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Abstract 

Curriculum planners are always looking to revise curriculum content. The "Arabic 
language teaching" curriculum in 2016 was revised by Farhangian University and 

replaced the "Arabic language and literature secretary" curriculum. Considering the 

effect that the curriculum has on improving the level of knowledge, skills and 

attitudes of students, it is necessary to be scrutinized. Therefore, the present study 

seeks to address the pathology of the curriculum in this field. The research 

information was obtained through documentary studies and by using quantitative 

and descriptive methods and using the researcher-made questionnaire in a statistical 

population consisting of professors of Farhangian University of Tehran, in a 

purposeful and comprehensive manner. The results show that the most important 

quantitative changes have been the reduction of the share of specialized units from 

93 units to 54 units and the increase of the share of educational courses. A 

significant reduction in the units of texts and history from 46 units to 8 units, and the 

reduction of language skills units from 36 units to 20 units are among the new 

weaknesses of the new program. Increasing the internship units from 4 units in two 

semesters to 8 units in four semesters and defining thematic-educational courses and 

teacher work experience are among the strengths of this program. 
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  73 -  49، 1401، خرداد 3، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  علمينامة علمي (مقالة  ماه

  »آموزش زبان عربي«درسي رشتة  برنامةشناسي   آسيب
  فرهنگيان موردي: دانشگاه ةمطالع

  *زاده يتقاهللا  هدايت

  چكيده
 ند. برنامـة درسـي  ا درسي هاي برنامه محتواي بازنگري   دنبال بههمواره  آموزشي ريزان برنامه

برنامـة   گـزين  جـاي  و بـازنگري  فرهنگيان توسط دانشگاه 1395سال  »آموزش زبان عربي«
سـطح   ارتقـاي  رد درسـي  برنامة تأثيري كه به . نظرشد» دبيري زبان و ادبيات عربي«درسي 

پـژوهش   رو، . ازايناست دارد، بررسي آن ضروري نگرش دانشجومعلمان و ،دانش، مهارت
اطالعـات  ايـن رشـته بپـردازد.     امـة درسـي  شناسي برن  آن است كه به آسيب   دنبال بهحاضر 
ي و توصيفي و با اسـتفاده از ابـزار   گيري از روش كم  با بهره مطالعات اسنادي وبا  ،پژوهش
ساخته در جامعة آماري متشكل از استادان دانشگاه فرهنگيان استان تهران،   محقق نامة پرسش

ـ  تغييرات ترين مهم دهد كه  نتايج نشان ميشمار حاصل شد.   و كل مند هدف صورت به ي،كم 
بوده است.  تربيتي دروس سهم افزايش و واحد 54به  93 از تخصصي واحدهاي سهم كاهش
هـاي    واحد، و كاهش واحد مهارت هشت به 46 تاريخ از واحدهاي متون و گير چشم كاهش

ـ   واحـد ازجملـه نقـاط    بيستبه  36زباني از  افـزايش  .اسـت  برنامـة جديـد   يضـعف كم 
دروس  تعريـف  و ترم چهار در واحد هشت به ترم دو در واحد چهار از كارورزي  واحدهاي
  شود.  مي ارزيابي برنامه اين قوت و كارنماي معلمي از نقاط تربيتي  ـ  موضوعي
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 لهئمس بيان و مقدمه .1

 از عوامـل الزم بـراي ايجـاد تحـوالت علمـي شـناخت دقيـق تـاريخ علـم اسـت           يكي
)Ganji 1988: 13(هــاي آموزشــي و   . پيشــرفت تكنولــوژي و تغييــر شــيوة زنــدگي برنامــه

هـاي آموزشـي و     رو، نظـام  هاي يادگيري را مسـتلزم تغييراتـي كـرده اسـت. ازهمـين       روش
نماد باالترين سطح از تفكر و علـم   عنوان بهآن در مراكز آموزش عالي هاي حاكم بر   فعاليت

يكـي از   ).Darabi and Moradi 2015: 223(و تحـول شـده اسـت     خوش تغيير جوامع دست
دانشـگاه  « ،آمـد  وجـود  بـه سـبب همـين تغييـرات     بـه كه در كشور ما  ،مراكز آموزش عالي

دانشگاه اين  شد.  شناخته مي» معلم تربيت«با عنوان  1390 است كه تا قبل از سال» فرهنگيان
سـند تحـول بنيـادين، سـند      براساسو  وپرورش آموزشبا مأموريت تربيت نيروي انساني 

در  شـد خود بر بنياد تربيت معلـم اسـتوار    نامة اساسو  ،انداز  برنامة درسي ملي، سند چشم
رشته در مقطع كارشناسي  زدهشان تأسيسگوناگون با هاي   ريزي  راه تالش كرد با برنامه ادامة

و كارآمدتر، وظيفة تربيت معلـم را   ،تر  پوياتر، علمي» هاي تخصصي دبيري رشته«و با عنوان 
  ).Statute of Farhangian University: 2012(دنبال كند 

 است. بوده دانشگاه اين مهم هاي  مأموريت از يكي درسي هاي  برنامه بازتنظيم و بازنگري
 به وپرورش آموزش نياز رفع براي را »عربي زبان آموزش« رشتة 1391 سال از دانشگاه اين

 برنامة همان بود، شده گرفته نظر در رشته اين براي كه يدرس ةبرنام كرد. آغاز »عربي دبير«
 دولتي سراسري هاي  دانشگاه در قبالً كه بود »عربي ادبيات و زبان دبيري« رشتة درسي

 عالي آموزش ريزي  برنامه شوراي 09/09/1376 مورخة 350 جلسة مصوب و درآمده اجرا به
 موجود هاي  رشته از »دبيري« عنوان 1394 سال از بود. فناوري و تحقيقات علوم، وزارت
 و شد ئهارا »مختلف هاي  رشته آموزش« عنوان با موجود رشتة شانزده و شد حذف

 مصوب هاي  رشته با تر بيش هماهنگي براي .شد ايجاد يدرس ةبرنام در اي  گسترده تغييرات
 نام و شد برداشته »عربي ادبيات و زبان دبيري« ةرشت عنوان از »ادبيات« قيد علوم، وزارت
 1395 سال از »عربي زبان آموزش« رشتة و يافت غييرت »عربي زبان آموزش« به رشته
 از عنوان تغيير چون تغييراتي نيز رشته اين .شد »عربي ادبيات و زبان دبيري« گزين جاي

 است، ديده خود به را آموزشي هاي  سرفصل و منابع تغييرات درادامه و »آموزش« به »دبيري«
 بستگي درسي برنامة ويژه به و آموزشي منابع به تدريس كيفيت و معلم تربيت كيفيت زيرا
 نام با جديد درسي سرفصل 22/03/1395 تاريخ در سرانجام .)160 :1383 (شعباني دارد

   .شد ابالغ مراكز و ها  پرديس به اجرا منظور به »عربي زبان آموزش رشتة«



 51   )زاده ياهللا تق هدايت( ... »عربيآموزش زبان «درسي رشتة  شناسي برنامة  آسيب

 

در مقايسـه بـا برنامـة قبلـي،      ،»آموزش زبـان عربـي  «رشتة  يدرس ةبرنامرسد   مي نظر به
ماننـد اهـداف، محتـوا، كمبـود مـواد و منـابع        »يدرس ةبرنام عوامل«به  كه دارد هايي  آسيب

آورده  وجـود  بهمشكالتي را براي مدرسان و استادان اين رشته  واست مربوط و...  ،آموزشي
بـه اهـداف نظـام     يـابي  دسـت و  ،هـاي آموزشـي    موفقيـت فعاليـت   ،و روند تسهيل، بهبـود 

 تحقيـق  ايـن  هـدف هـايي مواجـه سـاخته اسـت.       و دانشـگاه را بـا چـالش    وتربيـت  تعليم
(دبيري زبان برنامة قبلي  ه بادر مقايس ،»آموزش زبان عربي«رشتة  جديد برنامة شناسي  آسيب

و  اسـت ي آموزش زبـان عربـي   درس ةبرنامشناسايي موانع و مشكالت و  ،و ادبيات عربي)
  پاسخ به سؤاالت زير است:   دنبال به

  است؟ كدام »دبيري زبان و ادبيات عربي«رشتة  يدرس ةبرنام هاي  ويژگي. 1
  است؟  كدام حاضر حال در »آموزش زبان عربي«رشتة  يدرس ةبرنام هاي  ويژگي .2
ز منظـر اسـتادان و   ا »آموزش زبـان عربـي  «هاي برنامة درسي رشتة   آسيب ترين مهم .3

   مدرسان دانشگاه فرهنگيان كدام است؟
 تـاريخ  دانشـجومعلمان تـا چـه ميـزان از     »آموزش زبان عربي«رشتة  يدرس ةبرنامدر  .4
  شوند؟   مي مطلع زبان اين با مرتبط ادبي هاي  دوره و ،نويسندگان ،ادبا ،ادبيات
قدر بـا نقـد و نقـادي     هچدانشجومعلمان  »آموزش زبان عربي«رشتة  يدرس ةبرنامدر  .5

  شوند؟  آشنا مي
  

  پژوهش روش .2
 است، عربي رشتة يدرس ةبرنام تحوالت سير بررسي حاضر پژوهش هدف كه اين به باتوجه

 بـا  كـه  اسـت  پيمايشي روش با و ،كاربردي هدف نظر از كيفي، ماهيت نظر از پژوهش اين
 بـراي  گيرد.  مي صورت تحليلي ـ توصيفي روش با ها    داده وتحليل تجزيه و اسنادي مطالعات
 نسـخة  از ،»عربـي  زبـان  آمـوزش « رشـتة  برنامـة  در شده ارائه دروس كيفي و يكم بررسي
 براسـاس  )فرهنگيـان  دانشـگاه  خـاص ( پيوسته كارشناسي دورة درسي برنامة شدة بازنگري
 طرح درخصوص آموزشي ريزي  برنامه عالي شوراي 28/09/94 تاريخ به 869 جلسة ةمصوب
 رشـتة  كارشناسي دورة درسي برنامة نسخة و فرهنگيان دانشگاه درسي برنامة معماري كالن

 ريـزي   برنامه شوراي 09/09/1376 تاريخ به 350جلسة مصوب »عربي ادبيات و زبان دبيري«
  شد. استفاده فناوري و تحقيقات علوم، وزارت عالي آموزش
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  جامعة آماري 1.2
دانشگاه فرهنگيـان اسـت كـه در    استادان و مدرسان  همةجامعة آماري تحقيق حاضر شامل 

 در اسـتان تهــران بـه تــدريس دروس آمـوزش زبــان عربــي    1400- 1399سـال تحصــيلي  
بررسـي  مورد شـمار   و كـل  مند هدف شكل به واستاد عربي است  پانزده كه شامل اند مشغول

ند. استادان افرادي ا سان و يك منطبق آماري باهم ةنمونو  جامعة آماري ،قرار گرفتند. بنابراين
» زبان عربـي  آموزش«و رشتة » عربي ادبيات و زبان دبيري«رشتة  يدرس ةبرنامبا هستند كه 

 تـا  شـد خواسـته  هـا   آن از نامـه  پرسـش بـا   آشنا هستند و هردو سرفصل را تدريس كردند.
در دانشـگاه فرهنگيـان را بيـان    عربي  زبان رشتة آموزش درسي ةبرنامهاي   آسيب ترين مهم
 استان تهراندانشگاه فرهنگيان  پرديس و مراكزشده در  انتخابتعداد استادان  1جدول . كنند

  .دهد را نشان مي

  پژوهش جامعة آماري .1جدول 

  مجموع  مركز شهداي مكه  مركز باهنر  شهيد مفتح شهرري  پرديس و مراكز
  15  4  3  8  استادان

  1  2  2  زن  15  3  1  6  مرد  جنسيت

تعداد استادان تخصصي رشتة آموزش زبان عربي موردنظر در ايـن پـژوهش در اسـتان    
تـدريس   بـه  باتوجهشمار و   كل صورت بهنفر و  پانزده 1400- 1399 تهران در سال تحصيلي

  ند. شددر سرفصل قديم و جديد انتخاب 
  
  ابزار پژوهش 2.2

سـي  ساخته اسـت كـه تعـداد     محقق نامة پرسشابزار گردآوري اطالعات اين پژوهش 
شـد كـه بـا     نهـاد  پـيش درسي عربـي اسـتخراج و    ةبرنامدرمورد گويه براي اظهارنظر 
اي نهـايي شـد. در     گزينـه   پـنج گويـة  پـانزده  در قالب  نامه پرسشنظرخواهي استادان، 

مقياس خيلـي   دهندة نشان 1عدد  كه طوري ، بهاز طيف ليكرت استفاده شد نامه پرسش
شـرح   بـه  نامـه  پرسـش هـاي    گويهخيلي زياد است.  5زياد، و  4متوسط،  3كم،  2كم، 

  .است 2جدول 
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  نامه پرسش ةگان پانزدههاي   گويه .2 جدول

  نامه پرسش ةگان پانزدههاي   گويه  رديف
  زبان عربي رشتة آموزش برنامة درسيبودن   فرهنگياندانشگاه  نامة اساساهداف و  جهتدر  1
  معلمي هاي مهارت جهتدر الزم هاي مهارت به عربي زبان رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   2
  دروس تربيتيبه آموزش  دورة كارشناسيزبان عربي در  رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   3

با  دورة كارشناسي عربي زبان رشتة آموزش برنامة درسي در ريزان برنامه نگرش ةشيو با ميزان موافقت  4
  برنامة درسي

   آموزش به دورة كارشناسي عربي زبان رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   5
  اسالمي وتربيت تعليم دروس

  به آموزش  دورة كارشناسيزبان عربي در  رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   6
  (pck) دروس موضوعي تربيتي

  زبان عربي رشتة آموزش برنامة درسيدر  ارزيابي كميت واحدهاي درسي تخصصي  7
  زباني چهارگانة هاي مهارتزبان عربي به آموزش  رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   8

و نقد ادبي و  شناسي زباندروس به  دورة كارشناسيآموزش زبان عربي در  برنامة درسيميزان توجه   9
  ادبيات تطبيقي

  دروس متون و تاريخ ادبياتبه  دورة كارشناسيزبان عربي در  رشتة آموزش برنامة درسيميزان توجه   10
  آموزش زبان عربي برنامة درسيدر  واحد كارورزي و كارنماي معلميميزان موافقت با افزايش   11

  به اهداف آموزش  يابي دستزبان عربي در  رشتة آموزش برنامة درسيارزيابي تغييرات كيفي   12
  زبان عربي

  دانشجومعلمان ادامة تحصيلبه  دورة كارشناسيزبان عربي در  رشتة آموزش برنامة درسيميزان كمك   13
  آموزش زبان عربي برنامة درسي، در ارائة دروسزمان و ترتيب ميزان موافقت با   14
  دورة كارشناسيزبان عربي در  وزشرشتة آم برنامة درسيميزان موافقت با   15
  
  ها  روش تحليل داده 3.2

و بـراي بررسـي اعتبـار     Spssافـزار    نـرم براي تحقيـق اهـداف پـژوهش و تحليـل داده، از     
آن ميـزان   براسـاس نفر استفاده شـد كـه    پانزدههاي مقدماتي و به تعداد   از نمونه نامه پرسش

كنـد. بـراي     را تأييد مي نامه پرسشدست آمد كه اعتبار  به درصد 836 با آلفاي كرونباخ برابر
دانشـگاه فرهنگيـان   استاد آموزش زبـان عربـي    پانزدهاز نظريات  ،نامه پرسشبررسي روايي 

ها با مفاهيم مـوردنظر و    استان تهران استفاده شد و اعتبارسنجي آن با تكيه بر ارتباط پرسش
 از پايـايي  نامـه  پرسـش نتيجه نشان داد كـه   ت.استادان اين رشته صورت گرف نظر  به باتوجه
  قبولي برخوردار است. قابل
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 پيشينة پژوهش .3

شناسي   بيآس به مستقل طور به كه پژوهشي ،»آموزش زبان عربي«جديدبودن رشتة  به باتوجه
 برنامـة  بررسـي  و نقـد  زمينة در نشد، اما يافت باشد، دانشگاه فرهنگيان پرداخته درسي ةبرنام

رشتة زبان و ادبيات عـرب دانشـگاه دولتـي     دانشگاهي و گوناگون هاي  دروس رشته درسي
  از: اند عبارتها  آن از برخي كه شد يافت هاي اندكي  پژوهش

 آموزش« رشتة درسي برنامة اجراي شيوة شناسي  ) به آسيب1399صادقي و ميرسپاسي (
هـاي تحقيـق آنـان حـاكي از آن اسـت كـه         پرداختند و يافتهفرهنگيان  دانشگاه در »جغرافيا

 برنامـة درسـي  عناصـر   ترين مهمهاي يادگيري   فعاليت و هاي تدريس، اهداف، محتوا،برد راه
آمـوزش   برنامـة درسـي  هـاي اجـراي     آسيب ترين مهمزمرة هستند كه با مقادير مختلفي در 

 مـة درسـي  برنا ضـعف  و قوت نقاط ) به بررسي1398رجايي (شوند.   جغرافيا محسوب مي
پرداخت و به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      فرهنگيان دانشگاه شناسي  آموزش زيست رشتة جديد

 و دروس كـارورزي  ي داشـته و واحـدهاي  گيـر  چشـم  زيست كـاهش  تخصصي واحدهاي
 در ) در تحقيقي بـه بـازنگري  1397نورسيده (اضافه شده است.  تربيتي در برنامه تخصصي
 ةشاخ هم رشتة هاي به سرفصل عنايت با كارشناسي دورة عربي ادبيات و زبان رشتة دروس
 كارنـد و علـت آن   بي اين رشته عمدتاً التحصيالن  كه فارغكرد فرانسه پرداخت و اشاره  زبان
 ،كارشناسـي  دورة دروس سرفصل در موجود نواقص برنامة درسي، طراحي نبودنمند هدف

عربـي   ةشناسـي رشـت    آسيببه  )1394( قره  باش و اسماعيلي هاست. آن تدريس هاي  شيوه و
 پرداختنـد و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه       سازي و كارآفريني  هاي تجاري  شاخص براساس
اي درسـي مناسـب و   ه در نبود سرفصل رشتة عربيسازي و كارآفريني   تجاريبودن  ناموفق

 درس لسرفصـ  بررسي و ) به نقد1393( و ديگرانزاده   متقيدارد.  ريشه استادان متخصص
 موجـود  سرفصل كهكردند بيان  پرداختند و كارشناسي مقطع در عربي رشتة نثر و نظم متون
 مجيدي شود. طراحي جداگانه طور به نثر و نظم دو بخش در است شايسته و است كلي بسيار

ـ   ة هاي رشت درس )1391( سهرابي و كردنـد و تغييـر در    بررسـي ي را كارشناسـي زبـان عرب
 ) بـه 1389( سليمي و ميرزاييهاي تدريس را ضروري دانستند.  ها و شيوه برخي از سرفصل

 عربـي پرداختنـد و بـه    ادبيـات  آمـوزش زبـان و   هاي  گروه اختيارات و ها  مسئوليت بررسي
 هـاي   گـرايش  ايجـاد  و ،دروس سرفصـل  در بازنگري لزوم ،رشته اين رسانيروز به وجوب
  كردند.  اشاره جديد

 كه يابيم  درمي ،ها  پژوهش اين هاي  يافته بر نگاهي تحقيق در پيشينة موضوع و با به باتوجه
و تحليلي به بررسـي ايـن موضـوع     ،شناسانه  آسيب ،نقادانهبا نگاه  يپژوهش مستقل و كامل
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انـد.    شـده از زوايـاي ديگـر بـه ايـن موضـوع پرداختـه         هاي انجام  و پژوهش نپرداخته است
 يتـوجه  بـي و  ،، فقدان منابع آموزشي مناسب و كافي»آموزش زبان عربي«رشتة بودن  جديد
در  ويـژه  به ،مباني نظري در اين رشته ارائة ريزان باعث شده است كه توجه عميقي به  برنامه

 بررسـي  درخـور   جديـد و  از اين نظر پژوهش حاضر ،بنابراينامر آموزش، صورت نگيرد. 
عربي  زبان در حوزة آموزش جديد يافتي ره تواند مي محتوايي بررسي در اين جهت، و است

   .باشد داشته در دانشگاه فرهنگيان
  

  دانشگاه فرهنگيان و اهداف آن »عربي آموزش زبان«رشتة  معرفي .4
 و شود  مي محسوب وتربيت تعليم نظام در انساني علوم آموزش از بخشي عربي زبان آموزش
   است.  شده قلمداد وتربيت تعليم هاي  نظام در آموزشي مهم هاي  حوزه از يكي عنوان به همواره

 سيسأت تا غازآ از .1 است: كرده عبور تاريخي ةمرحل سه از ايران در عربي زبان آموزش
 سـيس أت از .2 ؛بـود  بالغـي  و دسـتوري  موضـوعات  به معطوف زبان موزشآ كه دارالفنون
 و درس ايـن  موزشـي آ وضـعيت  در تغييراتـي  كـه  اسـالمي  انقـالب  پيـروزي  تا دارالفنون

 رشـتة  يـك  عنـوان  بـه  عربـي  زبـان  ردند.ك ايجاد موزشيآ متون محتواي و ديگر هاي  درس
 »عربي زبان آموزش« ةرشت مدتي از پس تدريج به و گرفت اي  تازه جان دانشگاهي يآموزش

 ةرشت معلم تربيت مراكز در امروز تا اسالمي انقالب پيروزي از .3 ؛گذاشت وجود عرصه به پا
 يينمـا  راه مقطع براي ديپلم فوق عنوان به رشته اين التحصيالن  فارغ .شد ايجاد عربي و ديني
 و ديگـر  موزشيآ سال نيم چهار گذراندن با شدگان  تربيت اين مدتي از پس .شدند  مي تربيت

 دانشـگاه ( شدند  مي موفق كارشناسي مدرك گرفتن به عربي زبان به مربوط دروس گذراندن
 دانشگاه به ها آن لتبدي و معلم تربيت مراكز استقالل با زمان هم تدريج به ).4 :1395 فرهنگيان
 و گرفـت    شـكل  مستقل آموزشي گروه صورت  به هم »عربي زبان آموزش« ةرشت فرهنگيان،

 ).5  (همان: تگرف برعهده را مدارس در عربي تدريس براي شايسته نيروهاي تربيت وليتئمس
 هـاي   فعاليـت  بـه  اشتغال براي الزم هاي  شايستگي واجد كه است معلماني تربيت آن هدف

   .هستند دبيرستان دوم و اول هاي  دوره پرورشي و آموزشي
 آشنايي جز چيزي ايران در »عربي زبان آموزش« هدف ترين مهم ،قانون صريح نص بنابر

 برقراري در دانشجو توان افزايش .)244 :1385 (ورعي نيست حديث و قرآن مفاهيم با
 آموزش متون، بهتر ترجمة منظور به فارسي زبان به نگارش تقويت مقاالت، نگارش و ارتباط
 ةحوز شش در توانايي كسب تدريس، هاي  مهارت و فنون با آشنايي معلمي، هاي  مهارت
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 هاي  دانش بر احاطه ،)زبان نقدكردن و فكركردن، نوشتن، گفتن، دادن،  گوش ديدن،( زباني
 تربيت مباني و اصول كارگيري هب ،آموزشي شگردهاي و ها  شيوه از استفاده توانايي ادبي،

 به رسيدن و يعرب ادب نثر و نظم هاي متن تحليل و فهم درك، قدرت كسب اسالمي،
 ميان ارتباط بيان ،موزانآ  دانش به ها آن مناسب انتقال و سازي  روان براي الزم هاي  شايستگي

 و قواعد از مندي  بهره ضمن زبان اين رد عربي ادبيات تأثيرگذاري و ،عربي و فارسي زبان
 فرهنگيان دانشگاه در »عربي زبان آموزش« شدةروز به اهداف از عربي ادبيات و زبان متون
  ).7 :1395 فرهنگيان دانشگاه( است
  

  »آموزش زبان عربي« رشتة كارشناسي واحدهاي يدرس ةبرنام كنوني وضعيت 1.4
ــة« اصــطالح ــي برنام ــي در »درس ــارت مختصــر تعريف ــرح« از اســت عب ــا ط ــويي ي  الگ
 كمـك  تدريس فرايند بهتر هرچه اجراي در را استاد يا آموزگار كه منظم و شده  دهي سازمان

 منـابع  ،آن محتـواي  درس، هـر  اهداف شامل الگو يا طرح اين ).67 :1998 (بوقس »كند  مي
 مجموعة به درسي برنامة پس ).292 :2000 (الباز است آن تدريس روش و ،درس با مرتبط
 و مدرسـه  تـا  محلي و ،اي  منطقه ملي، سطح (از شده ريزي  طرح ،مند  نظام تربيتي هاي  فرصت
 بـر  مترتب نتايج و ،محدود) بسيار تا فراگير و گسترده بسيار مخاطبان طيف با درس كالس

 اصـالح  و درك منظـور  بـه  الزم هـاي   شايستگي كسب براي متربيان كه شود  مي اطالق ها آن
 تعـالي  و تكـوين  بـا  تـا  گيرند  مي قرار ها آن درمعرض اسالمي معيار نظام براساس موقعيت
 را ابعـاد  همة در طيبه حيات تحقق براي آمادگي از قبولي قابل مرتبة خويش، هويت ةپيوست

   ).Anonymous 2011: 362( آورند دست  به
ـ »آمـوزش زبـان عربـي   «پيوسـتة رشـتة    كارشناسي دورة درسي برنامة  وسـيلة گـروه   ه، ب
 دانشـگاه  تكميلي تحصيالت و آموزشي معاونتمعلم با نظارت  تربيت ريزي  برنامه هماهنگي
نياز دانشـگاه تنظـيم شـد     براساسموردبازنگري قرار گرفت و  03/1395/ 22 در فرهنگيان

 ؛)GK( عمـومي  شايستگي .1: است چهاربخش شامل برنامه). اين 1395فرهنگيان  دانشگاه(
 )PCK( موضوعي تربيتي شايستگي .4 ؛)CK( علمي شايستگي .3 ؛)PK( تربيتي شايستگي .2
)Saharkhiz and Safari 2017: 33.(  

 اين دروس تمامي توزيع به جدولي طرح با ابتدا كه است شكل بدين درسي برنامة
 (عنوان آن اجزاي با درس هر ،سپس است. پرداخته درس هر واحدهاي تعداد ذكر با رشته
 و اصلي منابع و سرفصل، هدف، ذكر نياز، پيش ذكر ساعات، تعداد واحد، تعداد درس،
  است. شده بيان فرعي)
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 سال نيم هشت در واحدي آموزشي نظام با كه است سال چهار دوره اين طول
 .است آموزشي ةهفت شانزده شامل تحصيلي سال نيم هر .بود خواهد اجرا  قابل تحصيلي

 براي ساعت، 32 عملي درسي واحد هر براي ساعت، شانزده نظري درسي واحد هر براي
 شده منظور ساعت 64 كارورزي واحد هر براي و ،ساعت 48 كارگاهي درسي واحد هر
 بود خواهد نما راه استاد تشخيص به ه)پروژ( معلمي كارنماي درس ساعت چنين، هم ت.اس

  ).8 :1395 فرهنگيان (دانشگاه
 دروس .1 :اسـت  واحد 145 فرهنگيان دانشگاه در رشته اين درسي واحدهاي كل تعداد
 وزارت مصـوب  دروس .الـف  :شود مي ارائه گروه سه در كه است واحد GK( 27( عمومي
 ،انگليسـي  زبـان  عمـومي،  (فارسـي  واحـد  هشـت  بـر  مشـتمل  فنـاوري  و تحقيقات علوم،
 نظري مباني دروس بر مشتمل واحد شانزده اسالمي معارف دروس .ب ؛)2 و 1 بدني تربيت
 دو( اسـالمي  انقالب دروس واحد، دو اسالمي اخالق دروس ،)واحديدو درس (دو اسالم
 دو( اسـالمي  منـابع  بـا  آشـنايي  دروس )،واحـد  دو( اسالمي تمدن و تاريخ دروس )،واحد
 بهداشـت  /سالمت بر مشتمل )واحد سه( فرهنگيان دانشگاه ةويژ عمومي دروس .ج ؛)واحد

  است. )واحد يك( خالق نگارش يا علمي نگارش و )،واحد دو( زيست محيط از صيانت و
 (ع)، بيـت  اهل و پيامبر تربيتي ةسير بر مشتمل واحد نوزده اسالمي وتربيت تعليم دروس .2
 ،.ا .ا .ج در عمـومي  و رسـمي  تربيـت  فلسـفة  ،.ا .ا .ج در تربيـت  فلسفة ،اسالم تربيتي نظام
 تربيتي عمل و انديشه تاريخ ،معلم اي  حرفه اخالق ،وپرورش آموزش سازمان و قوانين اسناد،

  ؛اسالم ديدگاه از معلم اجتماعي نقش و ،ايران و اسالم در
 شناسـي   جامعـه  ،تربيتـي  شناسـي  روان بـر  مشـتمل   واحد هجده )PK( تربيتي دروس .3
 هـاي   روش و اصـول  ،تـدريس  هـاي  روش و اصول ،آموزش و يادگيري هاي  نظريه ،تربيتي

 در زبـان  كـاربرد  ،آموزش در هنر كاربرد ،تحصيلي پيشرفت يابي ارزش ،مشاوره و يينما راه
  ؛تطبيقي وپرورش آموزش و ،آموزشگاهي مديريت ،تربيت
 موضـوعي  دروس الـف.  شود:  مي تقسيم بخش دو به كه واحد 81 تخصصي دروس .4

)CK( 54 احدو )2 و 1 آزمايشـگاه  ،3و 2 و 1 كـاربردي  نحـو  ،3و 2 و 1 كاربردي صرف، 
 متـون  و ادبيات تاريخ ،معاصر نظم متون و ادبيات تاريخ ،2 و 1 نگارش ،2 و 1 شنود و گفت
 بـه  فارسـي  از ترجمه ،ترجمه فن قافيه، و عروض بديع، و بيان علم ،معاني علم ،معاصر نثر

 و روزنامـه  ةترجمـ  و قرائـت  ،سـي شناخذأم و تحقيـق  روش ،ادبـي  نقد برعكس، و عربي
 متـون  ،البالغـه   نهج متون ،ديني متون تركيب و تجزيه ،كريم قرآن ياتآ زيباشناسي مجالت،
 ةفلسـف ( واحـد  27 عربي زبان آموزش در )PCK( تربيتي ـ موضوعي دروس ب. ؛)تفسيري
 ،يـادگيري  واحـد  طراحي ،آموزشي طراحي ،تدريس هايبرد راه ،درسي ريزي  برنامه ،معلمي
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 و 1 ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد ،درسي كتاب محتواي تحليل ،تحصيلي هاي  آزمون
 و 2 و 1 كارورزي ،3و 2 و 1 اي  حرفه ةتوسع و پژوهش ،اي  حرفه خاص هاي  تجربه ،3 و 2
  ؛معلمي) كارنماي ،4 و 3

  واحد است. سقف بر دروس اختياري كه اضافه .5

  فرهنگيان دانشگاه »عربي زبان آموزش« رشتة كارشناسي ةدور برنامة درسي واحدهاي .3 جدول
  واحد  تعداد درس نوع

  يعموم
  واحد 8  فناوري و ،تحقيقات علوم، وزارت مصوب

  واحد 16  اسالمي معارف
  واحد 3  فرهنگيان دانشگاه ةويژ

  واحد 19  اسالمي وتربيت تعليم
  واحد 18  تربيتي

  واحد 54  موضوعي  يتخصص
  واحد 27  ـ تربيتي  موضوعي

  واحد سقف بر اضافه  يارياخت
  واحد 145  جمع

 منظـور  بـه  مـد آكار نيروهـاي  تربيت »عربي زبان موزشآ« ةرشت درسي ةبرنام هدف پس
 نيـروي  تربيـت  و عربـي  درس بـا  مـرتبط  انسـاني  نيروي ساختار در بنيادين تغيير و تحول

 اسـت  الزم جاكـه  نآ از .است مخاطب به اطالعات درست انتقال منظور به توانا و متخصص
 اين در رو اين از ،دكن كسب موردنظر درسي ةحوز در را خود موردنياز اطالعات تمامي معلم
 تحـت  و مجـزا  صورت به اطالعات اين شده تعيين واحدهاي در كه است شده تالش برنامه
 دنشـو  داده انتقـال  مخاطـب  به مشخص ةبرنام يك مطابق و دنشو بندي  دسته معين عناوين

   ).4 :همان(
  

 »دبيري زبان و ادبيات عربي«كارشناسي رشتة  مقطعبرنامة درسي  .5

 فرهنگـي  هـاي  رسـالت  تـرين  مهـم  از ايران اسالمي جمهوري نياز مطابق عربي دبير تربيت
اسـت.   فرهنگـي  انقـالب  عـالي  شوراي عربي ادبيات و زبان تخصصي كميتة كنندگان تنظيم

 نظام شكل ريزي برنامه عالي شوراي تصويب طبق و سال چهار دبير تربيت دورة كارشناسي
 تدريس زمان و است متوالي هفتة هفده تحصيلي سال نيم هر طول و است واحدي آموزشي

  .است سال نيم يك درطول ساعت هفده نظري واحد هر
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  وزارت علوم و تحقيقات» عربي و ادبيات زبان دبيري« رشتة كارشناسيبرنامة درسي  واحدهاي .4 جدول
  واحد  تعداد درس نوع

  واحد 18  عمومي
  واحد 24  تربيتي

  واحد 93  تخصصيو  ،اصلي، پايه
   واحد 135  جمع

 بـه  مربـوط  واحـد  هجده ،تعداد اين از كه است واحد 135 بر مشتمل رشته اين دروس
 مانند است؛ ،دانشگاهي تحصيلي هاي  رشته تمام ميان مشترك دروس يعني عمومي، دروس
 متون خارجي، زبان اسالمي، تاريخ اسالمي، انقالب اسالمي، اخالق فارسي، ،2 و 1 معارف
 متوسطه، ريزي  برنامه مباني بر مشتمل واحد 24 تربيتي دروس .2 و 1 بدني تربيت و اسالمي،

 فنـون  و اصول گيري،  اندازه و سنجش تربيتي، شناسي روان نوجواني، و كودكي شناسي روان
 فنـون  و هـا  روش آموزشـي،  مـديريت  آموزشـي،  مـواد  كاربرد و توليد ،يينما راه و مشاوره
 ،اصلي ،پايه دروس است. 2 و 1 دبيري تمرين و ،وپرورش آموزش فلسفة و اصول تدريس،

 گروه بالغي، علوم دروس گروه شود:  مي هئارا درسي گروه هشت در واحد 93 تخصصي و
 هـاي  مهـارت  ارتقـاي  دروس گـروه  ،)عرب ادبيات تاريخ( تاريخي دروس گروه دستوري،

 ،شناسـي  زبـان  دروس گـروه  آن، هاي روش و ،فنون ،ترجمه به مربوط دروس گروه زباني،
 درنهايـت  و ،معاصر و قديم ادبي متون انواع مطلب درك و خواندن به مربوط دروس گروه
 ،2 و 1 صـرف  :از انـد  عبارت تخصصي و پايه دروس .معلمي مهارات آشنايي دروس گروه
 پايـان  تـا  جـاهلي  دورة از ادبيات تاريخ ادبي، نقد ،2 و 1 نحو و صرف تمرين ،2 و 1 نحو
 عباسـي  دورة ادبيات تاريخ اموي، دورة پايان تا جاهلي دورة از نثر و نظم متون اموي، دورة
 دورة نثر و نظم متون دوم، عباسي دورة ادبيات تاريخ اول، عباسي دورة نثر و نظم متون اول،

 تـا  بغـداد  سـقوط  از نثـر  و نظـم  متون معاصر، تا بغداد سقوط از ادبيات تاريخ دوم، عباسي
 ،2 و 1 معاصـر  دورة ادبيـات  تـاريخ  انـدلس،  نثر و نظم متون اندلس، ادبيات تاريخ معاصر،
 ةمكالم ،3 و 2 و 1 زبان آزمايشگاه ،2 و 1 بالغي علوم ،2 و 1 معاصر دورة نثر و نظم متون

 در سياسـي  ادب ،كريم قرآن تجويد و ،ترجمه ،قرائت اللغه، فقه ،3 و 2 و 1 انشا ،3 و 2 و 1
 ةخارج زبان ،كريم قرآن و ،تفسيري عرفاني، متون قرائت ،البالغه  نهج و حديث متون اسالم،

 وتحليـل  تجزيـه  و عربـي،  مجالت و روزنامه بالعكس، و فارسي به عربي از ترجمه ،2 و 1
  دبيرستان. و يينما راه دورة عربي هاي كتاب
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  هاي ميداني  گزارش يافته .6
ـ هـاي    گر خصوصيات و شماي كلي ويژگـي  هاي توصيفي تحقيق نمايان  يافته تحقيـق   ةنمون

 شناسي برنامة درسي از نظـر   چون هدف پژوهش حاضر آسيب ).Hafeznia 2013: 12(است 
واحد تحليل ايـن   و يمبا يك گروه از افراد مواجه ،بنابراين .است استادان دانشگاه فرهنگيان

  .سطحي است يكتحقيق 
  

  هاي پژوهش   يافتهتحليل  1.6
تحليـل و   5جـدول   صـورت  بـه شده، نظريات استادان  مطرح ةگان پانزدههاي   گويه به باتوجه
  .دنشو مي بررسي

  گانه پانزده يها هيگو درمورد استادان اتينظر. 5 جدول
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 ليكرت طيف براساس نامه پرسشهاي   ها و فراواني  گويه .1 نمودار

  
  آموزشي ريزان  برنامه نگرش شيوة 2.6
 متأسـفانه  اسـت.  ريـزي   برنامـه  در مـؤثر  عوامـل  از آمـوزش  امـر  ريـزان   برنامه رشنگ شيوة
 سرفصـل  طراحـي  در »عربي ادبيات و زبان دبيري« رشتة آموزشي ريزان  برنامه سونگري يك

 كـرد  ترسـيم  نتـوان  را روشـني  افـق  آنـان  از بسـياري  بـراي  كه است  شده موجب دروس
 ادبيـات  و زبان آموزش« رشتة نسبي موفقيت داليل از يكي مقابل، در .)31 :1397  (نورسيده

 رشـته  ايـن  انـدركاران  دسـت  چراكـه  ،اسـت  رشته اين آموزشي هاي  گروه نگاه نوع »عربي
 تري وسيع افق تحقق درپي آن   دنبال به و اند نپنداشته خود نهايي هدف عنوان به را   آن آموزش
 رو، ازايـن  .اسـت  كـار  بازار به ورود براي ها آن سازي  آماده براي اي  مقدمه آموزش و هستند

 چه و كميت حيث از چه را آموزش اهداف ابتدا كه است الزم آموزش امر ريزان  برنامه ايبر
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 .كننـد  مشـخص  را هـا  آن اجـراي  ترتيـب  و كارها راه گاه آن كنند، مشخص كيفيت حيث از
  ).43 :1377 پور محسن( كنند آغاز را نهايي ريزي  برنامه ،سپس
توجـه   قابل دستورزبان حوزة با واحدهاي مرتبط تعداد عربي، رشتة قديم درسي برنامة در

، است، اما متأسفانه در سرفصل جديد آموزش زبان عربي اين دروس كـاهش داشـته اسـت   
  :نويسد  مي خود كتاب مقدمة در پاشازانوس احمد كه طوري به

 رسـيدم  نتيجه اين به كشور مختلف هاي دانشگاه در تدريس و تحصيل ها مدت از پس
 دو در الخصـوص   علـي  زبـان،  ايـن  قواعد يادگيري در عربي زبان رشتة دانشجويان كه

 تـأليف  به نسبت كه ديدم الزم خود بر لذا هستند، مواجه مشكل با نحو و صرف زمينة
  .)13 :1386 (پاشازانوس نمايم اقدام صرف علم در كتابي

بـود،   خواهد بعدي سرآغاز تغييرات تغيير اين چراكه يابد، تغيير ريزان  نگاه برنامه نوع بايد
سرفصل جديد رشتة آموزش زبان عربـي   در )PCK( مثالً توجه به دروس موضوعي تربيتي

و متناسب با نياز و كارآفريني دانشجومعلمان ايـن رشـته    ،كاربردي ،روز بهتغييرات  هجملاز
  است كه به آن توجه شده است.

 برنامـة  در ريـزان   برنامـه  نگـرش  استادان شـيوة  درصد 60، نامه پرسش 4   ةگوي به باتوجه
اهداف  و معتقدند كه كردندرا متوسط بيان  دورة كارشناسي عربي زبان آموزش رشتة درسي

نظر نبـوده  مـورد  يدرسـ  ةدر برنام يخوب به يآموزش يها  گروه يگاهو جا يعرب زبانآموزش 
 آنان توجه توان  مي ،دركل و كردند اعالم كم را ريزان  برنامه توجه استادان درصد 40ت و سا
  .كرد يابيارز مثبتامر  ينبه ا را

  
  »عربي زبان آموزش« برنامة جديد در شده ارائه دروس يكم تغييرات 3.6
 كـالس و  متـوالي  هفتة هفده سال نيم هر در »دبيري زبان و ادبيات عرب«برنامة درسي  در

 تعـداد  و بـود  سـال  نـيم  يـك  درطـول  سـاعت  هفـده  نظري درسِ واحد هر تدريس زمان
 و پايـه  دروس و ،واحـد  24 واحـد، تربيتـي   هجده عمومي بخش آن در درسي واحدهاي

 شـانزده  سـال  نـيم  هـر  »عربي زبان آموزش« درسيبرنامة  كه ، درحاليواحد بود 93 اصلي
 و اسـت  سـال  نـيم  يك در ساعت شانزده نظري درس تدريس زمان و كالس متوالي هفتة
 هجـده  تربيتـي  واحـد،  27 عمـومي  هـاي   بخش در ،واحد 145درسي آن  واحدهاي تعداد
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 27 ــ تربيتـي    موضـوعي و  واحـد،  54موضوعي ،واحد نوزده اسالمي وتربيت تعليم واحد،
 116در دو بخـش نظـري   د كه وش  ئه ميدروس به دو شيوة نظري و عملي ارا است. واحد

 1 دبيـري  تمـرين « و واحد دو »2 و 1 بدني تربيت« واحد شامل ششواحد و بخش عملي 
زبان عربي چهار دسـته درس   در برنامة درسي آموزش كه درحالي است، واحدچهار  »2 و

    از: اند عبارتوجود دارد كه 
 هشـت  علـوم  وزارت مصـوب  .1 بخـش اسـت:   سه در واحد 27 عمومي دروس. الف
  ؛واحد سه فرهنگيان دانشگاه ويژة دروس .3، واحد شانزده اسالمي معارف .2، واحد
  ؛واحد نوزده اسالمي وتربيت تعليم درس. ب
  ؛واحد هجده تربيتي درس .ج

 درس .1 شود:  تقسيم مي بخش شش ئه بهاز نظر ارا است كه واحد 81 تخصصي دروس .د
 و اصـول  )،1+1( بهداشـت  و سـالمت  از: انـد  عبـارت  واحـد  چهـل  عمليـ   نظري تركيبي
 تحصـيلي  پيشـرفت  يـابي  ارزش مشـاورة  و اصـول  )،1+1( يـادگيري  و آموزشهاي  نظريه

 ريزي برنامه )،1+1( ديني متون تركيب و تجزيه )،1+1( قرآن كريم آيات زيباشناسي )،1+1(
 زبـان  آموزش در سازي آزمون و تحصيليهاي  آزمون )،1+1( عربي زبان آموزش در درسي
 1 شـنود  و گفت )،1+1( 2 و 1 آزمايشگاه )،1+1( درسي كتاب محتواي تحليل )،1+1( عربي

 ترجمه فن و )،2+1( بديع و بيان علم )،1+1( معاني علم )،1+1( 2 و 1 نگارش )،1+1( 2 و
 واحد شش عملي دروس .2 ؛)1+1( شناسي مرجع و تحقيق روش )،1+1( ادبي نقد )،1+1(

 زبـان  )، كاربردواحديك ( آموزش در هنر كاربرد )،واحديك ( علمي از: نگارش اند عبارت
 ؛)واحـد يـك  ( قافيـه  و عـروض  )،واحـد دو ( 2 و 1 بـدني  تربيـت  )،واحديك ( تربيت در
 ةتوسـع  و پـژوهش  ،3 و 2 و 1 فنـاوري  كـاربرد  :از اند عبارت واحدنُه  كارگاهي دروس .3

 طراحـي  واحـد،  يـك  آموزشـي  طراحي واحد، يك تدريس هايبرد راه، 3و 2 و 1 اي حرفه
 درس .5 ؛واحـد  هشـتاد  نظري دروس .4 ؛واحد يك عربي زبان آموزش در يادگيري واحد

 ةپـروژ  .6؛ سـاعت  128 مقـدار  بـه  واحـد دو  ) هـر واحدهشت ( 4 و 3 و 2 و 1 كارورزي
 .واحد دو معلمي كارنماي

كـه   اسـت  واحـد  145 جديـد  برنامـة  در و واحـد  135قديم  برنامة در هاواحد كل تعداد
  ).6 (جدول دهد  مي نشان را واحدي ش دهافزاي
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جديد و قبلي رشتة آموزش زبان عربي  برنامة درسيتعداد واحدهاي  درصد و ةمقايس .6 جدول
  تفكيك نوع درس به

  سهم درصدي  تعداد واحد  نوع درس
  جديد  قبلي  جديد  برنامة قبلي  جديد  برنامة قبلي
  GK(  18  27  6/14  18%( شايستگي عمومي  عمومي
  PK(  24  18  3/39  5/17( شايستگي تربيتي  تربيتي

  PK(  93  54  69%  51%( شايستگي تربيتي  تخصصي و  ، اصلي ،  پايه
  PCK(   --------  27  8%  23%( شايستگي تربيتي موضوعي  --------- 
  %10  %0  19  --------   اسالميتربيت  تعليم و  --------- 
  %0  %0  سقف بر اضافه  0  اختياري  اختياري

  %100  %100  145  135  جمع

 يافته افزايش واحد 27 به هجده از عمومي توان گفت كه دروس  مي ،مطالب باال به باتوجه

  است. يافته افزايشدرصد  18به  6/14از  برنامة درسي در كلها  آن سهم و
 از را برنامـه  كـل  در دروس سهم ايـن  و يافته واحد كاهش هجده به 24 از تربيتي دروس

 واحـد  54 بـه  93 تخصصـي زبـان عربـي از    است. دروس داده كاهشدرصد  5/17به  3/39
اسـت.   يافتـه  كـاهش  درصد 51به  69 از برنامة درسي كل در دروس اين سهم و يافته كاهش

تمرين «در برنامة درسي دبيري زبان و ادبيات عرب نبود و درس  ـ تربيتي  موضوعيدروس 
در برنامة درسـي جديـد در    كه درحاليشد،   ه ميئدر جدول دروس تربيتي ارا» 2 و 1 دبيري

افزايش يافته است. درس  درصد 23به  درصد 8آمده و از  ـ تربيتي  موضوعيعنوان دروس 
در سرفصـل قـديم در جـدول    » و دبيرسـتان  يينما راه ةدورعربي  هاي كتابوتحليل  تجزيه«

» تحليل محتواي كتب درسي متوسطه«دروس اصلي و پايه آمده و در برنامة جديد با عنوان 
  آمده است. ـ تربيتي  موضوعيدر جدول دروس 

  
   ؛رشتة آموزش زبان عربي .سهم نسبي دروس در برنامة درسي الف .2نمودار 
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 آمـوزش  رشـتة  برنامة درسـي واحدهاي تخصصي (دانش موضوعي) بنابر نظر استادان، 
 و ،اندك اسـت  زبان عربيمنابع آموزشي و محتوا براي آموزش  بسيار كم است،عربي  زبان

 عربـي  كند، تأليف كمي در حـوزة آمـوزش    شده اهداف را محقق نمي معرفيمنابع بعضي از 
  توزيع مناسب كميت در برنامة درسي است. دهندة نشانو ارزيابي آنان وجود دارد، 

  

 برنامة جديددر  كيفي تغييرات 4.6

 زبـان  آمـوزش « جديـد  يدرس ةبرنام دروس، انواع سهم در يكم توجه قابل تغييرات بر عالوه
 .اند نداشته وجود عربي) ادبيات و زبان دبيري( قبلي برنامة در كه است دروسي حاوي »عربي
 سـاختار  بـا  دارند، )PCK( تربيتي ـ موضوعي ماهيت كه دروس از گروهي دروس اين دربين
 27 دروس ايـن  كننـد.   مـي  توجـه  جلـب  جديـد  دروس بقية از تر بيش دارند، كه اي  رشته بين

 آموزش در درسي ريزي  برنامه عربي، زبان آموزش در معلمي فلسفة :از اند عبارت كه ندواحد
 هـاي برد راه ،3 و 2 و 1 عربـي  زبـان  در ارتباطـات  و اطالعـات  فنـاوري  كاربرد عربي، زبان

 زبـان  در سازي  آزمون ،3 و 2 و 1 اي حرفه توسعة و پژوهش عربي، زبان آموزش در تدريس
 آمـوزش  در اي  حرفه هاي  تجربه ،4و 3 و 2 و 1 كاروزي درسي، كتب محتواي تحليل عربي،
  (پروژه). معلمي كارنماي و ،عربي زبان آموزش در يادگيري واحد طراحي عربي، زبان

 هاي ترم در عربي زبان آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد درس اجراي
 و اطالعات فناوري امروزه است. جديد درسي برنامة قوت نقاط از ديگر يكي متوالي،

 منظور به وتربيت تعليم متوليان و متخصصان اختيار در كارآمد بسيار ابزاري عنوان به ارتباطات
 اصالحات و تربيتي اهداف به بخشي تعالي و يادگيري ياددهيِ هاي روش بهبود و تغيير

 درسي واحد اين باكيفيت اجراي ).1395 ديگران و نسب  (معيني است گرفته قرار آموزشي
 توليد و ساخت حيث از ،را عربي زبان دانشجومعلمان توانايي و مهارت ميزان تواند  مي

 .دهد افزايش يگير چشم طور به آموزش، در ها فناوري از استفاده و آموزشي محتواي

رشـتة   برنامـة درسـي   كيفـي  اسـتادان تغييـرات  درصـد   90، نامه پرسش 12سؤال  به باتوجه
  .كردندعربي متوسط به باال ارزيابي  زبان آموزش اهداف به يابي دست در را عربي زبان آموزش

  
  برنامة جديدكارورزي و كارنماي معلمي در  5.6

 اسـت  شـده  تأكيـد  مختلـف  مطالعـات  در معلمـان  اي  حرفه ةتوسع و كارورزي درس اهميت
)Fielder 2010; Buczynskils 2010.( درس در معلمـان  آمـوزش  كيفيـت  بين ةرابط چنين، هم 
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 واحد افزايش ،بنابراين ).Nicu 2015( است داده شده نشان آموزان دانش آموزش با كارورزي

 مثبت تغييرات از ديگر يكي ترم،چهار  واحد درهشت  به ترم دو در واحد چهار از ،كارورزي

  رود.  مي شمار به جديد برنامة درسي در
 روش براسـاس  كه است »معلمي كارنماي« درس جديد درسي برنامة مثبت تغييرات از

 اي  سـازنده  تأثيرات ييروا پژوهش كه است داده نشان نتايج و شده طراحي ييروا پژوهش
 مهـارت  و دانـش  افـزايش  اي، حرفه هويت تثبيت نظير معلم تربيت گوناگون هاي  حوزه در

 ةپيچيد فرايندهاي تسهيل درسي، برنامة تر  منطقي تدوين كارورزي اثربخشي معلمان، دانشجو
 پژوهنده، معلم تربيت در آنان درك توسعة ،يادگيريِ ياددهي و آموزش فرايند بهبود تدريس،
 اسـت  داشـته  فرهنگـي  هـاي  تفـاوت  از ناشـي  تعارضـات  كـاهش  و ،اي  حرفه نگرش بهبود

  .)1395  (گلكار
 زبـان  آمـوزش  برنامة درسـي  در »معلمي كارنماي« و »كارورزي« واحد افزايشدرمورد 

و از  كردندرا در سطح عالي ارزيابي  ها موافق بودند و آن ها استادان با آن درصد 100عربي، 
  شمار آوردند. بهبراي حرفة معلمي دانشجومعلمان  ريزان برنامهتغييرات مثبت 

  
  زباني چهارگانة هاي مهارت به مربوط واحدهاي 6.6

دانشـگاه فرهنگيـان   » عربـي  زبان آموزش«رشتة  در زباني هاي مهارت ارتقاي به ناظر دروسِ
و  1 واحد)، نگارشچهار  ( 2 و 1 آزمايشگاه واحد)،چهار ( 2 و 1 وشنود گفت: از اند عبارت

 واحد)،چهار ( و بالعكس فارسي به از عربي ترجمه واحد)،دو فن ترجمه ( واحد)،چهار ( 2
است كه آمـوزش و   گفتني ند.واحدبيست درمجموع كه واحد) دو ( عربي مجالت روزنامه و

  است.مواجه  فراواني هاي  كاستي و ها خلل با نيز واحدها اندك تعداد همين در تدريس هاي  شيوه
 و زبـان  دبيـري « رشـتة  درسـي  برنامـة  در زباني چهارگانة هاي مهارت به مربوط دروس

 3 و 2 و 1 آزمايشـگاه   واحد)، شش( 3و 2 و 1 شنود و گفت :اند   شرح اين به »عربي ادبيات
 قرائت )،احدو دو( نويسي  خالصه و نگاري  نامه واحد)، شش( 3 و 2 و 1 انشا واحد)، شش(
 واحـد)،  دو( ترجمـه  فن واحد)، دو( اسالمي متون ترجمة واحد)، دو( كريم قرآن تجويد و

 و روزنامـه  واحـد)،  دو( نگاري  روزنامه واحد)، چهار( بالعكس و فارسي به عربي از ترجمه
  ند.واحد 36 درمجموع كه واحد) دو( كريم قرآن تجويد و قرائت واحد)، دو( عربي مجالت

 در حالت، بهترين در »عربي زبان آموزش« رشتة كارشناسي مقطع دانشجويان ،ترتيب اين به
 دانشجويان اما گذارند،  نمي سر پشت را درسي واحد بيست از بيش زباني، هاي مهارت زمينة
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  زمينـه  همـين  در درسي واحد 32 درحدود گذراندن به ،»عربي ادبيات و زبان دبيري« رشتة
 رشتة زباني هاي مهارت به مربوط واحدهاي با مقايسه در واحدها اين كه اين بر عالوه ند.ا ملزم

  .ندبرخوردار نيز يتر بيش شمول و تنوع از »عربي زبان آموزش«
 زبـان  آمـوزش « رشتة درسي برنامة كه در كردند، استادان اظهارنظر نامه پرسش براساس

مهارتي  واحدهاي زيادي نشده و تعداد توجه زباني متأسفانه چهارگانة هاي مهارت به» عربي
استادان آن را ضعيف و كم اعالم كردند  درصد 50است؛  يافته كاهش واحدبيست  به 36 از

هاي درسـي نونگاشـت، بايـد در برنامـة       رويكرد مهارتي كتاب به باتوجهو بر اين باورند كه 
 زبـان  آمـوزش « رشـتة  دانشجويان شود، زيرا ورزيده اهتمام درسي بيش از پيش به اين امر

  .ادبيات آموزش تا گيرند قرار زبان آموزش تحت بايد تر بيش »عربي
  
 واحدهاي متون و تاريخ ادبيات  7.6

 آموزش زبان عربي ما معموالًنيست.  گرايانه  واقع آن آموزش شروع و عربي زبان معرفي شكل

 كلمـات  بـا  انگليسي زبان آموزش كتاب هيچ كه درحاليكنيم،   مي شروع احاديث و با آيات را

 بـا  هـا   زبـان  غيرفارسي به را فارسي زبان آموزش هم ما و كند  نمي شروع را انگليسي شكسپير

 بايـد عناصـر   ) و8: 1396 كنيم (اصـغري   نمي شروع حافظ ديوان يا ،مولوي مثنوي ،شاهنامه

  يم.كن رعايت را عام به خاص از انتقال و سهولت
 ادبيـات  و زبـان  دبيـري «رشـتة   در مختلف نصوص و ادبيات تاريخ به مربوط واحدهاي

 آن نثـر  و نظـم  متـون  و امـوي  پايـان  تـا  جـاهلي  دورة از ادبيـات  تاريخ از: اند عبارت» عربي

 ادبيات تاريخ واحد)، هشت( آن نثر و نظم متون و عباسي دورة ادبيات تاريخ واحد)،  هشت(

 نظم متون و اندلس ادبيات تاريخ واحد)، چهار( آن نثر و نظم متون و معاصر بغداد تا سقوط از

 متون واحد)، هشت( آن نثر و نظم متون و معاصر دورة ادبيات تاريخ واحد)، چهار( آن نثر و

 واحـد)،  چهـار ( معاصـر  تا بغداد سقوط از و بغداد سقوط تا آغاز از ايران عربي در نثر و نظم

 قرائـت  واحـد)، دو ( اسالم در سياسي ادب واحد)، دو( البالغه  نهجواحد)، دو ( حديث متون

  .ندواحد 46درمجموع  كه )واحددو ( تفسيري قرائت متون واحد)،دو ( عرفاني متون
متـون و   كـه  ديد بيفكنيم، خواهيم نظري عميق جديد برنامة درسيدرسي در  مواد به اگر
، در مقايسـه بـا   »عربـي  زبـان  آمـوزش «در برنامة  عربي ادبيات هاي مختلف  دوره ادبي تاريخ

واحد متون و تاريخ ادبيات سرفصـل   46، يعني از دارند بسيار اندك يحجم سرفصل قديم،
 البالغه  نهجواحد)، متون چهار ( نثر معاصر واحد تاريخ ادبيات و متون نظم و هشت قديم به
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ارائـه  هشـتم  و هفـتم  واحد) كاهش يافته است كه در ترم دو ( متون تفسيري و واحد)، دو(
 وجـود  بهدانشجومعلمان  ادامة تحصيلكم هم عمالً مشكالتي را براي  شوند و اين حجمِ  مي

  خواهد آورد. 
 ةرشـت  برنامـة درسـي   بر اين باورند كـه در  نامه پرسش 13و  10سؤال  به باتوجهاستادان 

 درصـد  60و  اند لطفي قرار گرفته كممورد ادبيات تاريخ و متون دروس »عربي زبان آموزش«
و معتقدنـد كـه از    كردندرنگ ارزيابي  ادبيات را ضعيف و كم يختار و متون آنان واحدهاي

هاي  در زمينة آموزش زبان عربي در مدارس در سال وپرورش آموزشجاكه سياست كلي   آن
محـوري گـرايش    خواني و ترجمـه  سمت متن محوري به اخير تغيير كرده و رويكرد از قاعده

نثـر در دانشـگاه فرهنگيـان بـا ايـن      پيدا كرده است، حذف دروس تاريخي و متون نظـم و  
و  ،اسـالمي  ،دورة جـاهلي كننـد كـه متـون      مي نهاد پيش ،سياست در تناقض است. بنابراين

 بـه ضروري است، ها  آن رشتة زبان عربي هستند و آشنايي با ةنام نوعي شناس بهكه  ،عباسي
  د.نبرنامة درسي اضافه شو

  
  ادبي نقد و سيشنا زبان به مربوط واحدهاي آموزش كيفيت 8.6
 تطبيقي ادبيات ادبي، نقد عناوين با »عربي دبيري زبان و ادبيات«رشتة  در واحدها از گروه اين
 ادبي فقط نقد» آموزش زبان عربي«و در برنامة درسي د شو ميئه ارا واحد) ششاللغه ( فقه و
 دست  به، اين نتيجه نامه پرسش 9 نظر استادان در سؤال براساسشود كه   مي ارائه واحد) دو(

به اين مقولـه نظـر دادنـد و در مقايسـه بـا       ريزان برنامهتوجهي  آنان به كم درصد 80آمد كه 
 دروس در »دبيـري زبـان و ادبيـات عربـي    «رشـتة   كه دانشجويان كردندسرفصل قديم بيان 

ت گيرنـد و مكاتـب مختلـف ادبيـا      فرامـي  را نقـد  مكاتبِ از بسياري و نقد ادبي شناسي زبان
هاي   نمونه از تنها »عربي آموزش زبان«دانشجومعلمان رشتة  كه درحالي شناسند،  تطبيقي را مي

 ،آنان در زمينة ادبيات تطبيقي احاطة ميزان رو، . ازايندنياب  مي آگاهي مباحث اين محدود بسيار
  رسد.  حداقل مي و مكاتب ادبي نو به ،شناسي زبان

  
  قديم و جديد سرفصل در ارائة دروس زمان 9.6

 درس زير بود: شكل بهقديم برنامة درسي  در تربيتي،ـ   تربيتي و موضوعي ارائة دروسزمان 
 سرفصـل  در مشـاوره  فنـون  و اصول اول، ترم جديد سرفصل در و چهارم ترم شناسي روان
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 قـديمي  سرفصـل  در آموزشـگاهي  مديريت ،اول ترم جديد در سرفصل م وچهار ترم قديم
 و مهفـت  تـرم  قديم سرفصل در 2 و 1 دبيري تمرين وم، وس ترم جديد فصل در اول وترم  

در  4 تـا  1كـارورزي   صـورت  به زبان عربيموزش آجديد  فصل در ساعت. 136 در مهشت
  است. ساعت 128 درواحد  دو هر مهشت تا مشش ترم

 را الزم هاي  مندي توان هنوز كه درحالي ،»عربي ادبيات و زبان« دبيري رشتة يدرس ةبرنام
 متـون  بـا  را وي اسـت،  وردهنيـا  وجـود  به آموز زبان در عربي سادة متون درست درك براي

 قـديم  ةبرنامـ  در ادبيـات  تـاريخ  و متـون  تخصصي واحدهاي سازد.  مي مواجه ادبي سنگين
 پذيرد. مي پايان معاصر ادبيات تاريخ و متون با و شود مي شروع جاهلي دورة متون از معموالً
 دانشـجو  به ها آن ارائة زمان در نيز و دروس سرفصل طراحي در روشني به نقص اين وجود
 و مهفـت  تـرم  در دروس اين جديد درسي برنامة در اما ،)38 :1397 (نورسيده است مشهود
 ترتيـب  و زمـان  بـا  استادان درصد 80 ،نامه پرسش 14 سؤال به باتوجه شوند.  مي ارائه مهشت
  دانستند. مناسب را آن و بودند موافق عربي زبان آموزش درسي برنامة در دروس ارائة

  
 گيري  نتيجه .7

 را »عربي زبان آموزش« رشتة درسي برنامة استادان همة كه دهد  مي نشان تحقيق كلي نتايح
 و حرفه با متناسب و فرهنگيان دانشگاه مأموريت و هنام اساس اهداف درجهت و مطلوب
 موضوعي دروس و تربيتي دروس در ريزان  برنامه توجه ميزان و دانستند معلمي هاي  مهارت

 را »معلمي كارنماي« و »كارورزي« واحد افزايش و كردند ارزيابي عالي سطح در را تربيتي ـ
  دانستند. دانشجومعلمان اي  حرفه ارتقاي در عطفي نقطة

 تربيتي موضوعي واحدهاي افزايش حيث از عربي زبان آموزش رشتة جديد برنامة
)PCK( اي  مالحظه قابل تغييرات رشته اين دانشجومعلمان براي تربيتي علوم ترشدن  كاربردي و 

 به »درسي ريزي  برنامه« درس مثال رايب و شده شروع دروس نام از تغيير اين .است داشته
 دروس سرفصل در چنين، هم .است داده نام تغيير »عربي زبان آموزش در درسي ريزي  برنامه«

 درسي برنامة در بار اولين كه دروسي است. شده اشاره مذكور دروس كاربردهاي به نيز
 ند.گير چشم خود نوع در نيز واحد) 27 (حدود اند  شده داده قرار »عربي زبان آموزش«

 آيات زيباشناسي« درس شدن افزوده واحد، هشت به واحد چهار از كارورزي واحد افزايش
 جديد برنامة قوت نقاط از )CK( موضوعي دروس در »ديني متون تركيب و تجزيه و قرآن

  .است درسي
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از: اهـداف   انـد  عبـارت هاي برنامة درسي از نظر استادان   نقاط ضعف و آسيب ترين مهم
بيان نشده است، واحدهاي تخصصـي در آمـوزش عربـي كـم و واحـدهاي       خوبي بهرشته 

 ادبـي  هـاي   دوره و ،نويسـندگان ، ادبـا ، زبان اين تاريخ ازاطالعي   بي چنين، هم .تربيتي زيادند
هـايي    هاي تحصيالت تكميلي دانشجومعلمان را بـا چـالش    روند موفقيت زبان اين با مرتبط

   مواجه ساخته است.
را در » آموزش زبـان عربـي  «برنامة درسي رشتة كه استادان د دانشان  اين پژوهش نتايج

آنـان ارزيـابي دروس    درصـد  50 كـه  طـوري  ، بـه كردنـد دروس تخصصي ضعيف ارزيابي 
 درصد 60و  ،و نقد ادبي و ادبيات تطبيقي شناسي زباندروس  درصد 80هاي زباني،  مهارت

رشـتة   برنامـة جديـد  در دروس متون و تاريخ ادبيات را ضعيف دانستند و بر اين باورند كه 
 54بـه   واحد 94و از  ندداشت اي  مالحظه قابل تخصصي كاهش واحدهاي زبان عربي آموزش

حـدود   دانشـگاه  اين در شده تربيت زبان عربي دبير يك برنامة جديد با .اند  واحد كاهش يافته
 كـه  آن بود، حـال  خواهد زبان عربي تخصصي دروس گذراند،  مي كه را واحدهايي درصد 51
 تشـكيل  رشـتة عربـي   تخصصي دروس را دورة كارشناسي درصد 69حدود  برنامة قبلي در
 خواهد   دنبال به را رشته اين التحصيالن  فارغ علمي ضعف خطر حد از بيش كاهش اين داد.  مي

  .كند  دانشجومعلمان را با مشكل مواجه مي ادامة تحصيلداشت و ازطرفي 
  

  اهنهاد پيش
درسي آموزش عربي در گرو  ةبرنامموفقيت  كه ريزان درسي توجه داشته باشند  برنامه ـ

اين مهم هم از سوي دانشگاه و  ،بنابراين .مناسب استتدوين منابع و محتواي درسي 
  توجه و اهتمام ويژه قرار گيرد.مورد ريزان درسي بايد  هم از سوي برنامه

هايي براي استادان و مدرسان آموزش   با برگزاري دوره ،ريزان  برنامه كه ضرورت دارد ـ
ين و يـ دقيـق و مناسـبي تب  نحو  بهها   ها را در اين دوره  زبان عربي، اهداف و مأموريت

  هاي درس اجرا كنند.    در كالس خوبي بهتا بتوانند  تشريح كنند
 پوشـاني  هـم  نظـر مباحـث   از كه ـ تربيتي  موضوعي و تربيتي دروس مشابه است الزم ـ

شـوند و ايـن كـار بـا دروس عمـومي و دروس       پارچه و يك شناسايي دارند، زيادي
  .دگيراسالمي انجام  وتربيت تعليم

متوالي هاي  در ترم »آموزش زبان عربي در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد« درس ـ
» كاربست فناوري در آموزش زبان عربي«واحد عملي با نام  دو صورت به 3 و 2 و 1
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واحـد  دو تجميعـي و در   صورت به »3 و 2 و 1اي   حرفه ةتوسعپژوهش و «درس و 
» آمـوزش زبـان عربـي   اي در   حرفه ةتوسعدرس پژوهش و «عملي با عنوان ـ   نظري

 .شود ئهارا

 اهداف تا شود اضافه »عربي زبان آموزش« ةرشت به زير دروس كه شود  مي نهاد پيش ـ
 ،»تطبيقي ادبيات« ،»نويسي  خالصه و نگاري  روزنامه« شود: محقق بهتر درسي برنامة

 دورة از نثر و نظم متون و ادبيات تاريخ« ،»عربي متون قرائت« ،»مناظره و راني سخن«
 سنجش« و ،»نويسي  گزارش« ،»داستان شفاهي بيان« ،»اندلس دورة پايان تا جاهلي
  ».زباني هاي مهارت

  
  نامه كتاب
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