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بان عربي در ايران،   اهمیت : چکیده  امروزه بر اثر ز
رويکردهای ديني، اجتماعي و سیاسي حاکم و لزوم   
تربیت کارشننناسنناني ، ره، بی  از  رون هذشننته 

آمو،تگان اين اينکه آيا دان  شنننود احسنننای مي
ند  رشنننته، مي  تأمین نموده و      توان بازار کار را  یاز  ن

عنوان نیروی انسننناني م،رب، به جامخه ،دمت       به 
ای اسنننت که پشوه  پی  رو  له أمسننن نه کنند يا   

به راب ه           مي با توجه  پاسنننخ دهدو  بدان  کوشننند 
ايد ب ،تحصیلي و کسب مهارت   تةمندی به رش عال ه

تا  ه       که  ندازه بررسننني شنننود  ندی  بر عال ه  ا م
حصنننیف افزوده يا کاسنننته دانشننن،ويان در حین ت

روی ن پشوه  از طريق م الخه میداني شودو اي مي
دانش،ويان دانشگاه شهید بهشتي، عالمه ط اط ايي 

ها نشننان داد که و بررسنني دادهان،ام شنند و تهران 
 از سوی عامف اصلي انتخاب اين رشته    ،مندیعال ه

ش،ويان بوده  ست   دان صیف در اين   ا اما پس از تح
شته، از عال   سته   ةر اً عالوه تقري هب شودو ميآنان کا

ش،ويان   توانايي  ابف   ولي در ،کمتر از نیمي از دان
شته  صیلي ،ود و در  هار مهارت يادهیری  ر ی تح
کسننب  (،واندن، نوشننتن، هنتن و شنننیدن )زبان 
 اندوکرده

Abstract: Today, the importance of 
learning Arabic language and the need 
for educating qualified experts in Iran 
are felt more than the past centuries 
due to the governing religious, social 
and political approaches. Whether 
graduates in these disciplines can meet 
the market needs and be a qualified 
workforce to serve the community is a 
question that this search is trying to 
answer it. Due to the relationship 
between academic interest and skills, 
there is a need to review that in whatt 
extent this relationship increases or 
decreases the interest of students 
while studying. This field of study was 
conducted on the students of Shahid 
Beheshti, Tehran, Allameh Tabatabai 
universities. The survey data showed 
that interest was the main factor of 
students’ choosing Arabic; however, 
after education, their interest has been 
reduced considerably. In addition, 
approximately less than half of the 
students have gained acceptable 
qualification, especially in the four 
skills of language learning: reading, 
writing, speaking and listening. 
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 مقدمه 

زبان و ادبیات عربي از ديرباز مورد توجه ايرانیان بوده و به آموزش و يادهیری آن 

های هذشته اندو اهتمام به آموزش اين زبان فقط مربوط به دورهدادهاهمیت بسیاری مي

 زبان، زبان ستو اينا همچنان به  وت ،ود با ياين اهتمام ی حاضر نیز، ن وده و در دوره

 ننر میلیون 250 از بی  و است ملف عضو سازمان کشور 20 از در بی  و زنده رسمي

 همسايگي ايران در کشورها اين از بر،يو کنندامروز بدان تکلم مي جهان در جمخیت

ارد د و فرهنگي ا تصادی، اجتماعي اين کشورها روابط از بسیاری با ما کشور و دارند  رار

 (603: 1385، )شکیب انصاری

ی تخصصي و میان ارشتهعنوان های ايران هم بهزبان و ادبیات عربي در دانشگاه»

 شودو پیشینهیر دولتي تدريس ميمرکز دانشگاهي دولتي و غ 60ای در بی  از رشته

مخقول و منقول  و تأسیس دانشکدة 1320 به دهة [مخاصر در دورة]آموزش اين زبان 

 (603: 1385، )شکیب انصاری« هرددو)الهیات فخلي تهران( بازمي

شود و عنوان يک واحد درسي در تمام مداری ايران تدريس ميزبان عربي به

ت عربي از بسیاری از زبان و ادبیا ننر در رشتة 500ه جمخیتي بالغ بر همچنین ساالن

 .شوندالتحصیف ميهای ايران فارغدانشگاه

با توجه به اين آمار وسیع و همسايگي ايران با  ندين کشور عرب زبان و نیاز م رم 

رای ب التحصیالن اين زبان، اهمیت آموزش صحیح دانش،ويانهای دولتي به فارغدستگاه

اهمیت ديگر اين  وشود  آشکار ميبی  از پی ،ترجمه افزاي  مهارت آنان در زمینة

 و برای بر راری ارت اط با متون ديني و میراث علمي آنزبان در اين است که آشنايي با 

 ادبي ايران الزم استو

با فرض بر اينکه بیشتر دانش،ويان، اين رشته را با میف و رغ ت برای تحصیالت 

 ،(م لب نشان داده ،واهد شدها اين در تحلیف دادهکنند )دانشگاهي ،ود انتخاب مي

پس از تحصیف در اين  مقدارپرس  اساسي اين است که دانش،ويان اين رشته، تا  ه 

ده شاندازه در راستای اهداف م رحها تا  ه رشته، نس ت به آن رضايت داشته و دانشگاه

رو در  پشوه  پی ِ و1اندو موفق بوده کردههای درسي وزارت علوم  ا دام در سرفصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و ساير واحدها که  انشارود که دانش،ويان پس از اتمام واحدهايي  ون آزمايشگاه، مکالمه و و بر اسای اين جزوه، انتظار مي1 

ي صح ت به زبان عرب زباني اين رشته است بتوانند در موضوعات هوناهونهای مشترک با يادهیری ادبیات عربي و تقويت مهارت

 يک عرب زبان را نیز متوجه شوندو کرده و مکالمة
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ند، کدانش،ويان را مشخص  از سویداليف انتخاب اين رشته  ،ظر دارد با بررسي آمارین

ال پاسخ دهد که آيا ؤو به اين س کردهمیزان رضايت آنان را پس از تحصیف ارزيابي 

ة عمف بپوشانند يا وزارت علوم جام ةاند به اهداف م رح شده در جزوها توانستهدانشگاه

 نهو

 روش تحقیق 

های استان تهران را به عنوان جامخه آماری در نظر هرفته و دانشگاهدر اين پشوه ، 

تخاب طور تصادفي انط اط ايي( بهاز میان آنان سه دانشگاه )شهید بهشتي، تهران و عالمه

 های دولتي استان تهران به شرح زير است:داليف انتخاب دانشگاهو شدند

بیشترين امکانات آموزشي و تحصیلي را  ،نعنوان پايتخت ايرااستان تهران به و1

و روزنامه و م،له و امکانات  از جمله دسترسي به مراکز تهیه انواع کتاب  داراست

های مخت ر زبان، وجود دفاتر سیاسي و فرهنگي کشورهای عرب افزاری، آموزشگاهنرم

ود وج و مخت ر های، وجود دانشگاهکنندهای آموزشي ميزبان که ا دام به برهزاری کالی

 ان با ت،ربه در اين زمینه استاد

خالیت ف جود بازار کار هسترده است که حوزةدلیف ديگر برای انتخاب اين استان، و  و2

 ها به،انهدهدو برای نمونه، نیاز م رم سنارتالتحصیف را افزاي  ميدانش،ويان فارغ

و  شندو وجود مؤسساتکساني که هم به زبان عربي و هم به زبان فارسي تسلط داشته با

های کنکور در س وح مختلف تحصیلي که نس ت به های تحصیلي برای کالیآموزشگاه

ها از کمیّت بیشتری بر،وردارندو کثرت مداری غیرانتناعي که م،وز جذب ساير استان

ها و سازمان نیروی کار برای تدريس زبان عربي را دارندو وزارت امور ،ارجه، رسانه

 آيد از ديگر مراکز مهم بازار کار اين رشته، به شمار مي ارت اطات نیز

انتخاب دانشگاه های دولتي برای بررسي در اين تحقیق آن ديگر علت  ،ان،امسر و3

-گاههاستو دانشها عموماً بی  از ساير دانشگاهه س ح علمي و کارايي اين دانشگاهاست ک

و صد ال ته بايد کارايي بهتری داشته باشندو  هستند، تابع وزارت علوم دولتيهای 

ی های سراسری از  دمت کمترانتناعي نس ت به دانشگاههای آزاد، پیام نور  و غیردانشگاه

 و آموزش اين زبان بیشتر است ةهای دولتي در زمیندانشگاه ةدر نتی،ه ت،رب و بر،وردارند
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 آماری ۀنمون

)شهید بهشتي، تهران و عالمه شده سه دانشگاه بررسي  ،هونه که ذکر شدهمان       

های امام صادق )ع( با کد و از میان دانشگاه random)1ط اط ايي( به صورت تصادفي )

، 6، الزهراء کد 5، تهران کد 4، عالمّه ط اط ايي کد 3، شهید بهشتي کد 2، شاهد کد 1

اين  1388رودی مهر سال ، انتخاب شده و دانش،ويان و7تربیت مخلم )،وارزمي( کد 

است که نیمسال  ، آنسه دانشگاه مورد ارزيابي  رار هرفتندو دلیف انتخاب اين ورودی

طرح شده، بر اسای  اند که پرسشنامهها بوده و واحدهايي را هذراندهپاياني تحصیف آن

 ةوببر اسای مص هم و شهید بهشتيط اط ايي دو دانشگاه عالمه  واست ها تنظیم شدهآن

بر  1388 های بخد ازهای سالو ورودی کردهريزی درسي عمف جديد شورای برنامه

 بینندو جديد آموزش مي ةاسای اين مصوب
نامه پرس  75پرسشنامه و در م،موع  25الزم به ذکر است که از هر دانشگاه 

را از لحاظ جنسیتي  تحقیقآماری  ةپاسخ نمونزن  و سه بي 57مرد و  15آوری شدو جمع

ننر دو زبانه و مابقي  ومیت ،ود را  19زبانه، ننر يک 22میان اين دهندو در تشکیف مي

سال بوده و مابقي  22تا  20ننر از اين دانش،ويان در مق ع سني  54اندو  ید نکرده

 سال داشتندو 22باالی 

دو  و شمارة «يتمندی و رضاعال ه»يک با عنوان  ةسؤاالت در دو پرسشنامه، شمار

های درسي ارائه شدو های واحددر زير شا،ه «توانايي در  هار مهارت يادهیری»با عنوان 

کدهذاری و  excelافزار های به دست آمده در نرمپس از اتمام نظرسن،ي، داده

امة نشودو در پرسشهزارش مي بخددرصدبندی شدند که نتايج حاصف از آن در صنحات 

 ها پس از تحصیفداليف انتخاب اين رشته، رضايت يا عدم رضايت آن شمارة يک، دربارة

و با د نامة شمارةؤاالتي طرح شدو در پرس در رشته و داليف اين رضايت يا نارضايتي س

توجه به اين که آموزش هر زباني بر  هار مهارت استوار است: مهارت هنتاری، مهارت 

پس درصدد  (12: 1382 ،جمشیدياننوشتاری، مهارت شنیداری و مهارت ،واندن  )

ها طور جداهانه در هر کدام از اين مهارتا میزان توانايي دانش،ويان را بهبرآمديم ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و عددی به دست زديم را  #Ranسپس کلید  داده و را فشار Shiftيا  invهای مهندسي کلید ماشین حساب با استناده ازو 1 

ضرب که هنت دانشگاه بود باشدو آن عدد را در اندازه جامخه و کو کتر از يک مي ، به صورت اعشاریآيد که همواره مث تمي

که بر اسای  و عدد بدست آمده يک عدد تصادفي استکرديم کرده و يک واحد به آن اضافه فکرده  سمت اعشاری را حذ

 وها، سه دانشگاه مذکور به صورت تصادفي انتخاب شدندشماره هذاری دانشگاه
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،ود را در  ه  یز  بسن،یم و بررسي کنیم که دانش،ويان، داليف اصلي ضخف و  وت

 شودوورد حاصف،  در ذيف عنوان ميدانندو دستامي

 پیشینۀ تحقیق

ای صورت هرفته زبان و ادبیات عربي در ايران تحقیقات هستردههای  ال  ةدربار

کاربردی و تخصصي کردن آموزش »ة توان به مقالها ميترين اين پشوه از مهم استو

شگاه ت علمي دانأمحمود شکیب انصاری، عضو هی نوشتة «زبان و ادبیات عربي در دانشگاه

وع پردا،ته که آيا اين رشته با اين شهید  مران اهواز اشاره کرد که به بررسي اين موض

 های از پی  تخیینزياد به هدفهای بسیار اهمیت و ضرورت و با اين هستردهي و هزينه

در اين مقاله ضمن پاسخ به اين پرس ، طرحي  و،ود دست يافته است يا ،یر شدة

کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتری  ن کاربردی و هدفمند برای سه دورة تخصصي

اری و از نگاه ،ود آم ةکدام از جن های صورت هرفته، هیچه شده استو پشوه ارائ

اين پشوه  به بررسي علمي، ت،ربي و آماری در اندو صورت ،اص نپردا،تهدانش،ويان به

 ،و از مقاالت مهم ديگرايمپردا،تهمندی دانش،ويان اين رشته میزان توانايي و عال ه

 دانش،ويان ضخف عوامف بررسي و تحلیف» زاده با عنواندکتر متقي توان به مقالةمي

 اين و دانش،ويان استادان ديدهاه از زباني هایمهارت در عربي و ادبیات زبان رشتة

 ادبیات و زبان رشتة دانش،ويان مشکالت ترين مهم از نام برد که به بررسي يکي« رشته

-يشهر و تحلیف برای پردا،ته است  های زبانيمهارت کارهیری به در يخني ضخف عربي،

 ي،ارج های آموزش زبان متخصصان که تأثیرهذار هایمؤلّنه ترينمهم ضخف، اين يابي

میزان  سپس و مشخص ،اندکرده تأکید آنها بر عربي، زباني هایمهارت مدرسان و

ه دش بررسي دانش،ويان و استادان نظر از دانش،ويان، ضخف در هامؤلّنه اين تأثیرهذاری

 و يادهیری در دانش،ويان نشاطيبي عوامف ترينمهم» از: ها ع ارتندمؤلّنه اينو است

 میزان» ،«موجود آموزشي هایبسته کارآمدی و منید میزان» ،«زباني هایمهارت رشد

 دانش،ويان انگیزة میزان» ،«زباني هایمهارت به مربوط دروی ارائة هایشیوه کارآمدی

 نشاط بردن باال برای استادان تدريس هایروش کارآمدی میزان» ،«آن ماهیت و

 مهارت به مربوط تدريس هایروش کارآمدی میزان» و کلي صورت به «دانش،ويان

 ابزار پیماي ، تحقیق، روشو ،اص صورت به مهم، مهارت يک عنوان به «شنیداری

 پشوه  اين نتی،ةو است تحلیلي -توصیني ها،داده تحلیف شیوة و پرسشنامه تحقیق،

 هایمهارت يادهیری به نس ت دانش،ويان ها،همان از بسیاری بر،الف که دهدمي نشان
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 به هيانگیزبي اشت اه به که است نشاطيبي اين بلکه نیستند، انگیزهبي عربي زباني

 ،«تدريس نامناسب هایروش» ضخف، و نشاطيبي اين مهم عوامف ازو رودشمارمي

 لتع به زبان آزمايشگاه هایکالی ن ودن کارآمد» ،«مناسب آموزشي هایبسته فقدان»

 واستغیره  و «مناسب شنیداری فنون از نکردن استناده
 ،اندپردا،ته ايران در زباني هایمهارت آموزش بررسي به که مقاالت ديگری جمله از

 به شرح زير هستند:

 ،«هادانشگاه در عربي مکالمة آموزش بررسي و نقد»  مقالة در( 1379) انصاری شکیب

 بسیار ايران، در را آن آموزش و پردا،ته عربي زبان با کردنصح ت مهارت بررسي به

 استو دانسته ناکارآمد

 ترينمهم ،«راهکارها و موانع ايران  در نوشتن مهارت آموزش» مقالة در( 1386)   ائم

 گفرهن و س ح با متناسب منابع فقدان ايران، در را عربي زبان نوشتن آموزش مشکف

 در که دشو تألیف زمینه اين در هاييکتاب کندمي پیشنهاد و دانسته ايراني آموزانزبان

 وباشند عربي نوشتار در پرکاربرد اص الحات و الناظ ترينمهم بردارندة

 مشکالت نه ايران، در عربي زبان آموزش مشکالت بررسي به نیز مقاالت از بخضي

 :از ع ارتند که اندپردا،ته ،اص، شکف به زباني هایمهارت آموزش

 در عربي زبان آموزش مشکالت يابيريشه»ای با عنوان ( در مقاله1384رسولي )

 مک ايران، در عربي زبان نامناسب جايگاه «هاهراي  تخريف م اني: ايران هایدانشگاه

 نش،وياندا انگیزهيبي انساني، علوم نامناسب جايگاه عربي، زبان دانش،ويان استخدادی

 ابزارهای و نامناسب درسي هایبرنامه استادان، تدريس نامناسب هایروش عربي، زبان

 انستهد عربي ادبیات و زبان رشته دانش،ويان ضخف عوامف جمله از را کینیتبي آموزشي

 رد جديدی هراي  تأسیس مشکالت، اين رفع برای نويسنده راهکار ترينمهمو است

 .است عربي زبان آموزش حوزة

: ايران هایدانشگاه و مداری در عربي آموزش» مقالة در( 1386)  نین، سلیميهم

 را، هاآن بودنمحور  واعد و آموزش هایشیوه بودنسنّتي ،«راهکارها و هاکاستي ها،نقص

 ن و راهکارهايي و دانسته ايران در عربي زبان يادهیری و آموزش مشکالت ترينمهم از

 أسیست لزوم و کاربرد بسامد م نای بر  واعد بندیتقسیم لزوم متن، محوريت به توجه

 واست داده ارائه آموزش عالي س وح در جديد هایهراي 

 :توان از موارد ذيف نام برداز ديگر مقاالت ارزشمند مرت ط با  نین موضوعاتي مي
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برای ارزشیابي و دهرهوني  هاهیری از آننظريات يادهیری زبان دوم و  گونگي بهره

میسر احمدالملکي، مشکالت تدريس زبان عربي  زبان دوم از آموزش زبان عربي به عنوان

 ن تدريس زبان عربي در ايران نوشتةدر ايران از جخنر دلشاد، سلسله مقاالت با عنوا

ل اشک وی، آموزش زبان عربي از عاد نامةسلسله مقاالت با عنوان ويشه حسین تدين،

موانع آموزش زبان عربي اثر حمیدرضا میرحاجي، اي،اد انگیزه در فراهیری زبان عربي 

-ن هکه از جهستند يگر دبسیاری از مقاالت  وبزرهيبه عنوان زبان دوم از دکتر علي جان

-آموزش زبان عربي در ايران و کنکاش آن پردا،ته های مختلف آموزشي به بررسي نحوة

هن،دو در اند که ذکر ماحصف آنها در اين مقوله نميزشمندی را ارائه دادهاند و م الب ار

سخي بر اين بوده است تا از نق ه نظرات کساني که ،ود در اين رشته در حال  ،اين مقاله

 بپردازيمو هاتحصیف هستند داليف ضخف و  وتشان را جويا شده و به بررسي آن

 

 هادست آمده از تحلیل پرسشنامهنتایج  به

 بخش اول: دالیل انتخاب رشته    

عنوان رشتة در ابتدا از دانش،ويان ،واسته شد تا داليف انتخاب زبان عربي را به

از  بی ها، مخلوم شد که پس از تحلیف آماری پرسشنامهو کنندمشخص  دانشگاهي ،ود

بسیار به اين زبان که در  ةعال  دلیفدرصد اين دانش،ويان به  33/88يخني  هار پن،م 

 زبان ونداهانتخاب کردرا اين رشته  ،شده استراهنمايي و دبیرستان تدريس مي ةدور

 ز سویاعامف ديگری بود که بیشترين تأثیر را در انتخاب اين رشته  بودن، اسالم و  رآن

 ،سومین عامف که نس ت به دو عامف ديگر تأثیر کمتری داشته ودانش،ويان داشته است

ی که بسیار اين بود ،ما را به ،ود جلب کرد توجهبازار کار اين زبان بوده استو آنچه که 

از  پساما  اند کردهاز اين دانش،ويان به دلیف عال ه به اين زبان اين رشته را انتخاب 

پس از پذيرش در دانشگاه و تحصیف در اين مندی اين دانش،ويان میزان رضايت بررسي

میزان رضايت دانش،ويان را پس  که در نمودار زيرتأملي حاصف شد  نتايج  ابف رشته

 م:ايمشخص کرده ،انآن هذشت هنت نیمسال از تحصیف
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 میزان رضایت دانشجویان از تحصیل در این رشته (1)نمودار شماره 

 

امف را ع بسیار ةها عال نآ هار پن،م  دانش،ويان دانشگاه شهید بهشتي که بی  از

دو  هاتن ، پس از هذراندن هنت نیمسال از تحصیف،انداصلي انتخاب رشته ،ود دانسته

آن رضايت  عال ه داشته و از تحصیف در همچناناين دانش،ويان به اين زبان پن،م 

همانند دانش،ويان دانشگاه دانش،ويان دانشگاه عالمه ط اط ايي  هار پن،م  اندوداشته

 ايناما  اندکردهبیان سیار را عامف اصلي انتخاب اين رشته ب ةعال  شهید بهشتي،

،م پنپس از هذشت هنت ترم از شروع به تحصیف آنان در دانشگاه به سه ،مندیعال ه

 کاه  يافته استو

خاب انت اصلي بسیار را عامف ةها عال آن که  هارپن،مدانش،ويان دانشگاه تهران نیز 

از تحصیف در اين رشته به پس ها  ه و رضايت آنمیزان عالاند، ذکر کردهاين رشته 

عال ه به اين رشته در میان  شود کاه مشاهده مي نانچه  وکاه  يافته استپن،م سه

 واستبوده دانش،ويان دانشگاه شهید بهشتي بی  از دو دانشگاه ديگر 

د صها از تحصیف در اين رشته، کمتر از پن،اه دراز دانش،وياني که میزان رضايت آن

 بود ،واسته شد تا داليف ،ود را ارائه دهند:

،ود  یدرصد پن،اهکمتر از  مندیداليف رضايتترين مهم ،دانش،ويان شهید بهشتي

که فهم دستور زبان اين رشته را با مشکف  بسیار ئات واعد سخت و استثنا ،را به ترتیب

ه ک های دریارائه شده در کالی روز ن ودن م البو بهبودن ای ، کلیشهسازدمواجه مي

های آزمايشگاه، در کالی استادانتدريس  ةو نحودهد انگیزه دانش،ويان را کاه  مي

 و  اندکردهبیان  ،که کمترين کارايي را دارند انشامکالمه و 

را  ،ودترين عوامف تأثیرهذار بر عدم رضايت اما دانش،ويان دانشگاه تهران نیز مهم

م الب دن و به روز ن وبودن ای کلیشه ، واعد در پیچیدهي و استثنائات بسیار ،به ترتیب
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اه  در ک  ،و کاربردی ن ودن رشته استادانتدريس  ةنحو سپسبا اکثريت آراء و درسي 

 دانندو مي رضايت ،ود د،یف

ترين همم را نیز  واعد سخت و استثنائات بسیارط اط ايي عالمه دانشگاه دانش،ويان 

 دانندو،ود مي کم بودن رضايتعامف در 

شود که دانش،ويان هر سه دانشگاه  واعد سخت و استثنائات بسیار را مشاهده مي

ترين عامف عدم رضايت ،ود و کاه  انگیزه در آموزش اين زبان ترين و اصليمهم

 دانندومي

لغوی بسیار بااليي است، تا جايي که  ي، زبان بسیار غني و دارای هن،ینةزبان عرب

برندو استثنائات بسیار در  واعد، برای مسماهای يکسان، الناظ متناوتي را به کار مي

های بسیار، تناوت در ادای الناظ و ا،تالف آراء میان مکاتب کوفه و بصره، وجود له،ه

دی از اين   یف دستور روز و کارآمد و موارهايي بهها، ن ود کتابحروف در میان اين له،ه

 زبان اين رشته را بسیار سخت سا،ته استو

آموزی ارت اط مستمر و مستقیم با م،امع و محافف زبان نداشتندر ايران به علت 

های زبان شناسي در امر آموزش عربي از ديگر از يک سو و به کار نگرفتن يافته عربي

مو ايساز و مؤثر، در اين امر ن ودهر فردی، شاهد تحرک و تحولي زمینهسو، به جز  ند کا

 (1375) شکراني، 

تأکید بیشتر بر روی واحدهای صرف و نحو و متون و تاريخ ادبیات که بیشترين ر م 

از تخداد واحدها را به ،ود ا،تصاص داده است، س ب شده است که محوريت تدريس 

نگام نام بردن از اين ست که ها اين در حالي  روی ادبیات باشد تا آموزش زبان استادان،

زان ريو برنامه استادان   در نتی،ه تالش عمدةنامندرشته آن را زبان و ادبیات عربي مي

واحد مکالمه برای تقويت  6ها بايد روی آموزش زبان باشد و متأسنانه تنها درسي دانشگاه

د واح 10واحد آزمايشگاه برای افزاي  مهارت شنیدن و در م،موع  6مهارت هنتن و 

واحد درسي ا،تصاص داده  115و ترجمه برای افزاي  مهارت شنیدن از م،موع  انشا

تنها يک پن،م کف واحدها را برای افزاي  مهارت در سه توانايي  ،شده است که اين تخداد

ياد شده، تشکیف داده استو اين تخداد کم واحدها، يادهیری ادبیات زبان عربي را نیز با 

وان تهرهز نمي ،را که تا يک زبان به صورت کامف فهمیده نشود   سازدمشکف مواجه مي

 ،وبي فرا هرفتو ادبیات آن زبان را نیز به
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درصد بود ،واسته شد تا داليف  50از دانش،وياني که میزان رضايت آنان بی  از 

 دست آمده به شرح زير است:،ود را بر اسای میزان تأثیرهذاری بیان کنندو نتايج به

فقط به اين  ،درصد است 50ها بی  از آن رضايتکه  هر سه دانشگاه دانش،ويان

ان اسالم زبتوانستند دلیف از تحصیف در اين رشته راضي بودند که از طريق اين زبان مي

 همسو و همخوان با ،و نظر آنان نس ت به نوع آموزش و يادهیری اين زبان فرابگیرندرا 

 ايت کمتری داشتندوکساني بود که از تحصیف در اين رشته رض

 

 بخش دوم: توانایی دانشجویان در تکلم به زبان عربی

 نیمسال، سؤال شد که آيا پس از هذشت ش  ،امه، از دانش،وياندر ادامة پرسشن

 دتواننمي منظور اين است که آيارا دارند يا نه )به زبان عربي  کردن توانايي صح ت

 تانهدوس هوييوهنت يا بخواهند زبان عرب يشخص از را ،ود هایدر،واست ترينابتدايي

 ،در دو نمودار زيرکه دهند ای ميبه ،ود  ه نمرهدر اين مورد ( و سازند بر رار با وی

 جواب آنان ترسیم شده استو 

 

 
 توانایی دانشجویان سه دانشگاه در تکلم به زبان عربی (2) نمودار شماره 

 

 15، سپس ط اط ايي دانش،وی دانشگاه عالمه 25ننر از  20در میان سه دانشگاه، 

دانش،وی دانشگاه شهید  25ننر از  8 و در آ،ر دانش،وی دانشگاه تهران 25ننر از 

 اندوتوانمند اعالم کرده ،،ود را در تکلم به زبان عربي ،بهشتي
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 دانشجویان در توانایی تکلم به زبان عربی هنمر (3) نمودار شماره

 

را  ،ود ةنمر دانشگاه عالمه ط اط ايي دانش،ويانپن،م سه ،نمرهبا توجه به نمودار 

دانش،ويان  پن،مسه دانندومي 15باالتر از ،ود را  نمرةها آن پن،ميکو  10باالتر از 

دانندو اما مي 15بی  از  پن،ماز يکو کمتر  10،ود را بی  از  نمرةدانشگاه تهران 

و بقیه  10دانش،ويان دانشگاه شهید بهشتي توانايي ،ود را کمتر از  پن،مسهاز  تربیش

 دانندومي 15بی  از  پن،ميکو کمتر از  10از  تربیش

،واسته شد تا به اين پرس  پاسخ دهند که علت توانمندی و دانش،ويان سپس از 

 ؟بینندمي یزی  ه مهارت زباني اين رشته در عدم توانايي ،ود در يا 

شهید بهشتي داليف اين ضخف را به ترتیب با ذکر فراواني در دانشگاه  دانش،ويان

 10،ود را کمتر از  ةکه نمر ييدانش،و 15دانش،و از م،موع  11: دانندموارد زير مي

 ایهکالیکاری ان،من علمي در تشکیف کمو  استادان تدريس ةنحو، اندا،تصاص داده

 ن ود امکانات صوتي ودانندو کم ،ود مي ةنمر ترين عامف تأثیرهذار دررا مهمفوق برنامه 

کاری دانش،ويان و سپس  واعد کم، عربيزبان های متخدد بودن له،ه، تصويری کافي

از جمله عواملي بودند که دانش،ويان اين  7و  8، 9، 10 ترتیب با فراوانيبه ،سخت

که نس ت به  دديگری هستن عوامفدانندو دانشگاه آنها را از عوامف مهم ضخف ،ود مي

  اندوداشته یفراواني کمتر ،موارد مذکور

 ،ربيعزبان دانش،ويان دانشگاه تهران داليف عدم توانايي ،ود را در صح ت کردن به 

،من علمي کاری انکمدانند: ميبه ترتیب فراواني و بر اسای بیشترين تأثیر به شرح زير 

 های زبان عربيمتخدد بودن له،هو  کاری دانش،وکم، های فوق برنامهدر برهزاری کالی

 ننرو 10ننر از م،موع  5ننر و  10از م،موع  6ننر،  10از م،موع  8به ترتیب 
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ان زبدانش،ويان دانشگاه عالمه ط اط ايي عدم توانايي ،ود را در صح ت کردن به 

م،موع از ننر  3 دانند:ميزير عربي به ترتیب فراواني و بر اسای بیشترين تأثیر به شرح 

 هن،ینه لغات زياد ،ننر 3از م،موع ننر  2، ن ود امکانات صوتي و تصويری کافي، ننر 3

و تنها يک ننر از م،موع سه ننر هر کدام از موارد ذيف را تأثیرهذار بر   واعد سختو 

اری ککم، نداشتن انگیزه برای ادامه تحصیف، استادانتدريس  ةنحوداندو ضخف ،ود مي

 وفوق برنامه هایکالیرهزاری ان،من علمي در ب

دانند، داليف بسیاری برای ،ود ذکر مي 10دانش،وياني که توانايي ،ود را بی  از 

 اند:کرده

 دانشگاه شهید بهشتی: 

اند، داليف زير به اعالم کرده 10دانش،ويي که توانايي ،ود را بی  از  10از میان 

 است: اسای بیشترين تأثیر ذکر شده ترتیب فراواني و بر

 5داشتن عال ه(  ) باالی تحصیف ننر، انگیزة 6ننر، يکسان بودن واژهان و حروف   7

 و يا فقط فصیح   اتننر، آموزش و يادهیری يکي از له،

 دانشگاه تهران:

 11اند: هذاری کردهنمره 10دانش،ويي که توانايي ،ود را بیشتر از  15از م،موع  

ار، زبان  رآن، بازار کار( را دلیف باال بودن توانايي بسی ننر انگیزة باالی تحصیف )عال ة

 دانندو،ود مي

 دانشگاه عالمه طباطبایی:

ننر،  17اند: هذاری کردهنمره 10دانش،ويي که توانايي ،ود را باالی  22از م،موع  

نر، آموزش و يادهیری ن 15بسیار، زبان  رآن، بازار کار(،  ةباالی تحصیف )عال  انگیزة

ننر دو زبانه بودن را از عوامف مهم و مؤثر در باال بودن  9و يا فقط فصیح،  له،اتيکي از 

 دانندوتوانايي ،ود مي

 بخش سوم:  بررسی میزان توانایی دانشجویان در چهار مهارت یادگیری

مهارت در آن زبان ضروری  4هونه که هنته شد، برای آموزش هر زبان، يادهیری همان

فهمیدن آن زبان  شامف ،واندن، نوشتن، هنت و هو، شنیدن واست، اين  هار مهارت 

در  هار بخ  تنظیم شد که هر بخ  به بررسي داليف  2 شماره نامةاست  پرس 

 آن مهارت، ضخف و  وت از نظر دانش،ويان در مهارت مربوطه و میزان توانايي آنان در 

 مورد ارزيابي و سن،   رار هرفت:
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 مهارت خواندن  -الف

مربوط به صرف و نحو، متون و تاريخ ادبیات  روی، دافزاي  مهارت ،واندنبرای 

هدف اين است که دانش،و بتواند شودو های مختلف در هر ترم تحصیلي ارائه ميدوره

متون  ةهر کدام از اين واحدها، توانايي فهم  واعد و ،واندن، فهم، ترجم هذرادنپس از 

و بتواند تحلیف درستي از اوضاع باشد و نیز توانايي شنا،ت س ک آن دوره را داشته 

 1سیاسي، ا تصادی، اجتماعي، فرهنگي و ادبي آن دوره را به دست آوردو

ضخف و  وت اين مهارت در بروز بسیاری در  عوامف، شده از نظر دانش،ويان بررسي

ر کدام از عوامف م رح شده در فراواني دانش،وياني که ه ودانش،ويان د،یف است

 اند در جدول زير  ید شده است:نامه را )زياد و ،یلي زياد( تأثیرهذار دانستهپرسش
 

 فراوانی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مهارت خواندن دانشجویان (1)جدول شماره 

 عناوین                                                   

 دانشگاه
 شهیدبهشتی

 عالمه

 طباطبایی
 تهران

فراوانی 

 کل

 58 21 17 20 استادانتدريس  نحوة

 52 18 17 17 ،ود دانش،ويان

 24 8 5 11 فخالیت ان،من علمي هروه نحوة

 47 14 14 19 تخداد واحدهای درسي

 هایبا)کت آموزشيمیزان امکانات 

 های آموزشي و ووو(آموزشي، فیلم
16 11 18 45 

 
در  استادانتدريس  ، نحوةاز نظر دانش،ويان ،آيد نانچه از نتايج به دست آمده برمي

ت در اول و ،ود دانش،ويان و میزان تالش و کوش  آنان در يادهیری اين مهار مرحلة

تواند دانش،ويان را در يادهیری هر  ه ترين عواملي هستند که مياز مهم ،بخدی مرحلة

-بهتر اين مهارت ياری رساندو اما دانش،ويان توانايي ،واندن ،ود را  گونه ارزيابي مي

 در دو نمودار زير مشخص شده است: و اين ارزيابيکنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سر فصف دروی بازنگری شده زبان و ادبیات عنوانوزارت علوم با  در جزوة» .1 

شورای برنامه ريزی آموزشي عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مصوب هنتصد و هنتاد و دومین جلسة عربي،

 «سر فصف دروی و اهداف آموزشي اين دروی مشخص شده استو
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 نظر اعرابیدانشجویان در خوانش صحیح متن از  فراوانی (4) نمودار شماره

 
ننر دانشگاه شهید بهشتي توانايي ،ود را باال  25ننر از  12شود چه مشاهده مي نان

و همچنین  (است 20دانندو )به ع ارت ديگر اشت اهات آنها در هنگام ،واندن، کمتر از مي

ننر دانشگاه تهران اين توانايي  25ننر از  15ننر دانشگاه عالمه ط اط ايي و  25ننر از  18

 اندوباال اعالم کرده ،را در ،ود

 
 دانشجویان در ادای تلفظ صحیح کلمات فراوانی (5) نمودار شماره

 
عالمه  ننر از دانشگاه 10 ننر از دانشگاه شهید بهشتي، 8شود ه مشاهده مي نانچ

ننر از دانشگاه تهران توانايي ،ود را در ادای تلنظ صحیح کلمات باال  12ط اط ايي و 

 دانندومي

از کف  درصد( 60) توان هنت که تقري اً نیمي از دانش،وياندر ،واندن صحیح مي

اما اين ر م در تلنظ صحیح  ،توانند متن را از نظر اعرابي صحیح بخوانندآماری، مي جامخه

 يابدو کاه  مي درصد( 40) آماری متر از دوپن،م جامخهبه ک
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 ب ـ مهارت نوشتن )و ترجمه(

و ترجمه در اين زمینه ارائه  انشاواحدهای  ،برای افزودن اين مهارت در دانش،ويان

واحد نگارش،  6بدين  رار است که دانش،و بتواند بخد از اتمام  انشاشودو اهداف دری مي

واسته از دانش،ويان ، و1توانايي ،واندن و نوشتن متون ادبي و غیر ادبي را داشته باشد

و در به ود يادهیری و افزاي  اين است نامه م رح شده شد تا عواملي را که در پرسش

اهمیت آن را از ،یلي کم تا ،یلي زياد  مهارت تأثیر دارند را انتخاب نموده و میزان

نامه را ر کدام از عوامف م رح شده در پرسشو فراواني دانش،وياني که هکنندمشخص 

 اند در جدول زير  ید شده است:زياد و ،یلي زياد، عالمت زده

 
 فراوانی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مهارت نوشتن دانشجویان (2) جدول شماره

                                           عناوین         

 دانشگاه
 شهیدبهشتی

 عالمه

 طباطبایی
 تهران

فراوانی 

 کل

 61 23 20 18 استادانتدريس  نحوة

 53 20 18 15 ،ود دانش،ويان

 28 9 8 11 فخالیت ان،من علمي هروه نحوة

 49 18 13 18 تخداد واحدهای درسي

 هایبا)کت میزان امکانات آموزشي

 های آموزشي و ووو(آموزشي، فیلم
14 9 17 40 

 

 ةبا بررسي م الب اين نتی،ه حاصف شد که در اين مورد نیز ابتدا دانش،ويان، نحو

( را از درصد 66/70( و سپس تالش ،ود دانش،و )درصد 33/81) استادانتدريس 

 اندوترين عوامف تأثیرهذار به حساب آوردهمهم

ترجمه و  ةدانش،ويان ،واسته شد تا مهارت ،ود را در زمینپس از اين مرحله، از 

 نتايج حاصف در دو نمودار زير مشخص شدند: ونوشتن ارزيابي کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سر فصف دروی بازنگری شده زبان و ادبیات عنوانوزارت علوم با  در جزوه». 1 

شورای برنامه ريزی آموزشي عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مصوب هنتصد و هنتاد و دومین جلسة عربي،

 «سر فصف دروی و اهداف آموزشي اين دروی مشخص شده استو
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 میزان مهارت نوشتن دانشجویان از نظر خودشان (6)نمودار شماره 

 
دانش،وی  25ننر، از م،موع  10دانش،وی دانشگاه شهید بهشتي،  25از م،موع 

ننر توانايي  7دانش،وی دانشگاه تهران،  25ننر و از م،موع  18ط اط ايي، دانشگاه عالمه 

آيد توانايي آنها بیشتر از حدّ هونه که از نمودار برمياندو همان،ود را باال اعالم کرده

 متوسط است و تخداد اندکي از دانش،ويان توانايي بسیار باال دارندو 

 

 
 دانشجویان از دید خودشان ۀمیزان مهارت ترجم (7)نمودار شماره 

 
دانش،وی  25ننر، از م،موع  7دانش،وی دانشگاه شهید بهشتي،  25از م،موع 

ننر توانايي  5دانش،وی دانشگاه تهران،  25ننر و از م،موع  12دانشگاه عالمه ط اط ايي، 

حدّ  ها کمتر ازآيد توانايي آنهونه که از نمودار برمياندو همان،ود را باال اعالم کرده

 ( است و تخداد اندکي از دانش،ويان توانايي بسیار باال دارندو درصد 32متوسط )
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 ج ـ مهارت شنیدن

شود و هدف واحدهای آزمايشگاه ارائه مي ،برای افزاي  اين مهارت در دانش،ويان

واحد آزمايشگاه، عربي فصیح را صحیح  6اين است که دانش،ويان بتوانند پس از پايان 

  6ن در کف هدف از اي ونیز بتوانند متون پیشرفته را حنظ و تکرار کنند تلنظ کنند و

از  و1های شنیداری با تکیه بر امکانات آزمايشگاهي زبان استواحد تقويت مهارت

نامه م رح شده و در به ود يادهیری استه شد تا عواملي را که در پرسشدانش،ويان ،و

نموده و میزان اهمیت آن را از ،یلي کم تا  و افزاي  اين مهارت تأثیر دارند را انتخاب

کدام از عوامف م رح شده در  و فراواني دانش،وياني که هرکنند،یلي زياد مشخص 

 اند در جدول زير  ید شده است:نامه را، زياد و ،یلي زياد، عالمت زدهپرسش
 

 فراوانی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مهارت شنیدن دانشجویان (3) جدول شماره

 عناوین  

 دانشگاه

 شهید

 بهشتی

 عالمه

 طباطبایی
 تهران

فراوانی 

 کل

 59 23 19 17 تدريس اساتید نحوة

 49 20 15 14 ،ود دانش،ويان

 26 9 5 12 فخالیت ان،من علمي هروه نحوة

 42 14 12 16 تخداد واحدهای درسي

 های)کتاب آموزشيمیزان امکانات

 های آموزشي وووو(آموزشي، فیلم
16 11 17 44 

 
 ابتدا دانش،ويان، نحوةاين نتی،ه حاصف شد که در اين مورد نیز  ،با بررسي م الب

را از  درصد( 33/65) و سپس تالش ،ود دانش،و درصد(  66/78تدريس اساتید )

 اندوترين عوامف تأثیرهذار به حساب آوردهمهم

شنیدن  ةزمینپس از اين مرحله، از دانش،ويان ،واسته شد تا مهارت ،ود را در 

 نتايج حاصف در نمودار زير مشخص شده است: وارزيابي کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سر فصف دروی بازنگری شده زبان و ادبیات عنوانلوم با وزارت ع در جزوة». 1 

شورای برنامه ريزی آموزشي عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ةعربي، مصوب هنتصد و هنتاد و دومین جلس

 «سر فصف دروی و اهداف آموزشي اين دروی مشخص شده استو
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 میزان مهارت شنیدن دانشجویان از نظر خودشان (8) نمودار شماره

 
دانش،وی  25ننر، از م،موع  6دانش،وی دانشگاه شهید بهشتي،  25از م،موع 

ننر توانايي  7هران، دانش،وی دانشگاه ت 25ننر و از م،موع  14دانشگاه عالمه ط اط ايي، 

ها کمتر از حدّ آيد توانايي آنهونه که از نمودار برمياندو همان،ود را باال اعالم کرده

 است و تخداد اندکي از دانش،ويان توانايي بسیار باال دارندو درصد( 36)متوسط 

 د ـ مهارت گفتن

برای افزاي  اين مهارت در دانش،ويان، واحدهای مکالمه ارائه شده استو اهداف 

ن است که دانش،و پس از اتمام ، آواحد 6ريزان درسي از اين برنامه از سویارائه شده 

واحد بتواند در موضوعات متنوع در س ح پیشرفته بر اسای حضور در اماکن و  6اين 

واسته شد تا عواملي از دانش،ويان ، 1درک کندو شرايط مختلف سخن هنته و م الب را

نامه م رح شده و در به ود يادهیری و افزاي  اين مهارت تأثیر دارند را را که در پرسش

انتخاب نموده و میزان اهمیت آن را از ،یلي کم تا ،یلي زياد مشخص نمايندو فراواني 

ا، زياد و ،یلي زياد، عالمت نامه ردانش،وياني که هر کدام از عوامف م رح شده در پرس 

 در جدول زير  ید شده است: ،اندزده
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: مشخصات کلي، برنامه آموزشي و سر فصف دروی بازنگری شده زبان و ادبیات نوانعوزارت علوم با  ةدر جزو». 1 

شورای برنامه ريزی آموزشي عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ةعربي، مصوب هنتصد و هنتاد و دومین جلس

 «سر فصف دروی و اهداف آموزشي اين دروی مشخص شده استو
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 فراوانی عوامل تاثیرگذار بر افزایش مهارت گفتن دانشجویان (4)جدول شماره 

 عناوین                                                   

 دانشگاه

 شهید

 بهشتی

 عالمه

 طباطبایی
 فراوانی کل تهران

 61 23 19 19 تدريس اساتید نحوة

 57 21 17 19 ،ود دانش،ويان

 36 11 11 14 فخالیت ان،من علمي هروه نحوة

 48 16 16 16 تخداد واحدهای درسي

 هایبامیزان امکانات آموزشي)کت

 های آموزشي و ووو(آموزشي، فیلم
18 11 18 47 

 
 مورد نیز ابتدا دانش،ويان، نحوة با بررسي م الب اين نتی،ه حاصف شد که در اين

ترين را از مهم درصد( 76) و سپس تالش ،ود دانش،و درصد( 33/81) تدريس اساتید

 اندوعوامف تأثیرهذار به حساب آورده

 ة هنتن ارزيابيپس از اين مرحله، از دانش،ويان ،واسته شد تا مهارت ،ود را در زمین

 شده است:نتايج حاصف در نمودار زير مشخص کنندو 

 

 
 میزان مهارت گفتن دانشجویان از دید خود آنان (9) هنمودار شمار

 

دانش،وی  25ننر، از م،موع  6دانش،وی دانشگاه شهید بهشتي،  25از م،موع 

ننر توانايي  4دانش،وی دانشگاه تهران،  25ننر و از م،موع  14دانشگاه عالمه ط اط ايي، 

ها کمتر از حدّ آيد توانايي آنهونه که از نمودار برمياندو همان،ود را باال اعالم کرده

 ( است و تخداد اندکي از دانش،ويان توانايي بسیار باال دارندودرصد 32متوسط )
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 نتیجه و ارائه راهکار

در بخشي از پرسشنامه از دانش،ويان ،واسته شده که   ف از هر سخني بايد هنت 

 با که نداهداشت اظهار ائه دهند، بیشتر آنانو انتقادات ،ود را ار هااست که پیشنهاد

 تکلم هن آنها بخورد، زندهي و کار درد به که اندتحصیف در اين رشته، م ال ي را نیامو،ته

 زبان ردستو حتي نه ترجمه، نه نگارش، نه اند،هرفته فرا صورت کامفعربي را به زبان به

 ،اين بیانات واندنشده کارشنای کدام هیچ در و ،وانده را م ال ياين موارد، همه  از! کامف

اند پردا،ته و نظرات ما را بر آن داشت تا به بررسي واحدهايي که دانش،ويان هذرانده

 و بررسي کنیمدانش،ويان را در موارد مختلف 
اند به شرح زير اما واحدهايي که دانش،ويان در  هار سال تحصیلي ،ود هذرانده

 :است

 ةاز دور ادبیات واحد تاریخ 16، بالغی واحد علوم 8، نحو و واحد صرف 20

 6، معاصر ةجاهلی تا دور ةدور از ادبیات واحد متون 34، معاصر ةجاهلی تا دور

 و ترجمه ترجمه واحد فن 4، زبان واحد آزمایشگاه 6، واحد مکالمه 6، انشا واحد

واحد  2و مجالت،  هاروزنامه واحد بررسی 2 از فارسی به عربی و بالعکس،

 واحد روش 2نویسی، خالصه و نگاریواحد نامه 2، (عربی شناسیزبان)اللغه فقه

 واحد نقد ادبی و ادبیات تطبیقی. 4تحقیق، 

در اين  ادبیات نس ت به زبان ةتأثیر در سنگین کردن کننوع تدريس اساتید نیز بي

ماری از شنگشترشته نیستو با توجه به سؤاالتي که از دانش،ويان پرسیده شد تخداد ا

کنند و از دانش،ويان نیز همین اساتید در کالی دری به زبان عربي صح ت مي

ود شدر،واست را دارندو اين نوع تدريس حتي در امتحاناتي که از دانش،ويان هرفته مي

ه که اوراق امتحاني ک تا آن،ايينیز هويای تأکید اساتید بر روی ادبیات است تا زبان  

هويند به زبان فارسي است و دانش،ويان هیچ نوع پاسخ مياالت آن به سؤدانش،ويان 

 شوندو اساتید حتي در تدريسزحمتي برای ،واندن و حنظ متون عربي متحمف نمي

نندو کبه درستي عمف نمي ،آيدچنان که از نام آنها بر ميدری متون و تاريخ ادبیات نیز آن

يخني بررسي عوامف مؤثر سیاسي، ا تصادی، فرهنگي و اجتماعي در  ،تاريخ ادبیات

های تاريخ اساتید در کالیمشخص شد، های به عمف آمده حال آنکه با پرس  ادبیات،

شخرا و  ةنامتاريخي در ادبیات و زندهي ةهای هر دورادبیات فقط به ذکر ويشهي

 يد م ابق با دروی تاريخ ادبیاتکنندو دروی متون نیز بانويسندهان هر دوره بسنده مي
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ارائه شده و از دانش،ويان ،واسته شود تا تغییرات در ادبیات هر دوره را در آثار شاعر 

 ةپذيرد و به ذکر و ترجمهاه صورت نميمقايسه و بررسي کنند که  نین  یزی هیچ

ز ا شودو کم کاری و سستي دانش،وياناشخار و متون مخروف شاعران هر دوره بسنده مي

ترين عوامف از سوی دانش،ويان مهم ،يک طرف و ساده هرفتن اساتید از سوی ديگر

 اندومخرفي شده

شود که دانش،ويان دانشگاه عالمه ط اط ايي با نگاهي م،دد به نمودارها مشخص مي

علت اين  دانش،ويان ونس ت به دو دانشگاه ديگر در تکلم به زبان عربي توانمندتر هستند

ن تهیری اساتید در اج ار دانش،ويان به تکلم به زبان عربي، اج ار در نوشامر را سخت

ی در کال انشاهنتگي حدا ف يک  ةفیلم و ماهواره و ارائ امتحانات به زبان عربي، مشاهدة

 دانندو مي

ه عمف های بدر اين میان نق  ان،من علمي هروه را نیز ن ايد ناديده هرفتو با بررسي

کنندو درست است که تغییر ها  وی عمف نميکدام از دانشگاههیچآمده، ان،من علمي 

-توان با افزاي  فخالیت ان،مناما مي ،افتددر واحدهای آموزشي بسیار سخت اتناق مي

های فوق برنامه به سازی برنامههای علمي، ضخف بخضي واحدها را ج ران کرد و با ش یه

 شرکت در اين جلسات کردو  کالی دری، دانش،ويان را ترغیب يا م، ور به

رح ، بدين ششودافزاي  فخالیت ان،من علمي ارائه مي امّا پیشنهاداتي که در زمینة

 :است

 ای کهها و مستندات به زبان عربي به هونهبه نماي  هذاشتن هنتگي سريال 

ای را به صورت تصويری ها با لغات مختلف آشنا شده و برنامهزمینه ةدر همدانش،ويان 

د رسکه به نظر مي را   روی ا، ار سیاسي باشدهده کنندو نه اينکه تأکید عمده امش

 آور است  ،شکي ا، ار سیاسي مالل

هر يک از  از سویارائه هنتگي داستان کوتاه و ساده زبان عربي و ترجمه آن 

يسي نودانش،ويان و ارائه آن در جمع دوستان و نقد و بررسي آن به س ک کارهاه داستان

تر زیصورت امروای که وجه ادبي اين رشته نیز مورد غنلت وا ع نشده و ادبیات بههونه به

 و ارائه شود و بر اسای مکاتب ادبي نوين

 ةفخالیت ان،من علمي بايد در محی ي دوستانه و کامالً صمیمي ان،ام هیرد تا عال 

ر سر دانش،ويان ب ای که ر ابتهونهبه هردد دانش،ويان به شرکت در اين جلسات افزون 

 و  باشد نمره ن اشد بلکه برای افزاي  علم و مهارت و کارهايي از اين   یف
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ه ها را ببسیار است و آن در اين رشته که تخداد واحدهای مربوط به ادبیاتآنبا وجود 

 هیچاما  ،اندبندی کردههای مختلني مثف جاهلي، ع اسي اول و دوم و غیره تقسیمدوره

 ه اينکه در هر کالی متون و تاريخ ادبیات فقط   ها وجود نداردن کالیتنوعي در اي

دن آور بوشود و ذکر همین نکته در ماللبسنده مي ة شخرانامبه ترجمه و ،واندن زندهي

  رسدوکافي به نظر ميها و ،سته شدن اين کالی

استاد  ااي،اد تنوع در کالی برای ترغیب دانش،ويان به شرکت در کالی و مشارکت ب

ن چنیمندی و همباعث افزاي  عال هکه پیشنهاد ديگری است  ،مربوطه در امر تدريس

 ه اينکه م ل ي را که ،ود شخص به دن ال آن   شودبه ود يادهیری دانش،ويان مي

تر است تا اينکه از طريق کسي به او هنته شودو بسیاری از بسیار در ذهن ماندني ،برود

 ،استادان از سویبه صورت متکلم وحده در اين رشته های متون و تاريخ ادبیات کالی

افتد که هاه اتناق مي واداره شده و دانش،ويان هیچ نقشي در اداره کالی ندارند

دانش،ويان از ابتدا تا انتهای کالی هیچ سخن يا فخالیتي در کالی ان،ام نداده و فقط 

 منتظر اتمام کالی هستندو 

ان و جو استادانن ود  ،گری که بر،ي از دانش،ويان بدان اشاره کرده بودنددي نکتة

های سنتي برای های نوين آموزش آشنا بوده و از روشکه با روش استادانيم،رب بودو 

و به   اشدنتدريس استناده نکنند يا اينکه تکیه آنان بر ادبیات کالسیک زبان عربي 

ر است، تتر و فهم آن آسانهیرند نزديکيان فرا ميادبیات مخاصر که به زباني که دانش،و

 بیشتر بها دهندو

 حائز اهمیت ديگری که دانش،ويان بدان اشاره کرده بودند وجود واحدهايي ةنکت

زبان و ادبیات بیشتر تکیه دارند و راهکار ارائه شده  ةم الب در رشت از ست که بر بر،يا

و در اين زمینه دانستندتغییر اين واحدها را بررسي م،دد و ارزيابي در اين زمینه و 

 را که دکتر شکیب انصاری در مقالة ایبرنامه (اشاره شدطور که در پیشینه نیز )همان

 همارائه داده  "کاربردی و تخصصي کردن آموزش زبان و ادبیات عربي در دانشگاه"

 یاتادب و زبان از روز و ادبیات زبان آموزش برنامه،  ابلیت ارزيابي و بررسي داردو در اين

 کهن شود و ادبیاتمي داده آموزش کارشناسي، دورة در ادبیات روزو شودجدا مي کهن

 دورةدر  برنامه، دانش،و اين م ابق وشودارائه مي دکتری ارشد و کارشناسي ةدر دور

ان، زب بر آزمايشگاه مشتمف و ادبیات زبان آموزدو اينمي روز و ادبیات زبان کارشناسي،

 م،الت ها وروزنامه مخاصر، شخر روز، همچنین به زبان بالغي و دستوری  واعد و کالمهم
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 ون، فنتلويزي و راديو هایسینمايي، برنامه نامه، فیلمکوتاه، نماي  داستان و عربي، رمان

 واست نويسي تمرين آن، انشا و مقاله و ترجمه

 زبان مشترک بین تمام لیف اين کهبايد  نین هنت که زبان عربي به د م،موعدر 

ا توجه و ب هستندنحوی با آن در ارت اط لیارد مسلمان بهیمسلمانان بوده و بی  از يک م

 ينیاز به کسان است،به افزاي  تخداد مسلمانان، روز به روز بر اهمیت آن افزوده هشته 

ا هرود که دانشگاهپس انتظار مي و،وبي صح ت کننددارد که بتوانند به اين زبان به

-ود ضخفدد به د به اين نیازها پاسخ هنته و در صبتوانند با پرورش نیروی انساني کارآم

 های ،ود همت همارندو 
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  :منابع

 توران و دولتشاهي سهیال ترجمه  يادهیری مهارت  هار و(1382) مايکفجان بنت،

 وکیهان :تهرانو جمشیديان

های ايران زبان عربي در دانشگاه يابي مشکالت آموزش(و ريشه1384رسولي، ح،ت )

-48 ،م،لة پشوهشنامة علوم انساني دانشگاه شهید بهشتيها(و )م اني تخريف هراي 

47. 

 وانتشارات ا  ال :تهران ،3 ج ،ايران تاريخ ده هزار ساله و(1375) رضايي، ع د الخظیم

ادبیات عربي دی و تخصصي کردن آموزش زبان و برکار و(1385شکیب انصاری، محمود)

 ،کنگره ملي علوم انساني ، پشوهشگاه علوم انساني و م الخات فرهنگي ،در دانشگاه

 تهرانو

م،له (و نقد و بررسي آموزش مکالمه عربي در دانشگاه، 1379شکیب انصاری، محمود )
 و2، نامه علوم انساني و م الخات فرهنگي

علمي و پشوهشي دانشکده نشريه ضرورت تحول در آموزش عربي،  و(1375)رضا شکراني
 و38-20: 8، (اصنهان دانشگاه) ادبیات

ها ها، کاستيهای ايران )نقص(و آموزش عربي در مداری و دانشگاه1386سلیمي، علي )

های عربي کشورو دانشگاه بوعلي م،موعه مقاالت هماي  مديران هروهو راهکارها(و 
 وتیرماه ،همدان

م،موعه مقاالت  ونوشتن در ايران موانع و راهکارها(و  آموزش مهارت 1386 ائم، مرتضي )
 وتیرماه ،و دانشگاه بوعلي همدانهای عربي کشورهماي  مديران هروه

 صفف سر و آموزشي برنامه کلي، تا(و جزوة مشخصاتوزارت علوم، تحقیقات و فناوری )بي

 جلسه دومین و هنتاد و هنتصد عربي، مصوب ادبیات و زبان شده بازنگری دروی

 فناوریو و تحقیقات علوم، وزارت عالي آموزشي ريزی برنامه شورای

 

 
 


