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بررسي علل ناكارآمدي آموزش زبان عربي
(سرفصل دروس رشته و چالشهای ورود به بازار کار)


دکتر مصطفی مهدویآرا،دکتر احمد رضا حيدريان شهری
چکیده

زبان عربی از جمله زبانهای پويا و بينالمللی میباشد که به دليل ارتباطات تنگاتنگ

اسگیمی و ادبگی

دو تمدن فارسی و عربی ،در اسناد باالدستی کشور ايران به فراگيری آن الزام شده است .با وجگود ايگن
الزام در دوره ی آموزشی پيش از دانشگاه و تخصصی شدن آن در دانشگاه ،آنگونه که شايسته است بگه
فراگيری اين زبان اهميت داده نشده و فراگيران اين زبان در دانشگاهها از توانگايیهگای الزم بروگوردار
نيستند .پويايی و کار آمدی آموزش زبان عربی در نظام آموزشی کشور ،نخستين هدف پژوهش حاضگر
بوده است و ضرورت انجام اين تحقيق را تبيين می سازد .ابتدا با استفاده از روش توصگيفی گ تحليلگی
چالشهای پيش رو در سه سطحِ :فرآيند آموزش ،آموزشگر و فراگير بررسی مگیشگود و در نهايگت بگا
توجه به آسيبهای ذکر شده به ارائهی راهکار میپردازيم .نتايج بدست آمده از تحقيق نشان مگی دهگد
که محتوای درسی و متون ارائه شده ،سطح تسلط و تخصص آموزندگان اين زبان ،به عنوان معلگم يگا
استاد دانشگاه و نوع نگرش فراگيران به زبان عربی از عوامگل مهگم و تیريرگگ ار در ناکارامگدی فراينگد
آموزش اين زبان به شمار میرود.

كلیدواژهها  :زبان عربی ،فرآيند آموزش ،سرفصل دروس ،چالشها ،راهكارها.

 استاديار دانشگاه حكيم سبزواری (نويسنده مسئول)،
 استاديار دانشگاه فردوسی مشهد

www.mo_do182@yahoo.com

Heidaryan@um.ac.ir
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مقدمه
زبان عربی ،يكی از زبانهای زندهی دنياست و ميليونها انسان بدان تكلم میکنند .از آنجا که اين زبگان
و ادبيات با زبان و ادبيات فارسی به شكل غير قابل انكار درآميخته است و از همه مهمتگر زبگان قگرآن
کريم و ميراث تمدنی اسیم می باشد .اهتمام به زبان و ادبيگات عربگی در کشگوری چگون ايگران دارای
اهميت فراوانی است .بهطوری که قانون اساسی جمهوری اسیمی ،مادهی 16وود را به آموزش الزامگی
زبان عربی از سگطح راهنمگايی تگا پايگان دورهی متوسگطه اوتصگاد داده است(.سگند برنامگه درسگی
(بازنگری شده) کارشناسی ارشد رشتهی زبان و ادبيات عربی در شورای برنامه ريگزی آمگوزش عگالی،
)2 :1391
رشتهی زبان و ادبيات عربی به شيوهی آکادميگ

و دانشگگاهی از ديربگاز در دانشگگاههگای کشگور

حضوری فعال داشته است ،بهطوری که پس از پيروزی انقیب اسیمی در ايران به شدت گسترش پيدا
کرده و اين

در اکثر دانشگاههای دولتی و آزاد ،رشتهی زبان و ادبيات عربی تیسگيس شگده اسگت کگه

عیوه بر دورهی کارشناسی ،دورهی تحصيیت تكميلی ،کارشناسی ارشد و دکتری نيز داير میباشد .در
سند شورای برنامهريزی آموزش عالی هدف از تیسيس اين رشته تربيت افگرادی بيگان شگده اسگت کگه
بتوانند نياز ادارههای مختلگ

کشگور از قبيگل دانشگگاههگا ،وزارت آمگوزش و پگرورش ،وزارت امگور

وارجه ،سازمان اوقاف ،سازمان ميراث فرهنگی ،کتابخانهها ،شرکتهای دولتی و وصوصگی و غيگره را
از لحاظ کاربرد اين زبان برآورده نمايند .عیوه بر اين پس از پايان اين دوره (کارشناسی) آمادگی کافی
را به دست آورند تا در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری همين رشته بگه ادامگه تحصگيل پرداوتگه و
احتياجات کشور در زمينههای مختل

مانند آموزش و پژوهش را سطوح عالی مرتفع سازند(.همان)

در سند آموزش عالی ،مطالبی چند از ديگر مشخصات اين رشته از قبيل :طگول دوره کارشناسگی و
کارشناسی ارشد سرفصل واحدهای درسی ارائه شده به صورت تفصيلی ،نقش و توانايیهای دانشگجو
پس از گ راندن اين واحدها ،ضرورت و اهميت اين رشته سخن به ميان آمده است( .مشخصات کلگی،
برنامه ی آموزشی و سرفصل دروس بازنگری شدهی دوره کارشناسگی پيوسگته زبگان و ادبيگات عربگی،
)4 :1389
همانطور که در سند م کور اشاره شد هدف آموزش عالی و دانشگاهها در اين رشته اين اسگت کگه
تا به جامعه کم

نمايند نيازهای مهارتی وود را به دست آورد و ج ب دانشآمووتگان رشتهی زبگان
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و ادبيات عربی در بازار کار منوط به داشتن توانايیها و ويژگیهگايی اسگت کگه بخشگی از آن بايگد در
طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد شود ،اما نبود تناسب بين فرايندهگا و برنامگه درسگی موجگود در
دانشگاهها با مهارتها و توانايیهای مورد نياز بازار کار ،مهمترين عامل موفق نبگودن دانگشآمووتگگان
اين رشته در کاريابی و اشتغال است.
بی ترديد پيشرفت و توسعه کشور با عملكرد آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی دارد «اما اکنگون پيونگد
اين نهاد آموزشی با بخشهای اصلی اقتصاد قطع شده است و فگار التحصگيین مراکگز آمگوزش عگالی
عمدتاً عیقه مند هستند در مشاغل بخش عمومی ج ب شوند .ميزان فار التحصيین رشتههای مختل
با قابليتهای شغلی موجود انطباق ندارد و غالباً به چگونگی وضعيت شغلی فگار التحصگيین تگوجهی
نمی شود .اين در حالی است که ي

نظام آموزشی ،بايد از وضعيت اشتغال فار التحصيین وود مطلگع

باشد .هرچند در بسياری از موارد ،بیکاری دانشآمووتگان دانشگاهها از مشگكیت سگاوتاری نشگیت
می گيرد و نظام آموزش عالی تنها عامل آن نيست ،ولی با شناوت موانع موجود ،آموزش عالی میتواند
فعاالنه در جهت تخفي

اين معضیت تیش کند( .کريمی موغاری)68 :1376 ،

در کشورهای در حال توسعه (از جمله کشور ما ايران) امكانات آموزشی براساس نياز بخگشهگای
اقتصادی به نيروی کارِ آموزش ديده ،گسترش نمیيابد .بلكه تقاضای اجتماعیِ بسيارباال بگرای اسگتفاده
از امكانات آموزشی بيشتر ،دولتها را به افزايش سرمايهگ اری در آموزش مجبگور کگرده اسگت  ...بگه
همين جهت به تدريج دانش آمووتگان برای به دست آوردن مشاغلی که پيش از ايگن تصگدی آنهگا بگا
داشتن مدرک ليسانس امكان پ ير بود ،مجبور به ادامه تحصيل در دوره تحصيیت تكميلی می شگوند...
زمانی که آنان در میيابند پيدا کردن شغل مناسب دشوار است تیش میکنند مدرک تحصيلی بگاالتری
به دست آورند در نتيجه تقاضا برای ادامهی تحصيل به شدت افزايش میيابد ...اين عگدم تگوازان بگين
نياز بازار و گسترش آموزش عالی ،نارضايتی دانشآمووتگان و صرف هزينههای هنگفگت آموزشگی را
در پی دارد.
اين مسیله در مورد رشته های علوم انسانی و تا حدودی در رشگتهی زبگان و ادبيگات عربگی بيشگتر
نمايان است با گسترش آموزش عالی و عدم رشد اقتصادی ،دانش آمووتگان ايگن رشگته يگا در بخگش
ودمات عمومی و غيره ج ب شده يا سيل آسا به سمت تحصيیت تكميلی روی آورده تگا بگا ارتقگای
مدرک وود به شغل مناسبی دست يابند .متیسفانه به دليل نبودِ پايگاه اطیعگات و آمگار دقيگق در مگورد
رشتهی زبان و ادبيات عربی نمیتوان به صورت دقيق وضعيت اشتغال دانگشآمووتگگان ايگن رشگته را
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رصد نمود ،اما پر واضح است که شرايط فار التحصيین اين رشته از چهل دانشگاه کشور که به تربيت
و آموزش دانشجو در اين رشته همت گماشته اند و بازار کار محدود بهتر از ديگگر رشگتههگای علگوم
انسانی نمیباشد ،زيرا عدم تناسب بين تعداد دانشآمووتگان با نياز محدود بگازار موضگوعی شگفاف و
بدون ابهام است .اما صرف نظر از اين ناهماهنگی ،آموزش زبان عربی در دانشگاههگا بگا چگالشهگايی
همراه است که در صورت وجود بازار کار نيز به نظر می رسد دانشآمووتگان کمتر توانگايی و قابليگت
تصدی اين پست ها و قدرت پاسخگويی بگه نيازهگا را دارنگد .در ايگن تحقيگق سگعی بگر آن اسگت تگا
مشكیت مربوط به فراگيری اين زبان را در سه سطح :فرايند آموزش ،آموزشگر و آموزشپ ير بررسی
نماييم.
 1-1پرسش بنیادين تحقیق:
مهمترين پرسش های بنيادين که پژوهش حاضر در صدد پاسخ گويی به آن می باشد اين است که چرا
آموزش زبان عربی در نظام آموزشی موجود ناکارآمد بوده و چالشهای پيش روی آموزش ايگن رشگته
کدام است و چگونه می توان به کارآمدی و پويا سازی اين رشته جهت پاسگخ گگويی بگه نيگاز جامعگه
توجه کرد؟
برای پاسخ گويی به پرسش های مطرح شده نگارندگان از روش توصيفی – تحليلی جهت بررسگی
فرايند آموزش استفاده کرده اند بدين منظور ابتدا چالش های فراروی آموزش رشته زبان عربگی مطگرح
شده است و سپس راهكارهای پيشنهادی جهت بهبود فرايند آموزش ارائه گرديده است.
 2-1پیشینه تحقیق:
بیترديد پاسخگويی به اين پرسشها که چرا دانشگاهها و گروههای عربی در آمگوزشِ الزم و متناسگب
با نياز بازار ناکارآمد بوده است ،دغدغهی بسياری از پژوهشگران ،استادان و مديران مرتبط با اين رشگته
بوده است و به واطر آن همايشهگا و کنفگرانسهگای داولگی و وگارجی ترتيگب داده شگده اسگت .از
مهمترين پژوهش هايی که در اين راستا به رشته تحرير درآمده می توان به مقاله «تقگويم برنگامج تعلگيم
العربية لغير العرب» ارر عباس گنج علگی و مقالگه «صگعوبات تعلگم العربيگة و تعليمگات عصگر التقنيگة»
نوشتهی ابوأوس ابراهيم الشمسان در همايش الموتمر الدولی للغة العربية در کشور اندونزی اشاره کرد
که مقاله نخست به موضوع برنامه ی درسی اين رشته پرداوته است و مقاله دوم يادگيری دسگتور زبگان
عربی را مورد واکاوی و ارزيابی قرار داده است.
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اما آنچه نگارندگان اين جستار در صدد تحقق آن هستند بررسی و ارزيگابی دقيگق و عينگی شگرايط
موجود ،شناوت موانع و چالش های پيش روی رشته و ارائه پيشنهادهای واقعی و کارآمگد در راسگتای
پوياسازی رشته زبان عربی می باشد که مهمترين امتياز پژوهش حاضر نيز به شمار می رود.
چالشهاي فراروي آموزش زبان عربي
آموزش زبان عربی در دانشگاههای ايران با چالش هايی روبروست که بروی از آنها مربگوط بگه دورهی
قبل از دانشگاه يعنی راهنمايی و وصوصاً دبيرستان است و بعضی ديگر مگرتبط بگا دانشگگاه و بعگد از
ورود فراگيران به اين نهاد آموزشی می باشد .در ابتدا به صورت گ را به کيفيت فراگيری ايگن زبگان در
دورهی پيش از دانشگاه میپردازيم:
 1-2فرايند يادگیري زبان عربي پیش از دانشگاه
آموزش زبان عربی در مرحله قبل از دانشگگاه از وضگعيت مطلگوبی بروگوردار نيسگت .طبگق نظريگهی
زبانشناسان مهارت های اساسی يادگيری به ترتيب اولويگت :شگنيدن ،بيگان کگردن ،ووانگدن و نوشگتن
میباشد( .عباسی )13 :1388 ،اما اين مهارتها در دورههای پيش از دانشگاه کسب نمیشود .با وجگود
اينكه تغييرات قابل میحظهای در محتوای کتب درسی – بخصود در پايهی هفتم و هشتم -صگورت
گرفته است ،ولی زبان عربی در اين مقطع بيشتر برای گرفتن (ديپلم) يا آزمون ورودی دانشگاهها مگورد
نياز می باشد و به آن به عنوان موضوعی مثل رياضی و علوم نگريسته میشود .بگرای فراگيگران مفهگوم
نيازها در بيرون از کیس اهميت کمتری دارد.
در اين سيستم کم کارآمد ،فراگير از دو سو آسيب میبيند .نخست اينكه چنانچه بخواهگد در ايگن
رشته ادامه تحصيل دهد آمادگی های الزم را کسب ننموده است و ديگر اينكه با توجگه بگه « مطالعگات
انجام شده بهترين زمان در فرايند يادگيری زبان بين سالهای  11تا  14سالگی می باشد ،و اين استعداد
به تدريج کاهش میيابد( .گنجعلی )267 :2010 ،دانشآموز زمانی را که میتوانسته زبگان عربگی را بگه
عنوان زبان دوم به ووبی فراگيرد فرصت را در ي

روش آموزشی کم کارامد و کگم تحگرک از دسگت

داده است.
پيش از اين اشاره شد ،آموزش عالی هدف از تیسيس رشتهی زبان و ادبيات عربی را دريافگت هگر
چه بهتر مفاهيم واالی قرآن کريم و معارف اسیمی میداند و اين به عنوان يكگی از اهگدف ايگن نهگاد
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بسيار مطلوب است و بيشتر دانش آمووتگان اين رشته نيز با توجه بگه ماهيگت آن ،باورهگای عقيگدتی
وود را نهادينه ساوته و به رشد شخصيتی مطلوب در کنار آموزش و يادگيری ي

زبان وگارجی نظگر

دارند .اما در کنار اين مطلب بايد متوجه اين آسيب باشيم که «بسياری معتقدند ،اين زبان زبان مقدس و
مبارکی است و می پندارند که هدف از فراگيری آن تنهگا فهگم قگرآن و درک حگديا و ايجگاد تگوانش
استفاده از معارف اسیمی است( .گنجعلی )263 :2010 ،چه بسا دينی بودن اين زبگان آن را از دايگرهی
زبانهای وارجی وارج کرده است( .همان :تقويم برنامج تعليم العربية لغير العرب)267 :
زبان ،قبل از هر چيز وسيلهی ارتباط افراد با يكديگر است و هدف اصلی آن بيان افكار و عواطگ
می باشد .پس نبايد دينی بودن اين زبان ماهيت و حقيقت آن را بگه عنگوان يگ

زبگان وگارجی تحگت

الشعاع وود قرار دهد .بلكه بايد انگيزهی يادگيری را در مشتاقان و فراگيران افزون سازد و بر ارزشهای
منحصر به فرد اين زبان بيفزايد.
رشتهی «زبان و ادبيات عربی» همانگونه که از عنوان آن پيداست شامل دو بخش «زبان» و «ادبيات»
عربی می باشد ،البته در اين جستار تكيه ما بيشتر بر آسيبشناسی بخش اول يعنی «آموزش زبان عربی»
وواهد بود ،هرچند عنوان رشته ،وود قابل نقد و بررسی است ،اين سؤال به ذهن متبادر میشود که بگا
توجه به زمان محدود دوره ی کارشناسی ،آيا فرصت فراگيری هر دو بخش يعنی مهارتهگای زبگانی و
ادبيات -که وود شامل دورههای تاريخی مختل
دانشجو امكان پ ير است؟

و متگون مربگوط بگه ايگن دورههگا مگیباشگد گ بگرای

1

 2-2فرايند يادگیري زبان عربي در دانشگاه
عناصر بسياری در فرآيند آموزش زبان دوم دويل هستند و هر ي

میتواند به نوبگهی وگود تگیرير بگه

سزايی در جريان يادگيری ايفا نمايد ،در اين تحقيق به سه عنصر اساسی :زبان به عنوان موضگوع مگورد
ياددهی و يادگيری ،دانشجو به عنوان فراگير و استاد به عنوان آموزشگر تیکيد میکند و تیش میشگود
تیرير هر ي

.1

را در فرآيند آموزش بررسی کرده و آسيبهای احتمالی بيان نمايد.

ناگفته نماند که طرح گرايشی کردن اين رشته در دوره کارشناسی چند سالی است که مطرح شده و تنهگا دانشگگاه

بينالمللی امام ومينی(ره) قزوين و دانشگاه تهران در سال  1393به ايجاد گرايش مترجمی مبادرت ورزيده است.
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 1-2-2فرآيند آموزش زبان
نخستين گام در جهت بهبود روند کيفی آموزش زبگان عربگی ،بررسگی فراينگد يگاددهی – يگادگيری و
بازنگری در محتوای درسها و ساوتار آموزشی اسگت کگه ايجگاد گگرايش «آمگوزش زبگان عربگی» در
دوره ی کارشناسی به اين فرايند کم

شايانی می کند .هرچند در موارد محدود به نگوعی بگه نيازهگای

موجود پاسخ گفته شده است .هم در محتوای درسها – در سال  -89بازنگری شده و هم قگرار اسگت
گرايش «آموزش زبان عربی» در دورهی کارشناسی ارشد تیسيس شود .امگا هگر کگدام بگا چگالشهگايی
مواجه میباشد:
ايجاد گرايش م کور در دورهی کارشناسی ارشد اقدامی بسيار پسنديده و در جهت تناسب آموزش
با برآورده نمودن نيازهای کشور است .اما حقيقت اين است که آموزش زبان در اين دوره ،آنگونگه کگه
شايسته اس ت ،صورت نخواهد پ يرد :به اين دليگل کگه اوال مگدت دوره ارشگد بسگيار کوتگاه اسگت و
فرصت کسب مهارتهای زبانی برای فراگير وجود ندارد دوم اينكه فراگيری زبان دوم برای فراگيگر در
موقعيت سنی حدود  24سالگی به مراتب سختتر از سنين پايينتر است .چرا اين گگرايش را در دوره
ی گريبگانگير دانشگجو
کار شناسی ايجاد نكنيم؟ در حالی که مشكیتی کگه ذکگر شگد در ايگن دوره اصگ ً
نيست؟
اما در مورد بازنگری انجام شده که باز هم در جای وود ستوده است ،ولی در حقيقت بدون اقگدام
اساسی در جهت شكل دهی ساوتار مناسب و اکتفای صرف به تغيير عنوان درسها مشكیت قابل حل
نخواهد بود .دروس بازنگری شده توسط شورای برنامهريزی آموزش عالی در تاريخ  89/3/13بر روی
سايت موجود است و قابل دسترسی ،با اندک تیملی در میيابيم که صرفاً يا عنوان درسها عوض شگده
است يا ي

درس مثیً چهارواحدی در ي

ترم به دو درس دوواحدی تقسگيم شگده اسگت ،ايگن امگر

برای بهبود فرآيند آموزش زبان عربی ممكن است الزم به نظر برسد ولی کافی نيست.
بهتر اين است که ابتدا در جهت ارتقاء فرآيند آموزش زبان عربی بگه مهگارتهگای زبگانی از قبيگل:
شنيدن ،بيان کردن ،وواندن و نوشتن ،بها داده شود .همانطور که گ شت اين مهارتها به ترتيب و بگه
دنبال هم کسب میشوند؛ يعنی بيان کردن ووب ،پس از شنيدن و گوش فرا دادن به زبان مربگی اتفگاق
میافتد ،ووب نوشتن به عنوان آورين مرحلهی مهارتهای زبانی پس از کسب مهارتهای سهگانگهی
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پيشين است .اين در حالی است که در برنامهی درسی بروی دانشگاهها اين درس با عنوان «انشگاء» ،در
ترم اول يا همزمان با مهارتهای پيش از وود ارائه میشود.
ممكن است اينگونه به نظر برسد که در دورهی کارشناسی با توجگه بگه وجگود واحگدهای درسگی
مربوط به ادبيات ،زمان کافی برای کسب مهارتهای م کور وجود ندارد؟ درسگت اسگت زمگان کگافی
وجود ندارد اما آيا با ايجاد گرايش «آموزش زبان عربگی» بگاز هگم ايگن معضگل وجگود دارد؟ در رگانی
چگونه است برای فراگيری دستور همين زبان گ که به نظر میرسد برای يادگيری زبان عربگی در ابتگدا
نياز شديدی به آن احساس نمیشود گ  18تا  20واحد درسی در نظر گرفته شگده اسگت در حگالی کگه
برای کسب مهارتهای زبانی همين تعداد يا کمتر از آن ،واحد درسی ارائه میشود؟ در عگين حگال بگا
توجه به ساوتار موجود باز هم میتوان فرايند آموزش زبان را ارتقاء بخشيد.
مرحله ی گوش دادن برای درک مطلب به عواملی از جمله تشخيص دادن تمام صگداها( ،آواهگا) و
الگوی آهن

کیم ،کيفيتهای صدا در زبان دوم و تفاوت گ اشتن بين آنها و صداهای مشابه در زبگان

مادری است( .کنت )210 :1378 ،اين موضوع برای فارسیزبانانی که میوواهند عربی بياموزند اهميت
بيشتری پيدا میکند .زيرا حروف الفبای فارسی و عربی از نظر نوشتار شبيه به هم هستند.
متیسفانه موضوع ديگری که در فرآيند آموزش زبان عربی از طرف آموزشگگران بگدان اهميگت داده
نمی شود ،ضرورت يادگيری و ياددهی صحيح آوای حروف است .آموزشگران بايد اين نكته را مد نظر
داشته باشند که واگ اشتن اين مهم ،عدم موفقيت آنها در ياددهی مهارتهای زبانی ديگگر را بگه دنبگال
دارد .موضوعی که از ديد بسياری از استادان مغفول مانده و برای اين مهم اهميت زيادی قائل نيستند و
گاه تنها در درس تجويد قرآن به اين مهم بسنده می کنند.
نكته ديگر در فرآيند کسب مهارت شگنيدن ،انتخگاب محتگوای درسگی مناسگب و فراوانگی سگاعت
آموزش در هفته است .برای کسب مهارت شنيداری برحسب مبتدی بودن فراگير بايد موضوعات مورد
آموزش از ساده به پيچيده مرتب شود .در مراحل اوليهی فراگيری ،دانشجو بايد به آنچه استاد میگويد،
گوش فرادهد و فقط آن را تكرار نمايد .يادگيرنده هيچ کنترلی بر متن يادگيری ندارد و ممكن است در
لحظه ی دچار اشتباه شود و يا آنچه را به او ياد دادهاند فراموش کگرده باشگد(.ريچاردز )58 :1378 ،در
اين هنگام استاد بايد بدون ناراحتی و با آرامش به فراگير کم

کند تا اشتباهش را تصحيح نمايد.
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يول ( )1986معتقد است ،چهار دسته از عوامل نظام آوايی و شنيداری بر فرآيند يادگيری گ ياددهی
آموزش زبان ارر میگ ارند .1 :عوامل مربوط به گوينده :مثل تعداد صبحتکنندگان و سگرعت آنگان در
بيان .2 .عوامل مربوط به شنونده :مثل ميزان عیقهمندی وی به موضوع مورد آموزش  .3محتوا (مگتن):
سطح پيچيدگی ساوتار اطیعاتی  .4لوازم و پشتيبانی :مثل تصاوير ،نمودارها و ديگر وسايل ديداری و
شنيداری(.عباسی)146 :1388 ،
بنابراين استادان در کیس های آزمايشگاه بايد متوجه اين نكات باشگند« :تميگز دادن تمگام صگداها،
درک کل پيام گوينده ،حفظ آن پيام در حافظهی شنيداری فرد و پردازش آن برای درک معنی از جملگه
مراحل گوش دادن فراگير برای درک مطلب میباشد(.کنت )310 :1378 ،سگرعت بيگان مطلگب توسگط
استاد ،استفاده از حالتهای چهره و بدن ،سخن گفتن از ويژگیهای فيزيكی مثل رن

لباس زبانآموز،

استفاده از وسايل ديداری نظير تصاوير مجلهها به درک کامل دانشجو از مطلگب در کگیس آزمايشگگاه
کم

میکند.
پس در کسب مهارتهای شنيداری ابتدا بايگد آواشناسگی آمگوزش داده شگود تگا تلفگظ درسگت از

عادت های فراگير قرار گيرد .در کیس آزمايشگاه با توجه به سطح فراگير مطالب از سگاده بگه پيچيگده
مرتب شود .از ترجمه اجتناب گردد ،آموزش منحصراً با زبان هدف صورت پ يرد ،هرگز مطالب سريع
بيان نشود و نهايتاً از ي

روش نظاممند استفاده گردد(.ريچاردز)16 :1378 ،

پس از مرحلهی شنيداری مرحله گفتاری قرار دارد .میتوان همگام با آموزش گفتار و تكلم ،دستور
زبان را به صورت ساده بيان نمود .نكتهای که در اين مرحله مطرح است اينكه گ با توجه به تعداد زيگاد
فراگيران در ي

کیس گ استاد بايد همهی آنها را درگير بحا نمايگد و بگه سگخن گفگتن وادارد .بيگان

کردن ،به عنوان گام دوم مهارتهای زبانی پيوسته با مسائل روانیِ متوجگه فراگيگر همگراه بگوده اسگت.
ترس از اشتباه باعا میشود فراگير در کیس حضور فعال نداشته باشد يا وقتی از او وواسته میشگود
سخن بگويد فشار روانی سبب میگردد نتواند پاسخ صحيح بدهگد در نتيجگه وجالگتزده مگیشگود و
حضور فعال وی کمرن

میگردد .استادان در تعيين سطح کیس و محتوای آموزش بايد اين نكگات را

مد نظر داشته باشند.
اما وواندن و نوشتن به عنوان آورين مرحلهی يگادگيری مهارتهگای زبگانی اسگت آمگوزش بروگی
مباحا مرتبط با رسمالخط عربی در مرحله نوشتن ضروری به نظر میرسگد مثگل تفگاوت قائگل شگدن
بين(ی) و (ی)( ،گه) و (گة) يا موقعيتهای استفاده از(ت) و (گة).
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در اين مرحله زمان آن فرا رسيده تا فراگير دستور زبان را فرا بگيرد تا از اشتباه نوشتن مصون ماند.
اين نيز از انتقادات وارده بر کيفيت و نوع چينش درسها است که متیسفانه میبينيم فراگير بايد قبگل از
آموزش زبان ،دستور زبان عربی را گ آن هم به صورت تخصصی گ بياموزد.
استادان به عنوان آموزشگران بايد اين نكته را مد نظر داشته باشند که بگرای فراگيگری زبگان دوم در
مرحله نخست نيازی به ياددهی تخصصی دستور زبان نيست و «بهتر اسگت يگادگيری زبگان دوم را بگه
عنوان ي

فرايند مكانيكی شكل گيری عادت در نظر گرفت با اين فگرض :عگادت از طريگق تقويگت و

تكرار تثبيت میشود نه آموزش دستور زبان ،عادتها تبديل به رفتار میشوند ،پگس زبگان يگ

رفتگار

است و يادگيری رفتار تنها از طريق برانگيختن دانشآموزان به اين رفتار ميسگر اسگت( .الكگس:1372 ،
)304
در فرايند ياددهی – يادگيری در دانشگاه و در سر فصل بازنگری شدهی زبان وادبيات عربی شاهد
ارائه بيش از  20واحد آموزشی مرتبط با دستور زبان عربی هستيم .آيا برای يادگرفتن زبان در مرحلهی
مقدماتی دانشگاه به گ راندن اين تعداد واحد مربوط به دستور نيازمنديديم؟ «مشكل اين اسگت کگه مگا
بين «نحو علمی» و «نحو تعليمی» تفاوتی قائل نمیشويم .نحو «علمگی» (کگه در مباحگا زبگانشناسگی
مطرح است) به اسرار زبان به صورت ژرف مینگرد و آن را تحليل و تفسير میکند .امگا نحگو تعليمگی
(همان که بهتر است در آموزش زبان عربی کاربرد داشته باشد) بگه تحليگل سگادهی جملگه و مشگخص
نمودن عناصر و ارتباط آن با معنی اکتفا میکند ،مثیً برای دانشجو کافی است کگه بدانگد فاعگل اسگمی
است که بعد از فعل میآيد و بر انجام دادن کاری يا روی دادن حالتی داللت میکند و چنانچگه قبگل از
فعل بيايد گ درصورت امكان گ لفظ آن با عیمت ضمه میآيد(.الشمسان)33 :2010 ،
از آنجا که نحو «علمی» عیقهمندانی دارد و غالباً آن را در ودمت تحليل و تفسير قگرآن و حگديا
قرار میدهند ،بهتر است -نه در کنار آموزش زبان عربی گ بلكه به عنگوان گرايشگی مجگزا و بگه شگكل
تخصصی ارائه گردد .تا فراگيران زبان عربی را با مشكل مواجه نسازد.
قبل از انتقال به موضوع بررسی چالشهای فراروی آموزشگران و فراگيران ،الزم است اين نكتگه را
يادآور شويم که انتقاداتی نيز متوجه محتوای درسها و سرفصلهای رشتهی عربی در بخش ادبيات آن
میباشد که در اين مجال جای طرح آن وجود ندارد.
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 2-2-2چالشهاي مرتبط با آموزشگران
استادان زبان عربی به عنوان آموزشگر و دانشجويان اين رشته به عنوان فراگيگر دو سگوی مهگم فرآينگد
آموزش و يادگيری هستند بیترديد «اعضای هيئت علمگی از عوامگل مهگم آمگوزش عگالی هسگتند کگه
توسعه ی کيفی آنها تیرير بسزايی بر عملكرد دانشگاهها دارد و به مثابگهی روح و جگان آمگوزش عگالی،
زيربنای توسعهی ساير بخشها میباشند( .کريميان)50 :1391 ،
آموزشگران عرصهی آموزش زبان عربی ،بايد فعال و با نشگاط در فرآينگد آمگوزش حاضگر شگوند،
عیوه بر اين ايجاد نگرش مثبت و انگيزش در فراگيران بر عهگدهی آنگان اسگت ،طگرز تفكگر ايشگان و
تصورشان از اين رشته و آيندهی شغلی آن از شاوصهای مهم و مؤرر در امر تدريس و آموزش پايدار
است.
استادان و آموزشگران ممكن است تصور کنند که زبانی را کگه تگدريس مگیکننگد در جامعگه گ کگه
فراگيران هم جزئی از آن هستند گ استفاده نمیشود ،آنان يادگيری را بگرای فراگيگران يگ

امگر درسگی

دانسته و ضرورتی بر يادگيری عميق و پايدار احسگاس نمگیکننگد ،حگال آن کگه چيگزی کگه در مگورد
يادگيری زبان اهميت دارد ،کاربرد آن در محيط وارج از کیس میباشد( .عباسی)144 :1388 ،
همانطور که در فرآيند آموزش و تحليل محتوای کتب درسی گ شگت گ بگاری ديگگر بايگد يگادآور
شويم که تسلط کامل آموزشگران بر زبان مقصد در فرآيند آموزش الزم هست ولگی کگافی نيسگت .بگه
تجربه ،ديده شده است که بهره ی فراگيران زبان عربی از ي

استاد مسلم و مسلط ،بسيار نگاچيز و کگم

بوده است .با تحليل اين مسیله روشن می شود که عدم آگاهی استاد از رويكردها و روشهای صگحيح
آموزش زبان ،در نظر نداشتن موقعيت روحی و روانی فراگير در امر آموزش و عدم توجه به جنبههگای
روانشناسی زبان از جمله داليل اين امر بوده است.
با توجه به آنچه گ شت میتوان وظاي

مربوط به آموزشگگران را اينگونگه بيگان کگرد .1 :آمگوزش

آواشناسی حروف عربی بر مبتديان در گام نخست ،با توجه به تشابه الفبای اين زبان با زبان فارسگی.2 .
استفاده از کلمات ساده و عبارتهای چند کلمهای و نهايتاً استفاده از جمیت سادهی اسميه و فعليه در
مراحل ابتدايی .3 .آرام وشمرده صحبت کردن همراه با تلفظ صحيح وصوصاً برای مبتگديان .4 .ايجگاد
عیقه و انگيزه برای استفادهی فراگيران از وسايل ديداری و شنيداری جهت تقويت شنيدار .5 .اسگتفاده
از محتوای درسی مفيد و ج اب برای فراگيران .6 .به بحا کشاندن فراگيگران و شگرکت دادن آنهگا در
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مباحا موضوع آموزش .7 .توجه به زبان ،قبل از آموزش دستور آن . 8 .ارائهی مباحا مختصر و مفيد
از قواعد زبان در ارنای مكالمه (در سطوح باالتر) .9 .عدم استفاده از زبان مادری در حين آموزش ،مگر
برای مبتديان و آن هم جهت ترجمهی واژه يا اصطیحی .10 .اسگتفاده از تصگاوير و اشگياء موجگود و
محسوس در فرايند آموزش .11 .وادار ساوتن فراگير به تكرار و تمرين فردی يگا گروهگی .12 .ايجگاد
ارتباط عاطفی و وفق دادن وود با احتياجات ت ت

فراگيران و ...

آنچه که هنوز در امر آموزش زبان عربی به عنوان ي

معضل مطرح است و در بخش قبل (فرآيند

آموزش) بدان اشاره شده درگير کردن فراگيران با دستور زبان عربی يا همان استفاده از روش دسگتور و
ترجمه ) (Grammar-translation methooدر فرايند آمگوزش مگیباشگد« .از ايگن روش نيگز بگا عنگوان
«روش سنتی» نيز ياد میشود .بر طبگق ايگن روش کسگب زبگان دوم بگه شگيوهای قياسگی ،يعنگی از راه
آمووتن قواعد دستوری و الگوهای صرفی صريحاً فرمولبندی شده تشگكيل مگیدهگد ...گگاه آنچنگان
تیکيدی بر يادگيری قواعد وجود دارد که چنين احساس میشود که بايستی قواعگد را بگه وگاطر وگود
قواعد ياد گرفت(.الكس )294 :1372 ،موضوعی که امروز در غالب گروههای عربگی و روش تگدريس
اساتيد زبان عربی ديده میشود.
ابنولدون در اين باب در فصل پنجاه کتاب وود میگويد« :ملكهی زبان چيزی جدای از صگناعت
عربی است و در آموزش زبان به آن نيازی نيست .به اين دليل که صناعت عربی (نحو) صرفاً شگناوت
قوانين و ويژگی های اين ملكه و مقاييس واد آن است .صگناعت ،علگمِ بگه کيفيگت اسگت نگه وگود
کيفيت ،مانند کسی که به قوانين شغلی آگاه است ولی آن را انجام نداده است .علم به قگوانين ععگراب،
علم به کيفيت ملكه است نه وود ملكه ،از اينرو بسياری از بزرگان علم نحو را مگیبينگيم کگه آگگاهی
کامل از اين قوانين دارند .ولی هنگامی که میوواهند جملهای را به اين زبان بنويسند ،دچار ساده ترين
وطاهای نحوی میشوند(.الشمسان )32 :2010 :چيزی شبيه به آنچه امروز در دانشگاههای ما میگ رد.
دانشجو به بهترين شكل دستور زبان عربی را میآموزد ولی قادر نيست آن را در ودمت آموزش زبگان
قرار دهد.
نكتهی پايانی در مورد استادان به عنوان آموزشگران زبان عربی اين که :دانش و داشتههای وگود را
به روزرسانی نمی کنند .از آنجا که ما همه به نوعی محصول همين دانشگاه و سيستم مورد نقگدِ حاضگر
هسيتم بايد قبول کنيم که در مهارت های آموزشی و ادبی وود از هيچ آموزش و ارتقگای سگطح کيفگی
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بینياز نيستم ،بهتر است در جهت ادای حق دانشگجو دانگش وگويش را تخصصگی نمگاييم و از حگوزه
تخصص وود وارج نشويم.
 -3-2-2چالشهاي مرتبط با فراگیران
اما در مورد آسيب های متوجه فراگيران اين زبان ،بايد اذعان کنيم که فضايی از نااميدی نسبت به آينگده
شغلی در فراگيران بوجود آمده است ،دانشجويان اين رشته بگا درک واقعيگتهگای جامعگه و آنچگه در
بيرون از دانشگاه میگ رد ،نگرش مثبت و سازندهای نسبت به آموزش زبان عربی ندارند .اين وگود از
موانع بسيار بازدارنده در فرآيند آموزش است .همانطور که گ شت استادان با ايجگاد انگيگزه و اميگد در
فراگير میتوانند از آرار سوء اين موضوع بر يادگيری زبان بكاهند .البته اين به معنگای فگرار از واقعيگت
نيست .اقدام موقت است تا دانشجو فرصتها را در جهت يادگيری زبان به کار گيرد .مسئوالن ذیربط
و متوليان امر و سياستگ اران گ همانطور که در ادامه وواهگد آمگد گ بايگد راهحلگی بگرای ايگن معضگل
(بيكاری) جويا شوند.
حقيقت اين است که بسياری از فراگيران زبان عربی هنوز اين زبان را وسگيلهی ارتبگاط بگا جوامگع
ديگر و نوعی ابزار ارتباطی نمیدانند .نگرش آنان به اين زبان نگرش درست و صحيحی نيسگت .بنگابر
اين در گام نخست بايد اين نگرش را در آنان اصیح نمود.
احساس ترس از وطا رفتن در بيان ،به هنگام مشارکتهای جمعی ،وجالت بیمورد ،عدم پشگتكار
و تیش از جمله مواردی است که فراگيران در فرآيند آموزش با آن مواجه هستند.
در کسب مهارتهای زبانی و کیس درس «بسياری از آنان تصور میکننگد کگه در پاسگخ گفگتن بگه
سؤال استاد بايد درست عمل نمايند و هنگامی که تحت فشار و استرس نمیتوانند زبان به بيگان جملگه
بگشايند ،احساس وجالت به آنها دست میدهد و نمیدانند که وطگا بخشگی از يگادگيری اسگت ،ايگن
پديده طبيعی است؛ کودک نيز هنگامی که در مرحلهی يادگيری زبان مادری ،دچار اشگتباه مگیشگود .او
به تدريج درست را میآموزد و يادگيری وی کامل میگردد( .الشمسان)37 :2010 ،
عدم پشتكار و کوتاهی فراگيران در امر آموزش امروزه آنها را گ به جای تكيگه بگر دانگشپژوهگی و
دانشافزايی گ جزوه محور و کتابمحور کرده است و آنجا هم که تیش و کوششی به چشم میوگورد
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نه در حيطهی آموزش مهارتهای زبانی گ بلكه بيشتر متوجه يادگيری صرف و نحو و بیغگت و متگون
ادبی و تاريخ ادبيات است تا بتوانند وارد تحصيیت تكميلی شوند.
راهكارها و پیشنهادها:
آنچه در ادامه ذکر وواهد شد راهکارهايی است که در صورت تحقق آنها به صورت مستقيم به کاهش
نرخ بيكاری ،و به شكل غيرمستقيم به روند بهبود آموزش زبان عربی کم

مینمايگد .ايگن پيشگنهادها

درساوتار نظام آموزشی کشور درسه سطح :آموزش عالی و شورای برنامهريزی به عنوان سياسگتگ اران
و متوليان اصلی ،دانشگاه و دفتر نظارت و ارزيابی ،به عنوان رابط بگين گگروه و وزارت علگوم و نهايتگاً
گروه به مثابهی کوچكترين عضو نهاد آموزشی قابل ارائه میباشد:
 -1-3در سطح وزارت و سیاست گذاري آموزش عالي:
با توجه به اهدافی که در سند شورای برنامه ريزی آموزش عالی برای ايجاد ايگن رشگته مگد نظگر قگرار
گرفته است و رصد کردن واقعيتهای موجود و نياز بازار کار به دانشآمووتگگان ايگن رشگته ،بگه ايگن
نتيجه میرسيم که تناسبی بين اين دو شاوصه وجود ندارد ،صرف نظر از اينكگه ممكگن اسگت همگگی
دانش آمووتگان توانايی و قابليت پ يرش و تصدی امور مربوط به تخصصشان را نداشته باشگند ،ولگی
حجم عظيم پ يرش دانشجو در اين رشته (در چهل دانشگاه کشور) اين واقعيت را روشنتگر مگیکنگد.
وزارت علوم می تواند با اتخاذ تصميمات زير کم

شايانی به بهبود وضگعيت موجگود آمگوزش زبگان

عربی و تناسب دانش آمووتگان اين رشگته بگا بگازار کگار بنمايگد -1 :تعگديل و بگازنگری در پگ يرش
دانشجو در اين رشته با توجه به نياز جامعه -2 .ايجاد فرصتهای مطالعگاتی بگرای اسگتادان و تشگكيل
سفرهای علمی -3 .عقد تفاهم با دانشگاههای کشورهای عربی و زمينگه سگازی جهگت همكگاریهگای
بينالمللی بين دانشگاهها -4 .فراهم سازی زمينه جهت ارتباط بيشتر گگروههگای زبگان وادبيگات عربگی
سراسر کشور -5 .معرفی گروههای کارآمد و پويا -6 .فگراهم سگازی زمينگهی مناسگب جهگت تشگكيل
انجمنهای تخصصی بيشتراز ديگر اقداماتی است که آموزش عالی میتوانگد در جهگت ارتقگای سگطح
علمی اعضای هيئت علمی نيز انجام دهد.
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 -2-3در سطح دانشگاه:
دانشگاه در سطحی پايين تر از وزارت علوم می تواند اقداماتی را در جهت بهبود فرايند آمگوزش زبگان
عربی انجام دهد که در جای وود مهم و تیريرگ ار است از جمله اين تصميمات می توان به موارد زير
اشاره نمود -1 :فراهم نمودن امكانات آموزشی مناسب مثل آزمايشگاه های زبان و در دسترس بودن آن
برای استفادهی همهی دانشجويان از آن ،تجهيز کیسها به وسايل آموزشی پيشگرفته -2.ايجگاد پايگگاه
اطیعاتی جهت آگاهی از سرنوشت دانش آمووتگان وود و کيفيت اشگتغال آنهگا ،کگه بگا ارائگهی ايگن
اطیعات به مراجع ذیربط و آموزش عالی بتواند در پ يرش دانشجو و هماهنگی بگا بگازار کگار عمگل
نمايد -3 .استفاده از تجربيات ديگر گروههای آموزشی فعال در حوزه آمگوزش زبانهگای وگارجی-4 .
همراهی و مشارکت با ديگر بخشهای دانشگاه جهت توسعهی فعاليتهای بين رشته ای  -5مشگارکت
دادن رشته زبان عربی در برنامه ريزی آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشگاه مبتنی بر اهگداف از پگيش
تعيين شده برای گروه.
 -3-3در سطح گروه آموزشي:
در سطحی پايينتر از دانشگاه ،گروه آموزشی زبان و ادبيات عربی -1 :میتواند با ايجاد جو همگدلی و
همفكری بين اعضای هيئت علمی ،نقش بسزايی را در بهبود فرايند آموزش ايجاد نمايگد -2 .پيشگرفت
تحصيلی دانشجويان را رصد نمايد و از کيفيت ارتبگاط آنهگا بگا اسگاتيد آگگاه شگود  -3درسهگا را بگه
متخصص يا متخصصان آن درس واگ ار نمايد  -4کارگروه هايی تخصصی در گروه تشكيل دهگد و از
حوزه ی تخصصی استادان و نيازهای گروه مطلع گردد -5 .تغيير سرفصل درسی متناسب با نيگازهگای
جامعه ،مبتنی بر انتقال تجربيات دانش آمووتگان را پيشنهاد دهد -6 .منگابع آموزشگی هگر سرفصگل را
تغيير دهد و آن را بروزرسانی نموده و با نيازهای جامعه هماهن

سازد -7 .با دانشجويان جلسات هگم

انديشی تشكيل داده و آنها را در تصميم گيریهای مرتبط با بهبود رونگد آمگوزش مشگارکت دهگد-8 .
طراحی و برگ اری کارگاههای آموزشی در گروه مبتنی بر نياز سنجی انجام شده پس از فار التحصيلی
دانش آمووتگان گروه ،از ديگر اقداماتی است که توسط گروه می تواند صورت پ يرد.
اهداف گروه آموزشی بايد روشن باشد ،يعنی بايد جهت(گيری) کلی فعاليگتهگای حگال ،آينگدهی
گروه مشخص گردد و بتوان موفقيت گروه در رسيدن به اهداف و ميزان تحقق آنها را سنجيد .استقیل
گروههای آموزشی در تدوين رسالت ها و اهداف وويش موضوعی است کگه بايگد مگورد توجگه قگرار
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گيرد ،اهداف و رسالت هايی که از باال به پايين ابی میشگود گگاهی منجگر بگه مشگكیتی در سگاوتار
آموزشی و پژوهشی میشود( .محمدی)102 :1387 ،
يكی از محدوديتهای جدی برای جمعآوری داده های الزم در وصود وضعيت دانشآمووتگان
و کيفيت ج ب آنان در بازار کار ،عگدم دسترسگی بگه دانگش آمووتگگان ايگن رشگته مگی باشگد  ،ايگن
محدوديت از آنجا ناشی میشود که نظام اطیعگات مگديريت دانشگگاهی در آمگوزش عگالی کشگور از
جامعيت برووردار نيست .پيشنهاد مشخص آن است که با توجه به اهميت دانشآمووتگگان بگه عنگوان
يكی از عوامل اصلی ارزيابی کيفيت دانشگاهی ،پايگاه دادههای مربوط بگه آنگان در هگر يگ

از گگروه

آموزشی شكل گيرد و همواره ارتباط گروه بگا آنگان حفگظ شگود .در ايگن عامگل مگیکهگای «توانگايی
شناوت ،نگرش و مهارت دانشآمووتگان گگروه ،نظگرات گيرنگدگان وگدمت و سگازمانهگای ذينفگع
دربارهی توانايیهای دانشآمووتگان ،ارتبگاط دانگشآمووتگگان بگا گگروه بعگد از فراغگت از تحصگيل،
سرنوشت شغلی» مورد ارزيابی قرار می گيرد(.همان)120 :
نتیجهگیري:
در اين پژوهش بر اساس راهبرد  10فصل چهارم نقشهی جامع علمی کشور ،مبنی بگر لگزوم توسگعهی
علوم انسانی کاربردی ،مناسبسازی رشتههای آن با نيگازهگای واقعگی جامعگه و سگاماندهی و تقويگت
هدفمند آموزش زبانهای وارجی به منظور تحول کيفگی آنهگا ،سگعی بگر آن بگود تگا سرفصگل دروس
رشتهی عربی و چالشهای فراروی آموزش اين زبان به عنوان ي

زبان وگارجی مگورد واکگاوی قگرار

گيرد .از آنچه گ شت می توان نتايج زير را استخراج نمود :
 )1تحول کيفی آموزش زبان عربی مبتنی بر رفع آسيبها و تحقق پيشگنهادهای مگ کور اسگت .وزارت
آموزش و پرورش و علوم می توانند به عنوان متصگديان اصگلی امگر ،در جهگت ارتقگای سگطح کيفگی
آموزش اين زبان در دو دورهی پيش از دانشگاه و مرحلهی ورود به آن تیش نمايند.
 )2آموزش عالی می تواند با توجه به نياز بازار کار به اين رشته :نخست سرفصل دروس را متناسب بگا
آن تنظيم نمايد ،دوم با تعديل پ يرش با توجه به استعدادهای داوطلبان به ايجگاد فرصگتهگای شگغلی
کم

نمايد.
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 )3پس از گ شت  4سال از آورين مرحلهی بازنگری در دروس اين رشته به نظر مگی رسگد وقگت آن
فرا رسيده است با توجهِ دوباره به دروس ارائه شده و ايجاد گرايش يا حتی گرايشهای جديد به روند
تحول کيفی آموزش اين زبان کم

نمود.

 )4استادان به عنوان آموزشگران زبان عربی عیوه بر تیش در جهت کسب دانش جديگد و تسگلط بگر
اين زبان ،بايد با روشها و فنون تدريس آشنا شوند و از موضوعات ميان رشته ای مثل پيونگد آمگوزش
زبان با روان شناسی آموزش و زبان شناسی آگاهی يابند.
 )5صبغهی دينی و موقعيت اجتماعی زبان عربی ،نگرش فراگيران به اين زبان را تحت تگارير قگرار داده
است ،آنها بايد زبان عربی را به عنوان ي

زبان دوم و وارجی بشناسند که ميليونها مسلمان بدان تكلگم

می کنند.
 )6فرايند آموزش زبان نيز با چالشهايی روبروست ،از جملهی آنها ،سرفصلهای درسگی کگم کارامگد،
تنظيم نادرست واحدهای آموزشی مربوط به يادگيری مهارتهای زبانی می باشد.
 )7آموزش عالی ،دانشگاه و گروه ،هر کدام به سهم وود می توانند در جهت رفع چگالشهگای مگ کور
تیش نمايند.
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امللخص
إ ّن اللغة العربیةة بوفةفها لغةة حیةة و ةولیةةت الة قبةو واعةعام مةب قبةی ا یةرا یق مةب قةدن اا مةان ةا بةق
البلةةدیب اریةراا و العةةرإل مةةب ارشةراةاو االدةةاریة و ا ةبیةةة و الدینیةةةت ةئةةا ةةری ر ّن الو ةةا و الدعةةتور
االکومي رلزم الکی علی تعلئها يف ا رحلة الثا ویة و ا توعطة .رغم هذا ارلةزام دةد ر ةی یةتم تعلةیم هةذ
اللغة تعلیئام جیدامت يف ا دارس و يف اجلامعاو ةإختصاص مب ارختصافةاو اجلامعیةة .یبةق عةر
التحدیاو ا عوقة امام الطةب و التعةرع علةی ا لةاةی امةاةمیةة ضةرور إدةا الدراعةة االاضةر  .و ل ةد
حاولنةةا عةةر ا لةةاةی يف ب ةةة إسةةاراومل قکةةم مةةب ا لةةاةی مت ةةی إلةةی عئلیةةة التعلةةیمت قکةةم مو لجةةی إلةةی
ا تعلئق هلذ اللغةت و قکم مرتبط با علمت و قداعتخدمنا رةئال الدراعة منهج وففی – حتلیلي و يف
هنایةةة ا طةةاع قةةدمنا ارقراحةةاو ا تناعةةبة .تلةةت تةةا ج االافةةلة عةةب هةةذ الدراعةةة رن ا ةواة الدراعةةیة و
النصوص التعلیئیة مب جهةةت و الکةیطر العلئیةة لبعةتا و رةر ا تعلئةق الکةلبیة الةی منزلةة اللغةة العربیةة
رهم ا لاةی و العوامی ا و ر علی علبیة عئلیة التعلیم يف اجلامعة.
مب جهة رخری هی ّ

الکلمات الدليلية ملاللغة العربیةت عئلیة التعلیمت ا واة الدراعیةت التحدیاوت الت نیاو
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A review of the reasons for Arabic language course in efficiency
The course curriculum headlines and the challenges of job access


Dr.mostafa mahdavi arai , Dr.ahmadreza heidaryan shahri



Abstract
Arabic language is one of the international and dynamic languages and because of the close
relationship between both Persian and Arabic civilization and literature and Islamic rules’
Arabic language learning is required by Iran’s mainstream education.However in spite of
this necessity’ this language has not been recieved it’s due importance in pre-university
and university level and it’s graduates do not have needed capabilities.The first aim of this
research is to review Arabic language dynamism and efficiency in Iran’s education system’
so the necessity of this review is clear.At first by using a descriptive-analytic method’ the
ahead challenges are reviewed in three levels as: education process’ the instructors and
learners and finally by considering the mentioned vulnarabilities’ we represent some
technicqes.This research obtained results show that curriculum contents and represented
texts’ the level of learners mastery and expert knowledge as instranctors and university
professors and the hind of attitudes of the graduates towards arabic language are from
important and officient factors of Arabic language education process inefficiency.

Keywords : Arabic language’ education
technicqes.
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