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چکيده
برنامه آموزشی ومتون درسی از مهمترين عوامل موثر برکيفيت دانش آموختگان رشته زباان وادبياات عربای در
آموزش عالی است .برنامه آموزشی دوره کارشناسی زبان وادبيات عربی در تامين اهداف شناخت آموزش زباان
عربی ،کسب توانايی حرفه ای ،شناخت عوامل موثر در تجاری سازی آموزش زبان عربی ،وروز آمد بودن برنامه
و محتوای آموزشی ،نارسايی دارد .يک شاخص مهم برای ارزيابی وضعيت نظام آموزش عاالی ،کيفيات داناش
آموختگان مراکز آموزش عالی است .مقصود از کيفيت دانش آموختگان ،آموخته های علمی وتوانايی های حرفه
ای آنان است .دانش آموختگان زبان وادبيات عربی به عنوان کارشناس وکارشاناس ارشاد عربای ،بعاد از فاار
التحصيل شدن از وضعيت عدم اشتغال رنج می برند؛ اما سوالی که در اينجا مطار اسات ايان اسات کاه چاه
راهکارهايی را اتخاذ کنيم که زمينه های کارآفرينی وتجاری سازی آموزش زبان عربای در اياران فاراهم شاود.
هدف اصلی اين پژوهش آن است که با روش توصيفی -تحليلی به راه حل های به کار گيری هر چه بيشتر فار
التحصيالن رشته ی زبان وادبيات عرب به مشاغل کار آفرينی وتجاری سازی زبان عربی را بررسای نماوده وباه
مسئولين امر پيشنهادنمايد .اين راه حل ها در سه حيطه ی«بازنگری متدآموزشی حاکم برآماوزش زباان عربای»،
بازنگری محتوای دروس رشته زبان وادبيات عرب»« ،همکاری وهماهنگی وزارت علوم با سازمان کار واشاتغال
در راستای جذب نيروی کار در مشاغل » بررسی شد.
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 -1مقدمه
مهم ترين هدف از آموزش هر زبانی در مدارس ،دانشگاه ،آموزشگاه ها اين است کاه زباان آماوزان و
دانش آموختگان در عرصه مهارت يابی ،توانمندی وکار آفرينی علمی به بالندگی الزم برسند ،اين است
که آموزش زبان دوم ،يا زبان های خارجی در جهت تحقق اين آرمان .اقدام باه نوشاتن وتادوين متاد
آموزشی می کنند ،تا در اين راستا با تدبيرمتخصصان آموزش زباان ،روان شناساان کااردان ،باا تجرباه
ومشاوران ارشد علمی و مديريتی  ،به خود شهامت نوشتن بدهند .باه گوناه ای کاه اماروزه باه شاکل
گسترده ای شاهد دنيای از ظهاور متاد هاای آماوزش زباان هساتيم ،کاه هرکادام باا اهاداف ،روش،
ابزارونتايجی که دارند در نظام های آموزشی کشورها بازتاب داشته اند.
مدکوردرتعريف زبان گفته است :پس از يک سو ،زباان پدياده ای روان شاناختی اسات چراکاه از
درون فرد سخن میگويد وازطرف ديگرپديده ای اجتمااعی اسات کاه هادف اصالی آن ايجادارتباا
باديگران است وقدرت ارتبا فرد باديگران وتعامل باآنها عامال اصالی موفقيات فارد درکاار وجامعاه
است.بنابراين زبان ،پديده ای متشکل ازقدرت ها ومهارت ها است که برای بيان آنچه درون فارد مای
گذرد ونيزايجاد ارتبا باديگران به کاررفته است( .مدکور.)39-34،1991 ،
زبان يک نظام منسجم وقرار دادی متشکل ازرموز ونشانه ها است که انسان هابرای ارتباا مياان
يکديگربه کار می برند ،و وسيله ای است برای بيان افکار وانديشه ها ،ويا صوت هاوآواهايی است کاه
به وسيله دستگاه زبانی انسان به وجود می آيد وبه دستگاه شانوايی مای رساد وعامال باه وجودآمادن
داللت های اصطالحی معين ومشخصی درجامعه ای مشخص می شود ،وباتوجه به اين تعرياف زباان
متشکل ازدوبعد اجتماعی وروانشناسی می باشد( .عطية.)2008،162:
آموزش زبان عربی در ايران در طول دورههاای مختلاف ماورد توجاه قرارگرفتاه ،اماا باه اشاکال
گوناگون به آن پرداخته شده است ،امّا ازاصول ومبانی آموزشی کاه اماروزه علام آماوزش زباان از آن
صحبت ميکند برخوردار نبوده است ،بلکه باروشهای سانتی آماوزش ساعی در بارآورده کاردن نيااز
مخاطبان داشته اند؛ «آموزش ويادگيری زبان عربی به عنوان يک زباان خاارجی بارای ماايرانياان ،بناباه
داليل دينی،ملی ،فرهنگی ،اقتصادی،سياسی وغيره در طول تااري مهام باوده اسات ،اماا هماين روش
همواره با بی روشی يا روش های نادرست همراه بوده است .بر اين اساس در يادگيری زبان عربای باه
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عنوان يک زبان دوم وغير مادری ،رعايت اصول وروش های آموزش زبان های خارجی الزم اسات تاا
زبان اموز بتواند براساس نيازهای زمان در هرچهار مهارت زبانی توانمند گردد»(.پروينی)8،1389،
با توجه به اهميت زبان عربی برای ما ايرانيان همواره آموزش ويادگيری اين زباان باه عناوان ياک
مساله بسيار مهم به آن توجه شده است.و بدون شک اگر اين کار به برنامه ريزی دقيق ومنساجم پايش
برود می توان روی يادگيری وآموزش زبان عربی سرمايه گذاری کارد وداناش اموختگاان کاه نياروی
انسانی جامعه علمی و دانشگاهی هستند در توسعه اقتصاادی وکاارآفرينی نقاش بسايار مهمای داشاته
باشند؛ اما متاسفانه همين عدم برنامه ريزی دقيق ونباودن سرفصال آموزشای مناساب هماراه باا زميناه
کارآفرينی برای فار التحصيالن باعث بيکاری روزافزون شده است.که اين کار هم با ارائه راهکارهاای
مناسب کاربردی علمی ومنطقی که به محورهای آينده نگری ،نيازسنجی ،کارآفرينی ،محتوای آموزشای
به روز وکارآمد در زمينه آموزشی سازی زبان وادبيات عرب ،زبان آموزان ،مدرسان کارآماد وفعاال در
زمينه آموزش زبان عربی برای اهداف ويژه توجه الزم داشته باشد قابال حال وممکان اسات .بناابراين
همان گونه که در جامعه پيشرفته ومتحول امروز ،همه رشته ها اين قابليت را دارند کاه بتاوان آن را در
زمينه مشاغل وکارآفرينی مطر ساخت؛ وبرای اين کار بايد دوره های گذاشت که افراد دانش آموختاه
بتوانند به دانش ومهارت های مورد نياز مشاغل مجهز شاوند ،وموسساات آموزشای باه ماديريت ايان
پروژه بپردازند.
 -2پیشینه پژوهش
دراين باره تحقيقاتی انجام گرفته که می توان به آنها اشاره کرد
 -1مريم جالئی :1391 ،دراسة المدخل التواصلی فی التدريس األدب العربی المعاصار لطاالب العربياة
اإليرانيين.
نگارنده دراين رساله بااستفاده از رويکرد ارتباطی شيوه جديادی رابارای تادريس ادبياات معاصارارائه
کرده.
 -2فکری :1390 ،آشنايی با بسته های آموزشی چند مهارتی زبان عربی"صدی الحياة ".
مسعود فکری دراين مقاله به معرفی بستههای آموزش زبان عربی که توسط کاانون زباان اياران منتشار
شده پرداخته ،ونيم نگاهی به روشهای آموزش زبان داشته است.نويسانده درايان مقالاه معتقاد اسات
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توجه به روشهای ديداری ومکتوب به جای روشهای شنيداری وصوتی ازجمله نقصهای بستههاای
آموزشی موجود درزمينه مهارت های زبانی است ومعتقاد اسات بارای فارسای زباناانی کاه باه دنباال
يادگيری زبان عربی هستند بايد بستههای آموزشی ويژهای تدارک ديده شود.
 -3خليل پروينی: 1389 ،بررسی ونقد روش آموزش زباان عربای باه شايوه مساتقيم (بررسای ماوردی
کتابهای دکتر حسين خراسانی) .
نويسنده دراين مقاله شيوههای آموزش زبان عربی درمراکز علمای ،آموزشای ودانشاگاهی دهاه چهال
رابررسی میکند وبعد ازاينکه روش مستقيم رادرآموزش روش موفق میخواند،به يکای از ساردمداران
اين روش درعرصه آموزش زبان عربی يعنی مرحوم دکترخراسانی اشاره میکناد واز شايوه آماوزش او
درعرصه مهارتهای زبانی سخن میگويد.
 -4عيسی متقی زاده :1389 ،الحاجات اللغوية لمتعلمی العربية من الناطقين بغيرها.
دراين مقاله نويسنده برای تحليل وريشه يابی مشکالت آموزش زباان عربای بارای غيار عارب زباناان
پرداخته ،ومعتقد است که آموزش زبان عربی بايد براساس نظريههای علمی ،منسجم ومنظم باتوجه باه
راهبردهای مناسب آموزشی باشد که بتواند نيازهای ضروری زبان آموزان را برآورده سازد.
 -5علی سليمی :1386 ،آموزش زباان عربای در مادارس ودانشاگاههاای اياران (نقاصها،کاساتیهاا
وراهکارها).
نويسنده سنّتی بودن شيوههای آموزش زبان وقواعد محور بودن آنها را از مهمترين مشاکالت آماوزش
ويادگيری زبان عربی درايران دانسته وراهکارهای چون توجه به محوريت متن،لزوم تقسيم بندی قواعد
برمبنای بسامد کاربرد ولزوم تاسيس گرايشهای جديد در سطو عالی آموزش ارائه داده است.
 -6فرامرزميرزايی وعلی نظری :1384 ،ارائه يک الگوی آموزشی مناسب جهت کسب مهارت خواندن
زبان عربی برای دانشجويان رشته حقوق .
اين مقاله ساختار واعراب را ازجمله مهمترين اصول آموزش ويادگيری مهارت خواندن درزباان عربای
می داند.
 -8حامد صدقی :1424/1383 ،تعليم اللغة العربية فی ايران.
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نويسنده دراين مقاله به آموزش زبان عربی ايران دردورههای مختلف پرداخته است.
و هدف از اين مقاله را بيان جايگاه زبان عربی و آموزش آن در پيش از انقاالب اساالمی اياران وپاس
ازآن  .جاهای که مشغول تدريس اين زبان هستند.روشها وابزارهای وکتاابهاای کاه ماورد اساتفاده
درآموزش اين زبان ونتايج آن است میباشد.
 -9رو اهلل رحمتيان :1381،شيوه های آموزش زباان وباه کاارگيری دساتور درروش هاای سامعی –
بصری ساخت يکپارچه .SGAV
نويسنده دراين مقاله به بررسی شيوههای آموزش زبان وکاربرد دستور دردورويکرد رايج آموزش زباان
پرداخته است،
مقاالت ذيل در مجموعه مقاالت چهارمين همايش سراسری مديران گروههای عربی دانشگاههای اياران
در دانشگاه رازی چاپ شده است.
 .1معصومه نعمتی وسيد اکرم رخشنده نيا)1387آسيب شناسی روش های آموزش زباان عربيادر دوره
تحصيالت عمومی (محمد نبی .2احمدی)آموزش زبان عربی؛ چالش ها وفرصت ها
(. 3علی رضا فرقانی)آموزش بهيناه دانشاجويان زباان وادبياات عربای در مقااطا ساه گاناه تحصايلی
دانشگاهی
(.4عيسی متقی زاده وديگران)آموزش مهارت شنيداری ومهارت خواندن در رشته زبان وادبياات عربای
در دانشگاه ها؛ چالش ها وراهکارها
(.5سيده سعيده ميرحق جو لنگرودی) ارزيابی وبررسی تاثير مکالمه عربی در آموزش بهينه زبان عربی
 ( .6بتول محسنی راد) ارزيابی وبررسی مهارت های زبانی به دانشجويان رشته عربی وديگر رشته ها
( .7سيد رضا موسوی) بررسی اهداف وروش های آموزش ادبيات عرب در ايران
( .8محمد رضا هاشملو) بررسی موانا کسب مهارت در مکالمه زبان عربی برای دانشجويان رشته زبان
وادبيات عرب
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با توجه به پژوهشهای انجامشده ،که هر کدام به بررسی گوشهای از مشکالت آموزش زبان عربی
و موانا کتب درسی عربی پرداختهاند ،اما به طور وياژه باه مساهله کاارآفرينی وتجااری ساازی داناش
آموختگان نپرداخته اند .نگارندگان دراين مقاله با الهام گياری از پاژوهش هاای انجاام شاده باه ارائاه
راهکارها برای برون رفت از مشکالت وکاستی های آموزش زبان عربی اشاره کرده اند.
 -3اهداف تحقیق
اهداف اين پژوهش عبارتند از:
 .1آسيب شناسی نظام آموزش زبان عربی در دانشگاه ها
 .2ارائه راهکارهايی برای نقش آفرينی زبان عربی در توسعه اشتغال داناش آموختگاان ودر توساعه ی
علمی وفرهنگی کشور
 .3توجه هر چه بيشتر به محورهای کارآفرينی وتجاری سازی زبان عربی
 .4به کاربستن زبان عربی درخدمت توسعه علمی ،اقتصادی وفرهنگی کشور
هدف اصلی اين پژوهش آن است که راه حل های به کار گيری هار چاه بيشاتر فاار التحصايالن
رشته ی زبان وادبيات عرب به مشاغل کار آفرينی وتجاری سازی زباان عربای را بررسای نماوده وباه
مسئولين امر پيشنهادنمايد .اين راه حل ها در سه حيطه ی«بازنگری متدآموزشی حاکم برآماوزش زباان
عربی» ،بازنگری محتوای دروس رشته زبان وادبيات عارب»« ،همکااری وهمااهنگی وزارت علاوم باا
سازمان کار وا هدف از انجام اين تحقيق تالش برای ارائه راهبرد هاايی اسات کاه از طرياق آن بتاوان
روش تدريس را در آموزش زبان عربی بهبود بخشيد .همچنين ،از طريق«بومی کردن متد های آموزشی
نوين» ،که در اين مقاله ذکر شده است می توان زمينه را برای تغييرات سرفصل برنامه درسی رشته زبان
وادبيات عرب فراهم ساخت وشيوه های افزايش کارآفرينی واشتغال زايی رادر ميان داناش آموختگاان
از طريق دوره های کارآموزی افزايش داد .با توجه به مشکالتی که برای فار التحصيالن به وجود آمده
اين پژوهش تالش می کند تاراه های برون رفت از اين مشکالت را پيشنهاد وبررسی کند.
در اين پژوهش به آسيب شناسی روش های سنتی آموزش زبان عربی در دانشگاه ها پرداختاه وباه
نقد اين شيوه ها با توجه به رويکردهای نوين اشاره شده اسات ،کاه مای تواناد در فرآيناد تادريس و
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آموزشی ساختن زبان وادبيات عربی موفقيت را فراهم سازد .وراهکارهايی را در جهت ايجاد وتوساعه
شيوه های کاربردی نوين برای آموزش زبان عربی مطر شده است ،.کاه در تجااری ساازی آماوزش
زبان عربی کارساز می باشد.
 1-3سوال هاي پژوهش
در راستای اهداف تحقيق وبرای تحقق آنها ،سوال های پژوهشی زير مطر شده است.
سوال های اصلی اين بررسی آن است که
 .1آيا ساختار ومحتوای دروس زبان وادبيات عربی ،هدف های کارآفرينی وتجاری سازی را تامين مای
کند؟چگونه؟
.2آياآموزش زبان عربی در دانشگاه ها برپايه تخصص صورت می گيرد؟ چگونه؟
.3تاچه اندازه رويکرد ارتباطی در توانمد ساختن دانش آموختگان زبان وادبيات عربی می تواند کار آمد
باشد؟
بدين منظور پس از بررسی پيشينه موضوع ،وضا موجود وساختار واهداف ايان دروس را توضاي
داده ،سپس وضا مطلوب آن را منطبق با اهداف رويکرد ارتباطی تبيين می کنيم .پس از برنامه آموزشی
وراهکارها را معرفی کرده ،به دنبال آن چگونگی رسيدن از وضا موجود به وضا مطلوب وباه عباارت
ديگرمحورهای بازنگری در برنامه آموزشی ومتون درسی زباان وادبياات عربای را شار خاواهيم داد.
انتخاب اين روش بدان جهت است که در اين مقاله درصدد ارائاه راهکاروتوصايه هاايی بارای بهباود
برنامه ومحتوای آموزشی وتغييرات متدلوژی آموزش زبان عربی هستيم.
 2-3تعاريف ومفاهیم
1-2-3رويکرد دستور و ترجمه
آنچه که در آموزش زبان عربی ايران در دانشگاه ها وجود دارد اين است که با وجود تغييراتای کاه در
سرفصل های اين رشته صورت می گيرد بازهم نمی تواند جوابگوی خواسته هاا واهاداف ماورد نظار
آموزش زبان عربی باشد زيرا زبان آموزان هدف از ورود به يادگيری زبان عربی را به صورت تخصص
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می خواهند؛ امّا همينکه وارد دپارتمان زبان وادبيات عرب شدند چيازی باه عناوان تخصاص باه آنهاا
آموزش داده نمی شاود؛ بلکاه باا مجموعاه ای از واحادهای درسای مواجاه مای شاود کاه از لحاا
استانداردهای آموزش زبان وسيستم يادگيری پيشرفته هماهنگ ومتناساب نمای باشاد واز شايوه هاای
کالسيکی از جمله رويکردهای دستور ترجمه وروش مستقيم و...برای آموزش اين زبان بهره گرفته می
شود بی شک آموزش دچار چالش های فراوانی ازجمله نبودن اشتغال کافی بارای داناش آموختگاان و
عدم هماهنگی الزم ميان آنچه که ياد گرفته اند وآنچه که می بينند وساری وجاری است در جامعه مای
شوند .در اينجا الزم است به رويکرد حاکم برآموزش زبان وادبيات عربی پرداخته شود.
) (Grammarie-traduction methodeدر اين رويکرد ،مهم ترين مسئله در زباان ،قواعاد ياا گرامار
است که زبان آموزان قواعد زبان جديد را از کل به جز(روش قياسای) يااد مای گيرناد.در ايان روش
متداول ترين تمرينها مربو به ترجمه زبان اول به زبان دوم وبرعکس می باشد .گااهی اوقاات تاکياد
وتکيه بر قواعد در اين روش چنان از شديد است که گمان میرود بايد قواعد را به خااطر قواعاد يااد
گرفت (پروينی.)8،1389 ،
اين رويکرد همانگونه که تعريف شده است مهمترين دغدغه اش يادگيری قواعاد زباان اسات ،ناه
اصل زبان .نقدهايی که براين رويکرد وارد است اين است که زبان آموزان برای يادگيری زباان عربای،
همواره فرآيند جذب وانطباق می خواهند که آنچه را فرامی گيرند بتوانند آن را به کار برند وکارآفرينی
داشته باشند .بنابراين دانش آموختگان از اين توانايی برخوردار نيستند ونمی توانناد جاذب باازار کاار
بشوند.
رويکردهای جديد آموزش زبان که آموزش زبان انگليسی هم بر اساس همين متد آموزش داده می
شود .واز کارآيی الزم جهت جذب در بازار کار برخوردار است.
2-2-3رويکرد

ارتباطي) ( Communicative approach

نامگذاری رويکردهای ارتباطی رامی توان در مورد روش هايی به کاربرد که هدف از آنها رشد تاوانش
برقراری ارتبا برای زبان آموز است .به کاربردن مفهومی مانند رويکرد واساتفاده از ايان مفهاوم باه
صورت جما ،در مقايسه باجريان های پيشين وبه ويژه روش شنيداری-ديداری کاه غيار منعطاف تار
بودند ،نوعی تحول به شمار می آيد .رويکردهای ارتباطی باتاکيد براين امر که «باارتباا برقارار کاردن
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می آموزيم ارتبا برقرار کنيم»،خود را در برابر تنوع بافت هاای ياادگيری ساازگار وپاذيرا نشاان مای
دهند( .رحمتيان.)73، 1392،
رويکردهای ارتباطی که اصولی رادربرمی يردازجملاه:درايان رويکارد «آماوزش متمرکاز برنيازهاا
وانگيزههای زبان آموز،ايجادمهارت ارتباطی باه مددتسالط برموقعيتهاای گفتااری وکارکردهاای زباان،
واژگان براساس نيازهای ارتباطی واهاداف موردنظرودساتورزبان مفهومی،پيشارفت کاارکردگرا منطباق
برضروريات ارتباطی است ومضامين مربو به داده های انسان شناختی فرهنگ ها ميباشد ،متون اصايل
ياواقعی وابزار صوتی وابزار ديداری ونوشتاری وبا بهرهگيری ازمنابا چند رسانهای همراه نقاش نماايی
وتمرين های خالق وانجام تکاليف واجرای نمايشهای واقعی است»(صدرزاده.)17¬،1384،
 3-2-3رويکرد كنشي

)(Action-oriented approach

پس از دهه  ،1980در آموزش زبان های خارجی شاهد گذار از رويکارد ارتبااطی باه رويکارد کنشای
هستيم .اين رويکرد در بطن فعاليتها در باره چارچوب مشترک اروپاايی قابال ارجااع بارای زبانهاا باه
وجود آمد .رويکرد کنشی بيش از هرچيز تاکيد می کند که زبان آماوز ياک کنشاور اجتمااعی(

Social

 )actorبه شمار می آيد.وی بايد کاربرد اجتماعی -تعاملی زباان را تحقاق بخشاد .کنشاهای زباانی در
فعاليت های زبان محقق می شوند ،اما اين فعاليت ها نيز خود در درون يک بافات اجتمااعی صاورت
می¬گيرند؛ به همين علت در رويکرد کنشی بيشتر بر بافت اجتماعی تاکيد می شودتا برعناصار زباانی.
بنابراين ،عناصر زبانی در خدمت کاربرد اجتماعی -تعاملی زبان خواهند باود.در رويکارد کنشای هماه
توانش ها با يکديگر مرتبط اند(.رحمتيان.)5، 1392 ،
دست يابی به بالندگی وتوسعه هدفی است که تمامی شيوه هاای برناماه ريازی آماوزش زباان در
جست وجوی آن هستند .امروزه متناسب با تغييرات اقتصادی ،سياسی ،وفرهنگی ،نگرش متفااوتی باه
مقوله برنامه ريزی آموزش زبان ايجاد شده است .در برنامه ريزی آموزش زباان عربای نياز ايان تغييار
نگرش چشمگير بوده است ،تاجايی که روش هاای سانتی وکالسايکی جاای خاود راباه روش هاای
مشارکتی مدرسان ،زبان آموزان ومواد آموزشی داده اند .ضرورت يادگيری زبان عربی برای ايرانياان در
شرايط حاضر بر کسی پوشيده نيست تا جايی که تسلط به زبان عربی در فرهناگ اساالمی باه عناوان
يک اصل غير قابل انکار نام برده می شود .حال در گردونه آموزش ويادگيری آن در فرهنگ ايرانی که
عمده منابا فارسی به زبان عربی بوده اهميت آن را دو چندان می کند ،اما آنچه کاه در ايان پاژوهش
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برای ما مهم است اين است که آيا دانشگاه های ما توانسته اند در ايجااد فضاايی کاارآفرينی وتجااری
سازی مناسب برای دانش آموختگان پس از گذراندن دوره های آموزشی درسی خود نقش خوبی ايفا
کنند ويا موفق به استفاده کاربردی از زبان شده اند ،ويا متد های آموزشی تاا چاه انادازه توانساته اناد
دانش آموختگان را به مر حله مهارت زبانی برساانند ،نگارناده در ايان نوشاتار چناين نظار دارد کاه
آموزش زبان عربی با رويکرد ارتباطی می تواناد مواناا و کاساتی هاای مهاارتی فاار التحصايالن را
برطرف کند؛ که بسياری از آنها به دنبال يافتن شغل مناسبی برای خود هستند ،اما آنچه که مسلم اسات
دانش آموختگان زبان عربی نمی توانند به مهارت های الزم ارتباطی وشغلی در بازار دست يابند ،واين
مسئله به صورت آشکار در بين زبان آموزان مطر می شود که نمی تواند در چهار مهارت زبانی که به
طور کلّی در استانداردهای آموزشی لحا می شود؛ اعم از شنيداری گفتاری،خوانداری و نوشتاری باه
مرحله مهارت يابی برسند که بتوانند از زبان به عنوان ابزار کسب تجارت وکار آفرينای اساتفاده کنناد.
ونوشتار حاضربا استفاده از روش توصيفی -تحليلی اقدام به اين کار کرده است.
از پيشروترين شيوه های برنامه ريزی آموزشی زبان عربی در دنيا که درسال هاای اخيار باه عناوان
يک حرکت وجريان ارتباطی همه جانبه آموزش زبان رواج يافته« ،رويکرد ارتبااطی» اسات .مشخصاه
های اصلی برنامه ريزی راهبردی رويکرد ارتباطی در سط ميادين آموزش زبان ،معطوف باه شاناخت
نقا قوت وضعف رويکردهای آموزشی ديگراست درمقابل رويکرد ارتباطی ،به منظور دست ياابی باه
موضوعات محوری وتعيين اهداف ومقاصد ارتباطی زبان است .رسيدن به اهداف مورد نظار در برناماه
ريزی راهبردی ارتباطی زبان مستلزم طی کردن چندين مرحله است .مراحل اصالی وبرناماه ريازی در
پيشبرد اهداف ارتباطی زبان در اجتماع را می توان در بخش های زيار دساته بنادی کارد )1 :انتخااب
موضوعات محوری )2تدوين اهداف کالن آموزشی سازی زبان وادبيات عربی) )3تدقيق وتلفيق شايوه
های موفق آموزش زبان دوم در زمينه اهداف ارتباطی زبان )4تدوين برنامه اجرايی.
پژوهش حاضر با استفاده از روش ارتباطی آموزش زبان سعی دارد تا راهبردهای کاربردی ارتباطی
را برای توسعه کار آفرينی وتجاری سازی بخش زبان عربی در افق هاای آيناده آماوزش زباان عربای
اسخراج کند ،براين اساس با توجه به فعاليت ها وقابليت های زبان عربی وبا بهره گيری از شايوه هاای
ارتباطی زبان عربی ومشارکت متخصصان آموزش زبان عربی ،چشم انداز توسعه تجاری ساازی وکاار
آفرينی آموزش زبان عربی مبتنی بر استفاده مطلوب از اين قابليت ها در مسير اهداف توسعه اين رشاته
تبيين گرديد وتالش شد تا مزيت های استفاده از رويکرد ارتباطی در هر يک از بخاش هاای مختلاف
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کار آفرينی آموزش زبان عربی شناسايی شود وبا بهره گيری از ابزار وروش های جدياد بعاد از ظهاور
روش ارتباطی به نحو مطلوب از اين پيشرفت ها در پيشبرد اهداف آموزش زبان عربی استفاده شود.
 1-4راه هکارها
مهمترين مشکلی که در زمينه آموزش زبان عربای بارای داناش آموختگاان وجاود دارد ،فقادان روش
ورويکرد مناسب آموزشی است .بدون شک الهام گارفتن از رويکردهاای آموزشای ناوين در پيشابرد
آموزش زبان عربی کارساز بوده وزميناه هاا وفرصات هاای الزم رابارای کاارآفرينی وتجااری ساازی
تخصصی رشته زبان وادبيات عرب فراهم می کند .روش آموزشی که بتواند زمينه های کساب وکاار را
برای دانش آموختگان فراهم کند اين است که باکار گذاشتن واحدهای درسای وآموزشای مناساب کاه
زبان آموزان بعد از فار التحصيل شدن بتوانند جذب بازار کار شوند وبه توانايی ومهاارت الزم زباانی
رسيده باشند که بتوانند با اين تخصاص درآمادی را کساب کنناد؛ بادون شاک از مياان رويکردهاای
آموزشی موجود تنها رويکردی که به اين ويژگی ها توجه الزم نموده باشاد رويکارد ارتبااطی اسات،
زيراکه اين روش ارتباطی آنچه که به ارتبا بيانجامد برايش مهم وموثراست .وتوجه ويژه ای باه زباان
آموز ،محتوای آموزشی ارتباطی زبان ومواد آموزشی را داشته است .اما متاسفانه آنچاه کاه در آماوزش
زبان عربی ايران ديده می شود؛ نگاهی است دستورمحور وفاقد برنامه ريزی منظم که بتواند زبان عربی
را برای اهداف ويژه آموزش دهد؛ تا به محا

اينکاه داناش آموختاه عربای وارد باازار کاار شاود از

توانمدی های الزم استفاده کند وآن را درجهت کسب وکار به کار رگيرد .هماين عادم هماانگی مياان
اهداف آموزشی زبان عربی ونبودن محتوای آموزشی مناسب و اساتفاده نکاردن از رويکردهاای ناوين
آموزشی باعث به وجود آمدن چنين نارسايی های آموزش زبان عربی شده است ،وبه تبا آن باعاث باه
وجود آمدن حجم زياد دانش آموختگان زبان وادبيات عربی باشايم کاه نتوانساته اناد فرصات اشاتغال
وکارآفرينی را برای آنان فراهم شود.
می توان در کنار آموزش زبان عربی در دانشگاه ها آزمايشگاه های تقويت مهارت های چهارگاناه
زبانی باشد که دانشجويان بتوانند ،کاستی های آموزشی مواد درسی راجبران کنند ،وبا اساتفاده از شايوه
های نوين مواد آموزشی را آموزشی سازند؛ تا اينکه قابليت استفاده را در تدريس مدرسان داشته باشند؛
وتا اينکه آموزش زبان عربی نه فقط از جانب نظری ،بلکه از جانب عملی نيز رشد داده شود.
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 2-4راهکارهايي الزم براي براي از بین بردن كاستي هاي آموزش زبان عربي
آنچه که امروزه در آموزش زبان عربی ايران مطر است ،آموزش زبان عربی با شايوه هاای سانتی کاه
نمی تواند اهداف مورد نظر آموزش زبان دوم را در خود جای دهد .مواردی چاون محوريات دساتور
زبان عربی برساير مهارت های چهارگانه زبانی که عامل اصلی بيزاری زبان آموزان از ايان رشاته شاده
است .زبان عربی با قابليت های فراوانی که دارد می تواند زمينه ساز اشاتغال مناساب دراهاداف وياژه
تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی وجهانگردی وسياحتی باشد .و راه هکار هاای مناساب در ايان زميناه مای
تواند زير نظر متخصصان آموزش زبان عربی که زبان عربی را برای اهداف کاربردی درنظر دارناد مای
توان کارآمد باشد.رويکرد غالب بر آموزش زبان عربی رويکرد دستور ترجمه است.
 3-4فقدان نیروي متخصص
کارآفرينی در رشته زبان وادبيات عربی با استفاده از فرصت ها موجود در بازار کار پيش می آيد که می
تواند خالء های شغلی را در جامعه پر می کند .درک فرصت ها توسط افاراد کااردان ممکان اسات از
طريق بازار گردی وارتبا با محيط زندگی وبازار حاصل می شودکه با نگااهی کاار آفريناناه وفرصات
گرايانه به دنبال اشتغال زايی هستند.
 4-4عربي براي اهداف ويژه
هدف از اين دوره ها آشنا سازی زبان آموزان با زبان عربی تخصصی در حوزة کاری و تحصيلی مورد
نظر ميباشد .شاغلين حرفه های مختلف از قبيل پزشکان ،وکال ،مهندسان و  ...مخااطبين ايان دوره هاا
هستند.زبان آموزان قادر خواهند بود زبان عربی مورد نياز در حوزه تخصص خود را فرا گرفته و بکار
برند.يکی از معيارهای مهم و اساسی در عرصة آموزش  ،تخصاص اسات .چنانچاه آماوزش بار پاياة
تخصص صورت گيرد  ،درصد موفقيت و بازدهی به ميزان چشمگيری رشد خواهد داشت.
اگردوره های آموزش زبان عربی با اهداف ويژه برای مديران ارشد ،مسئوالن و کارشناسان شارکت
ها ،کارخانجات ،ادارات ،سازمانها و مؤسسات دولتی و غيردولتی طراحای و تادوين گاردد تاا داناش
آموختگان عربی می توانند در حداقل زمان ممکن ،با توجه به موقعيت شغلی و تخصص خود از ارائه
دادن خدمات آموزش به اين بخش در سط گسترده بهره

مند گردند.
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 5-4اهداف از گذاشتن اين دوره ها
هدف از اين دوره ها آشنا سازی دانش آموختگان با زبان عربی تخصصی در حوزة کاری و تحصايلی
مورد نظر آنها می باشد .مخاطبين اين دوره ها پزشکان ،وکال ،مهندسان ،پرستاران،تجارو فعاالن حاوزة
گردشگری و  ...هستند که دانش کافی در حوزة تخصص خود را به زبان انگليسی فرا گرفته و بکار می
برند
 6-4فقدان وكمبود منابع
فقدان رشته ای به عنوان آموزش زبان عربی برای اهداف ويژه ()Arabic for specific purposes
 7-4آسیب شناسي وضع موجود
نياز گسترده به تدوين اهداف وسرفصل جديد آموزشی که بتواند به طاور منساجم ويکپارچاه مهاارت
های چهار گانه زبانی (شنيدن  ،گفتن ،خواندن ونوشتن) رابه اجراء بگذارد.
راه حل تشکيل يک کار گروه تخصصی ويژه برای به انجام رسانيدن اين مهم است.
بررسی مجدد فرآيند دانش آموختگی دانشجويان رشته زبان وادبيات عربی دانشگاه های ايران.
يکی ازراهکارهای ارتقاء کيفيت علمی ،آموزشی رشته ی زبان وادبيات عربای در نظاام آماوزش عاالی
ايران ،بازنگری بنيادين در اصول ورويه های موجود در آنها می باشد.
 8-4عدم تناسب میان چرخه آموزش زبان عربي در ايران
کتاب های درسی وآموزشی عمده ترين منبا يادگيری دانش آموزان اسات ودر صاورتی کاه محتاوای
کتاب های درسی همسويی مستقيم با اهداف برنامه درسی نداشته باش ،تحقاق ايان اهاداف نياز غيار
ممکن است (صفوی.)24 ،1365 ،
ارزشيابی آموزشی ،جزء ذاتی فرآيند ياددهی ،يادگيری است وازآن جهت برای مدرس زبان اهميت
دارد که انبوهی از اطالعات را برای تنظيم فعاليت های بعدی کالس در اختيار او می گاذارد .بناابراين
ارزشيابی آموزشی ،روشی مستمر وپويا برای شناسايی خطاها وکمبودهاای فرايناد يااددهی -ياادگيری
است (کديور .)244،1382 ،متاسفانه برخی از معلمان از امتحان به عنوان يک ابزار قدرت اساتفاده مای
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کنند وبا ايجاد زمينه های نا مطلوب آموزشی ،نوعی نگرانی و وحشت از امتحان برای هميشه در اذهان
شاگردان باقی می گذارند وزمينه نوآوری وخالقيت را در زبان آموزان از بين می برند (شعبانی-،1371 ،
 . )387فرآيند آموزش  ،يادگيری ونوگرايی در رويکردهای آموزشی ،چاه از لحاا طراحای واهاداف
وروش ها وتبعيت از آنها همواره از جزر ومد فراوانی برخاوردار باوده اسات؛ والزماه ی ايان فرآيناد
توجه به علوم جديد از جمله روانشناسی ،علوم تربيتی وعلوم اجتماعی در مباحث روش هاای کارآماد
آموزش زبان دوم است .تا اينکه مدرسان ،زبان آموزان ومواد آموزشی در محيطی کامال آموزشی بتوانند
در تعامل باهم چرخه ی آموزش زبان را دچار تحول کنند؛ وبدون شک در اين راستا توجه به زبانی که
جاری وساری است در جامعه از نيازهای بسيار ضروری زبان آموزان اسات؛ زيارا کاه رويکارد هاای
جديد برهمين اصل بيشترين تاکيد رادارند (الجبر.)885،2005 ،
بنابراين الزم است که فرآيند آموزش زبان عربی درايران مورد توجه کافی قرار گيرد .وآموزش زبان
عربی وارد مرحله گذاری شود که بتوان آن را با قابليت های کارآفرينی وتجاری سازی در سط کشور
مطر ساخت ،زيراکه زبان های زناده دنياا ،متاد نويساان ومتخصصاان آماوزش زباان دوم باه دنباال
ياددهی -يادگيری هستند که بتواند در کمترين مدت زمانی ممکن زباان آماوزان را باه مهاارت هاايی
زبانی رساند که قابليت های برقراری ارتبا وآموزش ارتباطی زبان را درآن به کار گرفت .کاه بايساتی
موارد ذيل در رأس کار قرار گيرد که ازجمله  :سازگاری وانسجام ميان اهداف وروش ها ،ابزار ونيازها
وساماندهی آموزش زبان عربی برای اهداف ويژه؛ استفاده کردن از برنامه ريزی های آموزشای مناساب
وبومی سازی رويکرد های نوين آموزشی زبان دوم وبه کارگيری وتطبيق آنها در آماوزش زباان عربای
ايران .
 -4نتیجه گیري
دانش آموختگان رشته عربی در دوران تحصيل در دانشگاه عربی خوانده اند ،امّا به مهارت وتوانمنادی
الزم نرسيده اند برای کارآفرينی در شته عربی .در آموزش هر زباانی چهاار مهاارت اهميات دارد وآن
شنيدن ،نوشتن ،صحبت کردن وخواندن است .در ايان مياان «،شانيدن» ،و «صاحبت کاردن» مهمتارين
مهارت های يادگيری زبان هستند ،اما چند درصد از ما وقتی فيلمی به زبان عربی ،تماشا می کنيم ،يک
جمله ازآن را می فهميم؟ کسانی هم که زبان شان کمی بهتر از بقياه اسات ،در تلفار درسات واژه هاا
دچار مشکل هستند  .ترديدی نيست که علت اصلی نتيجه بخش نبودن آموزش زبان عربی در دانشاگاه
های ايران ،روشن نبودن هدف آموزش آن است؛ که تخصص الزم صورت نمی گيرد روشن نيست که
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هدف برنامه ريزان درسی زبان وادبيات عربی کشور  ،تقويت مهارت دستور است ،يا بعضی ارزش هاا
است ويا موارد ديگر است ،واين موضوع( روشن نبودن اهداف) بر تاليف کتاب هاای درسای ،تادوين
متد برنامه آموزش زبان عربی پايه های مختلف دانشگاهی رشته زبان وادبيات عربای و شايوه تادريس
اساتيد تاثير می گذارد .نيجه اين نابسامانی ها برآموزش زبان عربی دانش آموزان نيز تاثير می گاذارد و
او به جای يادگيری زبان عربی  ،فقط قواعد آن را حفر می کندکه آن هام در طاول مادت کوتااهی از
يادش می رود .چون قواعد کاربردی در زندگی روزمره اش ندارد .در ضمن خشک بودن کالس درس
و اختصاص کل زمان کالس به قواعد دستوری ،عالقه بسياری از زباان آماوزان را باه ياادگيری ز باان
کاهش می يابد واين خود آسيبی جدی است که مورد غفلت واقا شده است.
واينکه رويکردهای نوين آموزشی ازجمله رويکرد ارتباطی وکنشای مای توانناد ايان خاالء هاای
آموزش زبان عربی را پرکنند ،چون اين روش ها به بافت اجتماعی زبان وياادگيری زباان عربای بارای
اهداف ويژه توجه دارند ،که می توان آنهار را در نظام آموزشی عربی در دانشگاه های ايران اجرا کرد.
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باثولوجيا مناهج التعليم اللغة العربية على االمتهان وتوفري فرص العمل خلرجيي فرع اللغة
العربية وآداهبا

عثمان ويسی ،الدكتور عدنان اشکوری ،شبنم کابينی



امللخص
هذذال الدراحمذذة لاولذذة لو ذذک ویي ذذام ویشذذکالية ة فذذيم الف ذذة ال بيذذة سذذی ا ا ذذا ا ي انيذذة عفذذی حمذذا
املناهج القدمیة ومبحوريتها الرتکيز عفی قواعد الف ة ال بية دون ا هتمام مببادی و ناهج الت فيمية ا ديدة،
هم یشکالية ي يشها ة فيم الف ة ال بية سی اي ان ،هی عدم وجود هيئة عفمية وبيداغوجية ةتولی النظ
وین ّ
سذذی الق ذذايا ال فميذذة والت فيميذذة املشذذرتکة ب ذ ک ذ قسذذام الف ذذة ال بيذذة ،وهنذذاا ذ وبا ویشذذکاليا سذذی
ب ا ج ة فيم الف ة ال بية والبذد لنذا ن مذتم بت يذجا جاريذة سذی هذاا الذاهذ وافذر هذال الدراحمذة یلذی ن
الصذذورة الت فيمذذة املوجذذودة هذذی ذذورة فئيذذة بذذالظواه السذذفبية سذذی ة ذذدري الف ذذة ال بيذذة کقفذذة ا حم ذذت انة
بالتقنيذذا الت فيميذذة احلديثذذة وقفذذة ا هتمذذام باملذذداة احلديثذذة سذذی ةدريسذذهاوعفی اوصذذو عمفيذذة التوا ذ
الف وی .واملذنهج املتبذه هذو املذنهج التو ذي ی -التحفيفذی الذای يقذوم عفذی بيذان سذتقب ة فذيم الف ذة ال بيذة
ویع ذذادة النظذ ذ س ذذی ااه ذذداع ة ف ذذيم الف ذذة ال بي ذذة والرتکي ذذز عف ذذی ةو ي هاداةذ ذ التم ذذه ب حم ذذاليب جتاري ذذة
واقتصادية لتکون الف ة ال بية داعمة لتوسج س ال م املناحمذبة لفرذ نیي ذ اقذرتام ر اقذا ال ذال الناج ذة
هلال املشكا باقرتام الربا ج ال اجية هلال املشكا واحلفوه الاز ة لفت فّب عفى هال املشكا ن
نتاقج دراحمتناسی هال الدراحمةذ
کلمات مفتاحية  :ة فيم الف ة ال بية،ةنظيم املشاريه والتسويا ،املتر جي  ،املدة التوا فی

 رالب اجستج يف ة فيم الف ة ال بية ،جا ة ة بيت در ،


حمتاذ ساعد يف س ع الف ة ال بية وآداهبا ،جا ة ةوارز ی

 رالب اجستج يف س ع عفم الف ا  ،جا ة ة بيت در

osman.weisi@gmail.com
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Title Pathology of current methods the education Arabic on occupation
& enferpreneursfing in gradutn an Arabic language & literature

Abstract
Curriculum and text such as important factors on Quality Graduates of latent Uren in
education well. Curriculum of degree in Arabic litenafune insufficiency process goals in
recognition of learning Arabic. Proficiency professional in commercializatien and
educational content. But that gueafions is proposal in here. Theirs is what solution is
adopted that ficld of entrepreneurships in and commercialization of Arabic propane in Iran.
The mean objects research that is with descriptive analytical method to the solation must
checked these is included of education method ruling learning Arabella with organifon of
work and occupation to attract task force in jobs.

Keywords: Education of Arabic. Entrepreneurships. Commercializing.
Communicative approach.

Gradates.

