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 چکیده
دي آموزش زبان عربی در مکارآي دبیران عربی از دالیل نازیسته هدف پژوهش حاضر تبیین تجربیات

 هدفمندگیري نمونه با استفاده ازاست که  پدیدارشناسی از نوعکیفی  پژوهشیپژوهش حاضر  .س استمدار
ها ضبط و مصاحبه .گرفت منفر از دبیران عربی انجا 20نگر با و از طریق مصاحبه ژرففرد ماهر و مبتنی بر 

هاي حاصل از تجربیات دبیران یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. )2003( به روش استرابرت و کارپتنر
موانع مرتبط با « ،»آموزانموانع مرتبط با دانش« مضمون اصلی 5عربی در خصوص ناکارآمدي زبان عربی در 

موانع «و » درسیموانع مربوط به نظام آموزشی و برنامه « ،»ربوط به جامعه و فرهنگموانع م«، »معلمان
ف، اهدارفع این موانع مستلزم بازنگري در  .شناسایی شدمضمون فرعی  11و » مربوط به ارزشیابی آموزشی

آموزان نسبت به اهمیت این نگرش جامعه، والدین و دانشتغییر درسی عربی و هاي برنامه محتوا و روش
 زبان خارجی است.
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 مقدمه
عربی در همزمان با ورود اسالم به ایران و از قرون نخستین اسالمی آموزش و یادگیري زبان 

متون عربی به فارسی در  يهاي خارجی گسترش یافت. ترجمهمیان ایرانیان به عنوان یکی از زبان
 هاي مختلف تاریخی توسط هایی به زبان عربی در دورههاي تاریخی و نگارش کتابدوره

 ردتقویت کترین اندیشمندان ایرانی، جایگاه یادگیري و آموزش زبان عربی را بیش از پیش بزرگ
یابد تري میروز اهمیت بیشهاي خارجی روزبه). موضوع آموزش زبان1384آذرشب و همایونی،(

انسانی را در همه سطوح آموزش اعم از انسانی و غیر و بخش قابل توجهی از امکانات آموزشی،
براي هاي خارجی، ریزان زباناخیر برنامه يکند. لذا در چند دههآن خود میرسمی و غیررسمی، از 

 هاي مختلف هاي دانشکوشیدند تا از یافتههاي نوین علمی در آموزش زبان، میرسیدن به شیوه
اي بسیار شناسی و تعلیم و تربیت بهره گیرند. از آنجا که زبان پدیدهشناسی، روانبه ویژه زبان

روش از یک  ،پیچیده است، براي آموزش آن به ویژه آموزش آن به غیر اهل زبان سخن گفتن
مند در پیشبرد بسیار دشوار است. بنابراین استفاده از چند نظریه و چند روش اصولی و نظام ،واحد

دو زبان عربی و انگلیسی به عنوان  در نظام آموزشی کشور ایران، آموزش زبان کارساز و مفید است
لماي دین ما به که زبان عربی به دلیل توصیه ع شوندهاي غیر از زبان مادري آموزش داده میزبان

از اهمیت خاصی  کید بر آموزش آن در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،أفراگیري آن و ت
نوس است و به همین دلیل أها با این زبان مهمچنین ذهن و ادب ما ایرانیان سال برخوردار است.

از انقالب اسالمی این زبان قبل  در قانون اساسی زبان عربی به عنوان زبان دوم شناخته شده است.
هاي آموزش آن بسیار غیراصولی و متکی بر سفانه شیوهأشد اما متنیز در مدارس ایران تدریس می

که ارتباط چندانی با نیازمندي روز و اطالعات  آموزش قواعد خشک و پیچیده صرفی و نحوي بود
 ).1389هاي مختلف زندگی نداشت (پروینی،مربوط به جنبه

آموزان به تعمیق معرفت و ایمان دانشیادگیري قرآن و زبان عربی در  نیز ملیدر برنامه درسی 
 ، نقش اساسی ایفا احکام الهی که همان معرفت و ایمان به دین اسالم است اخالق و اعتقادات،

توانایی  اخالق و احکام است. قرآن کریم به عنوان منبع وحی الهی و منبع اصلی اعتقادات،کند. می
سبب ورود هر فرد مسلمان به دریاي  ن و انس با آن،آتدبر در قر عنا،همراه با درك مخواندن 

شود که هر فرد بتواند به عربی به عنوان زبان قرآن سبب می نیادگیري زبا معارف اسالمی است.
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همچنین  آن را بفهمد و از رهنمودهاي آن بهره ببرد. طور مستقیم با کتاب الهی ارتباط برقرار کند،
شود که متربیان بتوانند از معارف اهل بیت (ع) و فرهنگ غنی اسالم وزش این زبان سبب میآم

از سوي دیگر زبان و ادبیات فارسی با زبان عربی در آمیخته است و آشنایی با زبان  استفاده کنند.
). 1394،نژاد سلطانی و زاده متقی زاده، حکیم( ثیر خواهد داشتأعربی در یادگیري زبان فارسی ت

(متوسطه  در نظام آموزشی ایران، آموزش زبان عربی در آموزش و پرورش از سال اول راهنمایی
ساعت تدریس درس  300شود و تا پایان دوره پیش دانشگاهی ادامه دارد و شامل اول) آغاز می

ن و عربی در آهاي حکمت و معارف اسالمی و قرسازماندهی محتواي حوزه زبان عربی است.
االمکان به صورت مجزا لیکن ابتدایی به صورت تلفیقی است اما در دوره متوسطه اول حتی دوره

یقی و درس به صورت تلف ،بجز رشته علوم و معارف اسالمی هماهنگ و در دوره متوسطه دوم،
 محتوایی آموزش قرآن کریم و يحوزه آن و عربی شامل دوحوزه یادگیري قر شود.عربی ارائه می

ی است و حد نهایی یادگیري در این دروس به توانایی خواندن صحیح و روان قرآن آموزش عرب
کریم، توانایی درك معناي عبارات ساده و پرکاربرد قرآن کریم، توانایی نسبی تدبر در آیات قرآن 

بدون آموزش تخصصی علوم  ف مفاهیم آیات،یکریم به منظور درك ساده و اولیه دقایق و ظرا
آموزان اهل خواندن و تفکر در قرآن مر و دائمی با قرآن کریم به نحوي که دانشقرآنی و انس مست

آشنایی با زبان عربی و  باشند و این امر را الزمه تربیت دینی و اعتالي هویت الهی خویش بدانند.
این حوزه نوشتن و سخن گفتن در  گوش دادن، هاي چندگانه زبانی یعنی خواندن،مهارت مشخصاً

متون دینی و  موز را در درك معناي آیات قرآن کریم و کالم معصومین،آاست که دانشبه میزانی 
(برنامه درسی ملی جمهوري  ثر باشدؤفرهنگ اسالمی کمک کند و در تقویت زبان فارسی او م

 ).1390اسالمی ایران،
دهد که علیرغم ضرورت و اهمیت این زبان نگاهی به وضع آموزش عربی در ایران نشان می

هاي ، وضع آموزش و یادگیري زبان عربی چندان مطلوب نیست. یافتهی ایرانشنظام آموز در
 آموزش دهد که سطحها نشان میهاي پژوهشکید دارد. یافتهأپژوهشی در ایران هم به این امر ت

 منديعالقه عربی زبان به آموزاندانش است، مطلوب حد از ترپایین ایران مدارس در عربی زبان
هستند  دلسرد و انگیزهبی هادانشگاه عربی هايگروه دانشجویان از دهند، بسیارينمی نشان چندانی

  شودمی احساس عربی زبان در متخصص نیروي کمبود عربی زبان با مرتبط مراکز از بعضی در و
 تري برخوردارند وهاي درسی طراحی شده براي زبان عربی از جذابیت کم). کتاب1384(رسولی،
 ).248،ص1382(سلمانی رحیمی، هاي فرهنگی و اجتماعی کشور قرابت نزدیکی ندارندبا زمینه
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شناختی آموزش زبان، عناصر شناختی و فراشناختی فرایند آموزش زبان عربی نسبت به مسائل روان
گفتگو درك مطلب و اند و تنها به ارائه متونی براي از قبیل انگیزه، هیجان، هوش و غیره غافل مانده

 ).1394:91(آذرشب و همایونی، براي تعاملی مقطعی و ناقص بسنده کرده اند
در خارج از ایران نیز آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم، با مشکالتی روبروست. 

کند که آموزش زبان عربی به صورت عمومی از نقاط قوت و ) به این امر اشاره می2006(1ریدینگ
توان به ماهیت این زبان و شمول آن اشاره کرد. نقاط قوت این زبان میضعفی برخوردار است. از 

تري در جهان برخوردار هاي داراي ساختار از تعداد متکلمین بیشزبان عربی به عنوان یکی از زبان
هاي دیگر هنوز هم که هنوز است زبان عربی در مقابله با زبان ،است. علیرغم این نقاط قوت

و این زبان نتوانسته  شودهاي دیگر پذیرفته دیسیپلین علمی در دانشگاهوان یک به عناست نتوانسته 
از منظر  ).2،2010و الدوساري (استورچ است خود را با متدهاي بروز آموزشی دنیا هماهنگ کند

. در این زبان عربی در دنیا سنتی و معلم محور است ) وضعیت آموزش2008(3تومورطاها 
شود. از ن دیده نمیآها و متون درسی است و خالقیت چندانی در کتابرویکردها محوریت با 

له بازنگري در محتواي تربیت معلم و بازآموزي معلمان أدیدگاه ایشان راهکار برون رفت از این مس
) معتقد است که یادگیري زبان عربی به عنوان زبان دوم مستلزم فرایندهاي 2014( 4باشد. النگمی

ذهن یادگیرندگان است و زبان عربی به عنوان زبان دوم یا به عنوان یک  تري درش بیشرذیپ
-دیسیپلین در اکثر کشورهاي غیر عرب زبان با مشکالت متدولوژیک برخوردار است و اکثر روش

شناختی خود را تطبیق دهند. هاي نوین رواناند با نظریههاي ابداعی براي آموزش زبان نتوانسته
تر مبتنی اعتقاد دارند آموزش زبان عربی در اکثر کشورهاي غیر عربی بیش )2002(5یعقوب و بکیر

آموزان نیز به این امر معطوف است. در آموزش زبان عربی در بر قواعد است و ارزیابی از دانش
 هاي نوظهور از جمله رشد شود و با رشد تکنولوژياین کشورها چندان نوآوري دیده نمی

هاي آموزش زبان عربی و رفع و روش هاي درسیري در محتواي برنامههاي اجتماعی، بازنگشبکه
 تر است.موانع یادگیري آسان

 در شده انجام تحقیقات آن، اهمیت و عربی زبان آموزش لزوم و شده ارائه مطالب به توجه با
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Ryding 
2 - Storch & Aldosari 
3 - Taha-Thomure 
4 - Long 
5 - Yaakub & Bakir 
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 این در آنها پایین عملکرد و آن یادگیري به آموزاندانش عالقگیبی دهنده نشان عربی درس زمینه
 ).1385 خو، دار و پاکیزه لیاقت (خاقانی، است زبان این یادگیري به نسبت آنها انگیزگیبی و درس

 اندك کشور در عربی زبان آموزش يزمینه در شده انجام هايپژوهش حجم که این به توجه با
 علل ترعمیق بررسی براي کیفی پژوهش و باشدمی کمی روش به یافته انجام تحقیقات و است

 زمینه این در کیفی پژوهش انجام لذا است، نشده انجام مدارس در زبان این آموزش ناکارآمدي
ال در این زمینه این است که علل ناکارآمدي آموزش و ؤنخستین س رسدمی نظر به ضروري

یادگیري زبان عربی چیست؟ معلمان درس زبان عربی تجربیات زیسته خود را از عوامل ناکارآمدي 
این پژوهش تالش دارد تا با رویکرد پدیدارشناسانه  کنند؟زبان عربی چطور روایت میآموزش 

ي معنایی ادراك معلمان از دالیل ناکارآمدي آموزش زبان عربی پرداخته و نشان زتفسیري به بازسا
کنند و تجربیات خود را که این دبیران چه درکی از این پدیده دارند و آن را چطور ارزیابی می دهد

 کنند.زمینه چطور تفسیر میدر این 
 

 چارچوب نظري پژوهش
بان عربی در مراکز لیف به زتأو  تعلم تعلیم، ،د و خواندنایرانیان با زبان عربی آشنایی دیرینه دارن

شان در سرزمینایرانیان از نخستین روزهاي طلوع اسالم  امر نوپایی نیست. ایران،آموزشی و علمی 
به طوري که انتشار این زبان در ایران با انتشار اسالم همراه  همت گذاشتند.به آموزش زبان عربی 

ها در این حوزه شد.تر در مراکز علمی و دینی انجام میبیش آموزش زبان عربی در ایران، شد.
قرار داشتند و هدف آنها از آموختن زبان عربی  تهران) اصفهان، مشهد، (قم، چهار شهر بزرگ ایران

آموزش  فلسفی و کالمی بود. تفسیري، اصولی، هاي فقهی،نقد و بررسی کتاب مطالعه، توانایی در
 انجام  هاي ادبی،در رشته آن هم ها بیش از انقالب اسالمی،زبان عربی در مدارس و دبیرستان

شد که هیچ صرفی و نحوي خالصه می دادن برخی از قواعد خشک آن در یاد می شد و آموزش
در نتیجه . هاي مختلف زندگی نداشتمربوط به جنبه هاي روز و اطالعاتنیازمنديارتباطی به 

هر چه به انقالب اسالمی  کرد.آموز قواعد آموزشی داده شده را به سرعت فراموش میدانش
آنچه  شد.تر میآموزش زبان عربی در مدارس به دلیل مسائل سیاسی کم رنگ شدیم،تر مینزدیک

با اسلوبی نادرست و  شد،نام زبان عربی در مدارس کشور آموزش داده میپیش از انقالب به 
. با اینکه درس عربی یک دیسیپلین و )1389(پروینی،دود به قواعد صرف و نحو بوده است مح

یکی از مباحث مهم و  یک حوزه علمی سازمان یافته است ولی مبحث آموزش زبان خارجی،
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شناسی شناسی یادگیري، زیستشناسی، روانهاي روانیافتهباسابقه در حوزه آموزش و پرورش از 
شناسی قواي ذهنی حاکم بود که ذهن را در ابتدا دیدگاه روان شناسی مدد گرفته است.و جامعه

کرد که با تمرینات سخت و وظایف همچون ماهیچه و تقویت آن را همچون بدنسازي قلمداد می
 باعث ایجاد روش آموزشی دستور ترجمه شد رواج این اندیشه  شود.پیچیده تقویت می

ی و گشتالت به حوزه یگرا). با ورود نگرش کل1393د، اسلطانی نژ متقی زاده، زاده، (حکیم
یادگیري و با الهام از نگرش سیستمی، یادگیري یک کل منسجمی در نظر گرفته شد که تفکیک 

هاي آموزش پراگماتیسمی خیلی از روشی یگرابا ورود نگرش کل اجزا بین آن مردود اعالم شد.
ترجمه که در یک برهه تاریخی -زبان عربی ناکارآمدي خود را نشان دادند. براي مثال روش دستور

روش مرسوم بود، ناکارآمدي خود را در ایجاد توانایی برقراري ارتباط و درك زبانی در 
 ).1389یادگیرندگان به اثبات رساند (پروینی، 

 دهد که از میان رویکردهاي مختلف براي این درس،درسی عربی نشان می راهنماي برنامه
تر به این رویکرد بیش با قید متون دینی و فرهنگی اسالمی انتخاب شده است. "فهم متن" رویکرد

آموز در پایان هر پایه تحصیلی باید دانش براساس این رویکرد، ترجمه گرایش دارد.-روش دستور
در قبال متون داراي  هایی که از طریق مواد آموزشی به او انتقال پیدا کرده،ختهبتواند به میزان آمو

 که محتوایی با  روایات و یا متون فرهنگ اسالمی) ادعیه، (از قبیل قرآن کریم، مضامین دینی
مضامین و مفاهیم آنها دست یابد. بر این اساس  به دریافت معانی، ي ارزشی و فرهنگی دارد،هسبق

هاي برنامه بتوانند در پایان دوره راهنمایی به فهم درسی زبان عربی انتظار دارد خروجیبرنامه 
اسالمی و در پایان دوره متوسطه  آیات ساده قرآن و نیز عبارات کوتاه و ساده متون دینی و فرهنگ

مه (راهنماي برنا ي راهنمایی دست یابدتر از دورهي گستردهبه فهم ساختارها و متون با دامنه
 .)1388 درسی عربی متوسطه،

متخصصان آموزش و پرورش در  هاي خاصی دارد.آموزش زبان دوم در مدارس ویژگی
باید از یک سو به اصول طراحی برنامه درسی توجه  طراحی برنامه درسی آموزش زبان خارجی،

الزم است، ي احتیاجاتی را که براي کارآمد ساختن آموزش زبان خارجه کنند و از سوي دیگر همه
هاي اجتماعی، اساس برنامه ریزي را . توجه به واقعیت)1393(حکیم زاده و همکاران، برآورد کنند
توان به جست و جوي محتوا و تجربیاتی از یادگیري دهد. با تحلیل فرهنگ و جامعه میتشکیل می

نامه درسی باید بر متناسب با هنجارهاي اجتماعی نیز هستند. پرداخت که عالوه بر اعتبار علمی،
یکی از وظایف  کنیم.دانشی را ایجاد کند که متناسب با نوع جهانی باشد که در آن زندگی می
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در مطالعه و بررسی جامعه هم باید به نیازهاي آنی توجه  رفع نیازهاي جامعه است. برنامه درسی،
به ویژه به تحوالت ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژي  کرد و هم به تغییرات و تحوالت مستمر،

بنابراین محتواي کتب درسی و از جمله متون درسی را باید مطابق با تغییرات  باید توجه داشت،
انتخاب کرد تا برنامه درسی همواره با نیازهاي گوناگون  اساسی که در جامعه در حال وقوع است،

 .)125 :1381(ملکی، انطباق یابد

هایی همراه آموزان با مقاومتبا توجه به اینکه یادگیري زبان خارجی همواره براي دانش کالً
ایجاد عالقه و انگیزه در همچون براي اثربخش ساختن آموزش زبان دوم/خارجی اصولی است، 

یادگیري و تدریس زبان  براي ایجاد محیطی مناسب و آموزان با انگیزهداشتن دانش، یادگیرندگان
توجه کافی به  . از اصول دیگر آموزش زبان،)39: 1،2010(استکالینا وساوراسوس استضروري 

گوییم فردي زبانی را زیرا زمانی می هاي زبانی به یادگیرندگان است:ي مهارتآموزش همه
خواند آنچه را می بتواند مقصود خود را به زبان آورد، یابد،شنود درفراگرفته است که آنچه را می

 . در یادگیري زبان عربی، اکثر )68 :2،1989(کاستین مقصود خود را بنویسد بتواندبفهمد و 
 آموزان براي بهبود بخشیدن به مهارت تکلم به زبان عربی هیچ تالشی از خود نشان دانش

آموزان داراي وضعیت تحصیلی بهتر هم به صورت خجالتی به حتی دانش )3،2004(خالد نمی دهند
کنند و همیشه مضطرب هستند که مورد مضحکه و اتهام دیگران قرار زبان عربی صحبت می

امروزه در یادگیري زبان خارجی، معلم و آموزگار زبان یکی  .)4،2003خواهند گرفت (امیل رودین
هاي از موارد بسیار اثرگذار بر نحوه یادگیري است. بر خالف دروس دیگر که با ظهور نظریه

ه است، در زبان آموزي، معلم نه تنها هدایتگر و تسهیل کننده فلسفی جدید نقش معلم کمرنگ شد
توان گفت می به همین دلیل، آموزان است.بلکه الگوي زبانی دانش یادگیري در نظر گرفته می شود،

توان یافت که به عنصر معلم توجه نکرده مرتبط با آموزش زبان دوم را می تر منبع معتبرکه کم
به پنج بعد توجه شده است که عبارتند  ئه شده براي صالحیت معلمان،در همه تعاریف ارا باشد.

(داشتن دانش  ، تحلیل زبانهاي زبانی و کاربرد آنها)(تسلط به مهارت از: کاربرد عملی زبان
تشریح ماهیت زبان و چگونگی فراگیري  ،أهاي مقصد و مبدشناسی و نحو زبانهتکواژ آواشناسی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stukalina & Savrasovs 
2 Chastain 
3 Khalid  
4 Amilrudin ishak 
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، فرایند ور زبان خارجی)رفتارهاي مربوط به فرهنگ مردم گویش(درك و دانش  فرهنگ آن)،
ی به فراگیران و ...) و بعد هاي زبان، تدریس مهارت(تهیه طرح درس روزانه یادگیري-یاددهی

آگاهی  هاي مربوط به معلمان زبان،عضویت در انجمن اي،هاي حرفه(شرکت در نشست ايحرفه
 1گیرد). (باسالونجام میرش و دفتر آموزش زبان خارجه اپرواز خدماتی که در وزارت آموزش و 

هایی که باید براي سنجش میزان ترین شاخص). بنابراین یکی از مهم10: 1978 و همکاران،
کارآمدي یک دوره آموزشی زبان مورد سنجش قرار گیرد، میزان آمادگی دبیران زبان براي تدریس 

 آن زبان است.
 پیشینه پژوهش

هاي در طول سال ،و خارج از کشوردر زمینه آموزش زبان عربی و دالیل ناکارآمدي آن در ایران 
 :هایی صورت گرفته استاخیر پژوهش
آموزان دبیرستانی ) در پژوهشی علل کم عالقگی دانش1385(خو  دار و پاکیزه لیاقت خاقانی،

(ارائه  "هاي درسیمحتواي کتاب"سه عامل رابه درس عربی از دیدگاه دبیران عربی شهر شیراز 
عدم تبیین اهمیت عربی و  المللی،ندادن تصویري صحیح از جایگاه زبان عربی در روابط بین

بعد تخصص "وجود قواعد پیچیده و کم کاربرد)  هاي علمی و معنوي موجود در آن،سرمایه
عدم استفاده از  فزایش معلومات،(نداشتن انگیزه الزم براي مطالعه و تحقیق و ا اي معلمانحرفه

 "بعد تسلط تخصصی آنان"هاي جدید آموزشی)  وآگاهی نداشتن از روش وسایل کمک آموزشی،
عدم آگاهی از  ،هاي عربی و استفاده نکردن از آنهارادیو و فیلم (شامل عدم آشنایی با مجالت،

 داند.می)  هاي زبان آموزشیشیوه
بررسی میزان کارآمدي ") در پژوهشی که با عنوان 1393( سلطانی نژاد، متقی زاده و حکیم زاده

انجام  "آموزان شهر کرمان آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران و دانش
یجه رسیدند که میزان هماهنگی هدف آموزش زبان عربی با معیارهاي انتخاب تبه این ن دادند،

هاي درسی عربی با معیارهاي انتخاب ان تطابق محتواي کتابمیز هدف در برنامه ریزي درسی،
میزان  ریزي درسی، میزان آمادگی دبیران عربی براي تدریس درس زبان عربی،محتوا در برنامه

میزان انگیزه و  هاي زبانی،آموزان به مهارتمیزان تسلط دانش تحقق اهداف برنامه درسی عربی،
ها و راهبردهاي آموزان با مهارتزبان عربی و میزان آشنایی دانشآموزان به یادگیري عالقه دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Baslaw 
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در نتیجه به آموزش زبان عربی به عنوان زبان  تر از حد مطلوب است.یادگیري زبان عربی پایین
رین تي زیادي دارد و مهمدوم/خارجی به طور علمی توجه نشده است و تا حد مطلوب فاصله

پیش و ضمن خدمت معلمان زبان عربی ارتقاي سطح آموزش ، راهکار براي بهبود این وضعیت
 است.

غۀ العربیۀ فی الجامعات مصادر الخلل فی تعلیم الل" ) در پژوهشی با عنوان1384( رسولی
ترین مسائل و مشکالت آموزشی زبان عربی در ایران را (قواعد تعریف التخصصات)، مهماالیرانیه 

 مندي برخی از آموزش زبان عربی در مدارس ایران، عدم عالقه ینیپا سطحدر چهار عنوان 
 هاي عربی در انگیزه و دلسردي بسیاري از دانشجویان گروهآموزان به زبان عربی، بیدانش

ها و کمبود نیروي انسانی متخصص در زبان عربی در بعضی از مراکز مرتبط با زبان عربی دانشگاه
، استاد، برنامه درسی و ابزارهاي زنگري در محورهاي دانشجوباکند. در این پژوهش عنوان می

هایی ها از جمله راه حلآموزشی و همچنین گرایشی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی دانشگاه
گشاي از میان برداشتن برخی از مشکالت مختص به آموزش زبان و ادبیات تواند راهاست که می

 ها باشد.عربی دانشگاه
) انجام دادند، دو مانع در 2016( 1احمد و راواش ،محمت، احمت، هارونکه طبق پژوهشی 

 هاي خود به محدودیت طکه مربو» مانع داخلی« یادگیري و تکلم به زبان عربی وجود دارد: 
هایی که به محدودیت» مانع خارجی« آموزان و دانش و مهارت یادگیرندگان اشاره دارد. ودانش

هاي یادگیري و آید، مانند فقدان یک محیط حمایتی و فرصتبه وجود میاشاره دارد که از خارج 
این پژوهش، هر دو گروه سخنرانان خوب زبان عربی و سخنرانان ضعیف  در تکلم به زبان عربی.

سخنرانان  تري نسبت به مشکالت خارجی روبرو شده بودند.زبان عربی با مشکالت داخلی بیش
تري نسبت به مشکالت داخلی روبرو شده بودند در حالی ی بیشخوب زبان عربی با مشکالت زبان

 که سخنرانان ضعیف کمبودهاي داخلی مانند عدم اطمینان و عزت نفس را نشان داده بودند.
دهد که یادگیرندگان زبان عربی به عنوان زبان دوم از ) نشان می2005(2پژوهش الخفایفی
اضطراب در خصوص درك مطلب و شنیداري نسبت ی برخوردارند و این یاضطراب تحصیلی باال

 .هاي یادگیري زبان عربی از جمله گرامر باالتر استبه بقیه حیطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Haron, Ahmed, Mamat, Ahmad & Rawash 
2 - Elkhafaifi 
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نفر از یادگیرندگان مالزیایی از یادگیري  133) در باب ادراك 2012(1پژوهش سحریر و الیاس
 یرندگاندهد که بخش عظیمی از یادگهاي آنالین آموزشی نشان میزبان عربی از طریق بازي

هاي هاي نوین آموزشی از جمله یادگیري از طریق بازي) به این امر اعتقاد داشتند که روش113(
 کند.نالین یادگیري بهتري را در آموزش زبان عربی به عنوان یک زبان خارجی ایفا میآ

) در باب نقش زبان عربی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 2009(2پژوهش محمدانی
کنند در نگی کار میهاي چند فرهدهد که دانشجویان پزشکی که در محیطپزشکی نشان میعلوم 

 کنند.ثري با بیماران خود برقرار میؤصورت تسلط به زبان عربی ارتباط م
) با موضوع تدریس و یادگیري زبان عربی در ایاالت متحده 2006(3و بلنپ تالاب پژوهش ال

، نیازها و جریانات آینده نشان داد که با توجه به مهاجرت قشر عظیمی از مردم هامریکا: واقعیتآ
مریکا و وجود تفکر بین فرهنگی در این کشور، آموزش زبان عربی آعرب زبان به ایاالت متحده 

ریزان درسی آن کشورها قرار بگیرد. از منظر این پژوهشگران بازنگري باید مورد توجه برنامه
تر به مهاجرین هاي درسی ارائه شده توسط نظام تربیتی آمریکا براي توجه بیشمحتواي برنامه

 عرب زبان الزامی است.
دهد که آموزش و یادگیري زبان عربی به عنوان یک نشان میهاي انجام گرفته بررسی پژوهش

زبان خارجی چه در ایران و چه در کشورهاي دیگر با موانع و مشکالتی روبرو است و علل و 
هاي انجام گرفته به برخی از این ثیر بگذارد. اگر چه پژوهشأتواند بر این امر تعوامل متعددي می

هاي بهتر تواند دادهتر میهاي متفاوتتر با متدولوژيهاي بیشموانع اشاره دارد ولی انجام پژوهش
هاي نوین شلذا در این پژوهش از رو ؛تري از موانع آموزش زبان عربی را نمایان کندو غنی

 ها استفاده شد. روشی که در آوري و تحلیل دادهپژوهش کیفی (پدیدارشناسی) براي جمع
مدي یادگیري آهاي بررسی شده مورد توجه واقع نشده بود، تا عواملی که منجر به ناکارپژوهش

 زبان عربی شده است را بهتر نمایان کند.
 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Sahrir & Alias 
2 - Mohamedani 
3 - Al-Batal & Belnap 
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 پژوهش روش
 گیرينمونهجامعه آماري و روش  طرح پژوهش،

نجا که در آاز  این مطالعه به روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیري انجام شده است.
 1سربن ( ها استها و معناهاي پنهان موجود در زندگی انسانمطالعه پدیده پدیدارشناسی به دنبال

  شود.کید میأتر از توصیف یک پدیده یا تجربه تبیشیک پدیده فهم و تفسیر  و به )2012،
هاي غنی و بینش عمیقی در مورد تجربیات این روش داده و )1390(ایمان زاده و سلحشوري،

پژوهشگر براي دستیابی به ). 2،229:2006دهد (تودرس و هولووايکنندگان میزیسته شرکت
هاي و سعی در واکاوي ادراکات و تجربه تجربیات دبیران از این روش کیفی استفاده کرده است

راي اطالعات از ناکارآمدي زبان عربی دارد و به منظور تحقق اهداف ادبیران به عنوان افراد آگاه و د
و افردي انتخاب شدند که نسبت به پدیده مورد  ماهر فرد بر مبتنی پژوهش، نمونه گیري هدفمند و

دبیران شهر تبریز بودند که از نواحی چندگانه تبریز  ،مورد نظر يجامعه مطالعه داراي تجربه بودند.
مندي به شرکت در سال و عالقه 5تجربه کاري باالي  انتخاب شدند مالك ورود به مطالعه، داشتن

نفر از  42ها برخوردار نبودند از مطالعه خارج گردیدند. پژوهش بود و افرادي که از این مالك
هاي آموزشی اعالم آمادگی کرده بودند و از مالك سرگروههاي مسئول دبیران بر اساس هماهنگی

دن گیري و تعداد نمونه رسیسال هم برخوردار بودند. با توجه به اینکه مالك انتخاب نمونه 5باالي 
هاي نیمه آوري اطالعات از مصاحبهنفر رسید. جهت جمع 20 به به اشباع بود، نمونه مورد نظر

توجه به اینکه در مصاحبه نیمه ساختار یافته قصد محقق نفوذ در  یافته استفاده شد و با ساختار
االت دیگري هم از بطن ؤهاي عمیق ذهن مصاحبه شونده و کسب اطالعات حقیقی است، سالیه

 هاي مصاحبه شوندگان تدوین شدند.پاسخ
جهت جلوگیري از اتالف وقت و پراکنده گویی استفاده  ،در این مطالعه از راهنماي مصاحبه

 30-20انجام شد که مدت زمان آن بین اياساس مالك اشباع داده بر مصاحبه 20در مجموع  شد.
تر انفر در دف 17و با  به طول انجامید ،کنندگان جهت ادامه گفتگودقیقه بسته به تمایل شرکت

ها به صورت انفرادي انجام مصاحبه و سه نفر به صورت غیر حضوري مصاحبه گردید. ارسمد
گرفت که این موضوع باعث گردید که مصاحبه شوندگان به راحتی بتوانند نظرات خود را پیرامون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cerbone,D,R 
2 Todres,L&Holloway,I 
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ابتدا در مورد چگونگی مصاحبه و اهداف پژوهش  براي نمونه مورد مطالعه، موضوع ایراد نمایند.
محرمانه  کنندگان اطمینان داده شد که متن مصاحبه کامالًداده شد و به شرکتحاضر توضیح 

به منظور  کنندگان برده نخواهد شد.خواهد ماند و در توصیف و تحلیل نهایی نامی از شرکت
از هر کدام از آنان یک رضایت  رسمی نمودن رضایت مصاحبه شوندگان براي شرکت در مصاحبه،

الزم به ذکر است که مصاحبه شوندگان آزاد بودند که هر زمان اراده کنند  نامه شفاهی اخذ گردید.
افتن ها ادامه یافت. بعد از پایان یها تا زمان اشباع دادهاز انجام مصاحبه انصراف دهند. مصاحبه

 گر به متن نوشتاري تبدیل شد و جمالت و نقل سخنان ضبط شده توسط مصاحبه مصاحبه،
 اولین که کدگذاري در مشخص گردید. کردند،ربه افراد از پدیده داللت میهایی که به درك تجقول

 داده قرار گروهی در و ادغام یکدیگر با مشابه کدهاي اولیه، کدهاي استخراج از پس بود مرحله
دسته  براي مهم عبارات از گرآزمون بعد يمرحله در شد استخراج کد 984 اولیه کدگذاري در. شد

 براي نیز هازیرمضمون این. نمود استفاده شد،می هازیرمضمون به دستیابی به منجر که معانی بندي
 قرار استفاده مورد هاخوشه یا هامضمون پوشش در اند،کرده تجربه کنندگانشرکت آنچه نوشتن
 منظور به. شدند داده قرار حیطه نام به تريوسیع محدوده پوشش در هامضمون نهایت در. گرفت
 استفاده )2003(کارپنتر و استرابرت روش از آمده دست به اطالعات تحلیل و تجزیه و تفسیر
 خاص، هايپدیده توصیف آن هدف که میدانند عملی را پدیدارشناسی کارپنتر و استرابرت .گردید
 توسط نظر مورد پدیده توصیف شامل مزبور روش. است افراد زندگی تجربیات و چیزها ظاهر

  هايتوصیف قرائت کنندگان،شرکت با مصاحبه محقق، هايفرض پیش کنارگذاري محقق،
 بر مرور ها،پدیده از توصیفی نوشتن اساسی، روابط کردن پیدا ها،جوهره استخراج کنندگان،شرکت

همچنین  ).1390صلصالی، و پرویزي باقري، حاج (ادیب باشدمی هایافته انتشار و مربوطه متون
 هاي مطالعات مشابه مقایسه شد.در مصاحبه با یافتهکنندگان هاي شرکتپاسخ
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 کنندگانمشخصات دموگرافیک شرکت -1جدول 

کننده شرکت

 شماره
 رشته تحصیلی میزان تحصیالت سابقه کار

 عرب ادبیات و زبان فوق لیسانس 12 1
 علوم قرانی لیسانس 16 2
 عرب ادبیات و زبان فوق لیسانس 17 3
 حقوق اسالمیفقه و  انسسلی 8 4
 عرب ادبیات و زبان فوق لیسانس 22 5
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 25 6
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 8 7
 عرب ادبیات و زبان لیسانسفوق  11 8
 فقه و حقوق اسالمی فوق لیسانس 13 9
 فلسفه و کالم اسالمی دانشجوي دکتري 19 10
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 15 11
 معارف اسالمی فوق لیسانس 28 12
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 11 13
 علوم قرانی لیسانس 6 14
 علوم قرانی فوق لیسانس 13 15
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 9 16
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 17 17
 ادبیات فارسی دکتري 15 18
 زبان و ادبیات عرب لیسانس 20 19
 عرب ادبیات و زبان لیسانس 18 20

 
 هایافته

ریزي مناسب مدت زمان زیر مضمون شامل: عدم برنامه 11،هامصاحبهپس از پیاده کردن        
م تجهیز ، عدضمن خدمت از اعتبار و اهمیت باالهاي آموزشی تدریس، عدم برخورداري دوره

عدم عالقه  زبانی،، تدریس بر اساس مطالب کتابی و محدود به قواعد مدارس به امکانات آموزشی
هداف ، عدم هماهنگی بین ایابی قواعد محورارزش ،انسانی به درس عربیهاي غیرآموزان رشتهدانش

تر جامعه به زبان عربی نسبت مگذاري ک، ارزشتدریس و ارزشیابی زبان عربی، دیدگاه منفی اولیا
 عاطفی و روانی فراگیران،، عدم تناسب کتاب درسی با نیازهاي علمی و هاي خارجی دیگربانبه ز

، بکارگیري تر معلمان از آن در جریان تدریسعدم تسلط کافی دبیران بر مکالمه عربی و استفاده کم



 1398ي دوم، پاییز و زمستان نهم، شمارهي دوره، ي درسیهبرنامهاي پژوهش                                                            14

بندي مضامین اصلی قرار ها در دستهزیر مضمون .، شناسایی و استخراج شداز دبیران غیر تخصصی
مرتبط با معلمان، موانع مربوط به موانع  :اصلی شاملگرفت و به این ترتیب از آنها پنج مضمون 

ریزي آموزشی موانع مرتبط با نظام آموزش و برنامه، موانع مرتبط با جامعه و فرهنگ آموزان،دانش
  و موانع مربوط به ارزشیابی به دست آمد.

 
 مصاحبه از آمده دست به فرعی و اصلی مضامین -2 جدول

 

 : موانع مرتبط با معلمان 1 اصلی مضمون       

 تدریس قواعد محور و در چارچوب نظري کتاب درسی: -1مضمون فرعی        
رسد در میتدریس قواعد به منظور کمک به تسهیل یادگیري زبان عربی است. به نظر        

شود، یعنی به پرورش ایران، این نکته بالعکس اجرا می و تدریس دروس عربی در سیستم آموزش
ي عربی و رسیدن به هدف این درس که همان سازي مکالمهجاي تأکید و تالش در جهت ژرف

شود که ضیق باشد آن قدر به نکات دستوري پرداخته میقرائت و ترجمه صحیح متون دینی می
گردد. با گذاري زمانی براي قرائت ترجمه صحیح میتدریس این کتب مانع از وقت و سرمایه وقت

اند ولی نتیجه مداري توجه به اینکه مؤلفین این کتب هم در دستور کارشان این نکات را گنجانده
دهی به سؤاالت آموزان در پاسخشود که جهت تقویت توانایی دانشفرایند تدریس باعث می

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 معلمان با مرتبط موانع

 درسی کتاب نظري چارچوب در و محور قواعد تدریس

 تدریس جریان در آن از ترکم استفاده و عربی مکالمه بر دبیران ناکافی تسلط

 ییگراتخصص عدم

 آموزاندانش به مربوط موانع
 عربی درس به غیرانسانی هايرشته خصوص دره آموزان بدانش عالقه عدم

 فراگیران روانی و عاطفی علمی، نیازهاي با درسی کتاب محتواي تناسب عدم

 فرهنگ و جامعه با مرتبط موانع
 عربی جوامع به نسبت منفی نگرش

 اجتماعی گذاريارزش

 درسی برنامه و آموزشی نظام با مرتبط موانع

 ترکم تدریس زمان مدت

 اعتبار کم خدمت ضمن آموزشی هايدوره

 مدارس در آموزشی مواد و امکانات کمبود

 آموزشی اهداف با ارزشیابی ناهمسوئی موانع مربوط به ارزشیابی
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لذا به خاطر نظري و غیر  د.تر بیابهمین بخش مذکور یعنی دستور زبان اهمیت بیش ،کنکور
باشد و فرد یادگیرنده به تر از حد مطلوب میمیزان یادگیري پایین کاربردي بودن مباحث آموزشی،

 کند.یادگیري قواعد محض و فرار احساس نیازي نمی
 من فقط مطالب کتاب را تدریس « :کند کهمیکنندگان در این باره عنوان یکی از شرکت       

کنم چون تا بحال کتب عربی قواعد محور بوده و اگر از منبع دیگري استفاده کنم از کتاب می
افه وقت مطالب کنم در صورت اضگیرم و سعی میمبادي العربیه که منبع موثق هست کمک می

 ).1(شرکت کننده شماره  »کنکوري را هم بگویم
تر از آن در جریان کافی دبیران بر مکالمه عربی و استفاده کمتسلط نا-2 فرعی مضمون       

 تدریس:
توانند به این زبان توان گفت که آنان تقریباً به خوبی میمی انگلیسی در مقایسه با دبیران زبان       

. عربی در این حد توانمند نیستند مکالمه نمایند. اما دبیران ،تکلم کنند و با یک فرد خارجی زبان
هاي مهم یادگیري است  و در گرایی تمرین و تکرار یکی از اصلدر حالی که مطابق نظریه رفتار

 تواند نتیجه خوبی به بار آورد.این زمینه نیز می
عربی در هنگام تدریس استفاده من از زبان « :مصاحبه شوندگان بیان کرده است کهیکی از        

 برم. تجربه بیست ساله من نشان مالت و اصطالحات را بکار میکنم و فقط بعضی از جنمی
کننده (شرکت »توانید پیدا کنید که بتونه به عربی صحبت کنهتر دبیر عربی را شما میدهد که کممی

 ).19شماره 
فراگیران  « که:کنندگان دیگر نیز علت عدم تکلم به زبان عربی را این گونه ذکر کرده شرکت        

فقط در حد سالم و  .و ما هم خودمان چندان مهارتی در مکالمه زبان عربی نداریمپذیرا نیستند 
شاید این . با اینکه خودمان به این امر آگاهیم که کنیماحوالپرسی از کلمات عربی استفاده می

 شرکت( ».ادي دارداي هم که ما در کالس انجام میدیم با زبان گفتاري اعراب فاصله زیمکالمه
 ).12 شماره کننده
 :ییعدم تخصص گرا-3 فرعی مضمون       
ن امر در تدریس واحدهاي درسی امري ااستفاده از متخصص ،امروزه با تخصصی شدن علوم       

کنندگان به این امر اشاره داشتند که یکی از معضالت اساسی یادگیري ضروري است. اکثر شرکت
 دقیق حدود و ثغور این رشته است. زبان عربی عدم تعیین
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یکی دیگر از موانع مربوط به معلمان وجود این قانون « کند:کنندگان بیان مییکی از شرکت        
سال این درس را در دبیرستان تدریس کرده باشد  3پرورش باشد که یک دبیر اگر  و در آموزش

تواند این دروس را ارائه نموده و به عنوان دبیر عربی شناخته شود. سؤال این است که آیا میزان می
آموزان اطالعات یک دبیر باید صرفاً در حد مطالب کتاب باشد؟ آیا دبیري که یک شب از دانش

در  این مورد مخصوصاً ؟ار نظام آموزش را تأمین نمایدتواند کارایی مورد انتظجلوتر باشد می
گیرد و صورت نمی ریزي انسانی به روش اصولیو برنامهتر نمود دارد مناطق کم جمعیت بیش

 کنندهشرکت( »گیردقرار می رجیحات و روابط دوستانه در سازماندهی نیروي انسانی مد نظرت
 ).15 شماره

عربی حدود و ثغورش  يهیچ ماده درسی به اندازه: «کندمی بیان کنندگانشرکت از یکی دیگر       
نامشخص نیست. با اینکه ما هم به وجود ارتباط نزدیک این ماده درسی با دروسی دیگر نظیر 

التحصیالن این اعتقاد راسخ داریم ولی در عمل ثابت شده است که فارغن آادبیات فارسی و قر
تر به این درس عربی با مشکالتی مواجه هستند. لذا نگاه تخصصیها در تدریس تخصصی رشته

 ).18 شماره کنندهشرکت( »درس از طرف مسئولین آموزش و پرورش الزامی است
 آموزانموانع مربوط به دانش :2 اصلی مضمون       

 هاي غیر انسانی به درس عربی:آموزان رشتهعدم عالقه دانش-1 فرعی مضمون       
باشد که میزان انگیزه فراگیران به درس عربی را تحت ی مییرشته تحصیلی یکی از متغیرها       

هاي مختلف غیر انسانی مثل علوم تجربی که ماده درسی عربی از در رشته دهد.ثیر قرار میأت
تر توجه هایی به این ماده درسی کمباشد لذا فراگیران چنین رشتها میرتري در کنکور داضریب کم

جهت  یادگیري زبان عربی صرفاًدهند. عالقه داشته و به آن اهمیت چندانی براي یادگیري نمی و
اخذ نمره و فاکتور تعیین کننده در کنکور سراسري است که با ماهیت یادگیري زبان عربی مغایرت 

 دارد.
نسبت ر اخیآموزان در چندین سال دانش« :کرد کهکنندگان این چنین بیان مییکی از شرکت       

دهند. افرادي هم که براي یادگیري بی عالقگی نشان می به این درس و یادگیري این درس شدیداً
دهند به خاطر کنکور و نمره کنکور است نه به خاطر عالقه واقعی به این این درس تالش نشان می

 شماره ندهکنشرکت( »هاي غیر علوم انسانی افتضاح استوضعیت یادگیري هم که در رشتهدرس. 
14.( 
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کنم. به سال است که در مدارس تبریز تدریس می 15من « گوید:کننده دیگري میشرکت       
نده نیست. دهموزان ناخوشایند و آزارآتوانم بگویم هیچ درسی مثل عربی براي دانشأت میجر

ام که از ها دیدهدهند. در خیلی از کالسآموزان در کالس این امر را به ما اطالع میخیلی از دانش
آموزان مدارس تیزهوشان هم که تدریس کنند. حتی دانشدرس عربی به عنوان سوهان روح یاد می

 ).11 شماره کنندهشرکت( »ن نگرش را نسبت به این درس دارندام ایکرده
عاطفی و روانی  کتاب درسی با نیازهاي علمی،محتواي  عدم تناسب-2 فرعی مضمون       

 فراگیران:
باشد. نگاه آموز بر محوریّت دانشباید ها ریزياساس همه برنامه تربیتی هاي نویندر نظام       

هاي تربیتی و فلسفی ندارد. سنتی به تعلیم و تربیت و معلم محوري چندان جایگاهی در نظریه
اي ربرند لذا بکننده امر یادگیري یاد میبه منزله تسهیل هاي تربیتی جدید از معلم صرفاًفلسفه

 هاي درسی دیده شود. موزان در طراحی برنامهآهاي دانشنیاز
هاي درسی طراحی شده با عالیق و نیازهاي خیلی از کتاب« گوید:کنندگان مییکی از شرکت       

هایی که در محتواي درس عربی گنجانده ها و مثالاسامی، شخصیت آموزان متناسب نیست.دانش
ها نیز از فرهنگ همان باشد و مثالو دلچسب شود باید براي مخاطب و یادگیرنده ملموس می

 ).7 شماره کنندهشرکت( »انتخاب شود یا نزدیک به آن جامعه
آموزان در کالس اول راهنمایی تقریباً بدون گذراندن دانش: «گویدمی دیگري کنندهشرکت       

کنند و طبیعی است که عملکرد آنان در این را آغاز می نیاز، یادگیري این دروسهیچ درس پیش
. باشد ترپایین احتماالً و متفاوت …دروس در مقایسه با دروس دیگر از جمله ریاضی، فارسی و

 شناختی ورودي رفتارهاي فقدان انگلیسی زبان و عربی دروس یادگیري موانع از یکی بنابراین،
 ).5 شماره کننده شرکت( »است آموزاندانش در کافی

 : موانع مرتبط با جامعه و فرهنگ:3 اصلی مضمون       

 نگرش منفی نسبت به جوامع عربی-1 فرعی مضمون       
ش منفی و یا آموزان نقش دارد وجود نگرملی که در کاهش انگیزه یکپارچه دانشواعیکی از         

و پیشرفت علمی، تکنولوژي و انسانی  يزبان در زمینهکشورهاي عرب خنثی نسبت به مردمان
همچنین برخی از اولیا، به زبان عربی نگاه صرف مذهبی دارند و به موارد است. فرهنگ آنان 

آموزي آرزوي شود تا شاید هیچ دانشاین عامل باعث می کنند.کاربردي و علمی آن توجهی نمی
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و لذا ضرورتی براي یادگیري  باشد زبان را در ذهن نداشتهزندگی و تحصیل در کشورهاي عرب
 .این درس احساس نکند

به نظر من امروزه آموزش زبان « اي در این باره این چنین نظر داده است که:کنندهشرکت        
آموزان نگرش تر است. هم والدین و هم دانشآموز از هر زمان دیگري سختعربی براي دانش

سر و کار  آموزانیدانشبا  اخیراً کنند.مرتبط میمنفی نسبت به جوامع عربی را به درس عربی 
 داریم که زبان و فرهنگ عربی را نابود کننده فرهنگ فارسی و نابود کننده فرهنگ ایران باستان 

  .)16 مارهش کنندهشرکت( »شودتر میروز بیشدانند و این امر روزبهمی
چنین بیان داشته  مدارس و دانشگاه داردي که تجربه تدریس عربی را در کننده دیگرشرکت       

هاي پایه به درس دهند.هیچ ارزشی به این درس نمیآموزان و دانشجویان ، دانشاولیا« است که:
  برند،یند و فرزند خود را میآهاي عربی میتر زنگبیش دهند.فیزیک اهمیت می مثل زیست،

نه  .ترو دبیر عربی از آن محرومعربی درس محروم شده است  گویند درس مهمی ندارد.می
 ).8 شماره کنندهشرکت( »آموز و نه خود  اداره هیچ توجهی نداردنه دانش نه اولیا، مدرسه،

 :اجتماعیارزش گذاري -2 فرعی مضمون     
ها نیز اهمیتی ، مردم و خانوادهما در جامعهکننده به این امر اعتقاد داشتند که اکثر دبیران شرکت     
 ل نیستند. به عبارتئاند، نسبت به درس عربی و زبان عربی قالئبراي یادگیري زبان انگلیسی قاکه 

اهمیت دانستن یادگیري زبان عربی، نگرش چندان مثبتی به تکلم با آن زبان وجود دیگر، ضمن بی
فت آموز در درس زبان انگلیسی از دیگران دریاهاي اجتماعی که زبانندارد. از این رو، تقویت

  ند.نمایکند، در درس عربی دریافت نمیمی
مؤسسات آموزش زبان عربی در سطح شهرها  از یک طرف« :گویدمی کنندگانشرکت از یکی       

از طرف دیگر جامعه ما هنوز زبان عربی را به عنوان یک زبان خارجی پر کاربرد . استناکافی 
 دیم با آموزان توضیح میبراي دانش قبول ندارد. هر موقع در کالس از اهمیت زبان عربی

جاي یادگیري زبان ه دهند بآموزان ترجیح میشویم. اکثر دانشهایی از طرف آنها مواجه میواکنش
  »هاي دیگر را در کنار زبان انگلیسی یاد بگیرندهایی مثل آلمانی، فرانسه یا زبانعربی زبان

 ).20 شماره کنندهشرکت(
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 :درسیموانع مرتبط با نظام آموزشی و برنامه  :4 اصلی مضمون       

  تر:مدت زمان تدریس کم-1 فرعی مضمون       
هاي متفاوت از تعلیم و تربیت و نقش آفرینی آن ها و ارگانافزایش سطح انتظارات سازمان       

 هایی از جمله محدودیت زمان مواجه کردههاي مختلف، نظام آموزشی را با محدویتدر حوزه
تدریس ثابت مانده است ولی درخواست براي تدریس دروس و  است. با اینکه زمانبندي هفتگی

هاي اجتماعی و هاي شهروندي، حقوق شهروندي، سالمت، مهارتهاي جدید نظیر مهارتمهارت
 ی مواجه کرده است.یهاي زندگی نظام تعلیم و تربیت را با تنگناهامهارت

ن و قرآس ساعات تدریس در ،ید آموزشیظام جددر ن« :گویدمی کنندگانشرکت از یکی         
هاي درس اند کهولین چنین بیان داشتهئعربی کاهش پیدا کرده است و دلیل این کاهش را مس

 شماره کنندهشرکت( »کننددیگري مانند مدیریت خانواده هم همان اهداف تربیت دینی را دنبال می
17.( 

تر از بیشساعات تدریس زبان انگلیسی « :که است داشته بیان چنین دیگري کنندهشرکت         
از جمله  تر از عربی خواهد بود.موفقیت در یادگیري زبان انگلیسی بیش قطعاً زبان عربی است.

زیرا دبیر عربی هم  ، کمبود زمان تدریس است.بر سر راه تحقق آموزش زبان عربی ترین مانعمهم
 »افزایش انگیزه فراگیران داشته و هم به تدریس مطالب جدید آموزشی بپردازدباید زمان کافی براي 

 ).13 شماره کنندهشرکت(
 هاي آموزشی ضمن خدمت از اهمیت و اعتبار:عدم برخورداري دوره-2 فرعی مضمون       

آموزش نیروهاي به کار گماشته شده (اسـتخدامی) در  ت،هدف اصلی از آموزش ضمن خدم       
 خود هايهاي کارکنان براي انجام بهتر مسئولیتها و مهارتدوران خدمت جهت بهبود تواناییطی 
را  کند تا کارکنان دانش و توانـایی خـوددر حقیقت تغییر و تحوالت در طی زمان ایجاب می. است

ها ارتقاء توانایی .پیش بروند تحوالت همپاي علمی و عملیسانی کنند و از نظر رروزطبق شرایط به
گیرد و همه کارکنان باید بتوانند هاي کارکنان در دو سطح تخصصی و عمومی صورت میو مهارت

تـر و بـا هزینـه کـم ،ترآسان تر،سریع ،بهتر"ها وظایف محوله را پس از آموزش و برگزاري آزمون
 .حداکثر رضایت براي ارباب رجوع طبق وظایف محوله انجام دهند ایجاد

ساله با هدف توانمندسازي  پرورش هر وزارت آموزش و« :گویدمی کنندگانشرکت از یکی       
ساعت آزمون  60خود و هم براي تکمیل فرم ارزشیابی آموزگاران که باید حداقل  پرسنل تحت امر
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  هاي ضمن خدمت را در سراسر کشور برگزارها وآزمونضمن خدمت را دارا باشند ، آموزش
 -هایی علمی هاي ضمن خدمت فرهنگیان آزمونبه اتفاق آزمون کثریت قریباما ا کندمی

ثر در کالس ؤتخصصی با هدف توانمندسازي همکاران در تدریس در جایگاه یک نیروي موفق م
ا هآزمون اغلب تا است شده باعث ایدئولوژیک - سیاسی یا و غیرعلمی بینش يسیطره ونیست 

دهندگان خود با این دست یا آزمون که عمدتاًسیاسی باشد  -حول مسائل عمومی یا عقیدتی 
گیري توانند آنها را پیمی ل آشنایی دارند و یا اینکه در خلوت خود و در زندگی فردي نیزئمسا

 شماره کنندهشرکت» ( دانستن آن ارتباطی با دانش و رشته تحصیلی همکاران ندارد کنند و یا اصوالً
6.( 

اد تا محل برگزاري دوره اکثر مواقع به علت بعد مسافت زی« :گویدمی دیگري کنندهشرکت       
ها شرکت کنند. و توانند در دورهنمی دبیران عمدتاًها مناسب برگزاري دورهضمن خدمت و زمان نا

ها بر اساس این دورهکنند که میها را داشتند چنین اظهار نظر کسانی هم که امکان شرکت در دوره
  .»ر و اهمیت چندانی برخوردار نیستو از اعتبا شودریزي نمیبرنامهاهداف زبان عربی 

 ).9 شماره کنندهشرکت(
 کمبود امکانات و مواد آموزشی در مدارس:-3 فرعی مضمون       
اي براي کمک به وسیله ،یادگیري را افزایش دهد که بتواند کیفیت تدریس و یزيهر چ       

هایی بودند که در امر تعلیم و تربیت از آنها از اولین رسانههاي نوشتاري . رسانهآموزش است
 و، تلویزیون ها، اسالید، فیلم، نقشههاي دیگري از قبیل تصاویرو سپس رسانه شده استاستفاده می

 یادگیري و تدریس امر در که اندشده تربیت و تعلیم جریان وارد که دیگري هايرسانه از بسیاري
گیري عمیق فراگیر در جریان ی باعث تسهیل فرایند یادگیري، درهاي آموزشرسانه. اندداشته ثیرأت

 شود.... می یادگیري فردي و شکل گیري معنی در ذهن فراگیر و یادگیري، افزایش بازده آموزشی،
سفانه أهاي آموزشی در تدریس ، متبر خالف اهمیت رسانه« :گویدمی کنندگانشرکت از یکی       

امکانات موجود هم هیچ ارتباطی با درس عربی  امکانات آموزشی تجهیز نیستند  ومدارس به 
مدیران مدارس هم به علت کمبود بودجه مالی  باشد.ندارد و در حد لوازم ساده آزمایشگاهی می

زه فراگیران به یلذا این چنین عواملی باعث تضعیف انگ د ونهاي آموزشی را ندارتوانایی تهیه رسانه
 ).3 شماره کنندهشرکت» (شوداین زبان می یادگیري

خواد که یک دلم می خیلی عالقه دارم و« کرده است که: کنندگان اظهاراز شرکت دیگر یکی       
 دهد و فقط از در مدرسه داشته باشیم ولی امکانات مدرسه اجازه نمیبصري  –کالس سمعی 
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CD هاي هاي مجازي و شبکهتحول در شبکهکنم. با این همه موزشی در حد توان استفاده میآ
شود در حالی که دانم چرا هیچ نوآوري در آموزش زبان در کشور ما مشاهده نمیآموزشی نمی

شرکت» (هاي آموزش زبان انگلیسی استها و شبکههاي مجازي بزنی پر از سایتسري به شبکه
 ).2 شماره کننده

 ارزشیابی:موانع مربوط به  :5اصلی مضمون       

 ی ارزشیابی با اهداف آموزشییناهمسو-1 فرعی مضمون       
در این راستا باید ارزشیابی به  .باشدترین هدف زبان عربی تسلط بر مکالمه عربی میمهم       

 افتد.که در عمل این امر اتفاق نمی صورت شفاهی و کتبی صورت پذیرد
 نمره و به صورت کتبی انجام  20ارزشیابی پایان ترم « :کنندگانشرکتیکی از اظهارات        

االت ارزشیابی به ؤو س شودگیري در دستیابی فرد به اهداف آموزشی میگیرد  و مبناي تصمیممی
لذا ابزار  واعد محوري است.قکید دارد نه به مکالمه و در یک کالم أقواعد و تجزیه و تحلیل ت

 )4 شماره کنندهشرکت» (نداردارزشیابی روایی و پایایی الزم را 
اهداف از پیش تعیین شده هاي درس عربی ارزشیابی« :گویدمی کنندگانشرکت دیگر از یکی        

رزشیابی باید بر اساس اهداف و این اصل ارزشیابی که ا دهدنمیرا درست مورد قضاوت قرار 
بارتی بین اهداف تدریس زبان ه عب .شودرعایت نمی ما آموزشی صورت گیرد در نظام آموزشی

 .)10 شماره کنندهشرکت» (ندارد نگی وجودهماهآن  عربی و ارزشیابی از
 

 گیرينتیجهبحث و 
دالیل مختلف از جمله ارتباط این زبان با زبان علیرغم اهمیت زبان عربی در نظام آموزش ایران به 

 هاي آن،درك مفاهیم دینی و آموزهگذاري و نقش آن بر أثیرفارسی به عنوان زبان رسمی کشور و ت
ی تجربیات زیسته دبیران عربی از ناکارآمدي آموزش و یادگیري زبان عربی در نظام یبازنما

تدریس و یادگیري اثربخش این رشته علمی و یا دیسیپلین با دهد که آموزشی ایران نشان می
هاي پژوهش حاضر نشان داد که یکی از موانع مرتبط با رو است. یافتههمسائل و مشکالتی روب

یادگیري اثربخش زبان عربی معلمان این رشته علمی هستند. معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامه 
برخی از مشکالت  کنند.ن ایفا میآدرسی تدوین شده نظام آموزشی  نقش اساسی را در موفقیت 

دبیران،  يبر اساس تجربیات زیسته گردد.معلمان برمیهاي دوران تحصیل خود معلمان به آموزش
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در یادگیري زبان عربی بر اساس قواعد و دستور زبان  تحصیل در دانشگاه عمدتاً يدبیرانی که در 
مکالمه عربی در کالس با مشکالتی  ،از جمله هاي زبان عربیاند در مهارتعربی آموزش دیده

در رفع موانع مرتبط با  است، شده اجرایی جدیداً که 3-3-6 آموزشی نظام البتهمواجه هستند. 
 زبان کاربرد و تکلم به يتربیش کیدأاین سیستم آموزشی ت  زیرا کند،میمعلمان نقش مهمی را ایفا 

 اداره طرف از انسانی نیروي صحیح سازماندهی عدم به دلیل برخی از دبیران عربی. دارد عربی
ی با این یاند که به خاطر اشتراك محتواتحصیلی غیر تخصصی داشتههاي رشتهپرورش،  و آموزش

و رسولی  )2008( تومورطاها هاي پژوهش .پردازنددیسیپلین به تدریس این ماده درسی می
 نیز بر نقش معلمان در ناکارآمدي زبان عربی اشاره دارد. )1393( همکاران و زاده ) و حکیم1384(

تر . بیشربی موانع مربوط به فراگیران استیادگیري اثربخش زبان ع مانع دیگر در آموزش و       
 توان با فراگیران عالقه و انگیزه چندانی به این زبان و یادگیري آن به روش سنتی ندارند. می

جذاب کرد. همسو  نآموزاهاي جدید آموزشی و فنون جدید تدریس، یادگیري را براي دانشروش
 همکاران و خاقانیو  )2012( الیاس و سحریر پژوهش ) و2016( ارانهارون و همکهاي با یافته

توان به موانع داخلی از جمله عدم عالقه فراگیران نیز اشاره کرد که زبان عربی را نه به می) 1385(
 کنند.بلکه به عنوان ابزاري جهت قبولی در کنکور سراسري  مطالعه می ،خاطر اهداف آموزش آن

به عنوان مانع تواند میهاي حاکم بر آن جوامع نیز فرهنگ و نگرش و جامعه با مرتبط مسائل       
، یکی دیگر از موانع دبیران يهتزیس يگر نقش ایفا کند. بر اساس تجربهله یا تسهیندبازدار

گذاري اجتماعی پایین اثربخش زبان عربی نگاه منفی نسبت به جوامع عربی و ارزش یادگیري
ها در کشور رسد در شرایطی که نگرش مثبتی نسبت به عربع است. به نظر مینسبت به این جوام

اي نیست. آموزش این زبان از طریق برنامه درسی  رسمی کشور کار چندان ساده ما وجود ندارد،
 بلنپ و باتال ال و پژوهش )2010،و الدوساري استورچ( ،)2009( هاي محمدانیبر اساس پژوهش

ی فرهنگی بر این یگراگذاري نسبت به تکثرتقویت نگاه چند فرهنگی و ارزشتوان با می )2006(
 له فائق آمد.أمس

 آموزشی نظام با مرتبط برخی از موانع تدریس و یادگیري اثربخش از دیدگاه دبیران به موانع       
توجه  با تدریس زبان عربی کافی نبوده و زمان اختصاص یافته به گردد. مدتمی درسی بر برنامه و

به ماهیت این درس و لزوم امکانات سمعی و بصري و امکانات نرم افزاري و سخت افزاري این 
ز ابرگزار شده براي معلمان هاي ضمن خدمت کمبود امکانات در مدارس مشهود است. دوره

  ،)2016( و همکاران هارون ،)2012( الیاس و سحریر پژوهش کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.
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نیز بر نقش امکانات آموزشی، برنامه  )1393( همکاران و زاده و حکیم) 1395( همکاران و خاقانی
 درسی طراحی شده  و کیفیت ضمن خدمت بر اثربخشی تدریس و یادگیري زبان عربی اشاره دارد.

موزش و یادگیري زبان آدبیران در ناکارآمدي  يمانع دیگري که بر اساس تجربیات زیسته       
ارزشیابی و نظام ارزشیابی است. بر اساس تجربیات دبیران بین  ينحوه ،کندایفا می عربی نقش

بر قواعد  ها عمدتاًاهداف زبان عربی و نظام ارزشیابی هماهنگی کاملی وجود ندارد و ارزشیابی
دهد نیز نشان می )1393( همکاران و زاده هاي پژوهش حکیمهاي دیگر. یافتهتکیه دارد تا مهارت

درسی و نظام ارشیابی  ریزيبرنامه در هدف انتخاب معیارهاي با عربی زبان آموزش هدفکه 
 تریز قواعد و گرامر محوري را اساسین )2002( بکیر و یعقوب شود.هماهنگی خوبی مشاهده نمی

 داند.بین مشکل آموزش عربی و ارزشیابی آن می
گرفته قبلی، آموزش زبان عربی در آموزش و هاي این پژوهش و تحقیقات انجام طبق یافته       

با  هاي همه جانبه الزم است.تالش براي برون رفت از این وضعیت، پرورش موفق نبوده است.
استفاده از نیروي مجرب و و در محتواي آموزشی  بازنگريتغییر و  استفاده از راهکارهایی نظیر

هاي نوین تدریس و گیري از روش، بهرهتجهیز مدارس به امکانات سمی و بصري، متخصص
 تغییر نگاه اولیا و جامعه ،افزایش ساعات آموزشی ،کید بر تکلم به جاي قواعد محوريأت یادگیري،
تغییر در  ،و به عنوان یک دیسیپلین مجزا از دید مذهبی به زبان عربی به نگاه علمی آموزانو دانش

 آموزشی هايگروه تقویت ،این زبان آموزان نسبت به اهمیت و جایگاه یادگیرينگرش دانش
 زبان معلمان هايفعالیت صحیح هدایت براي دانا و ماهر هايسرگروه انتخاب و عربی معلمان

تغییر و تحول  توانمی زبان عرب کشورهاي در عربی معلمان آموزشی هايدوره عربی و برگزاري
 کرد.ایران ایجاد هدفمندي در آموزش زبان عربی در کشور 

 منابع
  هايگذاريسیاست در آن نقش و فرهنگ واکاوي). 1394( .سعداهللا، همایونی ؛محمدعلی ،آذرشب
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Lived Experiences of Arabic Language Teachers on the inefficiencies 
of teaching Arabic language: A Phenomenological Study 

 
Ali Imanzadeh*1 ; Zahra Ebadi2  

 
Abstract 
The purpose of this study is to explain the lived experiences of arabic language 

teachers on the inefficiencies of teaching arabic language. This research is a qualitative 
research and phenomenological study that was conducted using purposeful sampling 
and based on expert sampling and through deep interviewing with 20 Arabic language 
teachers. The interviews were recorded and analyzed by Sterbett and Carptener(2003) 
method. The findings of the Arab teacher's experiences of Arabic language 
ineffectiveness is identified in five main themes: student-related barriers, teacher-related 
barriers, community and culture barriers, and educational and curriculum barriers And 
"barriers to educational evaluation" and 11 sub-themes. Eliminating these barriers 
requires reviewing the goals, content and methods of the Arabic curriculum and 
changing the attitude of society, parents and students about the importance of this 
foreign language. 
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