
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  45 -  23، 1396بهشت ين و ارديسال هفدهم، شمارة اول، فروردـ پژوهشي،   نامة علمي دوماه

   ة لغير الناطقينيتعليم اللغة العرب به كتابنگاهي نقادانه 
  منظر تحليل محتوااز التطبيق ة ويالنظر ؛بها

  *سجاد اسماعيلي

  دهكيچ
ت و ضعف معيارهاي شكلي و محتـوايي  و شناسايي موارد قو نقدجستار حاضر با هدف 

لفان علي احمـد مـدكور و   ؤاثر م ،التطبيق و النظرية ؛بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليمكتاب 
ي استاندارد ها شاخص از معرفي  پس ،منظور همين بهايمان احمد هريدي، انجام شده است. 

روش استفاده از با  ها كتاب مذكور از آن شاخص مندي بهره ، ميزاننگارش كتاب آموزشي
از  59/0 حاضـر  هـاي پـژوهش نشـان داد كتـاب     يافتـه  . برخـي شـد بررسي تحليل محتوا 

نـاقص دارد.  را  06/0 ورا كامـل دارد   35/0 ؛نـدارد  را كـامالً  يكلـ  هاي استاندارد شاخص
مسـائل   ةبردارنـد مشخص شد عنوان كتاب مذكور درعنوان   بهبخش مربوط در  ،چنين هم
هاست. در بخش مقدمه مشخص  زبان و كاربردي آموزش زبان عربي براي غيرعرب ينظر

ـ چون  هايي هم شد كتاب مذكور شاخص ليفـات  أاي از ت و پيشـينه  ليف كتـاب أضرورت ت
  مشابه را ارائه نكرده است. 

 و النظرية ؛بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليمآموزش زبان عربي، تحليل محتوا،  :ها دواژهيلك
  .التطبيق

  
  پژوهش ةلئمقدمه و مس. 1

 و فرهنگـي، اجتمـاعي،  هـاي سياسـي،    به نياز روزافزون بشـريت بـه ارتبـاط    باتوجه ،امروزه
ه شـد به يكي از موضوعات اصلي و كاربردي مبـدل  » آموزش زبان دوم«موضوع  ،اقتصادي
و تـالش زيـادي بـراي     ،سال در سراسر دنيـا زمـان، هزينـه    ها كودك و بزرگ ليونياست. م
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كنند. مدرسان نيز بخش زيادي از نيرويشان را براي طراحـي   مي يادگيري زبان جديد صرف
 كننـد  هايشان صرف مي سازي مواد آموزشي براي تدريس در كالس زباني و آمادههاي  دوره

اقتضاي   هب ،اسالميــ  هاي شرقي يكي از زبان عنوان به ،زبان عربي نيز ).23: 2001 ريچاردز(
  شود.  ميزان اهميت خويش در كشورهاي مختلفي آموزش داده مي

هاسـت در   سـال  ،زبـان عربـي  آمـوزش   ةعرصگامان  عنوان پيش به ،كشورهاي عربي
هاي تدريس عربي چه براي  روش ةحوزهاي خويش رشته يا گرايشي در  اغلب دانشگاه

هاي فراواني در ايـن   پژوهش ،چنين هم .اند زبانان داير كرده اهل زبان عربي چه غيرعرب
رغم گسترش آموزش زبان عربي در سـي سـال     به ،گرفته است. اما در ايران انجامزمينه 
آمـوزش زبـان    ةحـوز هاي  توجه به پژوهش ،ها) ه (چه در مدارس چه در دانشگاهگذشت

معرفـي و بررسـي تجـارب     ،شـك  بيزبانان بسيار اندك بوده است.  عربي براي غيرعرب
زبانـان گـامي مهـم بـراي      آموزش زبان عربي براي غيرعـرب  ةحوزكشورهاي عربي در 

هاي درسي آمـوزش عربـي    بود برنامهسازي در راستاي استفاده از اين تجارب و به زمينه
  در ايران خواهد بود. 

 لغيـر  العربيـة  اللغـة  تعلـيم كتاب  بررسي محتواي باجستار حاضر بر آن است تا  ،بنابراين
احمد مدكور و ايمان احمد هريـدي، ضـمن كشـف      اثر علي ،التطبيق و النظرية ؛بها الناطقين

انتقـال تجـارب    جهـت درثر ؤمـ گامي  ،هاي استاندارد تأليف كتاب آموزشي برخي شاخصه
آمـوزش   ةحوزمتخصصان آموزش زبان عربي در كشورهاي عربي به استادان و متخصصان 

  ايران بردارد.در زبان عربي 
  

  روش و ابزار پژوهش. 2
ردى خـاص  يكـ ل محتـوا از رو يروش خاص اين پژوهش روش تحليل محتواست. تحل

تلقـى از   ةنحـو ناشـى از   رد خاص عمدتاًيكن رويها برخوردار است. ا ل دادهيتحل براى
ى پژوهشـى بـراى اسـتنباط    يكـ نكل محتـوا را ت يـ . تحلاسـت (محتـوا)   ليـ موضـوع تحل 

ل يـ تحل برلسـون  برنـارد  .اند ردهكف يها تعر درمورد متن آن ها ر و معتبرِ از دادهيرارپذكت
محتواى (ارتباطى هاى  فراورده يكستماتيو س ،مىكنى، يعمطالعة روشى براى «محتوا را 

ن ير اد). 26 -25: 1375 باردن( رده استكف يتعر» ريدن به تفسيجهت رس) اميار پكآش
» تيـ نيع«د شده اسـت.  كيتأ» بودن يكستماتيس«و  ،»تيمك«، »تينيع« ةواژف بر سه يتعر

هاى مشـخص انجـام    و روش ،امكن پژوهش براساس قواعد، احيه اكن دارد ياشاره به ا



 25   ... ؛بها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين نگاهي نقادانه به كتاب

سـت  يبا مى ،قيند تحقيارى نظر محقق در فريمنظور اجتناب از سوگ بهن، يبنابرارد. يگ مى
). 390: 1382ا كيـ زات شـود ( يح و مشخصى از قواعد هـدا يصر ةمجموعق توسط يتحق

 ةريمندى، دا بر روش عالوه ،ه مطالعهكمعناست  نيز بديآن ن» بودن يكستماتيدار و س نظام«
د يـ اربردى ثابتى مشخص شده است. باكها برطبق قواعد  ا مقولهيو طرح محتوا  ،شمول

 ؛رسـاند  ن روش را مـى يـ رار اكت تيقابل داربودنْ ت و نظامينيه دو شرط عكتوجه داشت 
سـان و اطالعـات    يكهاى  ز بتوانند با استفاده از روشيگران ن ر پژوهشيه ساك اى گونه به

كه بتـوان محتـواي    براي اينار، در اين جست ).390 :ج مشابهى برسند (همانيمشابه به نتا
هـاي اسـتاندارد كتـاب     شـاخص  نخست ،دكربررسي  و  خوبي تحليل بهكتاب مذكور را 

در  هـايي  واره در قالب جـدول  فهرستصورت  به ها زبان آموزشي زبان عربي به غيرعرب
آن  فقـدان وجـود يـا    ،سـپس  .آورده شـد هـاي شـكلي و محتـوايي     دو سطح شـاخص 

ابزار اصلي ارائه گشت. نهادهايي  و درنهايت پيششد ها در درون كتاب بررسي  شاخص
اسـت كـه بـا     التطبيـق  و النظريـة  ؛بهـا  الناطقين لغير العربية اللغة تعليماين پژوهش كتاب 

هـا   زبـان  موزشي زبان عربي به غيرعربآهاي استاندارد كتاب  استفاده از جدول شاخص
  .شود تحليل مي

  
  در يك نگاه التطبيق و النظرية؛ بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليمكتاب  .3

هايي اسـت   ترين كتاب يكي از مهم التطبيق و النظرية ؛بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليمكتاب 
  نوشته شده است.» ها زبان آموزش زبان عربي به غيرعرب« ةحوزكه در 

  بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليممشخصات كتاب  .1 جدول

  صفحات  كشور  انتشارات  سال چاپ  نوبت چاپ  نويسندگان

  احمد مدكور  علي
  329  مصر  يدارالفكر العرب  2006  چاپ اول  ايمان احمد هريدي

كه آموزش زبـان عربـي بـراي     ضمن بيان اين ،كتاب حاضر ةمقدماحمد مدكور در   علي
اهـداف   ،مختلـف تفـاوت دارد  هـاي   ها در سطوح مختلـف سـني و فرهنـگ    زبان غيرعرب

يـا   ،كـريم  قـرآن يا براي فهـم  شمرد:  چنين برميها را  زبان يادگيري زبان عربي نزد غيرعرب
اسـالمي در مراكـز و    ـــ  هـاي عربـي   يا براي بررسـي پـژوهش   ،براي فهم فرهنگ اسالمي
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يا براي سفر به كشورهاي عربي و زندگي نزد  ،عالي كشورهاي عربي و غيرعربيسسات ؤم
بـر  چنـين   وي هم هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تجاري. ها، و يا براي هدف آن

درسـي جهـت آمـوزش زبـان عربـي بـراي        ةبرنامـ منظـور طراحـي يـك     بـه  كه، استآن 
آموز، نوع زبـان   چون هدف از يادگيري زبان عربي نزد زبان عواملي هم دباي  ،ها زبان غيرعرب

آمـوز، محـيط    زبـان آموز، سطح تحصيلي، سطح زباني كنوني  آموز، فرهنگ زبان مادري زبان
هاي فرهنگـي   ارزشو دانشگاهي و شغلي،  و استفاده زبان عربي، نوع ابزارهاي ارتباطي قابل

 بر آناحمد مدكور   عليو شناختي موردانتظار براي يادگيري زبان عربي درنظر گرفته شود. 
هـا بـا تفـاوت نـوع      زبـان  هاي درسي آموزش زبـان عربـي بـراي غيرعـرب     برنامهكه  است
بـراين، ايـن    عـالوه ها مختلـف اسـت.    و سطوح آن ،ها ها، فرهنگ آموزان، اهداف، زبان زبان
آموزان در هر زمان و  زبانها با تفاوت امكانات موجود، تفاوت زمان و مكان، نيازهاي  برنامه

 و ،يابي هاي تدريس و ارزش شت زباني، انتخاب محتواي آموزشي و رومكان، تفاوت نظريا
  . متفاوت است. ..

نويسنده بر اين باور است كه آموزش زبان عربي بـراي   ،به موارد مذكور باتوجه ،بنابراين
اهداف خاص، موارد  دباي منظور  همين اي برخوردار است و به ها از جايگاه ويژه زبان غيرعرب

هاي تدريسي خاصي را مدنظر قرار داد. نويسـندگان   و استراتژي ،ها روش ،آموزشي، ابزارها
  كنند: بندي مي زير دسته هاي وانكتاب را با عنهاي  صلفكتاب 

فصــل اول: نظريــات آمــوزش زبــان عربــي از قــديم تــاكنون (نظريــات زبــاني كــه 
هـا را   زبـان  هـا و غيرعـرب   زبـان  اي عـرب هاي تربيتي آمـوزش زبـان عربـي بـر     فعاليت
  ؛شود) مي شامل

  ؛زبانان هاي آموزش زبان عربي براي غيرعرب فصل دوم: وضعيت كنوني برنامه
  ؛زبان آموزان غيرعرب درسي آموزش زبان عربي براي دانش ةبرنامفصل سوم: طراحي 
منظـور  ها بـه   زبان هاي درسي آموزش زبان عربي براي غيرعرب فصل چهارم: برنامه

  اهداف خاص.
منظـور آمـوزش عربـي بـراي      وضعيت پرورش معلمان زبـان عربـي بـه    فصل پنجم:

   ؛ها زبان غيرعرب
منظور آموزش زبان عربي بـراي   بههاي معلم آموزش زبان عربي  مندي فصل ششم: توان

  ؛ها زبان غيرعرب
   ؛هاي بيگانه فصل هفتم: آثار زباني و شناختي آموزش زبان
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   ؛اسالمي ــ عربيهاي  هاي زبان عربي ازخالل فرهنگ آموزش مهارتفصل هشتم: 
  تقابل زبان و تحليل خطاها.  :فصل نهم

  
 )احمد مدكور و ايمان احمد هريدي  علي(مؤلفان كتاب  ةنام شناخت .4

 ؛علـوم تربيتـي دانشـگاه قـاهره اسـت      ةدانشكد ةبازنشستدكتر علي احمد مدكور استاد 
 و أصـوله  اإلسـالمية  التربيـة  منهج ؛)2002( العربية اللغة فنون تدريس ازجمله آثار ايشان:

) بـا  2006( التطبيـق  و النظريـة  ؛بهـا  النـاطقين  لغيـر  العربيـة  اللغة تعليم ؛)1407( تطبيقاته
 ثقافــة و التربيــة ؛)2006( التربويــة المنــاهج نظريــات ؛يديــهمكــاري ايمــان احمــد هر

 العربـي  الـوطن  فـي  بهـا  الناطقين لغير العربية اللغة تعليم برامج تقويم )؛2006( التكنولوجيا
). دكتـر ايمـان احمـد    1999( التربويـة  للمنظومة متكاملة رؤية التعليمية، الشجرة ؛)1985(

ايشان نيز داراي آثـار زيـادي    .علوم تربيتي دانشگاه القاهره است ةدانشكدهريدي استاد 
  .آموزش زبان عربي استحوزة در 

  
  استاندارد كتاب آموزشي هاي شاخص .5

هاي استاندارد مختلفـي را بـراي    ريزي و تأليف كتب درسي شاخص برنامه ةحوزمتخصصان 
متخصصان نقـد و بررسـي كتـب     اند. برخي كارشناسان و تأليف و تدوين كتب درنظر گرفته

عنوان، مقدمـه،   ــ هاي ارزيابي محتواي كتاب را در چند بخش دانشگاهي معيارها و شاخص
كتـب علـوم    اند (شوراي بررسي متـون و  دهكربررسي  ــ اصلي كتاب ةبدنو  ،روش پژوهش

 اللغـة  تعلـيم جاكه كتـاب   ). اما ازآن1393 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي انساني
آموزش زبان عربي  ةحوزموزشي و آن هم در آكتابي  التطبيق و النظرية بها؛ الناطقين لغير العربية

هاي ارزيابي موردنياز براي چنين كتـابي را   شايسته است كه شاخص ست،ها زبان غيرعرببه 
  ها در كتاب مذكور مطمئن شويم.  و سپس از حضور يا عدم حضور آنكنيم استخراج 

  
  كتاب آموزشي براي تأليف هاي استاندارد كلي شاخص 1.5

اي  نامه به پرسش ،ابتداهاي استاندارد كلي تأليف كتاب آموزشي،  براي استخراج شاخص
كه توسط شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني آماده شـده  

هـاي   چـون كتـاب   هـم  ،توجه و دقت در منابع معتبر آموزشي با ،سپس .بود مراجعه شد
  : شدارائه  2هاي استاندارد كلي در جدول  تلفيقي از شاخص ،درسي ريزي برنامه
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  براي تأليف كتاب آموزشي هاي استاندارد كلي شاخص .1 جدول

  مندي هرهميزان ب  هاي كلي شاخص
  ندارد  دارد ناقص  دارد كامل

      *  طرح جلد مناسب
      *  كيفيت مناسب چاپ و قلم

      *  آرايي كيفيت مناسب صفحه
    *    مقدمه

  *      گفتار  پيش
  *      بيان هدف اثر
      *  فهرست مطالب

      *  استفاده از تصاوير و نمودارها
  *      فصول ةخالص
  *      كلي كتاب ةخالص

  *      نهادها گيري و پيش نتيجه
  *      تمرين و آزمون

  *      معرفي منابع در هر فصل
  *      نهاد براي پژوهش در هر فصل پيش

      *  فهرست منابع
  *      و ... ،فهرست اعالم، آيات، اشعار

  *      شناسي كتاب

 التطبيـق  و النظريـة  بهـا؛  النـاطقين  لغير العربية اللغة تعليمدهد كتاب  فوق نشان ميجدول 
آرايـي،   طرح جلد مناسب، كيفيت چاپ و قلم مناسب، كيفيت مناسب صفحه«هاي  شاخص

طور كامـل داراسـت.    را به» فهرست مطالب، استفاده از تصاوير و نمودارها، و فهرست منابع
كـه كتـاب حاضـر مسـائل تئـوري و       ايـن  به باتوجه ،است كهگفتني طرح جلد كتاب  بارةدر

طـرح جلـد كتـاب نيـز      ،ها را در خود دارد زبان كاربردي آموزش زبان عربي براي غيرعرب
اي آمده است كـه هـم اشـاره بـه      گونه بهگوياي اين موضوع و مضمون است. عنوان كتاب 

تصـوير روي جلـد    .هـا دارد  انزب مسائل نظري و هم كاربردي آموزش عربي براي غيرعرب
تـوان   مـي  ،اي طراحي شده است كـه اگـر بـا انـدكي تأمـل در آن بنگـريم       گونه بهكتاب نيز 

 .درك كـرد  ،هـا  زبان به آموزش زبان عربي به غيرعرب اي است كه اشاره ،را رمزآميزبودن آن
گفـتن و تلفـظ حـروف     تصوير مذكور تصوير معلمي است كه با يك بلندگو درحال سخن
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بودن  توان چنين استنباط كرد كه حروف مذكور داللت بر سهل و ممتنع زبان عربي است. مي
شـايد بلنـدگو را بتـوان رمـز      ،ديگـر  ازطرفـي  ،يادگيري زبان عربي دارد و ــ فرايند ياددهي

  استفاده از ابزارهاي آموزشي براي تسهيل آموزش زبان عربي دانست.
كتاب، اگرچه نوع قلم نگارش كتاب روشن نيست و اما ازلحاظ كيفيت چاپ و نوع قلم 

هـاي اصـلي و    رسد. عنـوان  نظر مي بهآن تاحدي ريز است، براي خواندن آن مناسب  ةانداز
سـطر   22صـفحه   ها نيز با قلم ريزتر. هر فرعي با قلمي درشت نوشته شده است و پانوشت
  دارد كه براي قطع رقعي اين كتاب مناسب است. 

آرايي دقيق و بدون ايـراد   است كه صفحه گفتنيآرايي كتاب اين نكته  هدر رابطه با صفح
هـاي   آرايـي را رعايـت كـرده اسـت. تـورفتگي      صـفحه اسـتاندارد   زيرا اصول فني و ؛است
ها كـه در صـفحات زوج نـام كتـاب و      هاي راست و چپ و باال و پايين، سرصفحه حاشيه

صفحه هم در صفحات زوج در  ةرشماصفحات فرد عنوان نام هر فصل نوشته شده است و 
صفحات فرد در سمت چپ در داخل كادري قرار دارد. شروع هر فصل هم  سمت راست و

  جداگانه آمده است. 
متشـكل از عنـوان كلـي     ْفهرسـت  .استاندارد و دقيق است فهرست مطالب كتاب كامالً

تـر و   هاي هر فصل است. عنوان فصول كتاب با قلمـي درشـت   فصول كتاب و زيرمجموعه
  ها يا عناوين فرعي با قلمي ريزتر نگاشته شده است.  زيرمجموعه

تصاوير و نمودارهاي فراواني در فصل كاربردي كتاب ترسيم شـده اسـت كـه همگـي     
سـجم  نم كتاب، منابع كتاب نيز در فهرستي كـامالً  گوياي مقصود نويسندگان است. در پايانِ

هـاي بعـدي    باره در بخـش  دراين ،ت. البتهمتشكل از منابع عربي و التين گردآوري شده اس
 التطبيـق  و النظريـة  بها؛ الناطقين لغير العربية اللغة تعليمشود. اما كتاب  ميدقت بررسي  مقاله به

تفصـيل   بـه هاي بعدي مقاله  اين بخش در بخش بارا ناقص دارد. در رابطه » مقدمه«شاخص 
  سخن خواهيم گفت. 

 ةخالصفصول،  ةخالصگفتار، بيان هدف اثر،  يشپ«هاي  شاخص مذكوركتاب  ،چنين هم
هاي  نهاد براي پژوهش گيري، تمرين و آزمون، معرفي منابع هر فصل، پيش نتيجهكلي كتاب، 

در تـأليف   ،طور كلي ندارد. امـروزه  بهرا » شناسي بآينده، فهرست اعالم، آيات و اشعار، كتا
گفتار يكي از اركان اساسي كتاب است كـه نويسـنده يـا     پيش ،هاي درسي و آموزشي كتاب

راه هـدف عمـده از نگـارش كتـاب،      هـم  نويسندگان توضـيحي كوتـاه از محتـواي كتـاب     
چنين  كنند. در اين بخش هم شده در اثر خويش ارائه مي انجامهاي  و ويرايش ،ها تجديدچاپ

 ةخالصـ فصـول و   ةصـ خالشـود.   اند تقدير مـي  از كساني كه در نگارش كتاب كمك كرده
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 ةخالصـ وجـود   ،اگرچه يكي از اركان اساسي و ضروري براي كتـاب نيسـت   ،پاياني كتاب
تواند مخاطبي را كه قصـد نگـاه گـذرا بـه كتـاب دارد       نهايي مي ةخالصهاي كتاب و  فصل

  .يستگيري نيز از اين قاعده مستثني ن  هكمك نمايد. نتيج
جاكه كتاب مذكور  اين نكته گفتني است ازآن هاي پايان هر فصل آزمونتمارين و  بارةدر

 ،زبانان را ارائه كرده اسـت  زبان عربي براي غيرعربموزش آدر بخش اولش مباحث تئوري 
اما در بخش كاربردي كتاب بهتر بـود نويسـندگان تمـارين و     ؛نيازمند چنين تماريني نيست

  كردند.  زبانان ارائه مي ياددهي زبان عربي به غيرعرب برايهايي  آزمون
پردازند  هايي كه به آموزش زبان مي هاي آينده نيز در كتاب نهاد براي پژوهش بخش پيش

گشـاي مخاطبـان كتـاب بـراي      وجـود چنـين بخشـي راه    ،شايد يكي از اركان اصلي نباشد
شناسـي،   و اشعار، و كتابيات آفهرست اعالم،  تر خواهد شد. در رابطه با هاي بيش پژوهش

اين كتاب اگرچـه از آيـات و اشـعار اسـتفاده     در زيرا ؛ اي دارد جستهكتاب حاضر شعف بر
اسـت كـه   ده شـ كثـرت اسـتفاده    بههاي التين آن  است، از واژگان تخصصي و معادلده شن

  . دشوتواند در بخش پاياني كتاب تحت عنوان فهرست واژگان تخصصي مطرح  مي
 الناطقين لغير العربية اللغة تعليمكلي در كتاب  ةشاخص هفده ارزيابيبه  توجه با كلي طور به
ـــ   تفصيل تبيين شد كه به ــ را شاخص ده مذكوركتاب  مشخص شد، التطبيق و النظرية بها؛

 ،رو دارد. ازايـن  شـاخص را كـامالً   شـش  فقـط يك شاخص را نـاقص دارد و   .ندارد كامالً
  دارد. را ناقص 06/0را دارد و  35/0 ؛ندارد ها را كامالً شاخصه 59/0ه توان نتيجه گرفت ك مي

  
  هاي استاندارد عنوان كتاب شاخص 2.5

اي  هاي استاندارد عنوان كتاب به برخي از مواردي كه در فرم نقد مقالـه  در انتخاب شاخص
تهيـه   1393كه گروه زبان و ادبيات عربي در شوراي بررسي متون و كتب علوم انسـاني در  

  آيد: مي 3ها در كتاب مذكور در جدول  زان حضور آنها و مي اند مراجعه شد. شاخص كرده
  هاي استاندارد عنوان كتاب شاخص .3 جدول

  مندي بهرهميزان   هاي استاندارد عنوان شاخص
  ندارد  دارد ناقص  دارد كامل

      *  محوري ةلئمس
      *  ايجاز
      *  وضوح
      *  جامعيت
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عنوان مناسب براي آن است. نخستين مرحله در تدوين يك كتاب يا اثر پژوهشي انتخاب 
ت پژوهش خود را دراختيـار خواننـدگان   ياي است كه نويسنده با آن هو نخستين وسيلهْ عنوان

ند از: وضـوح،  ا هاي عنوان عبارت يژگين ويتر وهشي مهمژدهد. در كتاب يا مقاالت پ قرار مي
 ).162: 1391 ختن توجـه خواننـده (فتـوحي   يو بـرانگ  ،نبـودن  اي كوتاهي و فشردگي، كليشـه 

كه كتـاب حاضـر مسـائل تئـوري و      اين به توجه با ،توان گفت درمورد عنوان كتاب حاضر مي
گوياي  خوبي بهعنوان كتاب  ،دارد برها را در زبان كاربردي آموزش زبان عربي براي غيرعرب

كه به مسائل نظري و كاربردي  انتخاب شده استاي  گونه بهيعني عنوان  ؛اين مضمون است
  دارد.اشاره ها  زبان آموزش عربي براي غيرعرب

  
  كتاب ةهاي استاندارد مقدم شاخص 3.5

هاي  شاخصكه ضروري است  ،هاي كتاب آموزشي ترين بخش عنوان يكي از مهم به ،مقدمه
ها كه موردتأييد گـروه عربـي    برخي از اين شاخصه 4استانداردي را داشته باشد. در جدول 

ها  سپس ميزان برخورداري كتاب از اين شاخصو در شوراي بررسي متون بوده است ارائه 
  . شود بررسي مي

 كتاب آموزشي ةمقدمهاي استداندارد  شاخص .4 جدول

  هاي استاندارد مقدمه شاخص
  مندي هرهميزان ب

  ندارد  دارد ناقص  دارد كامل
    *    تبيين موضوع كتاب

  *      هدف از نگارش كتاب 
  *      ضرورت نگارش كتاب

  *      موضوع كتاب ةپيشين
  *      روش انجام موضوع كتاب

      *  تبيين فصول كتاب

كتاب حاضـر شـاخص مقدمـه را     ،هاي كلي نيز گذشت طوركه در بخش شاخص همان
 طوركه در جدول . همانشدمقدمه در شش شاخص ارزيابي  ،در اين بخش ،ناقص دارد. اما
هدف از نگـارش كتـاب، ضـرورت نگـارش كتـاب،      «كتاب حاضر  ةمقدم ،فوق هويداست
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را » تبيـين موضـوع  «نـدارد و   را كـامالً » روش انجام موضوع كتابو موضوع كتاب،  ةنيپيش
  دارد.  را كامالً» تبيين فصول كتاب«و  صناق

طراحي «چون  اي از مباحث موجود در كتاب هم كتاب حاضر اگرچه خالصه ةمقدمدر 
آموزان، اهداف  زبانزبانان، سطوح مختلف  درسي آموزش زبان عربي براي غيرعرب ةبرنام

اسـت،  ده شو فصول كتاب ارائه » هاي تدريس و تربيت استادان متخصص آموزش، روش
مشـابه در ايـن حـوزه    ليفات أتاي از  ليف كتاب و پيشينهأچون ضرورت ت هايي هم شاخص
اگرچه نويسندگان تاحدي هدف از تـأليف چنـين كتـابي را بيـان      است.ده شنارائه در آن 
هـا و   اند. اگر نويسندگان محترم پژوهش نكردهخوبي بيان  بهضرورت تأليف آن را  ،اند كرده
طـور خالصـه تبيـين     بهموزش زبان عربي نگاشته شده آ ةحوزكه تاكنون در  را هايي كتاب
هـايي   ازخـالل بررسـي چنـين پـژوهش    ضرورت نگاشتن چنين كتابي  ،شك بيكردند،  مي

ـ   امروزه در مطالعات و بررسـي  روش پژوهش ،چنين . همشد  تبيين مي ي و كيفـي  هـاي كم
ن يـ آوري ا جمـع زيرا در روش پژوهش مواد پـژوهش و چگـونگي    ؛بسيار ضروري است

. ايـن درحـالي اسـت    شود ن ميييها براي مخاطب كتاب تب ل دادهيمواد و سپس روش تحل
علمـي، و   ةشـين يپـژوهش، پ  ةلئيك اثر پژوهشي يا تأليفي جايي براي معرفي مس ةكه مقدم

ـ   ةدرواز ْمقدمـه  .)173 - 170: 1391معرفي روش آن است (فتوحي  اصـلي   ةورود بـه بدن
است و اصل ترغيب مخاطب در آن نقش اساسي دارد. دستور كلي در نوشتن مقدمه ايـن  

 ةجملـ «اي كـه بـه آن    آن اسـت در جملـه  چه نويسنده درپي اثبات يا توضـيح   است كه آن
تـاريخ   ةتناسـب موضـوع بايـد شـامل مطـالبي باشـد دربـار        گويند بياورد و به مي» كليدي

ـ    ،موضوع، اهميت موضوع اصـلي مقالـه آمـده اسـت      ةو تعريف اصـطالحاتي كـه در بدن
 .)46: 1373پور  چادگاني(

  
  اصلي) ةبدنمحتواي كتاب ( ةارائهاي استاندارد  شاخص 4.5

درخـور  د بايـ  هاي هر كتـاب اسـت كـه     ترين بخش محتواي هر كتاب يكي از اصلي
هاي  آيد برخي از شاخص مي 5چه در جدول  عنوان و رسالت كتاب نگاشته شود. آن

كـه موردتأييـد    ،هـا  برخي از اين شاخص .استمحتواي كتاب  ةارائمهم و استاندارد 
علـوم انسـاني پژوهشـگاه علـوم     شوراي بررسي متون و كتـب   گانة سيزدههاي  گروه
نهادي آن شورا استخراج و برخي ديگـر از منـابع معتبـر آموزشـي      از فرم پيش ،است
  :شده استارائه 
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  محتواي كتاب ةارائرد اهاي استاند شاخص .5 جدول

  مندي هرهميزان ب  كتاب) ةبدنمحتوا ( ةارائهاي استاندارد  شاخص
  ندارد  دارد ناقص  دارد كامل

    *    كتاباصول نظري 
    *    بردي كتابراصول تطبيقي يا كا

    *    و انسجام عناوين اصلي و فرعي كتاب ،گويايي، نظم
    *    و انسجام منطقي فصول كتاب ،گويايي، نظم

    *    محور دقيق رويكرد نقادانه و تحليل
      *  هاي مناسب نمونه ةارائ

    *    دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي
    *    عنوان كتاب انطباق محتواي اثر با

      *  بندي به روش پژوهش پاي
    *    شده مطرح آراي ةارائدقت در 

    *    دهي ارجاعدقت در 

 التطبيـق  و النظريـة  بهـا؛  النـاطقين  لغير العربية اللغة تعليمدهد كتاب  جدول فوق نشان مي
و انسجام  ،نظم ،بردي كتاب، گوياييراصول نظري كتاب، اصول تطبيقي يا كا«هاي  شاخص

و انسجام منطقي فصول كتاب، رويكرد نقادانه و  ،نظم ،عناوين اصلي و فرعي كتاب، گويايي
محور دقيق، دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي، انطبـاق محتـواي اثـر بـا عنـوان       تحليل

و » نـاقص دارد «حـد   را در» دهـي  و دقت در ارجـاع  ،شده مطرح آراي ةارائكتاب، دقت در 
  دارد.  را كامالً» بندي به روش پژوهش و پاي ي مناسبها نمونه ةارائ«هاي  شاخص

  
  اصول نظري كتاب .6

برخـي از اصـول نظـري     بيـان بـه   ملـزم اين كتاب تنها  ،پيداست 5 طوركه در جدول همان
ت كتاب در شايد بتوان گفت يكي از نقاط قو .هاست زبان آموزش زبان عربي براي غيرعرب

و  بنيـادين چون نظريات  از مباحثي هم در فصل اول و دوم آنبخش نظري آن اين است كه 
يكي از نقاط ضعف كتـاب ايـن    ،اما .استده مآميان  بههاي آموزش زبان عربي سخن  روش

از زبـان، زبـان مـادري، زبـان دوم، و      ياست كه نويسندگان محترم تعريف شـفاف و دقيقـ  
شايسته است فصـل اول كتـاب بـا     ،اين. بنابراند دست نداده بهبردهاي يادگيري زبان دوم  راه

بردهـاي   تري درمورد زبـان، زبـان مـادري، زبـان اول، زبـان دوم، راه      كليت و جامعيت بيش
  ادين يادگيري زبان دوم نگاشته شود. يو اصول بن ،يادگيري
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انـد ايـن    مهمي كه نويسندگان در بخش نظري كتاب به آن توجه نكـرده  ةنكت ،چنين هم
يا  ؛گر مفاهيم كتاب باشد نيست شناي كه رو فصل از كتاب شامل مقدمهاست كه ابتداي هر 

هـاي اول، دوم، چهـارم،    سـودند. فصـل   كمكوتاه و  ها عمدتاً مقدمه ،اي دارند اگر هم مقدمه
فصل سوم و هشتم كتاب مقدمه دارند.  فقطو نهم كتاب مقدمه ندارند و  ،پنجم، ششم، هفتم

اسـت،  » خاصـة  ألغـراض  العربية اللغة تعليم مناهج«مورد كه در ،در فصل چهارم كتاب الً،مث
ميان آمده است  بههاي آموزشي زبان عربي براي اهداف ويژه سخن  طور مستقيم، از برنامه به
  ). 116 - 115: 2006 هريدي احمديمدكور و (

آموزشي بـراي آمـوزش زبـان    » درسي ةبرنام«يا » منهج«كه شامل  ،فصل سوم كتابدر 
هـاي زبـان    نويسندگان اگرچه مطالب خوبي درمورد ويژگـي  ،هاست زبان غيرعربعربي به 

و طراحي  ،ها زبان عربي، دشواري يا آساني آن، مشكالت آموزش زبان عربي براي غيرعرب
نـام    بـه كمبـود عنـواني    ،اند ها آورده زبان درسي براي آموزش زبان عربي به غيرعرب ةبرنام

شـود   احساس مي» درسي ةبرناماهميت « و »درسي ةبرنامف تعري«يا همان » تعريف المنهج«
 قبل 83 ةصفح). شايد بتوان بهترين مكان براي آوردن چنين عناويني را در 82 - 70: همان(
هايي  ت كتاب ذكر نظريهدانست. اما يكي از نقاط قو» تصميم المنهج و صنع القرار«از عنوان  

 ةتـا صـفح   86 ةكه نويسندگان محترم از صفحدرسي آموزش زبان دوم است  ةبرنام دربارة
  اند.  به آن پرداخته 92

  
  اصول تطبيقي يا كاربردي كتاب .7

بـراي اسـتنباط    ،نويسـندگان  ،شود از فصل چهارم به بعد شروع مي كه عمدتاً ،در اين بخش
هـاي   نمونـه  ،زبانان وجود دارد نتايج مهمي كه در راستاي آموزش زبان عربي براي غيرعرب

... معرفـي   و ،هاي تـدريس، منـابع آموزشـي    هاي درسي، روش قي يا كاربردي از برنامهتطبي
هايي از آموزش زبـان   ديگر نمونه  عبارت بهها يا  اند. در فصل چهارم، نويسندگان تجربه كرده

كننـد   را ذكـر مـي  مريكـايي  اهـاي عربـي و كشـورهاي     عربي براي اهداف ويژه در دولـت 
  ).131 - 121  :همان(

هـاي تربيـت معلمـان در راسـتاي آمـوزش زبـان عربـي بـراي          برنامـه  ،فصل پـنجم در 
ملك سـعود، دانشـگاه    المللي آموزش زبان خرطوم، دانشگاه بين ةمؤسسزبانان در  غيرعرب
هاي تربيتي دانشگاه  پژوهش ةمؤسسقاهره، مريكايي ابن سعود، دانشگاه  امام محمد اسالمي
طوري اسـت   بهها  اين نمونه ةارائكنند. روش  فصيل بيان ميت بهدانشگاه متشيجان را و قاهره، 
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هـايي كـه    نقـدها و بررسـي   ،سپس شود. هر دانشگاه يا مؤسسه بيان مي ةبرنام كه ابتدا دقيقاً
اند تبيين و درنهايت نظر نويسندگان كتاب مطـرح   گران بر آنان ارائه كرده محققان و پژوهش

  ).189 - 138 :همان( شود  مي
، بخش تطبيقي يا كاربردي كتاب مناسب و درحـد  نگارندة اين سطورنظر  به ،درمجموع

هـاي   نمونـه تواند با مراجعـه بـه    كتاب مي ةخوانندطرف  زيرا ازيك شود؛ خوب ارزيابي مي
زبانان  هاي آموزش زبان عربي براي غيرعرب هآموزش و شيو بارةمذكور اطالعات زيادي در

از نقد   اين اطالعات پستواند از  مي ،ديگر ازسوي ،ودست آورد  بههاي مختلف  در دانشگاه
  . دكنخود استفاده  ةموردمطالع ةحوزو بازبيني در 

  
  و انسجام منطقي عناوين اصلي و فرعي كتاب ،گويايي، نظم .8

چـه   كتاب مذكور ايـن شـاخص را نـاقص دارد. آن    ،مالحظه شد 5طوركه در جدول  همان
  اثبات اين مدعاست.  دربارةآيد نكاتي چند  درادامه مي
را » الحديث إلي القديم من اللغوية النظريات«نام   بهكتاب عنواني  19 ةصفحدر  گاننويسند
ذيل همين عنوان آنان  .اند آورده ،مضمون عنوان باشد ةكنند كه بيان ،اي گونه مقدمه بدون هيچ

كـه ايـن سـرآغاز     اند كردهغاز آ...»  لغويةلكن تدريس النحو قد خضع لنظريات « ةجملرا با 
در  انلفـ ؤمسـخن   ةاي است كه گـويي ادامـ   گونه بهمتناسب با عنوان فرعي مذكور نيست و 

  ). 19: هماناز عنوان) است (   جمالت قبلي (قبل
 للتعبير نظام و للتفكير منهج اللغة«كتاب عنوان  18 ةنويسندگان محترم در صفح ،چنين هم

 تعليم ضرورة«يعني  ،منطقي هيچ ارتباطي با عنوان قبل آن لحاظ كه به اند را آورده» االتصال و
  ندارد. ،»الحديث إلي القديم من اللغوية نظريات«يعني  ،آن از و بعد ،»البرمجة مبادئ الناشئة
بـا عنـوان   » نقش نحـو در تـدريس  «نويسندگان درمورد  ،كتاب 46ة صفحدر  ،چنين هم

 از  اين درحالي است كه عنـوان قبـل   .اند مطالب كوتاهي ذكر كرده» التدريس يدور النحو ف«
  هيچ ارتباطي با عنوان مذكور ندارد.  ،»المعرفية النظرية النظرية، هذه منطلقات« ،آن

را » فيهـا  النحـو  موقع و التدريس طريقة«نويسندگان عنوان  ،48 ةصفحيعني در  ،درادامه
» معرفية و سلكوية، بنيوية،«نهادي براساس نظريات  تدريس پيشاند و در ذيل آن روش  آورده

نهـادي   لحاظ محتوايي هيچ ايـرادي در ايـن روش تـدريس پـيش     اند. اگرچه به را ارائه كرده
طـور دقيـق    عنـوان مـذكور بـه    ،كه بايد بين عناوين باشد ،لحاظ نظم منطقي وجود ندارد، به

ذكور در اين فصل است. براي حـل ايـن   يك از مطالب م مشخص نيست كه مرتبط با كدام
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 أسـاس  علي بالنحو الممتزجة التدريس طريقة«شود نويسندگان از عنوان  نهاد مي پيش ،مشكل
 موقـع  و التـدريس  طريقـة «زيرا در ذيل عنوان  ؛دكنناستفاده » الحديثة النظريات من االستفادة

بنيويـه،  «يعنـي   ،نظريـات جديـد  بر  مبتنيهاي تدريس  نويسندگان درمورد روش» فيها النحو
  گويند.  سخن مي ،»سلوكيه و معرفيه

آموزش زبـان عربـي    ةزمينكتاب، نويسندگان سه مشكل واقعي در  76 ةصفحدر وسط 
ف مشـخص، كمبـود مـواد    درسي با اهـدا  ةبرنامرتيب كمبود ت زبانان را كه به براي غيرعرب

تيتر فرعي بـا   ،بالفاصله ،سپس .برند نام مياست كمبود معلم متخصص و آموزشي مناسب، 
زبـان عربـي    دربـارة آورند و در ذيل آن مطالبي  مي» زبان كاربردي«يا » المستخدمة اللغة«نام 

توان گفت كه هيچ ربطـي   مي ،كنند. با اندكي تأمل در اين دو بخش فصيح و عاميانه بيان مي
زبان و مطالب  براي غيرعرببر مشكالت آموزش زبان عربي  بين مطالب اوليه مبنيتوان  نمي
از ذكر  پيدا كرد. شايسته اين بود كه نويسندگان بعد ،»زبان كاربردي«يعني عنوان  ،آن از بعد

ها سخن  حل آن ةدرباررو   پيشِكارهاي  آن سه مشكل به بررسي يكايك آن مشكالت يا راه
جداگانه درمورد زبان زبان كاربردي است در فصلي  دربارةكه را آوردند و مطالبي  ميان مي به

  آوردند.  و چيستي آن مي
مشكالت آمـوزش عربـي بـراي اهـداف     «نويسندگان درمورد  120تا  118در صفحات 

اما  ؛است» خاصة ألغراض العربية تعليم مشكالت« عنوان اصلي ظاهراً .گويند سخن مي» ويژه
لينـا تحديـد   ع«طور مشخص واضح نيست كه كدام است. شايد اگر عنوان  عناوين فرعي به

تغيير كند، » عدم تحديد المستوي التعليمي المطلوب«عنوان   به» المستوي التعليمي المطلوب
شوند و حـاكي   شروع مي» عدم« ةواژبا  هاي بعدي دقيقاً نوانزيرا ع ؛شوداين نقص برطرف 

 مشـكلة «عنوان  132 ةصفحدر  ،از مشكالت آموزش عربي براي اهداف ويژه هستند. سپس
آمده است كه شايد با اندكي دقت بتوان تشخيص داد كه اين عنوان نيـز  » اللغوية االزدواجية

 نگارنـدة مقالـة حاضـر،   نظـر   گردد. به به همان مشكالت زبان عربي براي اهداف ويژه برمي
براي رفع عدم هماهنگي و نظم منطقي بين عناوين موجود در فصـول كتـاب    كار راه بهترين
. ايـن  شود گذاري تعبير مي»Heading«مان چيزي است كه امروزه از آن به گذاري يا ه شماره

و مخاطـب دچـار   د شـو جـدا   كند كه عناوين فرعي از عناوين اصلي كامالً فرايند كمك مي
  فهمي نشود.  كج

هـاي درسـي    هـا و برنامـه   لحاظ محتـوا در رابطـه بـا روش    كه به ،در فصل پنجم كتاب
زبانـان اسـت،    معلمان آموزش زبان عربـي بـراي غيرعـرب   سازي  درجهت پرورش و آماده

هاي تربيت و پرورش معلمـان زبـان عربـي بـراي آمـوزش       هايي از برنامه نويسندگان نمونه



 37   ... ؛بها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين نگاهي نقادانه به كتاب

ترتيـب   بـه عنـاوين اول و سـوم    ؛انـد  اند كه در چند عنوان ذكـر كـرده   ن آوردهنازبا غيرعرب
 للغـة  الـدولي  الخرطـوم  بمعهـد  بها الناطقين لغير العربية اللغة معلمي اعداد مناهج«اند از:  عبارت
 الملـك  بجامعـة  العربيـة  اللغة بمعهد بها الناطقين لغير العربية اللغة معلمي اعداد مناهج«، »العربية
 االمـام  بجامعـة  العربيـة  اللغة بمعهد بها الناطقين لغير العربية اللغة معلمي اعداد مناهج«و  ،»سعود
ها و  هر سه عنوان گوياي روش ،آيد ميطوركه از عناوين بر همان .»االسالمية سعود بن محمد
امـا عنـوان    ؛زبـان اسـت   آموزان غيرعرب هاي پرورش معلمان درجهت آموزش دانش برنامه

» بالقـاهرة  األمريكيـة  الجامعـة  فـي  بهـا  الناطقين لغير العربية اللغة تدريس مناهج«چهارم با نام 
هاي تدريس زبـان عربـي    برنامه بارةقرار است در كند ميگمان اي است كه مخاطب  گونه به

هاي اول تـا   سپس عنوان پنجم به بعد دوباره مثل عنوان ؛ميان آيد بهآموزران سخن  براي زبان
  ).189 - 140: همانسوم است (

  
  و انسجام منطقي فصول كتاب ،گويايي، نظم .9

براي اثبات ايـن حـد از    .نشان داده شد كه اين شاخص نيز درحد ناقص است 5 در جدول
  :شود مي شواهدي از كتاب ارائه ،مندي بهره

درمورد نظريات آموزش زبان عربي از قـديم  ــ  طوركه گذشت همان ــ فصل اول كتاب
معناي دربارة تاكنون است. اما نويسندگان كتاب براي ورود به مضمون اين فصل نكاتي چند 

هاي زبان عربي در كشـورهاي عربـي،    حراندر عصر حاضر، ب» زبان« ةواژلغوي و اصالحي 
آموزان، و زبان روشي براي  ريزي به دانش ها، ضرورت آموزش اصول برنامه علت آن بحران

طوركـه از عنـاوين    ). همـان 18 - 13: همـان انـد (  تفكر و سيستمي براي بيان و ارتباط آورده
اي  مقوله» عصر حاضر معناي لغوي و اصطالحي زبان در« ةرواضح است كه مقولآيد، پُِ ميبر

هاي زبان عربي در كشورهاي عربي و اسباب آن  بحران«هاي  مجزا و متفاوت از مقوله كامالً
آموزان، و زبان روشي براي تفكـر و   ريزي به دانش ها، ضرورت آموزش اصول برنامه بحران

كتابي كه قرار است مضمون آموزش يك زبان  ،است؛ بنابراين» سيستمي براي بيان و ارتباط
زبـان و  «براي غير اهل آن زبان را القا كند شايسته است در يك بخش يـا فصـل بـا عنـوان     

لحـاظ لغـوي و اصـطالحي،     بـه طور مجزا مسـائلي درمـورد چيسـتي زبـان      به» چيستي آن
جاكه عنـوان   كه ازآن ديگر اين ةنكتو ساير مسائل مربوط به زبان ارائه كند.  ،كاربردهاي زبان

 دربـارة شايسته است كه مطـالبي   ،هاست زبان كتاب درمورد آموزش زبان عربي به غيرعرب
تـرين   كه يكـي از مهـم   ــ بردهاي يادگيري راهو زبان اول، زبان مادري، زبان دوم، يادگيري، 
  . شودذكر  ــ  هاست زبان ةاصول و مباني نظري در راستاي آموزش هم
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  محور دقيق دانه و تحليلرويكرد نقا .10
 ،بنـابراين  .نـاقص دارد  ةكتاب مذكور در اين بخش درج ،گذشت 5 وركه در جدولط همان

هـاي نقادانـه و    رواضح است كه نويسندگان در بخشي از فصول و صفحات كتاب استداللپ
است  شده در اين كتاب اين مطرحآراي ترين  يكي از مهمالً، اند. مث تحليلي دقيقي ارائه نكرده

 .»شـود  علم نحو عربي يكي از علوم بسـيار مهـم در يـادگيري زبـان عربـي تلقـي مـي       «كه 
را » الحـديث  إلـي  القـديم  مـن  اللغويـة  نظريـات «كه چرا عنوان  اين بارةنويسندگان محترم در

جاكه فهم نقش نحو در تدريس زبان عربي بدون فهم  ازآن: «كنند استدالل مي چنين اند هآورد 
هاي بعدي نظريـات   لذا در بخش ،پذير نيست كنند امكان ظام زباني را تفسير مينظرياتي كه ن

  ). 18: همان» (آوريم را مي المعرفية و السلوكية، البنيوية، ةچون نظري زباني مهمي هم
قاطعيت و بدون نظركـرد بـه    كه با اين اما ازجهت ؛اين نظر نويسندگان هيچ ايرادي ندارد

آمـوزش زبـان    ةحـوز زيـرا در   ؛اند ايراد بر آن وارد است گفته در اين حوزه سخن آراساير 
ها به نقش نحو يا گرامر در  خارجي يا زبان دوم نظريات مختلفي وجود دارد كه برخي از آن

صـورت   آموز واژگان را از همان ابتـدا بـه   يادگيري زبان هيچ اعتقادي ندارند و معتقدند زبان
گيـرد (رويكـرد ارتبـاطي     زبـان و محـيط آن زبـان فرامـي     ارتباطي يعني ارتباط با اهل كامالً

  يادگيري زبان). 
هاي متفاوت آمـوزش   اي كوتاه به روش با اشاره ،نويسندگان در ابتداي فصل دوم كتاب

هـا را   زبـان  هاي آموزش زبان عربي بـراي غيرعـرب   روش ،زبانان زبان عربي براي غيرعرب
هاي آموزش زبان عربي  روش اند: تقسيم كرده عنوانگونه دليل منطقي در سه  هيچ ةبدون ارائ

هاي آموزش زبان عربي براي مبتديان در كشورهاي  براي مبتديان در كشورهاي عربي، روش
 زبـان)  هاي آموزش زبان عربي براي مبتديان در كشورهاي اسالمي (غيرعرب و روش ،غربي

هاي مذكور درمـورد   ز عنوان). اين درحالي است كه نويسندگان در ذيل هركدام ا53: همان(
معلمـان   فقـدان هاي آموزشـي، و   نقص كتاب ،ضعف در روش تدريس آموزش زبان عربي

بـه ايـن مـوارد     باتوجـه  ،بنـابراين  .انـد  ميان آورده بهآموزش زبان سخن  ةحوزمتخصص در 
بي بـه  واقعيت كنوني آموزش زبان عر ،تر تر و نقادانه مالنهأبا نگاهي مت ،تر اين بود كه شايسته

هـاي تـدريس    و روش ،كتاب آموزشـي، معلمـان متخصـص    ةحوزدر سه  ،ها زبان غيرعرب
نهادي اين است  بندي پيش . مزيت دستهشد ميها تشريح  زبان آموزش زبان عربي به غيرعرب
هـاي   هاي كتاب مناسب آموزش زبان عربي و نـواقص كتـاب   كه ابتدا در ذيل كتاب ويژگي

 ،هاي تـدريس  در بخش روش ،شود. سپس خوبي شرح داده مي بهكنوني آموزش زبان عربي 
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شـود. و درآخـر    مـي  هاي دقيق و مناسب توضـيح داده  هاي نادرست تشريح و روش روش
هاي معلم كارآمـد بـراي آمـوزش زبـان      موزش زبان عربي تبيين و ويژگيآنواقص معلمان 

  شود.  ها روشن مي زبان عربي به غيرعرب
  
  شده مطرح آراي ةدقت در ارائ 1.10

اين شاخصه نيز درحد نـاقص اسـت. در فصـل دوم كتـاب،      كه مشخص شد 5در جدول 
 آرايـي  ،»آموزش زبان عربي براي مبتديان در كشورهاي اسالمي«نويسندگان در ذيل عنوان 

اند كه دقيق و مطابق با  هارائه كردهاي آموزش زبان عربي در كشورهاي اسالمي  روش دربارة
عنـوان يـك    بـه ). نويسندگان كتاب مذكور از كشـور ايـران   65 - 60 همان:واقعيت نيست (
اند و  نامي نبرده چهي ،دهد مي آموزش دانشگاه تا مدرسهرا از كه زبان عربي  ،كشور اسالمي
و چنـد كشـور    ،، كـامرون فريقـايي ازبان عربي در كشورهاي موزش آ دربارةفقط اطالعاتي 

در  گاننويسـند  الً،نيسـت. مـث    ارجاع همراهاند كه آن هم چندان دقيق و  اسالمي ديگر داده
  : اند همين بخش آورده

ين هاي نامناسب آسان است و ا با روش ها عمدتاً زبان آموزش زبان عربي براي غيرعرب
سطح پايين مدرسـاني اسـت كـه اطالعـات انـدكي       و ثانياًكمبود امكانات  خاطر اوالً به

ساالن يـا جوانـاني هسـتند كـه      از كهن نسبت به زبان و فرهنگ اسالمي دارند و عمدتاً
  ). 64: هماناند ( هاي محلي كسب كرده اطالعات خويش را از مدرسه

اين مطلب اگرچه ممكن است در برخـي از كشـورهاي اسـالمي درسـت و مطـابق بـا       
كـه اگـر هـم چنـان باشـد كـه        اول ايـن  :ز دو جهت بر آن نقـد وارد اسـت  ا ،واقعيت باشد

 ،به اين شكل نبوده و مدرسان زبان عربي اند، حداقل در كشور ايران عمدتاً نويسندگان گفته
كـه   دوم ايـن  ؛اند داراي مدارك حداقل ليسانس ،چه در سطح مدارس چه در سطح دانشگاه

  اند.  كرده بياندهي  ارجاع بدون سند ورا  خويش نويسندگان اطالعات
درسي زبان عربي براي كودكان  ةاساس ساخت برنام«كه به مفهوم  ،كتاب 93 ةصفحدر 

بـاره، يعنـي     ايـن  نويسندگان فقط به سه اصـل مهـم در   ،استشده پرداخته » زبان عربغير
ه و بدون ذكر خالص اند كه كامالً اشاره كرده ،»و طبيعة المجتمع ،طبيعة المعرفة، طبيعة االنسان«

 آموزش در ةهاي حوز چه ساير كتاب متعلقات و مشتمالت هريك از اصول مذكور است. آن
در كتـاب   ،كنـت چسـتن   ،الًتر اسـت. مـث   تر و با توضيحات دقيق اند مشتمل باره آورده  اين

اهـداف  «چـون   درسـي اصـولي هـم    ةطراحي برنام ،موزش زبان دومآ هاي گسترش مهارت
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چون شناخت، طبيعـت   را نيز در كنار اصولي هم» و ارزيابي (تكاليف) ،يابي آموزشي، ارزش
  ).561 - 548: 1378آموز لحاظ كرده است (چستن  زبان ةو جامع ،آموز زبان

بان عربي اند كه زبان اسپانيايي از ز ادعا كرده 117 ةنويسندگان محترم در صفح ،چنين هم
راي اين ادعاي خويش بـه هـيچ مرجعـي    ولي ب ؛ثير پذيرفته استأو زبان فارسي از عربي ت

ترديد  زيرا بي ؛اند. شايد نظردادن قاطع در چنين مواردي صواب و درست نباشد ارجاع نداده
هـاي زيـادي انجـام شـده اسـت كـه        ها مطالعات و پژوهش ثر زبانأثير و تأضع تامو بارةدر

كردنـد تـا    اشاره مـي نوشت يا پاورقي به اين مطالعات  پي شايسته بود نويسندگان محترم در
  كنند.  هها مراجع خوانندگان براي اطمينان از نظر نويسندگان به آن

مـدكور و  ( انـد  در دو جا استفاده كرده» باحثين« ةدر فصل پنجم كتاب نويسندگان از واژ
إن التساؤالت المطروحة اآلن من البـاحثين و المنهجـين   « :)142، 139: 2006 هريدي احمدي

اما معلوم نيست ايـن   ؛...» حثين عدة مالحظات علي منهج الدبلوم و الماجستيرللبا« و ...» ،هي
از منابعي كه به آن ارجاع  ،البته .كنند چه كساني هستند كه نويسندگان از آن ياد مي» باحثيني«

وجـه   هـيچ  طور دقيق به اما به؛ داده است شايد بتوان حدس زد كه باحثين چه كساني هستند
به نام يك » الباحثين« ةشايسته است كه در داخل پرانتز جلوي واژ ،رو ازاينتوان فهميد.  نمي

ها اشاره كنند تا مخاطب بداند كه چه كسي يا چه كساني مدنظر نويسندگان  يا چند نفر از آن
  بوده است. 

  
  هاي مناسب نمونه ةارائ 2.10

دارد. بـراي   كـامالً هـا را   ، كتاب حاضر نمونهديديم 5در جدول طوركه  همان ،در اين بخش
  :شود هايي از صفحات كتاب ذكر مي مثال ،اثبات اين ادعا

اهداف آموزش زبان عربي براي اهداف «جاكه نويسندگان به  آن ،در فصل چهارم كتاب
ديگـر   عبـارت  يـا بـه  هـا   تجربـه  ،از بيـان مشـكالت آمـوزش عربـي     پردازند، بعد مي» ويژه
كننـد   هاي عربي بيـان مـي   اهداف ويژه را در دولتموزش زبان عربي براي آهايي از  نمونه

هايي از آموزش  ها يا تجربه به ذكر نمونه 131تا  130 ةدر صفح ،سپس .)129 - 121: همان(
ها را در ابتداي  . نويسندگان نتايج اين نمونهكنند مياشاره مريكايي ازبان عربي در كشورهاي 

ترين  ها مشخص شد مهم است. در اين نمونهحق نتايج خوبي  بهاند كه  فصل پنجم بيان كرده
برد كمبود معلم متخصـص   ها رنج مي زبانان از آن مشكالتي كه آموزش عربي براي غيرعرب

درسي، كمبود منابع آموزشي، نقـص روش تـدريس و    ةبرناممند، عدم تبيين اهداف  و توان
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). در ايـن  158: همـان (و ... اسـت   ،آموزان و نيازهاي آنان ها با نوع زبان خواني روش همنا
كـه   ،كه به كانون زبان ايران استگرفت اين توان  مياي كه به نويسندگان  بخش تنها خرده

هـيچ  ، هاي مهمـي درجهـت آمـوزش زبـان عربـي برداشـته اسـت        هاي اخير گام طي سال
  اند. اي نكرده اشاره
  
  دهي دقت در ارجاع 3.10

 ،منظـور  همـين  بـه  .ص اسـت درحد ناق ،بيان شد 5طوركه در جدول  همان ،اين شاخصه نيز
 ،كتاب 30و  29. در صفحات شود كه ارجاعات آن ناقص است ارائه ميرا برخي از مواردي 

نويسنده به هيچ منبعي ارجـاع نـداده    ،تا پايان اين عنوان» اللغة تدريس و البنيوية«ذيل عنوان 
... اسـت كـه در    و ،هاي تدريس قياسـي، اسـتنباطي   ش است. مطالب اين بخش درمورد رو

و ، الحوامـدة اثـر عاشـور   ، العربية اللغة تدريس طرقچـون   هاي آموزش زبان هم تمامي كتاب
  ).1385موجود است (حسيني  ،اثر محمدضياء حسيني، خارجي زبان تدريس روش

نويسـندگان   ،آمده اسـت » التدريس يدور النحو ف«كه درمورد  ،كتاب 47و  46 ةصفحدر 
بـدون ارجـاع بـاقي     ،اسـت  9كه تا عدد  ،اند و ساير اعداد آن را را ارجاع داده 3فقط تا عدد 

بيـان   گونـه  نويسندگان محتـرم سـخن خـود را ايـن     ،اند. در برخي از صفحات كتاب گذاشته
» برخـي «اند كه مشخص شـود   گونه ارجاعي نداده و هيچ...»  برخي اعتقاد دارند كه« اند: كرده
 :در فصل سوم بـه ايـن شـكل   الً، اند.  مث گفتهه كسي هستند و در كدام كتاب اين سخن را چ
و بدون ارجاع آمده است ...»  جداً صعبة لغة أنها بها الناطقين غير العربية اللغة متعلمي بعض يري«
از پـاراگراف دوم كـه تعـاريفي درمـورد      86 ةصـفح ). 70: 2006 هريدي احمديمدكور و (
 93 ةصـفح در است بدون ارجاع است.  87 ةصفحتا پايان مطلب كه در  است كامالً» نظريه«

» زبـان  درسي زبان عربي بـراي كودكـان غيرعـرب    ةبرناماساس ساخت «كه به مفهوم  ،كتاب
 طبيعـة  و ،االنسـان  طبيعـة  المعرفة، طبيعة«نويسندگان سه اصل مهم يعني  ،استشده پرداخته 
مـوارد  « ةدربـار كـه   96 ةانـد. از صـفح   چ منبعـي ذكـر كـرده   را بدون اشاره بـه هـي  » المجتمع
 99 ةصفحاست تا پايان » زبانان درسي آموزش زبان عربي براي غيرعرب ةبرنام ةدهند تشكيل

زان اپـرد  اند. اين درحالي است كـه نظريـه   گونه ارجاعي به منبع خاصي نداده هيچنويسندگان 
هـاي خـويش    مـوارد مـذكور را در كتـاب   تـر تمـامي    پـيش  ،بلوم و چون چستن هم ،بزرگي
 ،آمده اسـت » خاصه ألغراض العربية اللغة تعلم مقاصد«كه  ،117و  116ات صفحدر اند.  آورده

و  ،اهـداف اسـالمي، سياسـي   « ةمجموعـ نويسندگان اهداف يادگيري زبان عربـي را در سـه   
اند. گويي نويسندگان اولين نفراتي هسـتند كـه    اما هيچ ارجاعي نداده ؛اند بيان كرده» اقتصادي
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چـون   اند. اين درحالي است كه متخصصان بزرگ آموزش زبان هم اين اهداف را مطرح كرده
 آمـوزش  فنـون  و اصولچون  هايي هم و اندرسون نيز در كتاب ،چستن، دابان الرسن، فريمن

  اند.  ن كردهاهداف آموزش و يادگيري آموزش زبان براي اهداف خاص را بيا زبان
  
  ندي به روش پژوهشب پاي 4.10
كتـاب هـيچ    ةمطالعجاكه كتاب حاضر نه در مقدمه و نه در ابتداي كتاب به روش مورد ازآن
مشخص نيست كه مطالب كتاب مذكور مطابق با چه روشي ارائه شده  ،اي نكرده است اشاره
كاربردي آموزش زبـان عربـي   كتاب حاضر هم مسائل تئوري هم در جاكه  ازآن ،. البتهاست

  مند دانست. توان كتاب حاضر را روش مي ،استده شزبانان ارائه  براي غيرعرب
  
  منابع كتاب ةهاي استاندارد ارائ شاخص 5.10

هـاي   و پايگاه ،نامه كتاب، مجله، پايان« ةحوزدر اين بخش ابتدا از تعداد منابع كتاب در چند 
  شويم.  ع در كتاب آگاه ميمناب ةارائو سپس چگونگي » اطالعاتي

  منابع كتاب ةهاي استاندارد ارائ شاخص .6 جدول
  تعداد منابع  زبان منبع  نوع منابع

  63  عربي  كتاب
  35  التين

  25  عربي  مجله
  27  التين

  5  عربي  نامه پايان
  3  التين

  0  عربي  هاي اطالعاتي پايگاه
  0  التين

  93  عربي  مجموع
  65  التين

رواضـح اسـت منـابع عربـي مورداسـتفاده در      پ ،6به اطالعات موجود در جدول  باتوجه
منابع كتـابي   ،چنين منبع است. هم 65از منابع التين با تعداد  تر كتاب بيش 93 كتاب با تعداد

هاي  و پايگاه ،نامه انيساير انواع منابع يعني مجله، پا از تر التين بيش 35عربي و  63با تعداد 
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از منابع التين است بر نويسندگان هيچ عيبـي    كه منابع عربي كتاب بيش است. ايناطالعاتي 
بـراي آمـوزش زبـان عربـي بـه       به زبان عربي و ثانيـاً  رو اوالً  پيشزيرا كتاب  ؛وارد نيست
چـه در   ،اي (مقاالت) كه تعداد منابع مجله زبانان نگاشته شده است. اما درمورد اين غيرعرب

 ةحـوز توان اين دليـل را آورد كـه    منبع است مي 52 به تعداد مجموعاً ،يزبان التين چه عرب
هـا   از سـاير حـوزه    بـيش هايي است كه  زبانان يكي از حوزه آموزش زبان عربي به غيرعرب
هـاي   انـواع روش  ةنويسندگان كتاب بـراي مقايسـ   بنابراين،نيازمند تحقيق و واكاوي است. 

اي نيز استفاده كنند. اما در جدول  اند كه از منابع مقاله نهادي ازسوي محققان ناچار بوده پيش
هـا   منـابع و ميـزان برخـورداري كتـاب از آن شـاخص      ةارائهاي استاندارد براي  شاخص 7
  :شود وضوح تبين مي به

  منابع ةارائهاي استاندارد  شاخص .2 جدول

  مندي هرهميزان ب  هاي استاندارد ارائه منابع شاخص
  ندارد  دارد ناقص  دارد كامل

  *      متني درون ةارائ
    *    ارائه در پاورقي 

  *      ارائه در پايان فصول كتاب
      *  ارائه در پايان كتاب 

  *      زمان ارائه در پايان فصول و پايان كتاب هم
      *  زمان ارائه در پاورقي و پايان كتاب هم

  *      زمان متني و پايان كتاب هم درون ةارائ

، نـه در  »پايان فصول در«، نه »متني درون«منابع كتاب مذكور نه  واضح است 7از جدول 
بلكه در برخـي مـوارد منـابع     ؛آمده است» راه پايان كتاب هم متني  درون«و نه  ،»پايان كتاب«

منـابع   ةشـيو  ةارائجا آمده است. اگرچه در  صورت يك بهكتاب در پاورقي و در پايان كتاب 
تر كتب تـأليفي   بيشدر جاكه امروزه  گرفت، ازآنخرده توان بر نويسندگان كتاب  كتاب نمي

به نويسندگان ايـن   نگارنده يةتوص شود، ميمنابع يا در پاورقي يا در پايان فصول كتاب ارائه 
كـه در پايـان كتـاب بـا      بـراين  عـالوه  ،مجدد كتاب منابع كتـاب را  ةنسخاست كه در چاپ 

در پاورقي و پايان فصول كتاب نيز بياورند تـا مخاطبـان كتـاب     ،كنند مي رجدجزئيات تمام 
چنـين موجـب    راحتي منابع مورداستفاده در كتاب را هنگام نياز مالحظه كنند. اين امر هم به
  . دشوتر  بودن منابع كم تكراريميزان استفاده از يك منبع و نيز ميزان  شود كه خأل مي
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  يريگ جهينت .11
هاي استاندارد  شاخصه ،بر روش تحليل محتواي علمي بود متكيكه اين پژوهش  اين به باتوجه

ها با روش توصيفي و تحليلـي نتـايج زيـر     كلي و جزئي كتاب آموزشي تبيين و ازخالل آن
 النـاطقين  لغير العربية اللغة تعليمهاي استاندارد كلي كتاب  دست آمد. در بخشي كه شاخصه به
كه  ــ را شاخص 10نتايج حاكي از آن بود كه كتاب مذكور  شد،بررسي  والتطبيق النظرية بها؛
 شـاخص را كـامالً   6 فقطيك شاخص را ناقص دارد و  ؛ندارد كامالًــ  تفصيل تبيين شد به

را دارد و  35/0نـدارد،   ها را كـامالً  شاخصه 59/0مذكور توان گفت كتاب  مي ،رو دارد. ازاين
  را ناقص دارد.  06/0

كتاب مشخص شد عنوان كتاب مذكور مسـائل   عنوان يها در بخش مربوط به شاخص
دربر دارد. يعني عنـوان   ها را كامالً زبان تئوري و كاربردي آموزش زبان عربي براي غيرعرب

اي آمده است كه هم اشاره به مسائل نظري هم كاربردي آموزش عربـي بـراي    گونه بهكتاب 
  ها دارد.  زبان غيرعرب
ضـرورت   ،هـدف از نگـارش كتـاب   «كتاب تبيين شد كه  ةمقدمهاي  ش شاخصدر بخ

تبيـين  «ندارد و  را كامالً» روش انجام موضوع كتابو موضوع كتاب،  ةنيپيشنگارش كتاب، 
  دارد.  را كامالً» تبيين فصول كتاب«و  صرا ناق» موضوع

هاي مربـوط بـه محتـواي كتـاب مشـخص شـد كـه كتـاب مـذكور           در بخش شاخص
و انسجام  ،نظم ،بردي كتاب، گوياييراصول نظري كتاب، اصول تطبيقي يا كا«هاي  شاخصه

و انسجام منطقي فصول كتاب، رويكرد نقادانه و ، نظم ،عناوين اصلي و فرعي كتاب، گويايي
محور دقيق، دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي، انطبـاق محتـواي اثـر بـا عنـوان       تحليل

هـاي   و شاخصه دارد را ناقص» دهي و دقت در ارجاع ،شده مطرح آراي ةارائكتاب، دقت در 
  دارد.  را كامالً» بندي به روش پژوهش و پاي ي مناسبها نمونه ةارائ«

كـه منـابع عربـي     آشـكار شـد  هاي استاندارد مربوط به منابع كتاب  اما درمورد شاخص
منبـع اسـت.    65عداد از منابع التين با ت  منبع بيش 93مورداستفاده در كتاب مذكور با تعداد 

از ساير انـواع    التين بيش 35عربي و  63شايان ذكر است كه منابع كتابي با تعداد  ،چنين هم
از منـابع    منابع عربي كتـاب بـيش   هاي اطالعاتي است. پايگاهو  ،نامه انيپامنابع يعني مجله، 

پايـان  «، نـه در  »فصولپايان  در«، نه است »متني درون«اما منابع كتاب مذكور نه  ؛التين است
آمده است، بلكه در برخي موارد منابع كتاب در » راه پايان كتاب هم متني  درون«و نه  ،»كتاب

  جا آمده است. صورت يك بهپاورقي و در پايان كتاب 
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 اصفهان: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.
محمـود   ترجمـة  ،مـوزش زبـان دوم (تئـوري و عملـي)    آهـاي   گسترش مهارت )،1378( چستن، كنت

 رهنما. :تهران نورمحمدي،
 رهنما. :، تهرانروش تدريس زبان خارجي )،1385( حسيني، محمدضياء

فـرم   )،1393( كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انسـاني و مطالعـات فرهنگـي    شوراي بررسي متون و
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