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ضرورت گرايشي شدن رشته زبان و ادبیات عربي در مقطع تحصیالت تکمیلي


مينا عربی
چکیده

افراد با انگيزه های متعددی وارد دانشگاه می شوند .يکی از مهمترين انگيزه هاا دساتيابی باو موتعيا
شغلی مناسب و بو تبع آن رسيدن بو جايگاه مطلوب اجتماعی اس  .فلذا ارزيابی بازار کار رشاتو هاای
دانشگاهی يکی از نکاتی اس

کو افراد پيش از انتخاب رشتو تحصيلی بدان توجو خاص دارند .با ايان

حال گاهی شرايط اجتماعی برخالف انتظارات رتم می خورد و افاراد نمای توانناد جاذب باازار کاار
شوند .بررسی چرايی افزايش نامتوازن تحصيالت دانشگاهی و فرصا
اس

کو برای برون رف

هاای شاغلی يکای از میاا لی

از وضع موجود مفيد و بلکو ضروری می نمايد.در خصاوص رشاتو زباان و

ادبيات عربی يکی از مهمترين علل تأثيرگذار بر شرايط بازار کاار ايان رشاتو متخصاو نباودن ياا باو
عبارت ديگر مهارت نداشتن اين گروه از دانش آموختگان در مشاغل مرتبط اس

کو صاحبان مشااغل

و میؤوالن حوزه های مربوطو را از بکارگيری آنان منصرف می کند .مقالو پيش رو باا ماد نظار تارار
دادن عل

مذکور تالش می کناد باا اتخااو رويکارد پاکوهش کااربردی از ناوی توصايفی – تحليلای

راهکاری مناسب برای حل میألو ارا و کند.

کليد واژه ها :گرايش بندی ،رشتو زبان و ادبيات عربی ،تحصايالت تکميلای ،مادل آموزشای ،دانشاگاه
های کشورهای عربی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه عالمو طباطبايی،
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مقدمه
زبان يکی از عوامل گیترش نفوو بو عرصو های وسيع تر در جوامع انیانی بو شمار رفتاو و مای رود.
زيرا افراد جامعو با فراگيری زبان دوم با تاريخ و فرهنگ آن زبان آشنا شده و در صورت گيارا و تاأثير
گذار بودن آن ،زمينو برای گرايش بيشتر زبان آموز بو رفتار و گفتار مطابق با آموزه های فرهنگ جدياد
فراهم می شود و اين خود فتح بابی برای پذيرش هر چو بيشتر زبان آموز نیب

بو ديگر مظاهر متصل

بو اين فرهنگ خواهد بود .هر چند اين مقولو در مورد زبان عربی در کشورمان جه

عکس را پيماوده

و عرب زبانان تبل از زبان عربی بو کشور وارد شده اند ،اما با اين حال اکنون زباان عربای عالتمنادان
خود را دارد .برخی با گرايشات و تمايالت دينی بو يادگيری اين زبان روی آورده اناد و برخای ديگار
با توجو بو پتانیيل بیيار باالی ادبی اين زبان با انگيزه های ادبی وارد اين عرصو شده اند .در اين ميان
اما روش آموزش عربی در مقاطع مختلف نيز در ايجاد و حفظ و يا کم رنگ کردن انگيزه تحصايل در
رشتو زبان و ادبيات عربی تأثيرگذار بوده اس .
در حال حاضر فارغ التحصيالن زيادی در رشتو زبان و ادبيات عربی در کشاور حواور دارناد کاو
صرف نظر از افرادی کو تصد يا فرص

استفاده بهينو از دانش خود را نداشتو و وارد باازار کاار نشاده

اند ،و يا در زمينو غير مرتبط با رشتو تحصيلی خود فعاليا

مای کنناد ،بيشاتر ايان فاارغ التحصايالن

مشغول تدريس در مدارس و دبيرستان ها و آموزشگاه ها و کالس های تقويتی و آمادگی کنکور بوده،
وفعالي

اصلی شان حول محور درس صرف و نحو می گردد .درصدی از آنان نيز بو فراخور شرايط و

اتبال خود دستی در ترجمو متون دارند کو البتو بيشتر اين ترجمو ها از عربی باو فارسای صاورت مای
گيرد .بخش اندکی از آنان نيز مشغول فعالي

در دانشگاه ها هیتند .اما حوور اين فارغ التحصيالن در

بخش های سمعی – بصری و خبرگزاری ها و نشريات مکتوب بیيار کم رنگ اس  .تعاداد مترجماان
هم زمان فارس زبان در رشتو زبان عربی بیيار انگش

شمار اس  .تعداد اشخاصی کو بتوانند بو عربی

نگارش کنند يا در زمينو ويرايش متون تخصو داشتو باشند بیايار کام اسا  .افارادی کاو از مقااطع
تحصيالت تکميلی فارغ التحصيل می شوند ،حتی آنان کو نام دانشگاه های مطار کشاور را باا خاود
يدک می کشند ،در زمينو مشخصی تبحر ندارند و از هر ماده درسی باو تادر رفاع عطاش مای دانناد.
صاحب نظر نيیتند ،تدرت نقد و بررسی موشکافانو ندارند ،با لهجو های عاميانو کشورهای عربی آشنا
نيیتند و لذا ارتباطشان با عرب زبانان ارتباط کاملی نيی

و با متونی کو در آن ها بنا بو ضرورت ادبی

از زبان عاميانو نيز استفاده شده اس  ،ارتباط خوبی برترار نمی کنناد و بادترين تیام

موضاوی ايان
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کو اکثر آن ها نمی توانند با اعتماد بو نفس و روان و شيوا و بدون خلط فارسی با عربی باو زباان

عربی سخن گويند.
با توجو بو سرمايو های مادی ومعنوی عظيمی کو در میير تربي

دانش آموختگاان ايان رشاتو در

کشور صرف می شود ،نتيجو حاصلو مطلوب بو نظر نمی رسد و لزوم پيگيری و بررسای چرايای ايان
مشکالت را يادآوری می کند .اين وضعي
وضعي

حاصل علل گوناگونی اس

کو از آن جملاو مای تاوان باو

دشوار اتتصادی کشور و سپری کردن دوران تحاريم اتتصاادی ،ضاعف صانع

کشور ،رتاب

توريیام در

پررنگ فارس زبانان عربی دان با عرب زبانان فارس نکاد برای تصااحب موتعيا

هاای

شغلی مرتبط با زبان عربی در کشور ،عدم بهره گياری اسااتيد از روش هاای ناوين آماوزش زباان در
دانشگاه های کشور ،و نهايتا فراهم نبودن زمينو برای متخصو شدن داناش آموختگاان ايان رشاتو در
هيچ يک از مواد درسی و تکرار دروس با همان عناوين و يا حتای هماان کتااب هاا در مقااطع بااالتر
اشاره کرد.
مهارت نداشتن و متخصو نبودن دانش آموختگان دانشگاه ها محادود باو رشاتو زباان و ادبياات
عربی نيی

بلکو معولی اس

کو دامنگير اغلب افراد اين گروه اسا  .مجياد بهرامای آسايب شاناس

اجتماعی و متخصو علوم رفتاری در اين باره می گويد ":براساس آمار هاای اعاالم شاده  80درصاد
فارغ التحصيالن دانشگاهها از مهارت کافی برخوردار نيیتند( ".خبرگازاری مهار )92/6/4 ،باو اعتقااد
کارشناسان،بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاهی با تحصيالت آکادميک و دانش تئوريک باال ولای ساطح
اس

کو بازار کار کشور بیيار هوشمند عمال مایکناد و

مهارت و تخصو پايين،نشانگر اين واتعي

بو تخصو نيروی کار بيش از مدرک آنها اهمي

میدهد و اين امر ضرورت توجو بو کیب تخصاو

در ميان دانشجويان را بو میؤوالن امر يادآوری می کند.
اما در حيطو رشتو زبان و ادبيات عربی ،رويکرد تئوری محور در تدريس در هماو مقااطع موجاب
شده اس

کو دانشجويان تدرت تحليل میا ل را نيابند .حتی اکثر اساتيدی کو ارا او تحقياق در زميناو

درس مورد نظر را بر دانشجو تکليف می کنند وتتی برای نقد و بررسی اين تحقيقات نمی گذارناد تاا
دانشجو هم با کاستی های کار خود و هم با شيوه صحيح نقد و تحليال کاو بااالترين ساطح ياادگيری
محیوب می شود ،آشنا شود .تشکيل حلقو های نقاد و بررسای تحقيقاات محولاو باو جاای تادريس
تئوريک دروس دانشجو را بیيار توانمند خواهد ساخ .
سؤال هايی کو در اين زمينو بايد پاسخ داده شوند عبارتند از:
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فعلی رشتو زبان و ادبيات عربی و سطح علمی فارغ التحصيالن مقطع تحصيالت تکميلی ايان

رشتو چگونو اس ؟
عل

مطلوب نبودن ميزان جذب فارغ التحصيالن اين رشتو بو بازارهای کار چيیا

برای برون رف

از اين وضعي

و چاو راهکااری

وجود دارد؟

گرايشبندی رشتو چو کمکی بو بهبود وضع موجود خواهدکرد؟
تحقيق و پکوهش در اين زمينو سابقو زيادی ندارد .از جملو مقاالتی کاو باو بررسای میاا ل پيراماونی
رشتو زبان عربی در دانشگاه ها پرداختو می توان بو مقالو "نقش آفرينی گروه های زبان و ادبيات عربی
در توسعو علمی دانشگاه ها" نوشتو فرامرز ميرزايی و علی سليمی ،و مقالو "واتع تعلايم اللغاة العربياة
وآدابها فی الجامعات اإليرانية" نوشتو محماد جاواد اساماعيل غاانمی ،علای ساپهيار ،و عظايم حمازه
مطوری ،و مقالو "آموزش زبان عربی در ايران؛ اهداف ،چاالش هاا ،راهکارهاا" نوشاتو آتاای عليرضاا
فرتانی ،و مقالو " نقش و جايگاه زباان عربای در علاوم انیاانی" نوشاتو سايد محماد حیان ماددی
الموسوی ،و مقالو " کاربردی و تخصصی کردن آماوزش زباان و ادبياات عربای در دانشاگاه" نوشاتو
محمود شکيب انصاری ،و مقالو " راهکارهايی برای بهباود وضاعي

رشاتو زباان و ادبياات عربای در

ايران" نوشتو علی ضيغمی ،مقالو " بررسی و نقد سرفصل درس های رشتو کارشناسی زباان و ادبياات
عربی" نوشتو حین مجيدی و منصوره سهرابی اشاره کرد.
اين مقاالت هر يک از زاويو ای موضوی را مورد بررسی و تحليل ترار داده اند مقالو حاضار ساعی
دارد با رويکرد توصيفی – تحليلی عالوه بر بازتاب وضع فعلی رشتو زبان و ادبيات عربی در کشور ،باا
بررسی مدل آموزش اين رشتو در کشورهای عربی و بهره مندی از نظرات اساتيد داخلی در اين زميناو
بو راهکار مناسبی در جه

باال بردن سطح علمی دانش آموختگان و در نهاي

زمينو شغلی مناسب برای آنان دس

بیترسازی برای ايجااد

يابد.

وضعیت فعلي رشته زبان و ادبیات عربي در مقطع كارشناسي ارشد
بنا بر برنامو آموزشی مصوب وزارت علوم در دوره تحصايالت تکميلای رشاتو زباان و ادبياات عربای
منتشره در اسناد پشتيبان نقشو جامع علمی کشور سو گرايش ترجمو  ،ادبيات عربای ،و آماوزش زباان
برای اين رشتو دانشگاهی طراحی شده اس  .البتو گرايش ترجماو فقاط در دانشاگاه تهاران و مجتماع
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آموزش عالی تم (پرديس دانشگاه تهران) و گرايش ادبيات عربی در دانشگاه مدرس تدريس می شاود
و گرايش آموزش زبان عربی نيز در مقطع کارشناسی ارشاد در ايان دانشاگاه فعاليا

دارد و در بقياو

دانشگاه ها عنوان رشتو ،زبان و ادبيات عربی اس  .عناوين دروس رشتو زبان و ادبياات عربای (بادون
گرايش) در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از :
تاريخ ادبيات از عصر جاهلی تا پايان دوره اموی ،متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پايان دوره اماوی،
تاريخ ادبيات دوره عباسی ،متون نظم و نثر دوره عباسی ،تاريخ ادبيات دوره معاصر ،متاون نظام و نثار
دوره معاصر ،صرف و نحو ( ،)1صرف و نحو( ،)2علوم بالغی ،متون علمی اساالمی ،مقالاو نويیای و
محاضره ،روش تحقيق و سمينار ،تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تاا دوره معاصار ،متاون نظام و نثار از
سقوط بغداد تا دوره معاصر ،و (اسناد پشتيبان نقشو جامع علمی کشور در حوزه زبان عربی ،ص )286
مجموی واحد های درسی مذکور  32واحد و گذراندن آن هاا اجبااری اسا  .در دانشاگاه تربيا
مدرس برخی واحدها ،با واحدهای نقد ادبی و ادبيات تطبيقی جايگزين شده اند.
با مقايیو اين عناوين با واحدهای درسی دوره کارشناسی در می يابيم کاو در حيطاو واحاد تااريخ
ادبيات و متون نظم و نثر تنها تفاوتی کو بين عناوين اين درس ها در دوره کارشناسی و ارشد ديده می
شود ،جز ی شدن دوره تديم بو سو دوره مجزاس  .دروس صرف و نحو علاوم بالغای نياز باا هماان
عناوين درسی در دوره ارشد ارا و می شوند .در بقيو موارد نيز مشابه

هايی وجاود دارد .باو عباارت

ديگر هر چند کتاب های مورد نظر برای تدريس در هر مقطع اعالم شده اس  ،با اين حاال در نهايا
اساتيد محترم تصميم گيرنده خواهند بود .و با توجو بو اين کو در دوره کارشناسی ارشد دانشجويانی از
دانشگاه های مختلف در يک کالس هیتند ،گاهی اوتات برخی مطالب برای بعوی از آن هاا تکاراری
و يا حتی کم تر از آن چيزی اس

کو در دوره کارشناسی آموختو اند .اين مشاکلی اسا

بودن عنوان واحد درسی ايجاد می شود .در مجموی دوره کارشناسی ارشد در وضاعي
آن کو مرحلو ای از مراحل دانش افزايی بو شمار آيد ،پلی اس

کاو از کلای
فعلای بايش از

برای ورود بو مرحلو دکترا و يا کیاب

مدرک تحصيلی باالتر برای کیب درآمد بهتر.
در گرايش ادبيات عربی تمرکز تدريس بر روی متون نظم و نثر ادبی در دوره های مختلاف تااريخ
ادبيات عربی اس

و در جداول مربوطو فقط  2واحاد درسای باو موضاوی نقاد ادبای ومکاتاب ادبای

اختصاص يافتو اس ( .ر.ک:همان ،ص )288-287با توجو بو عناوين درسی اين گارايش باو نظار مای
رسد روش آموزش توصيفی مبنای کار ترار گرفتو اس

و دانشجو با متون ادبی بيشتری نیب

بو دوره
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کارشناسی آشنا می شود .اما آيا جای تحليل و بررسی و بیترسازی بارای توانمناد ساازی دانشاجو در
زمينو تحليل و بررسی اين متون ادبی در اين ميان خالی نيی ؟
در گرايش ترجمو تمرکز بر دروس مرتبط با موضوی ترجمو اس  .در اين گرايش نيز مااده نقاد و
بررسی متون  2واحد اختياری اس ( .همان ،ص )290-289آيا بیترساازی بارای آشانايی دانشاجو باا
نظريات ترجمو نوين در اين ميان خالی نيی ؟
اما دروس دوره دکتری اين رشتو کو با عنوان دوره دکتری رشتو زبان و ادبيات عربی تعريف شاده
اس  ،عبارتند از:
متون نظم و نثر دوره جاهلی و اموی ،تحقيق در مباحث صرفی و نحوی ،متون علمی (منطق ،عرفاان و
کالم) ،متون نظم و نثر عباسی و دوره فترت ،تحقيق در مباحث بياان و باديع و عاروا عاالی ،متاون
تفیير ترآن کريم ،ادب اندلیی؛ و البتو  14واحد اختياری نيز برای اين دوره برنامو ريزی شاده اسا .
(همان ،ص)291-290
چنانچو مشخو اس  ،در اين دوره نيز بر متون ادبی بيش از هر چيز تأکيد شده اسا  .هار چناد
عبارت "تحقيق در  "..گويای لزوم اتخاو رويکرد پکوهشی در تدريس اين دروس اس .
نگاهی کلی بو برنامو درسی دوره تحصيالت تکميلی رشتو زبان و ادبيات عربی ضرورت باازنگری
در اين برنامو جه

تحقق هدف دستيابی دانشجو بو سطح مناسبی از نقد و تحليل را يادآور می شود..

روش آموزش آكادمیک زبان عربي در دانشگاه هاي كشورهاي عربي
آموزش زبان و ادبيات عربی بو عنوان زبان مادری کشورهای عربی ،در اين کشورها از اهمي

ويکه ای

برخوردار اس  .لذا نگاهی بو شيوه عملکرد گروه های آموزشی اين رشاتو در کشاورهای ماذکور مای
تواند راهنمای مناسبی برای بررسی شيوه های متداول در دانشگاه های کشور باشد .با بررسی و مقايیو
اين شيوه ها می توان بو نقاط ضعف و توت شيوه نامو داخلی پی بارده و باا پوشاش دادن ضاعف هاا
عملکردی مناسب و مفيدی را در دانشگاه های زير پوشش وزارت علوم ارا و کرد .يکی از کشاورهای
صاحب اعتبار در ميان کشورهای عربی کشور مصر اس  .دانشگاه های متعددی در اين کشور در زمينو
تدريس رشتو زبان و ادبيات عربی فعالي

دارند کو از جملو آن ها می توان بو دانشگاه األزهر ،دانشگاه

عين شمس ،دانشگاه المنصوره ،دانشگاه اإلسکندرية ،دانشگاه تناة ساويس ،دانشاگاه یسايوط ،دانشاگاه
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طنطا ،دانشگاه الزتازيق ،دانشگا ه حلوان ،دانشاگاه المنياا ،دانشاگاه المنوفياة اشااره کارد .در باين ايان
کشورها برخی رشتو زبان و ادبيات عربی را در گرايش های مختلف عرضو می کنند .در اين مجال بو
توصيف اين گرايش ها در برخی از دانشگاه های فوق می پردازيم :
دانشگاه األزهر :دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای رشتو زبان عربای در ايان دانشاگاه در
گرايش های لغويات ،البالغة والنقاد ،األدب و النقاد ،یصاول اللغاة ،و التااريخ والحواارة و الصاحافة
واإلعالم برگزار می شود .مدرک دکترای گرايش های فوق در سو سطح مرتبة الشرف األولای و مرتباة
الشرف الثانية و دکترا ارا و می شود .در گرايش لغويات بر ماده نحو ،و در گارايش بالغا
مواد بالغ

و نقاد بار

و نقد تأکيد می شود .در گرايش ادب و نقد بو هر يک از مواد ادبی اعم از نحو بالغا

نقد و متون و وزن شعر و در گرايش اصول لغ

و

بر زبانشناسی و لهجو ها ومعجم پرداختاو مای شاود.

گرايش تاريخ بيش از آنکو زيرمجموعو ادبيات باشد ،خود رشتو میتقلی می نمايد .در گرايش الصحافة
واإلعالم نيز بر نظريات ارتباط و متون مطبوعاتی يا رسانو ای و زبان بيگانو تأکيد می شود .شايان وکار
اس

کو اين گرايش خود بو سو گرايش شامل :الصحافة والنشر ،اإلواعة والتلفيزيون ،و العالتات العاماة

تقیيم می شود .کو گرايش اخير نيز با توجو بو مواد درسی گنجانده شده رشاتو میاتقلی باو نظار مای
رسد(.ر.ک :پورتال دانشگاه األزهر)
دانشگاه عين شمس :دانشکده زبان های اين دانشگاه رشتو زبان عربی را در ساو گارايش :ادبياات،
لغ  ،و ترجمو و در سو سطح کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا ارا و می کند .گرايش بنادی هاا از
همان ابتدای ورود دانشجو بو دوره کارشناسی اعمال می شود .گرايش های مختلف ابتدا تحا

عناوان

پکوهش های مقدماتی در شاخو های متعدد عرضو می شود کو عبارتند از :
پکوهش های مقدماتی درباره ادبيات ،پکوهش های مقدماتی درباره لغويات ،پکوهش های مقدماتی
درباره زبان کامپيوتر ،پکوهش های مقدماتی درباره ترجمو کتبی و ترجمو هم زماان ،و پاکوهش هاای
مقدماتی درباره زبان عربی ويکه غير عرب زبانان.
پس از گذراندن يکی از رشتو های فوق دانشجو وارد دوره کارشناسی ارشد می شود کو آکادمياک
و پيشرفتو بوده و يکی از همان زيرشاخو ها بو دانشجو ارا و می شود تاا تواناايی هاای پکوهشای او را
فعال کرده و سطح شناختی او را غنی کند تا دانشجو بتواند موضوعات علمی را بو شاکلی موشاکافانو
مورد بررسی و تحقيق ترار دهد .سپس در دوره دکترا بو بحث و تحقيق پيراماون يکای از موضاوعات
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مربوط بو رشتو تخصصی خود می پردازد و نهايتا با کیب تخصو در يکی از گرايشات ياد شده فارغ
التحصيل می شود(.ر.ک :پورتا ل دانشگاه عين شمس)
دانشگاه اإلسکندريو :اين دانشگاه عالوه بر اعطاء ديپلم تخصصی در رشتو آموزش زباان عربای باو
غيرعرب زبانان ،رشتو زبان عربی را در سو گرايش :پکوهش های ادبی و نقدی ،پکوهش های لغوی ،و
پکوهش های اسالمی ارا و می کند .دانشجويان دوره ديپلم تخصصی در ضمن واحدهای مفيد درسی با
علم تحليل اشتباهات ،و نظريات ترجمو ،کاربردشناسی  ،لهجو های ناوين عربای ،رويکردهاای ناوين
آموزش زبان آشنا می شوند .از نکات جالب توجو در اين دانشگاه ارا و سرفصل هاای مکاتاب زباانی،
آداب شرتی و لهجو هاای عربای در دوره آمااده ساازی دوره کارشناسای ارشاد اسا (.ر.ک :پورتاال
دانشگاه اإلسکندرية)
دانشگاه المنصورة :در اين دانشگاه دو گرايش پکوهش های ادبی و پاکوهش هاای لغاوی در دوره
های کارشناسی ارشد و دکترا ارا و می شود .از مواد درسی تابل توجو در اين دانشگاه آشنايی باا زباان
سامی و زبان شناسی تطبيقی ،آشنايی با لهجو های عربی و ارتباط آن با زبان فصيح ،بررسی آثار اصاول
فقو بر نحو عربی ،نظريو زبان ،پکوهش های استشراتی دربااره زباان عربای اسا

کاو باو دانشاجويان

گرايش پکوهش های لغوی ارا و می شود(.ر.ک :پورتال دانشگاه المنصورة)
رشتو زبان عربی در برخی دانشگاه های کشور عربیتان نيز بو صورت گرايشی ارا او مای شاود .از
جملو اين دانشگاه ها می توان بو موارد زير اشاره کرد :
دانشگاه یم القری  :اين دانشگاه رشتو زبان عربی را در سو گرايش لغ

و صرف و نحو ،و بالغا

و نقد ،و ادبيات ارا و می کند .در گرايش دوم بر متون عربی ،زيباشناسی ادبيات ترآن وحديث ،ادبياات
تطبيقی ،و مباحث بالغی و ونقدی و مباحث زبان شناسی تأکياد مای شاود(.ر.ک :پورتاال دانشاگاه یم
القری)
دانشگاه الملک عبدالعزيز :اين دانشگاه دوره کارشناسی ارشاد و دکتارا را در دو گارايش لغوياات،
واألدب والنقد ارا و می کند .در گرايش اول دانشجو عالوه بر گذراندن دروس صرف و نحاو باا علام
الداللة ،لیانيات اجتماعية ،لیانيات تطبيقية ،وعلم الصوتيات نيز آشنا می شاود(.ر.ک :پورتاال دانشاگاه
الملک عبدالعزيز)
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دانشگاه الملک سعود :اين دانشگ اه در بخاش تحصايالت تکميلای ساو مرحلاة کارشناسای ارشاد
(موازی) ،کارشناسی ارشد ،ودکترا را پوشش می دهد .گرايش های زبان عربی در اين دانشگاه عبارتناد
از :اللغة والنحو ،واألدب والنقد .در گرايش اول دروسی نظير علم الداللاة ،تحليال الخطااب ،نظرياات
لیانية ،علم المصطلح ،اللیانيات االجتماعية و در گرايش دوم دروسی از تبيل األجنااس األدبياة ،علام
الجمال ،الیردية العربية ،نظرية اإليقای ،مناهج النقد الحديث ،تطبيقات نقدية وبالغية ارا و می شود.
اين دانشگاه افزون بر اين ،معهد اللغويات العربية را نيز در خاود جاای داده اسا  .در ايان مرکاز
بخش های تربي

معلم ،کرسی پکوهش های آموزش زبان بو غير عرب زبانان ،گروه زبان و فرهناگ ،

و گروه لغويات تطبيقية فعالي

می کنند( .ر.ک :پورتال دانشگاه الملک سعود)

دانشگاه دمشق :دانشگاه دمشق در سوريو رشتو ترجمو و ترجمو هم زمان را در دانشکده ای مجازا
ارا و می کند .همچنين دانشکده ای بو آموزش زبان اختصااص دارد کاو مادارک کارشناسای ،ارشاد و
دکترا را ارا و می کند .دانشکده ترجمو نيز شامل سو گروه ترجمو الکترونی و سامعی بصاری ،ترجماو
کتبی و ترجمو هم زمان اس

کو هر يک از ساو گاروه دوره هاای کارشناسای ارشاد را در دو شااخو

(انگليیی – عربی) و (فرانیو – عربی) برگزار می کند(.ر.ک :پورتال دانشگاه دمشق)
دانشگاه حلب :اين دانشگاه واتع در کشور سوريو نيز رشتو دوره کارشناسای ارشاد آماوزش زباان
عربی را در مرکزی با عنوان " المعهد العالی للغات" برگزار می کند(.ر.ک :پورتال دانشگاه حلب)
دانشگاه يرموک :دانشگاه يرموک یردن دوره کارشناسی ارشد و دکتارا رشاتو زباان عربای را در دو
گرايش یدب ونقد ،ولغ

و نحو برگزار می کند .البتو گرايش اللغوياات العربياة التطبيقياة نياز در دوره

دکترا تعريف شده اس  ،کو در حال حاضر فعالي
دانشگاه اين اس

نمی کند .نکتو جالب توجاو در دوره دکتارای ايان

کو دروس بو صورت تکرار در هفتو های متوالی ارا و نمی شاود ،بلکاو باو صاورت

حلقو های درس در  38موضوی متنوی ارا و می شود کو بیيار تابل مالحظو اس  .در بين ماواد درسای
کو در اين دانشگاه ارا و می شود می توان بو موارد زير اشاره کرد:
متون استشراتی ،کاربرد لغ

و تحليل آن ،الیرديات المعاصرة ،التخطايط اللغاوی ،موسايقی شاعر،

زبان شناسی درونی و اجتماعی ،ويرايش ،علم الداللة ،مکاتب زبانی ناوين ،لیاانيات ،تااريخ پاکوهش
های لغوی ،لغويات تقاب لی ،شناخ

زبانهاای ساامی ،ادب مقاارن ،شاناخ

و باو کاارگيری نظرياات
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ترجمو ،المصطلح اللغوی ،اسلوبية ،رويکردهای نقد عربی نوين ،زبان کامپيوتر(.ر.ک :پورتاال دانشاگاه
يرموک)
با بررسی برنامو آموزشی دانشگاه های ياد شده در می يابيم کو نياز بو گارايش بنادی رشاتو زباان
وادبيات عربی پيشتر در کشورهای عربی احیاس و نیب
آنچنان گیترده اس

بدان اتدام شده اس  .زيارا ادبياات و زباان

کو بو اتيانوس می ماند .دانشجوی زبان هر آن تدر کو کوشا و سااعی باشاد ،بااز

هم نمی تواند بو درستی بر ساح

اين اتيانوس عظيم اشراف يابد و بو معنای حقيقی کلمو متخصاو

ش ود .نکتو دومی کو در بررسی اين برنامو های آموزشای باو وهان مای رساد ،سرفصال هاای برخای
گرايشات اس ؛ سرفصل هايی نوين و تخصصی .عنوان سرفصل بو روشانی زيرشااخو هاای سرفصال
های عمده هیتند .دانشجوی اين دانشگاه ها با نظريات جديد در تالاب واحادهای درسای آشانا مای
شوند و از اين رهگذر می توانند توايای ادبی را با تکيو بر اين دانش نوين مورد نقاد و تحليال تارار
دهند و بر غنای تحقيقات ادبی بيفزايند .شايیتو اس

برنامو ريزان محترم اين رشتو در کشور با مد نظر

ترار دادن اين نکتو راهکار مناسب برای ناوين ساازی و تخصصای تار کاردن برخای ماواد درسای را
بينديشند.
زبان عربی در کشورهای اروپايی نيز تدريس می شود .يکی از مراکزی کو زبان و ادبيات عربای در
آن تا مقطع دکترا تدريس می شود ،آکادمی عربی در دانمارک اس  .هر چند اين رشتو در مرکز مذکور
بدون گرايش تدريس می شود ،اما مواد درسی کو ارا و می شود تابل توجو اس .اين دروس عبارتنداز:
توايا نحوية ،إشکاليات النقد األدبای الحاديث ،سايميولوجيا ،إشاکاليات دراساة العربياة الحديثاة،
دراسات یدبية حديثة ،إشکاليات فی التراث النقدی ،شعرية الرواية ،مورفولوجيا النو ،و...
آنچو در بررسی اين مواد درسی خودنمايی می کند ،رويکرد نقدی نیب

بو هماو میاا ل ادبای و

ارا و موضوعات روز بو دانشجويان اس  (.ر.ک :پورتال آکادمی عربی در دانمارک)
ديدگاه اساتید:
توجو بو نيازهای داخلی در عرصو داناش و پاکوهش يکای از توصايو هاای مقاام معظام رهباری باو
دانشگاهيان اس  .ايشان در سخنرانی در جمع دانشگاهيان در اين خصوص می فرمايند" :پکوهش اوالً
مورد اهتمام ترار بگيرد ،ثانياً سم

و سوى پرداختن بو نيازهاى کشور را پيدا کند .يعنا مای بايیا
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پکوهش ها

در کشور صورت بگيرد کو مورد نياز ماسا  ....ماا ماالک پيشارف

علما ماان را در

مقاالت در مجالت آى.اس.آى نبايد ترار بدهيم .ما نمی دانيم آن چو کو پيشنهاد می شود ،تشاويق مای
شود ،برايش ،آن مقالونويس احترام می شود ،دتيقاً همان چيزى باشد کو کشور ما بو آن احتيا دارد .ما
خودمان بايد مشخو کنيم کو درباره چو مقالو می نويیيم ،درباره چو تحقيق می کنايم .البتاو انعکااس
در مجامع جهان الزم اس  ،ضرورى اس ؛ و انعکاس هم پيدا خواهد کرد .مقصود اين اسا

کاو ماا

پکوهش را تابع نياز خودمان ترار بدهيم ( ".روزنامو جام جم)1388/6/16 ،
اساتيد بیياری در زمينو لزوم تخصصی شدن رشتو زبان و ادبيات عربی اظهاار نظار کارده اناد .باا
بررسی اين نظريات در می يابيم کو همو اين بزرگواران بر ضرورت گارايش بنادی باو منظاور تربيا
نيروهای متخصو اوعان دارند .در اين مجال بو طر برخی از اين ديدگاه ها می پردازيم:
حميد رضا ميرحاجی دانشيار زبان و ادبيات عربی دانشگاه عالمو طباطبايی ضمن هشدار نیب

باو

عواتب بومی نکردن دروس و بی توجهی بو نيازهای کشور در برنامو ريزی درسی رشتو زبان و ادبيات
عربی معتقد اس  " :با ادامو اين روند دانشگاه های دولتی در سال های آتای باا مشاکل عادم جاذب
دانشجو در اين رشتو تحصيلی مواجو خواهند بود ".وی همچنين با تأکيد بر لزوم دستو بندی نيازهاا و
توجو بو دغدغو های زبان عربی ،اين رشتو را از رشتو زبان انگليیی متفاوت ارزيابی کرده و بياان مای
دارد " :زبان عربی در کشور ما برخالف زبان انگليیی کو زبان فناوری و تجاارت اسا  ،در دو ساطح
کارآيی دارد .1 :پاسخگويی بو نياز بازار کار .2 ،پاسخگويی بو نيازهای عمياق فرهنگای .فلاذا معتقادم
نگاه ما بو اين رشتو در مقطع کارشناسی بايد نگاهی متناسب با سطح اول باشاد و برناماو ريازی هاای
درسی بايد با اين رويکرد انجام پذيرد ،تا توتعات دانشجويان در ورود بو بازار کار تحقق ياباد .اماا در
مقطع تحصيالت تکميلی تربي

دانشجو بايد با هدف تأمين متخصو بارای پاساخگويی باو نيازهاای

عميق فرهنگی صورت پذيرد .طبعا توجاو باو ساطح اول بارای مغفاول نمانادن ساطح دوم ضاروری
اس (".مصاحبو شخصی)93/10/27 ،
محمود شکيب استاد دانشکده الهيات دانشگاه شهيد چمران اهواز با تأکيد بر ضارورت کااربردی و
تخصصی کردن آموزش زبان عربی معتقد اس

بايد در برنامو آموزشی ،زبان و ادبياات روز از زباان و

ادبيات کهن جدا شود .وی در اين رابطو معتقد اس  " :ادبياات روز در دوره کارشناسای آماوزش داده
می شود و ادبيات کهن در دوره کارشناسی ارشاد و دکتاری  .مطاابق ايان برناماو در دوره کارشناسای
دانشجو زبان و ادبيات روز می آموزد ،اين زبان و ادبيات مشتمل بر آزمايشگاه زبان ،مکالماو ،و تواعاد

12

ضرورت گرايشی شدن رشتو زبان و ادبيات عربی در مقطع تحصيالت تکميلی ،مينا عربی

دستوری و بالغی بو زبان روز ،همچنين شعر معاصر ،روزناماو هاا و مجاالت عربای ،رماان و داساتان
کوتاه ،نمايشنامو ،فيلم سينمايی ،برنامو های راديو و تلويزيون ،فن ترجماو و تمارين آن ،انشاا و مقالاو
نويیی اس  ...الزم اس

کو سم

و سوی برنامو درسی کارشناسی ارشاد در جها

نيماو تخصصای

ش دن باشد و بو ادبيات کهن و علوم دستوری اهتمام ورزد تا دانشجو ...خود را برای مرحلو تخصصای
محض آماده کند( ".شکيب انصاری ،کاربردی و تخصصای کاردن آماوزش زباان و ادبياات عربای در
دانشگاه)
نکتو مبهم در اين ديدگاه ميزان پرداختن بو علوم دستوری صرف و نحو در دوره کارشناسای اسا
و از آنجا کو فهم زبان و متون عربی در گرو دانیتن صرف و نحو اسا  ،پارداختن باو حاد و حادود
مورد نظر از اهمي

ويکه ای برخوردار اس  .در عين حال بو نظر می رساد نظار ايشاان بار چشااندن

حالوت زبان عربی بو زبان آموز در وهلو اول اس  ،تا ميل و رغب

برای ادامو میير در جان او ايجااد

شود.
ميرزايی استاد زبان و ادبيات عربی دانشگاه بوعلی سينا همادان و ساليمی دانشايار زباان و ادبياات
عربی دانشگاه رازی در مقالو مشترکی کو پيشتر بو موضوی آن اشاره شد ،بار ضارورت ايجااد گارايش
های "آموزش زبان عربی" " ،زبان کاربردی عربی" ،زبانشناسی عربی ،بالغ

و نقاد عربای ،صارف و

نحو عربی ،و نيز ايجاد گرايش های ميان رشتو ای نظير :ادبيات تطبيقی با گروه ادبياات فارسای ،اياران
شناسی ،تبليغات رسانو ای تأکيد دارند و معتقدند " :اين امر بو بومی سازی علوم کماک بیاياری مای
کند( ".ميرزايی ،سليمی ،ص  127و )128ايشان همچنين لزوم نوآوری در روش های آموزش و ايجااد
آموزش های مجازی را يادآور می شوند" :با ورود بو تارن  21ديگار روش هاای گذشاتو پاساخگوی
نيازهای آموزشی جديد نيی ؛ لذا بايد روش های تدريس متناسب با پيشرف

علام و فنااوری تغييار

کند .استفاده از ابزارهای رايانو ای مانند htmlو  powerpointو  ...در آموزش ،بو تعبير بهتار اساتفاده از
فناوری اطالعات ،تحول جدی در آموزش ايجاد می کناد .ايجااد نارم افزارهاای آموزشای و کتابخاناو
تخصصی مجازی و مانند آن بايد در برنامو ريزی گروه های آموزشی ترار گيارد و در ارزياابی سااالنو
مقدار موفقي

گروه را در اين زمينو بيان کنند( ".همان ،ص )126

صدتی استاد زبان و ادبيات عربی دانشگاه خوارزمی نيز معتقد اس

سرفصل های آموزشای رشاتو

زبان و ادبيات عربی نياز بو تغيير دارد و نيز عقيده دارد کو اين رشتو دانشگاهی بايد گرايشی شود و باو
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عملکرد پکوهشی رشتو های عربی سامان داده شود تا از اتالف سرمايو هاای ماادی و انیاانی

جلوگيری شود( .ر.ک :صدتی ،پرتال جامع علوم انیانی)
ضيغمی استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان در بررسی راهکارها جه
رشتو زبان عربی معتقد اس

رفع چاالش هاای

بايد "گرايش مترجمی زبان عربی از دوره کارشناسی راه انادازی شاده و

سرفصل های آن مورد بازنگری اساسی ترار گيرد؛ گرايش های بينا رشاتو ای باا رشاتو هاای "رساانو،
اتتصاد ،گردشگری ،روانشناسی ،و "...بار اسااس نيااز کشاور ايجااد شاود؛ و گارايش هاای جدياد و
تخصصی تر در رشتو های زبان و ادبيات عربی در مقااطع مختلاف تحصايلی مانناد :گارايش هاای "
ترجمو همزمان"" ،ترجمو رسانو"" ،فرهنگ ارتباطات با جهان عرب" ايجاد شود( ".ضيغمی)1393 ،
ابوعلی استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه عالمو طباطبايی با اعتقاد بو لازوم ايجااد رشاتو هاای
جديد زبان و ادبيات عربی متناسب با نيازهای کشور و منطقو بر ضرورت راه اندازی گرايش های ميان
رشتو ای مانند ادبيات عرفانی ،ويراستاری و نقد کتاب ،تمادن اساالمی ،عاشاورايی وحیاينی ،ادبياات
معاصر ونقد ،ادبيات داستانی ،ادبيات متعهد اهل بي

(ی) ،و ايجاد گرايش در زمينو مکالمو زبان عربای

بو صورت عاميانو و گرايش ترجمو هم زمان عربای باو فارسای تأکياد دارد( .ر.ک :خبرگازاری ايیانا،
)93/10
بو نظر می رسد ابوعلی خواهان گرايش بندی رشتو بو صورت موضوعات جز ی تری هیاتند ،اماا
برخی از گرايشات مورد نظر ايشان را مای تاوان در کناار ماواد درسای ديگار و در گارايش هاايی باا
عناوينی کلی تر ارا و کرد.
فرتانی عوو هيئ

علمی دانشگاه آزاد اسالمی توصيف کردن رشتو "زبان و ادبيات عربای" معتقاد

اس  ،اين رشتو بايد بو دو گرايش "زبان عربی" و "ادبياات عربای" تقیايم شاود .وی در ايان رابطاو
چنين می گويد" :شايیتو اس

برای هر گرايش ،دروس مرتبط و بنياانی برناماو ريازی و طار شاود.

يعنی در گرايش "زبان عربی" پس از فراگياری واژگاان (لغا ) در صاورت هاای مختلاف معناايی و
مفهومی (فقو اللغة يا زبان شناسی) بايد بيشتر بو فراگيری شيوه های مکالماو (باا شاناخ

لهجاو هاای

گوناگون زبان عربی در کشورها و مناطق مختلف جهان) و صورت های مختلف فان ترجماو (ترجماو
های کتبی و شفاهی) توجو کرد .بدين معنی کو ترجماو کتبای ،باو ترجماو متاون سياسای ،اتتصاادی،
اجتماعی ،تاريخی ،ادبی ،مذهبی ،فلیفی و  ...و ترجمو شفاهی ،بو صورت ترجمو فوری و ترجمو غير
فوری تفکيک می شود .و ترجمو هر کدام از انوای متون دارای الفاا و واژگاان مخصاوص باو خاود

14

ضرورت گرايشی شدن رشتو زبان و ادبيات عربی در مقطع تحصيالت تکميلی ،مينا عربی

اس  .....اما در گرايش ديگر "ادبيات عربی" شامل آموزش دروسی می شود کو باياد از متاون ماذهبی
(آيات ترآن کريم و احاديث نبوی و کالم امامان معصوم (ی) ادعيو و زيارات و  )...و ادبی (کالم منظوم
و منثور) و تاريخ ادبيات در ادوار گوناگون و تحليل و بررسی آثار (نقد ادبی و ادبيات تطبيقی) برگرفتو
شود .و الزم اس

دروس روش تحقيق و مرجع شناسای ،عاروا و تافياو در ايان گارايش تادريس

شود( ".فرتانی ،ص )6
بررسي راهکارها:
میألو گرايش بندی و تخصصای کاردن رشاتو زباان و ادبياات عربای میاألو ای نيیا
انديشمندان اين رشتو و دس

کاو از وهان

اندرکاران تدوين نقشو جامع علمی کشور در حوزه زبان عربای باو دور

مانده باشد .اما چگونگی انجام اين مهم امری اس

کو نياز بو عزم جدی تری دارد .برای عملی ساختن

اين امر موارد زير پيشنهاد می شود:
محدود نبودن اساتيد متخصو در موضوعات و کتااب هاای خااص علمای باو دانشاگاه هاای محال
خدمتشان و امکان بهاره منادی دانشاجويان دانشاگاه هاای مختلاف از محوار اسااتيد متخصاو در
موضوعات خاص.
لزوم بو روز بودن تخصو ها و برطرف کردن ضعف های موجود در زمينو موضوعات و حيطاو هاای
ادبی نوين و معاصر.
لزوم ايجاد گرايش های تک ماده ای باا تلفيقای از ايان ماواد درسای و علام نقاد  ،در دوره دکتاری؛
گرايشاتی نظير :نحو نقد – بالغ

و نقد – ترجمو و نقد.

لزوم توجو جدی تر بو ماده نقد ادبی در دوره ارشد و دکتری با تأکيد بر روش های نوين.
اجتناب از تکرار عناوين درسی در دوره های مختلف و ارا و دروس با عناوين جز ای و تخصصای در
دوره تحصيالت تکميلی.
لزوم آشناسازی دانشجويان گرايش آموزش زبان با جديدترين متدهای آموزش زبان بو آموزندگان زبان
دوم و عملی کردن اين متدها در دانشگاه ها برای تربيا
ارتباط مناسب با عرب زبانان.

داناش آموختگاان تواناا در زميناو برتاراری
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لزوم توجو بو آموزش لهجو های مختلف کشورهای عربی در دانشگاه ها.
ايجاد گرايش هايی از تبيل  :زبان شناسی عربی – ادبياات داساتانی و نمايشای – نگاارش و ويارايش
(ادبی و مطبوعاتی) .. -
ارا و مواد درسی تح

عنوان نقد و بررسی کتاب های تخصصی گرايش مربوطو بو شکل جداگانو.

تغيير ساختار برگزاری کالس های دوره دکتری از شکل تئوريک و کالسای باو شاکل کاارگروه هاای
آموزشی با حوور اساتيد متعدد و انتقال تجربيات علمی اين اساتيد بو دانشجويان دربااره موضاوعاتی
کو پيشتر بو طور جز ی در مقالو يا مقاالتی بدان پرداختو اند.
مشخو شدن عناوين پکوهشی کاربردی و نوين در هر دانشگاه توسط گروه آموزشای و اعاالم آن باو
متقاضيان ورود بو دوره دکتری بو منظور انتخااب موضاوی و تهياو پروپاوزال در کناار امکاان بررسای
موضوعات تابل اعتنای دانشجويان متقاضی.
لزوم تأييد پروپوزال پايان نامو بو عنوان يکی از شروط پذيرش در دوره دکتری و تعيين استاد راهنما از
بدو ورود.
نتیجه
کشور جمهوری اسالمی ايران در همجواری کشورهای عربی کو تیم

بزرگی از مرزهاايی کشاور را

در بر ميگيرند ،از پتانیيل بااليی برای برتراری روابط فرهنگی و اتتصادی باا ايان کشاورها برخاوردار
اس  .از سوی ديگر اخبار منطقو خاورميانو بو عنوان يک منطقو نف

خياز و حیااس هميشاو جايگااه

خود را در ميان مهم ترين اخبار جهان حفظ کرده اس  .از ديگر ساو رواباط فرهنگای و ادبای کشاور
جمهوری اسالمی ايران بو عنوان مهد زبان فارسی و فرهنگ و تاريخ کهن ،با کشورهای عربی بو عنوان
مهد زبان عربی از سابقو ای طوالنی برخوردار اس .
همو اين عوامل می تواند بو درستی دانشجوی رشتو زبان و ادبيات عربی را باو ايان نتيجاو گياری
سوق دهد کو بازار کار برای دانش آ موختگان اين رشاتو را بیايار خاوب ارزياابی کناد ،اماا آنچاو در
واتعي

رخ می دهد ،اين نتيجو گيری را تأييد نمی کند.
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در بررسی چرايی اين موضوی مهم ترين نکتو ای کو بو وهن می رسد ،متخصو و توانمند نباودن
دانش آموختگان اين رشتو دانشگاهی اس ؛ امری کو صاحبان مشاغل و میؤوالن حوزه های مرتبط باا
رشتو را برآن می دارد کو با صرف نظر از بکارگيری دانش آموختگان ،بو عرب زبانان بومی روی آورند
کو بعوا تخصصی هم ندارند .بو نظر می رساد بارای رفاع ايان ضاعف و حرکا

در جها

تربيا

نيروهای متخصو نيازمند اعمال تغييراتی در روش های تادريس آکادمياک ايان رشاتو هیاتيم .ايان
تغييرات بويکه در مقطع تحصيالت تکميلی کو مرحلو تخصو اس  ،ضروری تر می نمايد.
تغيير روش های آموزش زبان برای توانمند سازی دانش آموختگان در زمينو تکلام روان باو زباان
عربی و پاسخگويی بو نيااز ترجماو شافاهی کشاور در ايان رشاتو ضارورتی اسا

کاو باياد از دوره

کارشناسی مورد توجو ترار گيرد .اما در مقاطع باالتر اعم از کارشناسی ارشد و دکتری الزم اس

عالوه

بر ارا و دروس نوين با رويکرد نقدی و تغييار در شاکل برگازاری کاالس هاا از تئورياک باو کارگااه
آموزشی ،در صدد گرايش بندی رشتو نيز باشيم تا نياز کشور بو متخصصان سطح باالی زبان عربای در
زمينو داد و ستد فرهنگی و تأثيرگذاری فرهنگی با استفاده از ابزار زبان در کشورهای هدف تأمين شود.
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ضرورت گرايشی شدن رشتو زبان و ادبيات عربی در مقطع تحصيالت تکميلی ،مينا عربی

ضرورة إجياد اختصصات جديدة يف الدراسات العليا لفرع اللغة العربية


مينا عريب
امللخص

إن الناس یدخلون اجلامعات بدوافع متعددة ،أمهها التوظيف يف مهنة مناسبة ومن مث نيل مكانة اجتماعية
جيدة .وهنا تربز دراسة سوق العمل للفروع الدراسية اجلامعية كأول ما یؤخذ بنرذر ا عتبذار لذدا الذرا ب
يف دخول اجلامعات .وعلی الر م من ذلك فإن الرروف ا جتماعية وا قتصادیة قد تؤید التوقعات و
تكون حسب ما یروم الطلبة فال یتمكن اخلرجيون من خوض سوق العمذل ،وهذو مذا یذ كرنا بةذرورة دراسذة
أسباب عدم التناسق ب الدراسات اجلامعية وفرص العمذل اتتاحذة .ويف مذا ذر فذرع اادب العذريب ،فذإن
ع ذذدم اختص ذذاص اتت ذذرج أو ب ذذااحرا ع ذذدم ح ذذرفيتهم أو مهني ذذتهم ی ذذؤد بأ ذ ذ اب اته ذذن وأ ذ ذ اب
ااعمذال إلذذی العذذنوف عذذن توظيذذف هذذؤ اتت ذذرج  .هتذذتم هذ ق ات الذذة بت ذذدن حلذذول مناسذذبة لل ذذرو مذذن
ه ق اتشكلة بالرتكين علی ضرورة اختصاص الطلبة يف إحدا اتواد الدراسية علی ك د أدنی.

كلمات مفتاحيّة  :فرع اادب العريب ،الدراسات العليا ،اتنهج التعليمي ،جامعات الدول العربية.

 طالبة الدكتوراق يف فرع اللغة العربية يف جامعة العالمة الطباطبائي7tharabi@gmail.com :
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Abstract
People enter the university with the different motivations. Getting the proper job positions
and consequently reaching the proper social situation can be the important motives for
doing this. As a result the working market assessment for the different university branches
is one of the important points that people are concerned about perior to the university
admittance. However sometimes the social condiontions go against the expectations and
people cannot get into the working market. The study on the unbalanced increase rate of the
university education and working opportunities is one of the essential factors to exit the
current situation. In terms of Arabic language and literature branch one of the important
effective factors on the relevant working market is lack of speciality. In the other words the
lack of experience of Arabic language and literature graduates in the related working
positions is one of the main factors which dispense the employes to employ them. With
respect to the above factors, this article endeavor to propose the solotion with the practical
research based descriptive-analytical approch.

