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نقد و ارزيابي آموزش زبان عربي در ايران بر اساس نظريه حیطه شناختي بنجامین بلوم
(به عنوان مانعي بر سر راه كاربردي كردن و تجاري سازي اين رشته در ايران)


دکتر حسن اسماعيل زاده ،دکتر عبداالحد غيبی ،دکتر پرويز احمدزاده

چکیده
زبان عربی که آموزش آن در کشور اسالمی ايران سابقه ای بس کهن و ديرينه دارد و زبان دين و اعتقاد مردماان
اين سرزمين محسوب می شود ،امروزه برای اينکه از قافله دانش و توليد علم عقب نيافتد و به زبانی پيشارفته و
همگام و همسو با نيازهای کشور تبديل شود ،بايستی به ابزاری کارآمد برای توسعه پايدار کشور در زمينه هاای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و  ...تبديل شود .از اين روی برای نيل به اين هدف ،بازنگری و تجديدنظر
در آموزش آن ،ضروری به نظر می رسد .اين آموزش اگر از نوع دانشگاهی باشد کميت و کيفيت آن بر اساا
يک پيش برنامه به نام سرفصل تعيين می گردد و بخشی از آن به نحوه آموزش و متدهای تدريس بساتگی دارد
و در مثلث آموزشی ،متعلم و فراگير ضلع سوم و در حقيقت محور اصلی به حساب می آيد .از ايان روی باياد
جنبه های مهارتی و روانی شخصيت او جدی تلقی شود .از آنجايی که تجاری سازی و کارآفرينی در اين زمينه
امری ضروری است ،لذا شناسايی م وانع موجود در اين مسير و رفع آن ها نيز مهم و ضروری به نظر می رساد.
مقاله حاضر بر اين است ابتدا ضمن ارائه خالصه ای از روش آموزش زبان عربی در ايران ،به آسيب شناسای و
تحليل آن روش ،با توجه به حيطه های يادگيری بنجامين بلوم ،روانشنا

نام آور عرصه علوم تربيتای باه وياهه

حيطه شناختی او بپردازد و در نهايت با هدف تسهيل مسير تجاری سازی رشته زباان و ادبياات عربای ،ضامن
شناسايی يکی از موانع اصلی و ريشه ای کاربردی شدن اين رشته و کم رنگ شدن اقبال عمومی نسابت باه آن،
راهکارهايی جهت تجاری سازی اين رشته در ايران ارائه دهد.

كلیدواژه ها  :آموزش ،زبان عربی ،تجاری سازی ،بنجامين بلوم ،حيطه شناختی.

 استاديار دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان (نويسنده مسئول)h.esmailzade@gmail.com ،
 دانشيار دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان
 استاديار دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان

2

نقد و ارزيابی آموزش زبان عربی در ايران ،اسماعيل زاده و همکاران

 - 1مقدمه
آموزش زبان عربی به عنوان زبان دينی امت اسالمی ،همواره تاريخ پر فراز و نشيبی داشته و در ساابقه
حدود چهارده قرن خود مورد توجه و عنايت زبان شناسان و عالمان دين بوده است .اما امروزه آموزش
در کشورها از جمله کشور ما به عنوان مکمل اقتصاد و نيروی محرکه توسعه کشور ،رسالت خطيری بر
عهده اش گذاشته شده است بنابراين برای همه رشته ها در آموزش عالی در اين مسير وظايفی تعريف
شده است و مسلما رشته زبان و ادبيات عربی نيز در اين عرصه رقابتی آموزش عالی ،برای بقا ،نياز باه
تحول بنيادين دارد و انتظار می رود در برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز ،گوشاه ای از ايان
مسؤوليت خطير را بر دوش بکشد .اما در اين مسير ،مسأله اصلی به عنوان يک زخم کهناه ياا بيمااری
مزمن ،بيشتر خود را نشان می دهد و آن هم عدم اقبال عمومی به اين رشته و نبود فضای کسب و کاار
برای دانش آموختگان آن و نوعی تشتت در برنامه های آموزشی اين رشته و شايوه هاای آن اسات .در
اين پهوهش سعی بر اين است که اين معضل با نگاهی نو و بر اسا

طبقه بندی حيطه هاای شاناختی

بنجامين بلوم 1که با هدف آموزش و يادگيری بهتر به طبقه بندی اهاداف آموزشای پرداختاه  ،بررسای
شود و در نهايت ضمن تحليل موارد ذکر شده ،راهکارها و پيشنهاد هايی جهت رفع مواناع موجاود در
مسير آموزش اين زبان و آمادگی اوليه جهت ورود به بازار کار ارائه گردد.
 - 1 – 1اهداف پژوهش
اين پهوهش از خالل نقد شيوه آموزش زبان عربی درايران درپی دستيابی به اهداف زير است :
 -آسيب شناسی آموزش زبان عربی در دوره های مختلف تحصيلی براسا

طبقه بنادی حيطاه هاای

يادگيری بلوم
 ارائه پيشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تجاری سازی اين رشته در ايران - 2 – 1پیشینه پژوهش
در مورد معضالت فراگيران زبان عربی برای فارسی زبانان و ساير زباان هاا ،فعاليات هاای پهوهشای
متعددی انجام شده است که در ذيل به تعدادی از آنها اشاره می شاود :کتااب «اساسايات تعلايم اللغاة
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- Benjamin Bloom
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العربية للناطقين بلغات أخری» توسط العصيلی در دانشاگاه ام القاری در ساال  1422هاا نوشاته شاده
است.و در سال  2008م .کتاب « أبحاث فی قضيّة الخطأ و ضعف الطلبة فی اللغة العربيّة» توساط نهااد
ياسين در کشور عمان تاليف شد .و کتاب «اللغات األجنبيّة ،تعليمه و تعلّمهاا» توساط ناايف خرماا در
کويت در سال 1990م ،نوشته شده است .در ايران نيز کتاب ها و مقاالتی نگاارش شاده اناد از جملاه
کتاب « در

اإلنشاء ،المشاکل و الحلول» توسط ماجاد نجارياان در ساال  2004م و مقالاه ای تحات

عنوان « األسباب الکامنة وراء نقص الکفائة اللغويّة لطالب الجامعات االيرانيّاة فای کتابااتهم بالعربيّاة »
توسط نرگس گنجی در سال  1389ها ش .همچنين در کتاب ها و مقاالت ديگری نيز به شکل موردی
و جزئی تا حدی به اين معضالت پرداخته شده است .به طور کلی در آثار ذکر شده به شکل موردی و
بخشی به ميزان توانمندی فراگيران زبان عربی در درو

خاصی از اين رشته و موانع موجاود پرداختاه

شده است اما در مقاله حاضر جنبه روانی و تربيتی فراگيران زبان عربی با توجه به نظرياه حيطاه هاای
شناختی بنجامين بلوم مشهودتر است.
 - 3 – 1سواالت پژوهش
اين پهوهش در صدد پاسخ دادن به سواالت زير است:
 – 1علل ناکارآمدی اغلب دانش آموختگان رشته زبان و ادبيات عربی در ايران و چاالش هاای پايش
روی آنان چيست؟
 – 2آيا ناديده گرفتن جنبه های روانی و تربيتی شخصيت فراگيران اين زبان می تواند باه عناوان ياک
معضل و چالش در اين مسير قرار گيرد؟
 – 3برای ورود دانش آموختگان اين رشته به بازار کار و تجاری ساازی آن در عرصاه هاای اقتصاادی
کشور چه راهکارهايی وجود دارد؟
 - 2آموزش زبان عربي ،اهمیت آن و چالش هاي پیش رو
آموزش زبان عربی سابقه ای بيش از چهارده قرن دارد؛ اولين مدار

آموزش زبان عربای در سارزمين

های اسالمی از جمله ری ،نيشابور ،هرات ،تبريز ،استانبول و حيدر آباد ايجاد شدند و گروه ها و افاراد
زيادی از اين سرزمين ها برای يادگيری اين زبان به جزيرة العرب سفر کرده اند(.العصيلی)11 : 1422 ،
ميزان اهميت آموزش و فراگيری اين زبان برای مسلمانان بر کسی پوشايده نيسات .خداوناد در آياه 9
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سوره حجر در مورد محافظت از قرآن می فرمايد« :إنّا نحن نزّلنا الذکر إنّا له لحافظون» می توان گفات
اين حفاظت و حمايت خداوند متعال از قرآن کريم شامل زبان عربی نيز شده است زباانی کاه بعاد از
چهارده قرن در شکل فصيح آن تغيير آن چنانی صورت نگرفته و به يمان کاالم وحای ايان زباان نياز
محفوظ مانده و خواهد ماند اما در اين مسير طوالنی همواره دشواری هاا و ماوانعی وجاود دارد.ناوام
چامسکی 1معتقد است که فراگيری زبان دوم يا زبان بيگانه در دوره ای قارار مای گيارد کاه فراگيار از
مرحله ايده آل فراگيری زبان فاصله گرفتاه اسات و ايان فاصاله گارفتن بار پيچيادگی و مشاکالت و
معضالت فراگيری آن زبان می افزايد چون دوره فراگيری زبان مادری توسط کودک باا رشاد عقلای و
جسمی او همراه است اما در دوره فراگيری زبان دوم اين فرايناد تقريباا تکميال شاده و متوقاف مای

شود(.همان)64:
يادگيری اين زبان همواره برای بسياری از غير عرب ها سخت بوده و است و دانشمندان اين حوزه
يکی از علل اصلی دشواری فراگيری زبان عربی را برای غير عرب زبانان را تداخل 2ميان زبان عربای و
زبان شان ذکر می کنند که از لحاظ صوتی ،صرفی ،نحوی و معنايی ايجاد می شود به عنوان مثال وقتی
خدمتکار زياد بن ابيه به او گفت«:أهدوا إلينا همار وهش » منظورش «حمارا وحشايا» باود؛ زيااد باه او
گفت :وای بر تو چه می گويی ؟ گفت  «:أهدوا إلينا إيرا» منظورش «عيارا» باود؛ زيااد گفات :اولای از
دومی راح تر بود(.همان )12 :از طرفی ديگر غلط های رايج و متداول در زبان عربی ناشای از انبساا
بيش از حد قواعد و استثنائات موجود در آن است(.ياسين)14 : 2008 ،
يکی ديگر از معضالت و موانع فرگيری و آموزش زبان عربای بارای غيار عربای زباناان از جملاه
ايرانی ها موضوع فرهنگی است .در بسياری از موارد معلم در

عربی بارای تشاويد داناش آماوز باه

فراگيری زبان عربی و آن هم نه به شکل ايده آل عمل می کند اما در ساعت در
حتی در

تاريخ يا ادبيات و يا

های ديگر ،معلم به تاريخ عرب جاهلی و عادات و رسوم ناپسندانه آنان و حملاه آناان باه

سرزمين های مادری ما و فتح آنها و  ...اشاره می کند که اين امر ذهن دانش آموز را خود باه خاود باا
عامل و مانع بازدارنده ای همراه می کند.
از طرفی ديگر اين معضل به شکل خفيف تری در سارزمين هاای عربای نياز وجاود دارد در ايان
کشورها که عربی فصيح در مدار

آموزش داده می شود اين زبان برای کودک زبان مادری به حسااب
1

- Noam Chomsky
- Interference
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نمی آيد چون آنان نيز با يک لهجه رايج در محيط اطراف خود رشد کرده و خو می گيرناد ساپس باه
تدريج با عربی فصيح آشنا می شوند(.فار  )93 : 2003،بنابراين در صورتی کاه در کشاورهای عربای
آموزش زبان عربی با چنين نگاه و دقت نظری انجام می شود طبيعتا بارای ماا کاه غيار عارب هساتيم
احتيا و مالحظات بيشتری الزم است .معلمی که يک زبان آموزش می دهاد باا دشاواريهايی از ناوع
روانشناسی مواجه است تا زبانی؛ معلم ماده درسی ارائه می کند اما وقتی به مرحله چگونگی ارائاه مای
رسد با محدوديت هايی مواجه می شود و علم روان شناسی در اين مرحله نقش اساسی ايفا می کند.
مشکل دانشجويان در زبان عربی ابتدا در دانشگاه به عنوان يک معضل مدرسه ای تلقی مای شاد و
کوتاهی ها و کم کاری ها را متوجه معلمان عربی دوران قبل از دانشگاه می کردند .اما اماروزه ايان باه
يک معضل دانشگاهی در رشته عربی و ساير رشته های مرتبط تبديل شده است که به نظار مای رساد
کليد حل آن در دست دانشگاهيان باشد چرا که معلمان مدار
سرفصل هايی که برای درو

عربی مدار

نيز تربيت يافتگان دانشگاه ها هستند و

تدوين می شاود غالباا توساط اسااتيد دانشاگاه و ياا باا

مشورت آنان آماده می شوند .برخی از کتاب هايی که در زمينه آموزش زبان عربی با نگااه انتقاادی باه
شيوه های سنتی تاليف شده اند در کمال تعجب  ،خود در اين شيوه سنتی و ناکارآمد گرفتار شده اند و
تقريبا همان راه گذشتگان را رفته اند .از جمله اين کتااب هاا ،کتااب تعلايم القواعاد العربياة لطاالب
الجامعات االيرانية بأسلوب تطبيقی ،آموزش زبان عربی ( )2( ،)1و ( )3و ساير کتاب ها در زمينه هاای
مختلف هستند که به اعتقاد نويسندگان آنها شيوه ای نو در پيش گرفته اند(.يزدان پناه )5 : 1381 ،تبيين
مشکالت يادگيری زبان و تحليل اشتباهات و خطاهای فراگيران زبان های خارجی به عنوان شااخه ای
از ادبيات تطبيقی در نيمه قرن بيستم مطرح شد(.گنجی )2 : 1389،در نيمه قرن بيستم اين نظريه مطرح
گرديد که زبان مادری بر زبان دوم تاثيرگذار است و در پی آن مطالعات و پهوهش هاای مقايساه ای و
تطبيقی زيادی در اين زمينه صورت گرفت و همچنين در اين دوره بود که زبان شناساان باه ايان بااور
رسيدند که آموختن زبان دوم فرايندی متفاوت از آموختن زبان مادری دارد(.فار )93 :2003 ،
 - 3ضرورت تجاري سازي
امروزه و با توجه به اقتضائات جوامع در حال توسعه تقريبا اغلب اماورات آنهاا باا نگااه اقتصاادی و
کاربردی سازی مورد ارزيابی قرار می گيرند .در کشور ما نيز که برنامه های مدون توسعه و سند چشم
انداز ،چنين اهدافی را در پيش گرفته اند و تمام رشته های تحصيلی در دانشگاه ها می بايست برای بقا
و توجيه اقتصادی و کارايی خود برنامه هايی ارائه دهند« .تجاری ساازی داناش و فنااوری دانشاگاهی
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فرايندی است که از اختراع و پهوهش شروع می شود و تا تبديل داناش و فنااوری باه محصاوالت باا
ارزش در قالب کارآفرينی و توسعه کسب و کارهاا اداماه مای ياباد و دساتاوردها و پيامادهايی بارای
مخترعان ،پهوهشگران ،دانشگاه و ساير دست اندرکاران به همراه دارد(».فکور) 24 : 1385 ،
«گروه های آموزشی دانشگاهی برای جذب منافع بيشتردر دانشگاه خاود باه رقابات مای پردازناد.
خود دانشگاه هم با ساير دانشگاه ها در نظام آموزش عالی برای جذب منافع بيشتر رقابات مای کناد و
بخش آموزش عالی نيز با ساير بخش های آموزشی و غير آموزشی در اين زمينه به رقابت مای پاردازد
وقتی که دانشجوی خاصی واحد درسی را اخذ می کند ،آنها به دنبال تحصيل بهترين استفاده از وقت ،
انرژی و در برخی موارد پول خود هستند؛ در اين ماجرا فرصت هاای هزيناه در هماه ساطوح فاردی،
سازمانی و اجتماعی وجود دارد؛ فرد ،دانشگاه و جامعه به طورکلی و به شکل عادی همه به دنبال ايان
اند که اين هزينه ها را توجيه کنند و بگويند در آينده نزديک اين هزينه ها برگشات خواهناد داشات».
(گاف) 18 : 1389،
آموزش عالی و محيط اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اقتصادی آن به طرز فزاينده ای در بساياری از
کشورها تحت نفوذ «شرايط بازاری» ،آن هم در عصر فراصنعتی و جامعه دانش قرار گرفته است .تااثير
بازارها در آموزش عالی ،شکل پيچده ای به خود گرفته و مؤسسات آموزش عالی روز به روز خاود را
هر چه بيشتر در موقعيت رقابتی احسا

می کنند« .شارايط باازاری» در برخای کشاورها در حاال باه

حاشيه راندن نقش های دولتی است و در برخی کشورها نيز دولت را با خود سازگار می کند و هماراه
می برد .در هر حال ارتبا ميان آموزش عالی و دولت در حال تحول است(.فراستخواه)11 : 1388 ،
در کشور ما نيز با اعالم برنامه های توسعه و سند چشم انداز اياران  1404بار ضارورت ايان امار
تاکيد شده است که نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش  ،آموزش فنی و حرفه ای و آماوزش
عالی بايد اصالح و کاربردی شود و نيروی انسانی کارآمد مورد نياز در جهات تحقاد اهاداف چشام
انداز را تامين کند(.ابطحی )33 : 1389 ،تجاری سازی پهوهش ها به عنوان يک رويکارد جدياد نظاام
علمی و فناوری کشور بر ترکيب عرضه محوری و تقاضاا محاوری در حاوزه پاهوهش هاا و فنااوری
استوار است(.شريفی )99 : 1392 ،البته الزم است در اولين مراحل شروع فرايند آماوزش ايان رساالت
خطير و حسا

آموزش عالی در نظر گرفته شود و در برنامه ريازی درسای و سياسات گاذاری هاای

کالن آموزشی اين تدبير انديشيده شود و در برنامه ريزی درسی عاالوه بار در نظار گارفتن معيارهاای
فلسفی ،روانشناختی و دانشجويی بايد معيارهای حرفه ای را نيز در نظر گرفت به اين معناا کاه درو
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مربو به حرفه های مختلف بايد مقررات حرفه ای و قانونی الزم را قبل از ورود افاراد باه حرفاه ،باه
طور روشن منعکس کنند .دو مورد از معيارهای حرفه ای ضروری عبارتند از – 1 :محتاوا باياد فاراهم
کننده انواع تجربه های نظری و عملی الزم برای کسب مجوز ورود باه حرفاه و تاداوم حضاور در آن
باشد – 2 .محتوا بايد به اخالق حرفه ای (شغلی) توجه داشته باشاد(.کانن )164 : 1388 ،اماروزه کاه
تجاری سازی آموزش ها و پهوهش ها به عنوان يک رويکرد جديد نظام علمی و فناوری کشور مطرح
است ،عالوه بر جنبه دينی و اعتقادی رشته زبان و ادبيات عربی همچون ساير رشاته هاای دانشاگاهی،
انتظار سودآوری يا ابزاری برای توسعه پايدار کشور از آن شکل گرفته است.
به اعتقاد بنجامين بلوم برای بهبود مواد برنامه های آموزشی و شيوه های تادريس ،کوشاش هاای
زيادی به عمل آمده است اما شواهد به دست آمده نشان می دهد که بعضی از روش هاای تاازه بسايار
کارآيی داشته اند در حالی که بعضی ديگر چندان کارآتر از روش هايی که جايگزين آن هاا شاده اناد،
نبوده اند .آشکار شده است که مقدار پول و کوششی که صرف بهبود مواد درسی و شيوه های تادريس
می شود ،برای اثربخشی روش های جديد ،تضمينی به حساب نمی آيد(.بلوم )7 : 1374 ،اما با وجاود
همه اين خطرپذيری ،سرمايه گذاری در مسير بهبود آموزش و شيوه های آن و ارائه شيوه های جديدتر
با توجه به شرايط محيطی ،فرهنگی و اجتماعی هر کشور ضرورتی انکارناپذير است کاه باياد در رأ
برنامه های کالن و بلند مدت آن کشور باشد.
 - 4روش متداول آموزش زبان عربي در ايران
تدريس ياک زباان غالباا باه معناای آماوزش مهاارت هاای چهارگاناه زباانی 1اسات کاه عبارتناد از
خواندن،2گفتار،3درک و فهم 4و نوشتن 5که آموزش اين چهار مهارت در کنار هم مفياد خواهاد باود و
جدا کردن اين مهارت ها ،رسيدن به هدف اصلی فراگيری زبان دوم را کند و سخت می کند .در واقاع
الگوهای تدريس بر اسا

الگوهای يادگيری پديد آماده اناد .در مراکاز دانشاگاهی ضامن کماک باه

دانشجويان در کسب اطالعات ،مهارت ها ،ارزش ها ،شيوه تفکر و چگاونگی ياادگيری هام باه آناان

1

- Language Skills
- Reading
3
- Speaking
4
- Comprehension
5
- Writing
2
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زادگان )79 :1376 ،متدها و روش های مختلفی برای فراگيری زبان دوم مورد

آموخته می شود(.عبا

استفاده قرار می گيرد که برخی از آنها عبارتند از:
 – 1 - 4روش ترجمه و قواعد
 – 2 - 4روش طبيعی

2

 – 3 - 4روش مستقيم
 -4 - 4روش قرائت

1

3

4

 - 5 - 4روش سمعی بصری

5

 - 1 – 1 – 4در ميان اين روش های متعدد به نظر می رسد روش اول که همان روش قواعد و ترجمه
است برای آموزش زبان عربی در ايران و برخی کشور های ديگر مورد استفاده قرار مای گيارد کاه در
اينجا به برخی ويهگی ها و معايب اين روش پرداخته می شود .اين روش از قديمی تارين روش هاای
مشهور آموزش زبان است که در تاريخ به کار گيری آن و مراحل تحول آن اطالعات دقيقای در دسات
نيست اما آنچه که مشخص و معين می باشد اين است که اين روش سنتی و قديمی برای آموزش زبان
های خارجی است و گروهی از محققان بر اين باورند که اين روش در گذشته برای آموزش زبان های
مرتبط با فرهنگ و تمدن های قديمی همچون چينی ،هندی و يونانی اساتفاده مای شاد و برخای هام
معتقدند که در دوره رنسانس اروپا برای انتقال ميراث انسانی زبان هاای ديگار باه دو زباان يوناانی و
التينی بود( .العصيلی)270 :1422،
اين روش در اواخر قرن  19ميالدی در آمريکا با نام های پروسی 6و سيسرونی 7مشاهور باود و در
اواخر قرن  20م به عنوان روش قواعد و ترجمه رايج و مشهور گشت .اين برناماه تاا مادت هاا پايش
روش رايج آموزش زبان های خارجی بود و در برخی از کشورهای اسالمی تا به امروز بارای آماوزش
1

- The Grammar-Translation Method
- The Natural Method

2

- The Direct Method

3

- The Reading Method

4

- The Audio-Lingual Method

5

- Prussian

6

- Ciceronian

7

9
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زبان عربی به کار می رود که ايران نيز يکی از ايان کشورهاسات .در ايان روش اهتماام وياهه ای باه
تدريس و آموزش قواعد با اسلوب نظری مستقيم می شود و متکی به ترجمه از زبان مادری و به زباان
مادری است و به نظر می رسد تدريس قواعد در اين روش خود يک هدف و غايات اسات و ترجماه
نيز يک هدف محسوب می شود .به طور کلی برخای از ويهگای هاای ايان روش عبارتناد از :الاف –
توانمند کردن فراگير در قرائت متون مکتوب و ترجمه از زبان مقصد و ترجماه باه آن باه عناوان ياک
اصل .ب – توجه به زبان به عنوان حفظ قواعد و پرداختن نظری باه آنهاا و تحليال هماه قواعاد رياز
صرفی و نحوی و استثنائات آنها .ج – حفظ کلمات و عبارت ها در کنار حفاظ قواعاد .د – ضارورت
آشنايی فراگيران با ويهگی های زبان مقصد و مقايسه آن با سااير زباان هاا باه وياهه باا زباان ماادری
فراگيران .ها  -توجه به متون ادبی پيشرفته و پيچيده در مراحل ابتدايی آماوزش باه عناوان ياک مااده
درسی برای آموزش قواعد .و – انتخاب کلمات با توجه به جايگاهشاان در ماتن ماورد نظار و عالقاه
شديد به فهم هر کلمه در متن با استفاده از ترجمه .ز – توجه ويهه به کتاب ارائه شده باه عناوان منباع
سرفصل در

و عدم استفاده از منابع ديگر .ح – ايمان به اينکه فراگير نمی تواناد زباان مقصاد را باا

خود آن زبان فراگيرد و زبان مادری اسا

و پايه فراگيری زبان مای باشاد .ی – بای تاوجهی و ساهل

انگاری در آماده کردن معلمان برای آموزش زبان و اکتفا کردن به اينکه معلم زبان مقصاد را باه خاوبی
بداند و به زبان مادری آن ها را بيان کند .در اين روش هر يک از اضالع مثلث آموزشای يعنای معلام،
فراگير و ماده درسی وظايفی دارند که بدين ترتيب می باشد:
 - 2 – 1 – 4وظايف معلم :در اين روش معلم و وظايف او در رتبه دوم اعتباار قارار دارد  .عليارغم
اينکه او در کال

حرف اول و آخر را می زند ،بايد کتاب مشخص شده را با تمامی محتوياتش شارح

دهد و آنها را به زبان مادری فراگيران ترجمه کند اما او نقشای در انتخااب منباع و سرفصال در

ياا

حذف بخش هايی از آن و يا افزودن بخش هايی به آن ندارد از اين رو او نمی تواند روش تادريس را
تغيير دهد .اين روش  ،معلم را برای آماده کردن در

ها به سختی نمی اندازد و همين که زبان مقصد

را به خوبی بداند و آن را به زبان مادری فراگيران به آنان معرفی کند ،کفايت می کند.
البته فردريک هاربارت 1صاحب نظر در امر تعليم و تربيت ،مراحل ارائاه مطلاوب در
معلم به اين گونه بيان می کند:

Friedrich Herbert-1

را توساط

10

نقد و ارزيابی آموزش زبان عربی در ايران ،اسماعيل زاده و همکاران

الف – مقدمه چينی يا آماده سازی که به عنوان مدخلی برای بحث و آماده سازی ذهن فراگيار و رباط
دادن معلومات قديم او با معلومات جديد ،ارائه می شود .ب – ارائه در  :در اين مرحله معلام مثاال
های متناسب با ماده اصلی در

طرح می کند و به کمک فراگير به بحث و بررسی آنها می پاردازد .ج

– موازنه يا ايجاد هماهنگی :در اين مرحله که می توان گفت جزئی از مرحله قبل اسات ،معلام ساعی
می کند موضوعات جديد ارائه شده را به هم ربط دهد و ارتبا آنها را با معلومات قديم توضيح دهاد
و شباهت ميان آنها را برای فراگير تبيين کند .د – استنتاج يا استنبا  :ارائاه زماان مناساب و کاافی باه
فراگير برای نتيجه گيری از کليت بحث ها – تطبيد و اجرا :که شامل تمرين های عملی و کاربردی که
از طريد ارائه انواع سوال و جواب ها انجام می شود( .الرکابی)40-43 : 1996 ،
 - 3 – 1 – 4وظايف فراگیر :در اين روش فراگير کامال منفعل اسات و هاين نقشای در ايان فرآيناد
ندارد در حالی که بايد باری از مطالب و مفاهيم را بر دوش بکشد .او اغلب اوقات کاال

را باياد باه

توضيحات معلم گوش دهد و صحبت های او را به عنوان يک جزوه يا حاشيه نويسی بر کتاب درسای
به زبان مادری ثبت کند ولی قدرت و فرصتی برای بحث و تبادل نظر با معلم و يا با همکالسی هاايش
و اظهار نظر در زمينه کتاب درسی و يا روش تدوين آن برای او وجود ندارد.
 - 4 – 1 – 4مواد درسي :مواد درسی در اين روش به دو بخش تقسيم می شود  :بخاش اول قواعاد
صرف و نحو و بخش دوم قرائت است و اجازه ای برای خروج از ايان محادوده وجاود نادارد چاون
معلم بايد اين مطالب را توضيح دهد و فراگير بايد با تمام توان کلمات و متون ادبی را حفظ کناد و باه
زبان مادری ترجمه کند.
 - 5 – 1 – 4شیوه كار
در اين روش معلم که وارد کال
کرده و منتظر ارائه در

می شود فراگيران بر روی صندلی هايشاان نشساته و کتااب را بااز

جديد يا تکميل در

لغت های جديد قبل از متن اصلی در

قبل هستند .عنوان در

خوانده می شاود و ساتونی از

و يا بعد از آن قرار دارد معلم ابتدا آن متن را ترجمه می کناد

و بر روی تخته سياه می نويسد و يا بر فراگيران می خواند و آنها می نويسند ساپس معلام آن ماتن را
خودش می خواند يا يکی از فراگيران ممتاز کال

باا صادای بلناد مای خواناد و ساپس فرصاتی باه

فراگيران داده می شود که در سکوت؛ يک دور آن متن را بخوانند تا معلام هام فرصاتی بارای نوشاتن
قواعد و مثال های آنها بر روی تخته سياه داشته باشد .فراگيران در حين قرائت تالش می کنند ماتن را
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به زبان مادری ترجمه کنند و غالبا يک فرهنگ لغت دوزبانه دارناد کاه از آن اساتفاده مای کنناد و در
مواردی هم معلم به آنان کمک می کند .سپس معلم به شارح و تفصايل قواعاد صارفی و نحاوی مای
پردازد که مثال های آن بر روی تخته نوشته شاده اناد و بيشاتر وقات کاال

صارف توضايح قواعاد

دستوری می شود که گاهی معلم وارد بحث های حاشيه و استثنائات آن زباان مای شاود و هماه ايان
مطالب به زبان مادری فراگيران ارائه می شود و گاهی اين قواعد با قواعد زبان مادری فراگيران مقايساه
می شود  .باقی آن ساعت درسی طبد عادت به حل تمرينات کتاب مانناد صارف فعال هاا ،اسام هاا،
صفات و ترجمه عبارت ها و پرکردن جاهای خالی می شود .در اين ميان معلم نيز سوال يا سوال هايی
از دانش آموزان می پرسد که با توجه به معلومات صرفی و نحوی يا معانی لغات بايد به آن هاا پاساخ
دهند .دانش آموزانی که نتوانند تمارين را در کال
ب الفاصله برای در

حل کنند باياد آن هاا را در منازل انجاام دهناد و

بعدی آماده شوند .همان طور که مالحظه شد قسمت اعظام فعاليات هاا در ايان

روش نوشتاری است و فراگير و معلم بيشتر مشغول امر نوشتن در کال

هساتند در حاالی کاه روش

گفتاری در کنار اين روش می تواند مزيت های بيشتری نسبت به اين روش داشته باشد به شار ايان
که معلم توانا و با تجربه باشد .معلم در روش گفتاری خيلی بهتر و موثرتر می تواند همان مطلب را باه
فراگير خود منتقل کند و در جريان شيوه رفتار فراگير و واکنش های هيجانی او نسابت باه در

قارار

گيرد و از طريد حرکات سر و دست ،لحن صدا و طرز بيان خود ،باه مطالاب جاان ببخشاد و آنهاا را
بيشتر قابل درک و فهم سازد(.پارسا)159 : 2537،
 - 6 – 1 – 4امتیازات اين روش
الف -اين روش برای فراگيرانی که نمی توانند به طور عملی در فرايند کال

مشارکت داشته باشاند ،

مناسب است .ب – تمرکز بر روی قواعد برای کسانی کاه در مراحال پيشارفته زباان آماوزی هساتند،
مناسب است .ج – اين روش برای زمانی که فراگير به معلم دسترسی ندارد ،به او کمک مای کناد کاه
خودش به تنهايی يک در

را بخواند .د – شواهد نشان می دهند کسانی که به اين روش زبان فرا می

گيرند بهتر و زودتر از روش های ديگر می توانند متون زبان دوم را بخوانند و يا به آن بنويسند.
 - 7 – 1 – 4معايب اين روش
الف – در اين روش به ترجمه و قواعد به شکل تئوری پرداخته می شود و به مهارت های زبانی ديگر
از جمله فهم و مکالمه ،بهای آن چنانی داده نمی شود که اين امر منجر به عدم توانايی در تکلم به زبان
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هدف و در نتيجه ايجاد نوعی نا اميدی و سستی و چه بسا در نهايت ترک برنامه درسای آن زباان مای
شود .ب – در اين روش ،فراگير هميشه با تداخل ساختارهای زبان هدف و زبان مادری مواجه است و
در مراحل پيشرفته نيز اين مشکل وجود دارد چون فراگير به ترجمه و تفکر با زبان ماادری اش عاادت
کرده و نمی تواند از آن دست بکشد .ج – فراگيران اين روش به سختی می توانند جماالت صاحيح و
کاربردی مناسب خلد کنند چون هميشه به فراگيری جمالت نحوی سخت و پيچيده مشغول بوده اناد.
ها – در اين روش معلم نمی تواند هين اقدامی جهت ابداع و تنوع بخشی به فعاليت ها و ايجاد انگيزه
در نزد فراگيران انجام دهد چون عمال با سرفصل و کتابی که به عنوان منبع درسای معرفای مای شاود،
دست او بسته می شود .و – در اين روش فراگير در فضايی آکنده از استر  ،اضطراب و تکلاف قارار
می گيرد؛ او بايد گوش بدهد ،سکوت کند ،بنويسد ،ترجماه کناد و در نهايات ساطح انگيازه او بارای
فراگيری کم می شود .ز – پيگيری همه مواد درسی در داخل کال

و عدم برخورد و ارتباا باا اهال

زبان مورد نظر از طريد مستقيم و يا از طريد مشاهده فيلم و برنامه های زنده تصويری و صاوتی .ح–
بسياری از اصطالحات و عبارات مربو به قواعد صرف و نحوی برای فراگيران کم سن و سال دشوار
و غير قابل فهم است و اين بر دشواری خود قواعد مای افزاياد.
روش ،سنتی و غير دقيد است و در حد معلومات ارائه شده در کال

– ارزشايابی و آزماون هاا در ايان
و در محدوده کتاب انجاام مای

شود و هين گاه ميزان توانمندی واقعی فراگير در زبان هدف را نشان نمی دهد چون متکی بر حفظيات
است .ی – در اين روش تفاوت های فردی در نظر گرفته نمی شود و فراگيران دارای هوش و ذکاوت
باال که تمايل به تحليل مسائل دارند و يا فراگيرانی که قبال آن مطالب را رويت کرده اند ،از ايان روش
استفاده می برند و بقيه استفاده چندانی از آن نمی برند .اين روش حدود ياک قارن در آماوزش زباان
های خارجی مورد استفاده قرار گرفت اما از نيمه دوم قرن بيستم به تدريج مورد انتقاد و اعتراض قارار
گرفت و برخی بر اين باور بودند که اين روش از لحاظ نظريه های زبان شناسی ،روان شناسی و علاوم
تربيتی پشتوانه ای ندارد و براسا

هين يک از اين نظريه های رايج شکل نگرفته است اما در بساياری

از کشورهای شرقی ،عربی و در برخی از کشورهای اروپايی برای آموزش زباان هاای فارسای ،اردو و
سواحلی استفاده می شود( .العصيلی )270 :1422،البته اين روش در کشور ايران نيز برای آموزش زبان
استفاده می شود .هر چند در فرايند آموزش زبان های غير عربی در ايران تغييراتی ايجاد شاده اسات و
به نتايج مفيدی دست يافته اند اما به اطمينان می توان گفت اين روش به طور دقيد برای آموزش زبان
عربی در ايران به ويهه در شيوه دانشگاهی آن مورداستفاده قرار می گيرد و ايان روياه همچناان اداماه
دارد.
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 - 5ضرورت بازنگري در سرفصل ها
پس از تأسيس دارالفنون ( 1230ها ش) و ورود استادان خارجی به ايران ،تأليف و ترجمه کتاب هاای
درسی با محتوای علوم و فنون که در ايران پيش از آن رواج نداشت ،آغاز شاد(.معتمادی)111: 1391،
سرفصل در اصل سند مکتوب چند صفحه ای است که بايد تمام اطالعات مفيد در

را معرفای کناد.

در واقع سرفصل طرحی از فعاليت های آموزشی است که اهداف و مقاصاد ياک برناماه درسای و در
مجموع برنامه ای را که يک استاد بايد دنبال کند ،به تصوير می کشاد .ايان سرفصال را در کشاور ماا
ايران ،وزارت علوم و يا گروه های آموزشی تعيين می کنند در حالی که در اغلب کشورها اين کاار بار
عهده استاد همان در

است و در هر دانشگاهی می تواند متفاوت باشد.در واقاع سرفصال درسای از

يک سو مطالبات دانشجويان است؛ دانشجويانی که می خواهند بدانند از در

مورد نظر چه انتظااراتی

بايد داشته باشاند و از ساوی ديگار مطالباات اساتاد اسات کاه چاه توقعااتی از دانشاجوی آن در
دارد(.بهرام بيگی.)46 : ÷1391 ،روان شناسان تربيتی اهداف آموزشی را با توجه به ويهگی هايشاان باه
شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند .معروف ترين طبقه بندی را بلوم و همکارانش ارائه کرده اند.
 - 6طبقه بندي هدف هاي آموزشي معروف به طبقه بندي بلوم
اين طبقه بندی به وسيله گروهی از متخصصان آموزشی ،اندازه گيری و ارزشيابی (بلاوم ،1انگلهاارت،2
فرست ،3هيل 4و کراتول ) 5تهيه شده و باه ناام دکتار بنجاامين بلاوم روانشانا

ناامور آمريکاايی کاه

سرپرستی گروه را بر عهده داشت ،شهرت يافته است .در اين طبقه بندی هدف های آموزشی ابتادا باه
سه دسته کلی به نام های حوزه يا حيطه شناختی ،حوزه عاطفی و حوزه روانی – حرکتی تقسايم شاده
اند و هر يک از اين حوزه ها يا حيطه ها شامل تعدادی طبقه است .طبقه بندی اهداف در سه حيطه باه
دليل تاکيد بر جنبه های خاص آنهاست ولی مرزبندی دقيقی نمی توان ميان اين سه حيطه ترسايم کارد
ولی برای مطالعه و يا تقويت يک حيطه ،آنها را جدا از هم بررسی می کنند(.شاعبانی 1386 ،ج ، 2ص
)63

- Bloom

1

- Englehart

2

- Furst

3

- Hill

4

- Krat wohl
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هدف های حيطه شناختی ،بر يادآوری يا بازسازی آنچه آموختنش ضاروری اسات ،تاکياد دارد؛ مانناد
حل يک مسأله فکری که برای اين کار فرد بايد نخست مسأله اصلی را تشخيص دهاد ساپس مطالاب
داده شده را مرتب کند و آنها را با نظريه ها ،روش ها و الگوهايی که ياد گرفته شده است ،رباط دهاد.
در اين حيطه هدف ها از ساده ترين سطح شناخت به پيچيده ترين و از امور ذاتی محساو
معنوی و غير محسو

باه اماور

تنظيم شده است (.شعبانی ، 1386 ،ج  ، 2ص  )64ترتيب هدف ها به گونه ای

است که هدف های هر طبقه شامل بخشی از رفتارهای پايين تر و مبتنی بر آنهاست باه عباارت ديگار
برای رسيدن به هر سطحی از رشد فکری ،ضروری است که مراحال پيشاين طای شاده باشاد؛ يعنای
رسيدن به سطح ارزشيابی و قضاوت مستلزم آن است که فرد به سطوح آگاهی ،فهميدن ،به کار بساتن،
تجزيه و تحليل و ترکيب مفاهيم رسيده باشد(.همان)69 :
بخش اعظم فعاليت های آموزشی معلمان و کوشاش هاای ياادگيری داناش آماوزان در رابطاه باا
وظايف آنها در دوران مختلف تحصيل به حوزه شناختی ارتبا دارد(.سيف )136 : 1379،لاذا در ايان
بحث سعی شده است آموزش زبان عربی براسا

اين حوزه و تبيين اهداف و آسيب شناسی آن ،مورد

بررسی و ارزيابی قرار گيرد و مشکالت و موانع موجود در اين مسير که مانع کاربردی شدن ايان زباان
و رشته آموزشی در کشور ما شده است ،مشخص گردد .بلوم و همکارانش در طبقه بندی هادف هاای
شناختی شش مورد را مشخص کرده اند که از پايين ترين و ساده ترين درجه تفکر آغاز می گردد و به
باالترين و پيچده ترين آن می انجامد(.پارسا)277 : 2537،
تقسيمات طبقه بندی حيطه شناختی بلوم به ترتيب عبارتند از:
 – 1 - 6دانش (معلومات)  :اين بخش کاه ابتادايی تارين مرحلاه شاناخت مای باشاد عبارتسات از
معلوماتی که برای باز شناختی ،تشخيص افکار و واقعيات و مانند آنها به کار می رود و دانش به عنوان
پايه برای همه مراحل اين تقسيم بندی لحاظ می شود .به عبارتی ديگر يادآوری امور کلی و جزئای باه
فراگير است .برخی از افعال مورد استفاده در اين سطح عبارتند از :بازشناختن ،به يادآوردن ،ناام باردن،
تعريف کردن و تشخيص دادن .در آموزش زبان ها و زبان عربی ،تنظيم و تهيه سرفصل ها و ارائه منبع
درسی به فراگيران در اين بخش قرار می گيرد بنابراين دقت نظر در تدوين و ارائه سرفصل متناسب باا
رسالت آن در

و لحاظ کردن اهداف مورد نظر از جمله آينده فراگيران و انتظاراتی که جامعه از آناان

دارد می تواند اين سطح از يادگيری را پربارتر نمايد البته از آنجايی که معلومات قبلی فراگيران نياز در
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اين سطح قرار می گيرد سرفصل و کتب دوره های آموزشی قبل از دانشگاه نيز در اين سطح تاثير گذار
هستند.
 – 2 - 6درک و فهم (فراگیري) :درک مطلب و توانايی برای ادراک پيام؛ در اين مرحله فارد در مای
يابد که هدف اصلی مطالب مورد نظر چيست و فرد به اين مرحله هم می رسد که بتواناد باه شارح و
توضيح مطالب بپردازد و اين مرحله در جايگاه دوم و باالتر از دانش قرار می گيارد .طبقاه فهميادن از
سه خرده طبقه ترجمه ،تفسير و برون يابی-درون يابی يعنی تعمايم دادن نتاايج حاصال از تحقياد باا
نمونه ای از يک جامعه به کل آن جامعه ،تشکيل شده است .از اين مرحله پای معلم و استاد به پروساه
آموزش باز می شود و ارائه در

و توضيحات او بارای فراگياران در ايان قسامت واقاع مای شاود و

توضيح دادن ،ترجمه کردن ،معرفی کردن ،استنبا کردن ،نتيجه گيری کردن و به زبان خود بيان کاردن،
از افعال رايج در اين سطح هستند.
 – 3 - 6كاربرد (به كاربستن)  :قابليت فارد بارای گازينش و کااربرد موضاوعات مجارد ،اساتفاده از
مطالب انتزاعی ،قواعد ،اصول و افکار در موقعيت های خاص جزء اين مرحلاه اسات .در ايان مرحلاه
تکرار مطالب توسط فراگير ،حفظ کردن محاوره ها در فراگيری زبان و به کارگيری جمالت و عباارت
های مشابه در ارتبا با دوستان و هم کالسی ها و قدرت تشخيص به کارگيری آنها در اثر تکرار انجام
می شود .به کاربستن ،حل کردن و مورد استفاده قرار دادن از افعال کاربردی اين سطح می باشند.
 – 4 - 6تحلیل (تجزيه) :شايستگی فرد برای تجزيه يک واحد به اجازاء تشاکيل دهناده آن .در ايان
مرحله شناخت کلمات و تحليل صرفی آنها و تغييرات متنوعی که بر آن ها عارض می شود ،انجام مای
گردد تا با تحليل آنها،آمادگی برای تشکيل يک مجموعه هدفمند از کلماات کاه هماان جملاه و کاالم
هستند ،به دست بيايد .برخی از افعال مورد استفاده در اين سطح عبارتناد از :تجزياه و تحليال کاردن،
مقايسه کردن ،استنتاج کردن و متمايز ساختن.
 – 5 - 6تركیب (تشکیل يک ساختار و الگو) :فرد در اين مرحله به اين توانمندی می رسد که بارای
ترتيب و تنظيم اجزاء به منظور ايجاد يک واحد کامل يا تشکيل ياک سااخت و الگاوی جدياد اقادام
نمايد .به عبارتی ديگر فراگير در اين مرحله با استفاده از معلومات مرحله قبل می تواند نقش کلمات را
در عبارت ها تشخيص دهد و همچنين آنها را به صورت مستقل در يک عبارت مطلوب به کار گيرد و
توانايی تشکيل جمالت را داشته باشد .ترکيب همان خالقيت يا آفرينندگی اسات .و افعاال راياج ايان
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سطح ،ترکيب کردن ،ايجاد کردن ،طرح ريختن ،نوشتن ،پديد آوردن ،پيشنهاد کاردن و تادوين نماودن
هستند.
 – 6 - 6ارزشیابي ( داوري) :فرد در اين مرحله که آخرين و عالی تارين مرحلاه ايان طبقاه بنادی
است ،می تواند با استفاده از معلومات خود از مراحل قبل به داوری کمی و کيفی ماواد و روش هاا باا
توجه به معيارهای سنجش و همچنين داوری درباره ارزش روابط ميان طبقاه هاای شاش گاناه حاوزه
شناختی خود بپردازد .به عبارتی ديگر در حوزه زبانی فرد می تواند به مرحله نقد برسد و آثار ديگاران
را مورد نقد و ارزيابی خود قرار دهد .در واقع ارزشيابی نتيجه جرياان شاناخت اسات .بحاث کاردن،
ارزيابی کردن و نقد کردن از افعال متداول اين مرحله هستند.
 - 7 – 6جدول روابط میان طبقه هاي شش گانه حوزه شناختي(:سيف)142 :1379 ،

ارزشيابی

دانش

ترکيب

ترکيب

تحليل

تحليل

تحليل

کاربرد

کاربرد

کاربرد

کاربرد

فهميدن

فهميدن

فهميدن

فهميدن

فهميدن

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش
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 - 8 – 6جدول برخي از افعال متداول در طبقات حیطه شناختي بلوم

فهمیدن

دانش

كاربرد

تعريف مای توضيح مای تغيير می دهد
دهد

کند

محاساابه ماای

مشخص می ترجمااه ماای کند
کند

کند

تکاارار ماای
کند

دهد

کند

کند

مجزا می کند

در هااام مااای مقايسه می کند

کند

کشف می کند باااا نماااودار

تخماين ماای اناادازه گيااری نشان می دهد
می کند

زند
حل می کند

تركیب

تقسااايم مااای طبد بندی می ارزيااابی ماای

نماااايش مااای تفکيااک ماای

جور می کند تمياااز مااای دهد
بيان می کند

تجزيه

ارزشیابي

تحلياال ماای
کند

کند

آميزد

نتيجااه گيااری

تجديد نظر می می کند
کند

قضاااوت ماای

گروه بندی می کند
کند

نقد می کند

داستان نويسی
می کند

آن چه در آموزش زبان عربی در سطح مدار

و دانشگاه های ايران ملمو

و قابل مشااهده مای

باشد ،اين است که اين مراحل در يک حد و اندازه مورد توجه نيستند و سلسله مراتب در آنها رعايات
نمی شود .اولين مرحله يعنی سطح دانش که در دوران قبل از دانشگاه يعنی در مدار
بر اسا

انجام می شود،

سرفصل از پيش تدوين شده ارائه می شود و البته اشاکاالتی کاه در سرفصال هاا و انتخااب

منابعی که برای هر در

مشخص می شود ،اين مرحله را تا حدی ناکارآمد می کند .هميشه انتظااراتی

از يک سرفصل وجود دارد که اگر به طور واضح و بيان شود ،صرفه جويی قابل توجهی در زماان مای
شود .شيوه ارائه و معرفی درو

توسط معلمان نيز در اين سطح موثر است .در دوره دانشاگاه هام باه
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يادآوردن معلومات قبلی و آماده سازی دانشجو برای ارائه در

جديد در سطحی جديد و انتخااب ياا

تدوين جزوه و منبع درسی در اين بخش قرار می گيرد.
در سطح دوم که محل ترجمه ،شرح و توضيح در

است به نظر می رسد نسبت به مرحله قبل تاا

حدی بهتر عمل می شود .البته ميزان توانمندی معلم و استاد در اين سطح بسيار تاثير گاذار اسات .باه
طوری که اين سطح در سيستم آموزشی ما آن قدر مهم تلقی می شود که ارزشيابی يک معلم ياا اساتاد
تا حد زيادی بر اسا

اين سطح انجام می شود .ايان در حاالی اسات کاه طباد طبقاه بنادی ساطوح

يادگيری بلوم در هر سطح بايد به ميزان کافی وقت گذاشت؛ همان طاور کاه زود گذشاتن و عجوالناه
عمل کردن در اين مرحله مضر خواهد بود و فرايند آموزش را با اختالل مواجه می کند ،مکاث کاردن
بيش از حد نيز می تواند تاثيرات سوء ديگری داشته باشد و مراحل بعدی را کم رنگ کند.
سطح سوم که سطح کاربرد اصول علمی ،فرضيه ها و معلوماات در وضاعيت و موقعيات مناساب
است ،در کال

های عربی ما کم رنگ ترين و زودگذر ترين مرحله است .دانش آموز و دانشجو اگار

طبد مطالب و متونی که در مراحل قبل بارای او ارائاه و تشاريح شاده اسات ،مجاال کاافی بارای باه
کارگيری معلومات و داشته های خود به اشکال مختلف داشته باشد ،تاثير بسزايی در فرايند آماوزش او
ايجاد خواهد کرد .می توان گفت عدم توانمندی دانشجويان رشته زبان و ادبيات عربی ناشی از نااقص
اجرا شدن اين سطح از سطوح يادگيری است و از آنجاايی کاه ملماو

تارين ساطح بارای ارزياابی

فراگيران زبان عربی همين سطح است لذا تقويت اين سطح و رفع خألهای موجود ،بساياری از مواناع
کاربردی سازی رشته عربی را رفع می کند.
سطح چهارم که همان تجزيه و تحليل است نام آشناترين اصطالحی اسات کاه دانشاجويان رشاته
عربی و دانشجويان ساير رشته ها که درو

عربی دارند و حتی دانش آموزان مدار

در سر کال

ها

و جلسات امتحان به وفور می شنوند .آری در اين سطح بسيار خوب عمل می کنيم اما از آنجاايی کاه
در طب قه بندی بلوم همه اين سطوح زنجير وار به هم مرتبط هساتند و شار موفقيات در ياک ساطح
منو به اجرای کامل سطوح قبلی است ،از اين رو برای فراگيران ،اين مرحله نيز موفقيت آن چنانی در
پی ندارد و بيشتر جنبه مفاهيم تئوری و حفظی برای دانش آموز و دانشجو دارد.
سطح پنجم که سطح ترکيب است تقريبا همان شرايط سطح قبلی را دارد به عبارتی ديگر اين سطح
نيز از اقبال خوبی در ميان معلمان و اساتيد درو

عربی برخوردار اسات باه طاوری کاه باا مشااهده
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عربی و تحليل سواالت امتحانات آنها ،بيشترين سواالت مرباو باه ايان

بخش است .اما همان طور که گفته شد چون با توجه به عدم انجام صحيح مراحل قبلی توسط فراگيار،
از پشتوانه مناسبی برخوردار نيست ،تالش های صورت گرفته در اين سطح نيز بی اثر می شوند.
آخرين سطح که سطح ارزشيابی است و می توان گفت هدف و نتيجه جريان شناخت است ،طبيعتا
زمانی به طور کامل محقد خواهد شد که پنج مرحله قبلی به درستی انجام شده باشند و البته پر واضاح
است که فردی می تواند در مقام قضاوت و ارزشيابی قرار گيرد که به همه سطوح يادگيری ماورد نظار
واقف باشد که اگر چنين نباشد ،قطعا قضاوت او غير دقيد و غير قابل قبول خواهد بود از اين روسات
که صاحب نظران در ادبيات به ويهه صاحب نظران حوزه نقد بر اين باورند که يک ناقد بايستی شااعر،
اديب و کاتب باشد تا بتواند يک اثر ادبی را نقد کند.
 - 7نتیجه گیري
 – 1به نظر می رسد عدم رعايت ترتيب سطوح شناخت و يادگيری در آموزش زبان عربی در ايران که
از منظر بنجامين بلوم بايستی از ابتدايی ترين و ساده ترين سطح شروع شود و با رعايت سلسله مراتب
به مرحله پايانی يعنی همان هدف فرايند آموزش ،برسد ،يکی از موانع اصلی عدم توفيد در اين مساير
است .رعايت طبقه بندی مذکور در آموزش زبان عربی در دوره های پيش از دانشگاه و دوره دانشاگاه
می تواند راهگشای فراگيران اين رشته در بسياری از موارد باشد.
 – 2به کارگيری شيوه های سنتی آموزش زبان که کارآيی خود را از دست داده اند ،فضای آموزشای را
در اين رشته برای فراگيران ناخوشايند ،پرتکلف و کسالت آور نموده اسات و اقباال عماومی باه آن را
حتی در مقاطع باالتر کم رنگ کرده است.تلفيقی از متدهای آموزشی برای تعليم ايان زباان مای تواناد
فرايند آموزش را باثبات و پربار نمايد.
 – 3آمادگی فراگيران رشته زبان عربی مستلزم ارتبا مستمر آنان با فضای کسب و کار می باشد و اين
امر از طريد گنجاندن برخی درو

مرتبط با اقتصاد در سيستم آموزشی و تدوين کتب درسای کمکای

همچون کتب متنوعی با موضوعات و اصطالحات اقتصادی ،صنعتی ،ورزشی ،سياحت و گردشاگری و
کشاورزی ميسر می شود.
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 – 4از آنجايی که ارزشيابی نهايی دوره های قبل از دانشگاه ،کنکور است ،لذا شيوه ارزشايابی و روش
آموزش های قبل از خود را تحت تاثير قرار می دهد و در درو

عربی نيز هم معلماان و هام داناش

آموزان و حتی منابع درسی آنها به نوعی برای آماده شدن جهت کنکور تاالش مای کنناد و تماام ايان
آموزش ها همسو و هماهنگ با آن اجرا می شوند از اين روست که در آموزش درو

عربی برخای از

مهارت های زبانی کم رنگ می شوند و در طبقات ششگانه يادگيری بر قسامت هاای خاصای از آنهاا
تمرکز می شود و مانع تسلط و مهارت کافی و جامع دانش آموز در اين زبان می شود.
 – 5پس از رفع اشکاالت موجود در سيستم آموزش اين زبان از طريد تغيير سرفصل درو

و تفهايم

و توجيه معلمان در مورد اهداف آموزشی اين زبان ،می توان با برقراری ارتبا با بخش های مرتبط باا
اين رشته از جمله صدا و سيما و ديگر رسانه ها ،وزارت امور خارجه ،وزارت ورزش ،وزارت صانايع
و ساير بخش ها و سازمان ها جهت ورود فراگيران اين رشته به فضای کسب و کار کشاور گاام هاايی
اساسی برداشت.
 – 6به طور کلی در فرايند آموزش زبان عربی رعايت اين ترتيب ضروری به نظر می رسد کاه ابتادا و
در سطح دانش ،فراگير را با مواد و متون درسی جذاب ،ساده و متناسب با سن آنان آشنا کنيم سپس در
مرحله فهميدن با توضيح و تکرار و تدريس مناسب معلم هدف از آموزش اين مواد درسی و خود آنها
را به فراگير تفهيم نماييم و در مرحله کاربرد ،فراگير را به اين توانمندی برسانيم که بتواند از مفااهيم و
مطالب ارائه شده در موقعيت های خاص استفاده کند .مالحظه می شود که تا اين مرحله هناوز قواعاد
زبان تدريس نمی شود .در مرحله تحليل فراگير مفاهيم و مطالب درسی خود را خارج از ماتن تجزياه
می کند .در مرحله ترکيب به نقش و جايگاه کلمات و عبارت هاا در کاالم مای پاردازد و در آخارين
مرحله به قابليت و توانمندی نقد و ارزيابی می رسد که در اين طبقه بندی ،مرحله نقد به نوعی آخرين
سطح و هدف آموزش تلقی می شود.
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بناء على نظرية مستويات املعرفة لبنجامني بلوم
نقد وتقييم تعليم اللغة العربية يف إيران ً
الدكتور حسن إمساعيل زاده ،الدكتور عبد األحد غيبی ،الدكتور پرويز أمحدزاده



امللخص
إ ّن تعليم اللغة العربية يف بلدنا اإلسالمی إيران له سوابق قدمية .وأصبحت هذه اللغة يف إيران اللغة الدينيّة
مقوماتهه وإنّنها نهرأ بهه ّن ههذه اللغهة ح ته اوا اهی مّاتها وبه ّدلت إلهی اللغهة الرا هدإ وانت هورإ يف إيهران.
وأبرز ّ
جيب أن تّون هذه اللغة ،اللغة الفاعلة لتنمية مستدامة يف اجملاالت االجتماعيّة ،واالقتصاديّة ،والسياسهيّة
انرجوإ ،حيتاج تعليم اللغة العربيّة إلی إعادإ النظر ،وإن يّن
يف بلدنا ،ولداع اهلدف والوصول إلی النتيجة ّ
هذا التعليم تعليماً جامعيهاً ناجحهاً ايجهب أن تعهي كميهة التعلهيم وكيفيتهه علهل أسهاو دليهل انهواد الدراسهية
وأن ينتمي جزء منه إىل ال ريقة انثلل يف التعليم وأسهلوب التهدري وأن يعتها انهتعلم أحهد أاهالع التعلهيم
انهمة للمثلث التعليمي .الذا جيب علينا أن نلفت النظر إىل الصبغة االح ااية والنفسية لشخصية انتعلم.
ت رقههت هههذه الدراسههة إىل يريقههة تعلههيم اللغههة العربيههة وأميتههها يف إي هران أوالً ،ومههن تقههو بههالتعليق ونقههد
التعلههيم علههل أسههاو النظريههة النفسههية لبنجههامي بلههو الههذ ااع صههيته يف سههاحة العلههو ال بويههة والسههيما يف
مستويات انعراة .ويف اخلتا تشه الدراسهة إىل انعوقهات الهف تقهم أمها وايفيهة التخصه وأسهباب عهد
اإلك ه اه بههه واإلقبههال علههل اللغههة العربيههة يف إي هران ،تت ههر إىل ههة التسههويق هههذا التخص ه وكيفيههة
توايفها يف إيران.
كلمات مفتاحيّة :التعليم ،اللغة العربية ،التسويق ،بنجامي بلو  ،نظرية مستويات انعراة.
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Critical Evaluation of Teaching Arabic in Iran based on Benjamin
Bloom’s Theory of Cognitive domain

Abstract
Arabic language, whose education is of a long and ancient history in the Islamic country of
Iran, in addition to being regarded as the language of religion and belief of the people of
this land, in order not to fall behind the caravan of knowledge and the production of
science, to turn to an advanced language and to keep pace with the needs of the country,
should become an effective tool for sustainable development of the country in the various
areas of social, economic, political …. turn. Therefore, to achieve this goal, it is necessary
to review and revise the training. If such training is an academic one, its quantity and
quality should be determined through a pre-planned program called course outline, and a
part of it depends on the teaching and learning methods and on the educational triangle, the
learner is truly regarded as the third and the main axis. Thus the skilled and mental aspects
of his/her character must be taken seriously. The present article firstly aims at presenting a
summary of Arabic language teaching methods and its importance in Iran. Then it
examines the degree of its compliance with the domains of learning proposed by the
psychologist Benjamin Bloom of the domain of educational sciences in accordance with the
areas of learning, especially in the cognitive domain, through the analysis and critique of
the methods. Finally, the paper provides strategies for commercialization of this field in
Iran, referring to the practical obstacles and the fading interest towards Arabic language
and literature.

Key Words: Education, Arabic Language, Commercialization, Benjamin Bloom,
Cognitive Domain

