاز بکنیم سپس تعیین هدف و طراحی آموزشی متناسب با آن صورت پذیرد-1

 حلیل موضوعات آموزشی و جزئی کردن و طبقه بندی کردن آنها...تجزیه و ت-2

)در این قسمت باید دروسی که پیش نیاز برای تعلیم دروس دیگر است مشخص ترتیب وتوالی اجزای آموزشی تعیین گردد-3

آغاز کنیم  گرددو همچنین هدف های اصلی از طریق سنجش دانش آموزان تعیین شود.باید بدانیم آموزش را از چه نقطه ای

 و کجا به اتمام برسانیم.(

 با توجه به نوع یادگیری روش های خاصی را برای آموزش در نظر بگیریم.-4

 تعیین روش های ارزشیابی باید با توجه به روش آموزشی-5

 تعیین رسانه های آموزشی-6

 *انتقاد های که به دیدگاه سیستمی در طراحی آموزشی وارد شده:

 سیستمیخطی بودن رویکرد -1

 منفعل بودن دانش اموزان در امر آموزش-2

 در مقابل دیدگاه سیستمی دیدگاه دیگری وجود دارد که دیدگاه ساخت گرایان نام دارد:

 :دیدگاه ساخت گرایان در طراحی آموزشی

تعامل مستمر با سازه های بر اساس نظر ساخت گرایان ساختار دانش چیزی نیست که خارج از ذهن شاگرد وجود داشته باشد،بلکه حاصل 

 موجود و آزمایش و پاالیش بازنمائی های ذهنی آن برای یافتن درک صحیح تری از جهان خارج

م جهان ساخته ی ذهن انسان است،جهان از ذهن انسان ساخته می شود.یک اصل مهم در نظریه ساخت گرایان این است که یادگیری تما

 باید ارتباط موضوع آموزشی را با زندگی خود درک کند. باید با دنیای واقعی شاگرد مربوط باشد

 اصل دیگر،گنجاندن یادگیری در تجارب اجتماعی است که شامل دو دسته است:

 تعامل شاگرد و معلم خصوصی -1

 تعامل شاگرد  همگروهی-2 

یی تشویق خود آگاهی از فراگرد شناخت این روش بر سیر و نحوه یادگیری تاکید می کند نه دانش ها و نتایج حاصل از یادگیری و هدف غا

 دانش)یعنی تقویت فراشناخت شاگردان(

ارائه برای یادگیری دانش آموزان استفاده کرد چراکه اینکار می تواند مانعی برسر یادگیری دانش آموزان باشد  نباید همیشه از یک روش

 (146: 78)فردانش؛پس بهتر است از روش های متنوع ارائه استفاده کرد.

 نکته آخر اینکه این روش بیشتر بر فعالیت یادگیری مانور می دهد و کمتر به فرایند آموزش اهمیت می دهد.

Archive of SID

www.SID.ir



 

9 

 :گذار است که شامل ریشاد تاث یریادگیچهار عامل در 

 تی،ارتباط،انتظار،رضا عالقه

 اگر نبود آنها را ایجاد کنیم. برای اینکه کالس شاد و فعالی داشته باشیم باید به دنبال عوامل فوق در کالس مان باشیم و

شده و  یتوجه یب یعاطف یشده است که متاسفانه امروزه به جنبه  میتقس ی،مهارتی،عاطفیبه سه بخش شناخت  یآموزش یها طهیح

 (122:ص88؛بهاریآموزش مورد توجه قرار گرفته.)فصلنامه علم یشناخت یجنبه  شتریب

 طراحی آموزشی وارد شده:*انتقاد هایی که به رویکرد ساخت گرایی در 

زیرا در موضوعات  درسی ما از نظریه تجربه شده و ثابت شده ؛اعمال چنین رویکردی در موضوعات متنوع آموزشی نظام ما ممکن نیست-1

 .استفاده شده است و نمی توان آن را برعهده برداشت خود شاگرد واگذار کرد

مهارت های ابتدایی مانند خواندن و نوشتن و حساب کردن را با استفاده از رویکرد این روش برای محدوده سنی خاصی قابل اجراست که -2

 سیستمی یاد گرفته باشد.

 مشکل زمانی:این رویکرد به زمان زیادی نیاز دارد.-3

 (147،148: 78)فردانش؛.ارزشیابی: بر اساس این نظریه امکان ارزشیابی مستند و معتبر وجود ندارد.-4

 های مختلف بر نگرش شاگردان داردتاثیری که رویکرد 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است مه ایا رویکرد های مختلف  فقط به یادگیری آموزشی دانش آموزان تاثیر می گذارد یا بر  

 نگرش اجتماعی ،شکل گیری و تغییر آنها تاثیر دارد؟

 :داشته اند انیها ب کردیرا در ارتباط با رو هیسه مورد فرض

 یآموزش یطراح ریاز تاث شترینگرش دانش آموزان ب رییو تغ یریبر شکل گ ییساخت گرا کردیبر رو یمبتن یآموزش یطراح ریتاث-1

 .است ییشناخت گرا کردیبررو یمبتن

 یمبتن یآموزش یطراح ریاز تاث شترینگرش دانش آموزان ب رییو تغ یریبر شکل گ ییساخت گرا کردیبر رو یمبتن یآموزش یطراح ریتاث-2

 .است ییرفتار گرا کردیبررو

.ارداند،وجود ند دهیآموزش د ییرفتار گرا کردیکه بر اساس رو ینگرش دانش آموزان رییو تغ یریدر شکل گ یدار یتفاوت معن-3

 :دارد ینگرش دانش آموزان نسبت به موضوع درس رییرا در تغ ریتاث نیشتریها ب کردیرو نیاز ا کیکدام  اما

 کردیرو ریتاث نیب یدار یاما تفاوت معن ستیقابل توجه ن اریبس ییو رفتار گرا ییشناخت گرا کردیرو نیبه عمل آمده تفاوت ب قاتیتحق یط

بر دانش  ییو رفتار گرا ییساخت گرا کردیرو ریاز تفاوت تاث شتریتفاوت ب نیبر دانش آموزان وجود دارد ا ییو شناخت گرا ییساخت گرا

 (137:ص88؛بهاریآموزان است.)فصلنامه علم

روش  ریاز تاث شتریدانش آموزان ب رنگرشییبرتغ«یگروه بحث»سیروش تدر ریدهد که تاث ینشان م یکاظم یپژوهش ها جینتا

 نکهیباشدو ا یم« نقش یفایا»و«یسخنران»سیتدر
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 کردهایبر رو یمبتن  یآموزش یطراح ریاز تاث شترینگرش دانش آموزان ب رییبر تغ ییساخت گرا کردیبر رو یمبتن یآموزش یطراح ریتاث

« فعال مشارکت»ییساخت گرا کردیبر رو یمبتن یآموزش یطراح یاز عناصر اصل یکیکه  ییاست؛ از آنجا ییورفتار گرا ییشناخت گرا

 ییهمسو یکاظم ی هیباشد، لذا با نظر یم ینگرش دانش آموزان با استفاده بحث گروه رییو تغ موزشآ ندیدانش آموزان در فرا

 (138:ص88؛سالیدارد.)فصلنامه علم

 

 نتیجه

 اکنون پاسخ به سوال ابتدایی مان که امروزه از کدام رویکرد در طراحی آموزشی استفاده می کنند؟

استفاده تلفیقی از از این رویکرد هارا بیان کرده اند بر اساس اطالعات داده شده در باال می توانیم تشخیص دهیم که هر کدام صاحب نظران 

نقاط قوت و نقاط ضعفی دارند که که رویکرد دیگر می تواند نقاط ضعف را جبران کند به عبارتی این رویکرد ها درامتداد  از این رویکرد ها

همدیگر هستند و برای حرکت در مسیر یادگیری به هر سه نیاز داریم بصورتی که در ابتدای کار از رویکرد های رفتار همدیگر و مکمل 

ی گرایی و شناخت گرایی استفاده کنیم و در مراتب باال تر که شاگردبه توانایی فراشناختی رسید یعنی در مدارج عالیه از رویکرد ساخت گرای

 ر ابتدا حامی شاگرد بوده ایم و در این مرحله امکان استقالل و پیشرفت رابه او می دهیم.بهره ببریم در این صورت د

در ضمن زبان عربی برای آموزش لغات و همچنین قواعد صرف و نحوی از رویکرد های رفتارگرایی وشناخت گرایی استفاده  کنیم و برای 

شود و در واقع ترکیبی از قواعد و لغات یاد گرفته شده است از رویکرد آموزش مکالمه که سطح باالتری از سطوح یادگیری را شامل می 

 ساخت گرایی استفاده کنیم بهتر است.

 

 نابعم

واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست گذاری های/برنامه ریزی های آموزش زبان)مطالعه »آذرشب،محمدعلی؛همایونی،سعداهلل.-1

 (1394)استاد زبان عربی و استادیار زبان عربی در دانشگاه تهران؛سال سوم؛شماره پنج«عربی در ایران(موردی:آموزش زبان 

 (1395)«موثر بر آن  یها کردیو رو یآموزش یاز طراح یا خچهیتار» برزگر،صابر؛-2

ی رفتارگرایی/شناخت  مقایسه ی اثربخشی طراحی آموزشی ملهم از سه نظریه»طباطبایی،حاتمی،فردانش،مجدانیان،اسالمی.-3

 (1388)؛سال چهارم؛ شماره سیزده«.گرایی،ساخت گرایی در تغییر نگرش های اجتماعی

،مدرس علوم انسانی؛دوره سوم؛شماره «نقد و بررسی دو دیدگاه سیستمی وساخت گرایی در طراحی آموزشی».فردانش،هاشم؛-4

 (1378)سوم

شماره بیست و سال هفتم و هشتم؛«.های رفتار گرایی/شناخت گرایی/ساخت گراییطراحی آموزشی از منظر رویکرد ».فردانش،هاشم؛-5

 (1377و1376چهار و بیست و پنج)

 (.1387)سال دوم؛شماره هشت«.آموزش های صنعتی شناسایی و الگوی طراحی آموزشی مطلوب  برای»فر دانش،هاشم؛-6

ی ،مجله علم 3شماره«مقطع راهنماییمهارت های زندگی در مورد نیاز دانش آموزان در »؛. وسفی،  بیاد فردانش ،هاشم، -7

(1383)پژوهشی  
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