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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  - مجلة علمي

ش .هـ 1394، تابستان 35ادبيات عربي، شماره 

 151- 170م، صص  2015

در رشته زبان وادبيات عربي توانايي دانشجويان  ارزيابي آمادگي و

و از ديدگاه دانشجويان ( با اين رشته مرتبط بازار كارورود به  ةزمين

  )اساتيد
  2∗∗∗∗طارق ياراحمدي ،1يعدنان اشكورسيد 

  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي .1

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته آموزش زبان عربي دانشگاه تربيت مدرس .2

  31/03/94: تاريخ پذيرش      1393/ 30/10: تاريخ دريافت

  چكيده
خارجي گرچه الزم  و احياناًداخلي  بازار كارداشتن مدرك براي افراد جوياي شغل در  امروزه

فرد جوياي كار براي ورود به بسياري از مشاغل به . تنهايي كافي نيست بهاست ولي 
رشته . بر نخواهد آمد از عهده انجام آنها ها اين مهارتكه بدون داشتن  دارد نياز هايي مهارت

ان اخير طي سالي ازآنجاكه. مستثنا نيستنداز اين قاعده نيز آن آموختگان  دانش زبان عربي و
رشتة كه بازار كار  هاي شغلي زيادي به وجود آورده در ايران فرصت آمده هاي پيش موقعيت

مستلزم داشتن  نيزرشتة زبان عربي ورود به بازار كار پيش گسترش داده،  را بيشتر اززبان عربي 
ـ با روش توصيفي  خواهيم ميدر اين مقاله . شغلي استهاي  مربوط به زمينههاي  مهارت

 برشماريم و با روش پيمايشي،را رشتة زبان عربي  التحصيالن فارغاشتغال هاي  زمينه ،حليليت
ميان دانشجويان كارشناسي  درو تهران  شهر نامه و اجراي آن در پنج دانشگاه طرح پرسش

مورد ميزان آمادگي دانشجويان براي ورود به  در را اننظر آن ،رشتهاين خبرگان  اساتيد و، ارشد
كه  آن است از نتايج حاكي از  اي هپار. شغلي جويا شويمهاي  كار به تفكيك فرصت بازار

 دانشگاهي، در حد متوسطهاي  هاي اكتسابي خود را در آموزش بسياري از دانشجويان مهارت
  .است ، پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود وضعيت موجود ارائه شدهدر پايان. بينند مي يا پايين

  

 .هاي خاص هاي شغلي؛ بازار كار؛ مهارت رشتة زبان عربي؛ زمينه :اه كليدواژه

                                                                                                                                                       
∗∗∗∗

 targh.yarahmadi@gmail.com                    :نويسندة مسئول 
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  مقدمه. 1
رف داشتن مدرك تحصيلي مساوي با شايستگي و دسـتيابي  ساليان گذشته ص برخالفامروزه  

هـاي   ماهيت كار با توجه به شرايط كنوني و پيشرفت زيرا. نيست  پردرآمدو  موردنظربه شغل 

الزمـه ورود بـه هـر كـاري كسـب      . اسـت  كلي تغيير كـرده  بهجهاني  و تحوالتگير علم  چشم

. دو موفقيت بيشتر در شغل را كسب كرآن بتوان شانس استخدام  وسيله بهاست كه هايي  مهارت

آموزش زبان عربي  و گرايشمانند مترجمي ( ديگر آنهاي  رشته زبان و ادبيات عربي و گرايش

هاي  نيز زمينه )دهرس در مقطع كارشناسي ارشد داير شربيت مدكه از سال گذشته در دانشگاه ت

در ساليان اخيـر از  . ه زندگي روزمره افراد بستگي داردكه ب را ايجاد كردهاز مشاغل  يگوناگون

از و  ،كشـور عـراق   ويـژه  به هاي عربي، ايران با برخي از كشور به دليل رابطه خوب طرف  يك

رشتة زبان ن غل زيادي براي متخصصامشا ها، كشوركمبود امكانات در اين طرف ديگر به دليل 

امـا  اسـت؛   وجـود نداشـته  قبـل  هـاي   در سال ها به وجود آمده كه بسياري از اين فرصتعربي 

زباني است هاي  مهارت ويژه بهخاص هاي  مهارتشرايط ورود به بازار كار اين مشاغل مستلزم 

اشند تا بتواننـد كارفرمايـان و افـراد    مجهز بها  كه صاحبان مدارك تحصيلي بايد به اين مهارت

 دانشـجويان ايـن رشـته    و مهـارت براي اطالع از ميزان توانايي . نيازمند به خود را متقاعد كنند

هايي را پاسخ  آماري پرسش و نمونه آماري جامعه و اساتيددانشجويان بازار كار، ورود به  براي

  . اين زمينه ارائه دهند راهكارهايي در وها خواسته شد پيشنهادآنها  ضمن اينكه ازاند،  گفته

  

   :پيشينه پژوهش. 2

پژوهش هاي گوناگوني درخصوص آمـوزش زبـان عربـي درايـران ومهـارت زبـاني صـورت        

ارزيابي ميزان آمـادگي و توانـايي   گرفته،اما حسب اطالع نگارنده تاكنون پژوهشي درخصوص 

صـورت   بازار كار مرتبط با ايـن رشـته  دانشجويان رشته زبان وادبيات عربي در زمينة ورود به 

نگرفته است، لذا به چند نمونه از پژوهشهاي صورت گرفته درخصوص آمـوزش زبـان عربـي    

  .اشاره مي نماييم

  :تحت عنوان) 1386(پژوهش سليمي 
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نويسـنده،  »)راهكارهـا  و ها كاستي ها، نقص (ايران هاي دانشگاه و مدارس در عربي آموزش«

آمـوزش وقواعـد محوربـودن آنهـارا ازمهمتـرين مشـكالت آمـوزش        سنّتي بودن شـيوه هـاي   

ويادگيري زبان عربي درايران دانسته وراهكارهايي چون توجه به محوريـت متن،لـزوم تقسـيم    

بندي قواعد برمبناي بسامدكاربرد ولزوم تاسيس گرايشهاي جديد درسطوح عالي آموزش ارائه 

  .داده است

  :تحت عنوان) 1384( پژوهش رسولي

نويسـنده درايـن مقالـه جايگـاه     »شه يابي مشكالت آموزش زبان عربي دردانشگاههاي ايرانري«

نامناسب زبان عربي در ايران كم اسـتعدادي دانشـجويان زبـان عربي،جايگـاه نامناسـب علـوم       

انساني،بي انگيزگي دانشجويان زبان عربي،روشهاي نامناسب تدريس استادان،برنامه هاي درسي 

آموزشي بي كيفيت را ازجمله عوامل ضعف دانشجويان رشته زبان وادبيات  نامناسب وابزارهاي

مهمترين راهكار نويسنده براي رفع اين مشكالت ،تأسيس گرايش جديدي  .عربي دانسته است

  .درحوزة  آموزش زبان عربي است

  :تحت عنوان) 1389(پژوهش متقي زاده و ديگران

بــان و ادبيــات عربــي در مهارتهــاي تحليــل و بررســي عوامــل ضــعف دانشــجويان رشــته ز«

ــته     ــن رش ــجويان اي ــتادان و دانش ــدگاه اس ــاني از دي ــه   .»زب ــن مقال ــل و  در اي ــراي تحلي ب

هـاي   گـذار كـه متخصصـان آمـوزش زبـان      هـاي تـأثير   تـرين مؤّلفـه   يابي اين ضعف، مهم ريشه

انـد مشـخص و سـپس     هـاي زبـاني عربـي، بـر آنهـا تأكيـد كـرده        خارجي و مدرسان مهـارت 

ــزا ــن مؤّلفــهمي هــا در ضــعف دانشــجويان، از نظــر اســتادان و دانشــجويان   ن تأثيرگــذاري اي

نشـاطي دانشـجويان    تـرين عوامـل بـي    مهـم «: انـد از  هـا عبـارت   اين مؤّلفـه . ه استبررسي شد

هــاي آموزشــي  ميــزان مفيــد و كارآمــدي بســته«، »هــاي زبــاني  در يــادگيري و رشــد مهــارت

ميـزان  «، »هـاي زبـاني   ارائـة دروس مربـوط بـه مهـارت    هـاي   ميزان كارآمدي شـيوه «، »موجود

هـاي تـدريس اسـتادان بـراي بـاال       ميـزان كارآمـدي روش  «، »انگيزة دانشـجويان و ماهيـت آن  

هـاي تـدريس مربـوط     ميـزان كارآمـدي روش  «بـه صـورت كلـي و    » بردن نشاط دانشـجويان 

يـق كمـك   ايـن مقالـه بيشـتر بـه ادبيـات نظـري تحق       بـه طـور خـاص،    »به مهارت شـنيداري 

  .استكه بحث اصلي آن بر آموزش مهارتهاي زباني است كند و شامل كلياتي  مي
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  هاي پژوهش پرسش. 3

الزم را  و مهـارت توانـايي  رشتة زبان عربـي  تا چه ميزان دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  .1

  اين رشته را دارند؟ د به مشاغل مرتبط بابراي ورو

د و چيسـت و چـه پيشـنها   رشتة زبان عربـي  شجويان علت مشكالت و ضعف دان ترين مهم .2

  باره داريد؟ راهكارهايي دراين

  

  اهميت پژوهش. 4

تحقيقـي در ايـن زمينـه در رابطـه بـا رشـته        تـاكنون  طور كـه دربخـش پيشـينه ذكرشـد     همان

ــه  ــي صــورت نگرفت ــان عرب ــه  . اســت زب ــي زمين ــژوهش ضــمن معرف ــن پ ــا انجــام اي ــا  ب  وه

كـه ممكـن اسـت برخـي از آنـان از      ، ايـن رشـته   آموختگـان  دانـش شـغلي بـراي   هاي  فرصت

تـوانيم از ميـزان آمـادگي و توانـايي      مـي ، باشـند  اطـالع  بـي شغلي هاي  تعدادي از اين فرصت

ورود بـه بـازار كـار مـرتبط بـا رشـته خـود         التحصيالن و دانشـجويان ايـن رشـته بـراي     فارغ

توانـد زمينـه    مـي  ايـن پـژوهش  . ائـه دهـيم  در اين زمينـه ار هايي  و راهكارها و پيشنهاد، مطلع

  . دهاي بيشتر در اين رابطه فراهم كن را براي نگارش پژوهش

  

  روش پژوهش. 5
. استموردنظر به سؤاالت هايي  دن پاسخ يا پاسخاين تحقيق كوشش منظمي براي فراهم كر

تحقيقات اهداف معموالً  چراكه وهش حاضر از نظر هدف كاربردي است،روش تحقيق پژ

گويي  پاسخ هايي براي حل راهيافتن  و مسائل موجود بررسي مشكالت و شناخت و ،كاربردي

  . به آنهاست

عربي  و ادبياترشته زبان  آماري اين پژوهش شامل دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد جامعة

در ) است دانشگاه تربيت مدرس داير درتنها البته آموزش زبان عربي (آموزش زبان عربي  و

 ،شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس، اي تهرانه تهران يعني دانشگاه دانشگاه شهرپنج 

  . ستآنها و اساتيد )سابق معلم تربيت( خوارزمي و
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 دانشگاه و پنجنمونه آماري پژوهش شامل پنجاه نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد اين 

يزان توانايي دانشجويان در زمينه ورود به در اين پژوهش م. و خبرگان استده نفر از اساتيد 

دانشجويان  و از ديدگاه اساتيد، بازار كار متناسب با هر شغلي كه مرتبط با اين رشته است

  .شود بررسي مي

ضمن تحقيق و مطالعه  گاننامه است كه نگارند اطالعات در اين تحقيق پرسش ابزار گردآوري

را تهيه و تدوين كرده و براي روايي آن  رشتة زبان عربي شغلي هاي  و فرصتها  پيرامون زمينه

نامه از طيف  پرسشبررسي  براي. اند يد دانشگاه ياري و مشورت گرفتهاز خبرگان و اسات آن

خيلي «دهنده  نشان 5و عدد » خيلي كم«دهنده  نشان 1عدد  كه طوري به استفاده شده، ليكرت

  .است بوده» زياد

  

  التحصيالن رشتة عربي رغفااشتغال هاي  زمينه. 6

  :ينه تدريسدر زم. 1

، تـاريخ ، فارسـي ، عربـي هـاي   رشـته  در، وزارت علوم به عنوان مدرس دانشگاه در استخدام �

  ؛علوم دينيهاي  و رشته ،حقوق

  ؛به عنوان معلم وپرورش آموزشاستخدام  �

 و آمـوزان  وصي دانـش خص و تدريسخصوصي  هاي در آموزشگاهتدريس به عنوان مدرس  �

  ؛فراگيران زبان عربي

  :در زمينة ترجمه. 2

  ؛)استخدام موفقيت در پس از شركت در آزمون قوه قضائيه و( مترجم رسمي دادگستري �

سـازمان   در و ،كشـور هاي  خانه ، وزارتكشورهاي عربيهاي  خانه سفارت رايزن فرهنگي در �

  ؛زيارت حج و

هـا و   ماننـد شـركت  كشـورهاي عربـي؛    صـنعتي مربـوط بـه ايرانيـان در     در مراكزاستخدام  �

ايـن   بسـياري از ايرانيـان در   سـال اخيـر   چند كه در كشور عراق درويژه  هاي ايراني، به كمپاني

) بــه دليــل داشــتن امنيــت نســبينجـف   كــربال وشــهرهاي  و آنشــمال ويــژه در  بــه( كشـور 

  .اند دهگذاري كالني كر سرمايه
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بخش  همكاري در مسلط به عربي براي جذب افرادمراكز كه كار آنها  بعضي از استخدام در �

  هاست؛ بيمارستان

  غيرادبي؛ ادبي وهاي  كتاب ترجم متون وم �

  غذايي؛ پزشكي و صنعتي وهاي  كاتالوگ شركت بروشورها و ترجمة �

  ؛مترجم همراه و سرپرست تورگردشگري به عنوان  و مراكز ها در فرودگاهاستخدام  �

  ؛محقق پژوهشي به عنوان مترجم و فرهنگي و و مؤسسات ها، مجالت، كار در دفتر روزنامه �

كه هركدام از اين دو نوع  راديو و تلويزيون مانند، شنيداريو ديداري هاي  استخدام در رسانه �

تـا  اخبـار گرفتـه،    ياز سـردبير  ؛كه به مترجم عربي نياز دارند دارندمتعددي هاي  رسانه بخش

  ...سينمايي واي ه فيلم صداپيشگي گويندگي و

ست و هم بر مهارت درآمدزا هاي مختلف، هم مترجم در همايش فعاليت به عنوان راهنما يا �

  .افزايد دانشجويان مي

هـا   توان بدان مي شغلي ديگري وجود دارند كههاي  فرصت بر موارد يادشده عالوه گفتني است

  :داشاره كر

بسياري  كه امروزهاست  خوداشتغاليترجمه در خانه نوعي ، در مشاغل مربوط به كار مترجمي

هـا،   طرف ديگر بسيارند افرادي كه خود به صورت مستقل بـه هتـل   از. مند هستند به آن عالقه

موضـوع   وكننـد   مـي مراجعـه   نام صاحب مطب پزشكان حاذق و و ها مراكز درماني، بيمارستان

. خواهنـد گذاشـت   در ميـان با آنها  برعكس مهارت خود را در زمينه ترجمه عربي به فارسي و

 بـه كـار   بـه صـورت مقطعـي آنهـا را     و گيرند مياين افراد تماس  نياز با در صورتاين مراكز 

تواند  مي جهاتي از ،نداشتن آينده مناسب رغم مقطعي بودن و ها علي اين نوع فعاليت. گمارند مي

 گـرفتن در تواننـد پـس از قرار   مـي  افـراد ، زيـرا عـالوه بـر جنبـه اقتصـادي     باشـد،  بسيار مفيد 

. آورنـد  كار به دست مهارت الزم را در انجام اين نوع تجربه و مرورزمان بهواقعي هاي  موقعيت

  . است بسيار مناسب، مشغول باشند وقت تمامتوانند به صورت  اين كار براي دانشجويان كه نمي

  

  عربيزبان رشتة  آموختگان دانش وسيلة بهيابي به يك شغل  دستچگونگي . 7

  ؛نام در مراكز كاريابي خصوصي ثبت. 1
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  ؛هاي شغلي از طريق دوستان و آشنايان مطلع شدن از فرصت. 2

  ؛ها و كارفرمايان ماس مستقيم با شركتت. 3

  ؛اينترنتيهاي  كاري در سايت ةرائه رزوما. 4

  ها؛ روزنامه خواندن بخش نيازمندي. 5

  ؛شوند مي پخشها  خيابان در سطحكه هايي  تراكت و توجه به تابلوهادرخصوص ترجمه . 6

هاي جديد هستند و همچنين فكـر كـردن در    هاي خبري كه در مورد پروژه وجه به گزارشت. 7

  ؛آمدن چه نوع مشاغلي در اجتماع خواهند شدوجود بههايي باعث  مورد اينكه چنين پروژه

  ؛ي داوطلبانههاي كار و انجام فعاليت نهاد هاي مردم ركت در سازمانش. 8

  ؛مشغول كار هستند مان موردعالقهشغلي  ةزمين درآشنايي با افرادي كه . 9

  ؛و اينترنت ها روزنامهدر  »كار به آماده«دادن آگهي . 10

  ؛هاي داخلي و خارجي در اينترنت ها و سازمان هاي رسمي شركت ازديد از سايتب. 11

  ؛ن شغليامشورت با مشاور. 12

  ؛آموزش شغليهاي  ركت در كارگاهش. 13

  وپرورش؛ آموزشمراجعه مستمر به نهادهايي مانند . 14

  ؛هاي زبان مانند كانون و آموزشمراجعه به مراكز خصوصي تدريس . 15

بـا ايـن   مثـال تبليـغ   ؛ براي اماكن مختلف سطح شهر نصب آن در انتشار آگهي تبليغاتي و. 16

  ؛»شود مي تدريس خصوصي درس عربي پذيرفته«: محتوا كه

  .ترجمه كتاب همكاري در برايدرخواست از آنان  و نشر كتابمراجعه به مراكز . 17

  

  پژوهشهاي  داده و تحليلتوصيف . 8

ميزان توانايي و مهارت واقعي دانشجويان براي ورود به بـازار  : حوزه اول. 1-8

  رشته زبان عربيكار 

  :است اين محور خود شامل پنج سؤال به اين صورت

بينيد كه به عنوان مدرس يا معلم به امر  مي شما تا چه ميزان اين آمادگي و توانايي را در خود .1

  تدريس مشغول شويد؟
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  كنيد؟ مي زنده چگونه ارزيابي شما مهارت خود را در زمينة ترجمه مخصوصاً ترجمة. 2

هـاي   مهـارت تا چه انـدازه توانسـته بـه تقويـت      مواد درسي و روش تدريس مدرسان شما .3

  آمادگي در مشاغل آينده كمك كند؟ چهارگانه زبان براي

 مـؤثر رشتة زبـان عربـي   كردن شغل مرتبط با نپيدا  رنداشتن مهارت كافي را تا چه اندازه د. 4

  دانيد؟ مي

رشتة زبـان عربـي    آموختگان دانشدانشجويان و  وسيلة شده به هاي كسب مهارتبه نظر شما . 5

  كار اين رشته سازگاري دارد؟ازار تا چه حد با تقاضاي ب

  ميزان توانايي و مهارت واقعي دانشجويان در خصوص ورود به بازار كار  :1شماره جدول

  رشتة زبان عربي از ديدگاه دانشجويان
 ها گزينه

  

  

  سؤاالت

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

سؤال 

  اول
0  0  5  10٪  18  36٪  12  24٪  15  30٪  

سؤال 

  دوم
11  22٪  20  40٪  11  22٪  5  10٪  3  6٪  

سؤال 

  سوم
14  28٪  11  22٪  17  34٪  6  12٪  2  4٪  

سؤال 

  چهارم
4  8٪  6  12٪  11  22٪  13  26٪  16  32٪  

سؤال 

  پنجم
7  14٪  16  32٪  19  38٪  4  8٪  4  8٪  

 درصـد  30: اولخصـوص سـؤال    در پيداسـت؛  1هـاي جـدول شـماره    طـور كـه از داده   همان

 10، آنان در حد متوسط درصد 36، آنان در حد زياد درصد 24، دانشجويان در حد بسيار زياد

ايـن  به عبـارت ديگـر بيشـتر دانشـجويان،     . معتقد به سؤال اول هستند، آنان در حد كم درصد

. بينند كه به عنوان مدرس يا معلم به امر تدريس مشغول شوند آمادگي و توانايي را در خود مي
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به نظر مي رسد كه پاسخگويي دانشجويان به اين سؤال يا از روي عالقه به تدريس بـوده ويـا   

  بي توجهي به سؤال مطرح شده

، در حـد زيـاد   د آناندرص 10، دانشجويان در حد بسيار زياد درصد 6: درخصوص سؤال دوم

آنان در حد بسيار كـم  درصد  22، و در حد كم درصد آنان 40، در حد متوسط درصد آنان 22

مهارت خود را در زمينة ترجمـه  به عبارت ديگر بيشتر دانشجويان، . معتقد به سؤال دوم هستند

  . كنند مخصوصاً ترجمة زنده در حد متوسط يا پايين ارزيابي مي

، در حـد زيـاد   درصد آنان 12، دانشجويان در حد بسيار زياد درصد 4 ،درخصوص سؤال سوم

آنان در حد بسيار كـم   درصد 28، و در حد كم درصد آنان 22، در حد متوسط درصد آنان 34

مـواد درسـي و روش تـدريس    به عبارت ديگر بيشتر دانشجويان، . معتقد به سؤال سوم هستند

در اغل آينده آمادگي در مش هارگانه زبان برايهاي چ مهارتتقويت كمك به  مدرسان خود در

  .كنند حد متوسط يا پايين ارزيابي مي

در حـد   درصـد آنـان   26، دانشجويان در حد بسيار زيـاد  درصد 32درخصوص سؤال چهارم، 

در حد بسيار  درصد آنان 8، و در حد كم درصد آنان 12، در حد متوسط درصد آنان 22، زياد

داشتن مهارت كافي را تا ن ،به عبارت ديگر بيشتر دانشجويان. هستند چهارمكم معتقد به سؤال 

  .دانند مي مؤثررشتة زبان عربي كردن شغل مرتبط با نپيدا  رد حد بااليي

ــنجم ــاد درصــد 8: درخصــوص ســؤال پ ــان 8، دانشــجويان در حــد بســيار زي در  درصــد آن

آنـان   درصـد  14 ، ودر حـد كـم   درصـد آنـان   32، در حـد متوسـط   درصد آنان 38، حد زياد

 بــه عبــارت ديگــر بيشــتر دانشــجويان،. هســتند در حــد بســيار كــم معتقــد بــه ســؤال پــنجم

ــارت ــاي كســب مه ــه ه ــده ب ــيلة ش ــشدانشــجويان و  وس ــان دان ــي   آموختگ ــان عرب ــتة زب رش

  .كنند ازار كار اين رشته ارزيابي ميبا تقاضاي ب ناسازگار

  ميزان توانايي و مهارت واقعي دانشجويان در خصوص ورود به بازار كار  :2شماره  جدول

  رشتة زبان عربي از ديدگاه اساتيد

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 2 3 3 2 0

 درصد 20٪ 30٪ 30٪ 20٪ 0
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 صد آناندر 30، زياد در حداساتيد  درصد 20دو، موجود در جدول شماره هاي  به داده با توجه

كم معتقـد بـه ايـن     حد خيليدر  درصد آنان 20، و در حد كم درصد آنان 30، در حد متوسط

بـراي   و كـافي به عبارت ديگر بيشتر اساتيد معتقدند كه دانشجويان مهـارت الزم  . محور بودند

  . ندارندرا اين رشته  بازار كارورود به 

  

  لزوم تخصصي شدن مهارت زباني: حوزه دوم. 2-8

  :آيد مي هاي اين محور از ديدگاه دانشجويان به طور مشخص در جدول زير داده درصد فراواني

  ضرورت تخصصي شدن حوزه مهارت زباني از ديدگاه دانشجويان :3شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 3 5 7 10 25

 درصد 6٪ 10٪ 14٪ 20٪ 50٪

 20، زيـاد  حـد خيلـي  دانشـجويان در   درصد 50پيداست؛ هاي اين سؤال  از دادهكه  طور همان

 درصد 6، و آنان در حد كم درصد 10، آنان در حد متوسط درصد 14، آنان در حد زياد درصد

تخصصـي  ، به عبارت ديگر بيشتر دانشـجويان . كم معتقد به اين محور بودند حد خيليآنان در 

  . دانند مي شدن حوزه مهارت زباني را ضروري

  ضرورت تخصصي شدن حوزه مهارت زباني از ديدگاه اساتيد :4شماره جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 0 0 1 7 2

 درصد 0 0 10٪ 7٪ 20٪

، زيــاد حــد خيلــياســاتيد در  درصــد 20هــاي ايــن ســؤال پيداســت؛  از دادهكــه  طــور همــان

ــه ايــن محــور ، در حــد متوســط درصــد آنــان 10زيــاد و آنــان در حــد  درصــد70 معتقــد ب

 تخصصـي شـدن حـوزه مهـارت زبـاني را ضـروري      ، به عبـارت ديگـر بيشـتر اسـاتيد    . بودند

  . دانند مي
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  هاي اشتغال رشتة عربي ميزان آگاهي دانشجويان از زمينه: حوزه سوم. 3-8

  دانشجويانهاي اشتغال رشتة زبان عربي از ديدگاه  ميزان آگاهي دانشجويان از زمينه: 5شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 4 8 32 4 2

 درصد 8٪ 16٪ 64٪ 8٪ 4٪

 درصــد دانشــجويان در حــد   4هــاي ايــن جــدول پيداســت؛     داده كــه از طــور همــان

 16، آنــان در حــد متوســط   درصــد 64، آنــان در حــد زيــاد   درصــد  8، خيلــي زيــاد 

ــم  درصــد ــان در حــد ك ــان در حــد درصــد 8، و آن ــن محــور    آن ــه اي ــد ب ــم معتق ــي ك خيل

كــار  بــازار اشــتغال وهــاي  بــه عبــارت ديگــر بيشــتر دانشــجويان از زمينــه     . بودنــد

  . كامل ندارند رشتة زبان عربي اطالع

  

ــارم . 4-8 ــوزه چه ــاه : ح ــجويان در كارگ ــاركت دانش ــي،   مش ــاي آموزش ه

  هاي زباني هاي تخصصي مهارت سمينارها و كميته

  از ديدگاه دانشجويان... هاي آموزشي، سمينارها و در كارگاهميزان مشاركت دانشجويان  :6شماره جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 23 15 10 2 0

 درصد 46٪ 30٪ 20٪ 4٪ 0

، زيـاد  در حـد درصـد دانشـجويان    4؛ موجـود در  جـدول شـماره پـنج    هـاي   توجه به داده با

 آنـان در حـد   درصـد  46، و آنـان در حـد كـم    درصـد  30، آنـان در حـد متوسـط    درصد 20

 تـاكنون در ، بـه عبـارت ديگـر بيشـتر دانشـجويان     . خيلي كـم معتقـد بـه ايـن محـور بودنـد      

ــاني مشــاركت هــاي  مهــارتتخصصــي هــاي  و كميتــهســمينارها ، آموزشــيهــاي  كارگــاه زب

  .اند نداشته
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ها، انواع متـون،   كتابدر زمينه مهارت دانشجويان در ترجمه  :حوزه پنجم. 5-8

  ها و بروشورها كاتالوگ

  از ديدگاه دانشجويان ...ها و  ها، انواع متون، كاتالوگ مهارت دانشجويان در ترجمه كتاب :7شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 0 3 30 11 6

 درصد 0 6٪ 60٪ 22٪ 12٪

، آنان در حد زيـاد  درصد 22، خيلي زياد درصد دانشجويان در حد 12پيداست؛  كه طور همان

به عبـارت  . آنان در حد كم معتقد به اين محور بودند درصد 6، آنان در حد متوسط درصد 60

  . ترجمه كنند را بينند كه انواع متون مكتوب مي خود در اين توانايي را، ديگر بيشتر دانشجويان

  ها و بروشورها از ديدگاه اساتيد ها، انواع متون، كاتالوگ دانشجويان در ترجمه كتابمهارت  :8شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 0 1 4 3 2

 درصد 0 10٪ 40٪ 30٪ 20٪

 درصد آنـان  30، زياد حد خيلياساتيد در  درصد 20هاي جدول شماره هفت؛  با توجه به داده

آنان در حد كم معتقـد بـه ايـن محـور      درصد 10، آنان در حد متوسطدرصد  40، در حد زياد

بيننـد كـه انـواع متـون      مـي  دانشـجويان  در اين توانايي را، به عبارت ديگر بيشتر اساتيد. بودند

  . ترجمه كنند را مكتوب

  

  هايي با عنوان عربي براي اهداف ويژه ضرورت ايجاد رشته :حوزه ششم. 6-8

  هايي با عنوان عربي براي اهداف ويژه از ديدگاه دانشجويان ايجاد رشتهضرورت  :9شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 1 2 15 15 17

 درصد 2٪ 4٪ 30٪ 30٪ 34٪
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حــد  درصـد دانشـجويان در   34هـاي موجـود در  جـدول شـماره هشـت؛       توجـه بـه داده   بـا 

 درصــد 4و ، آنــان در حـد متوســط  درصـد  30، آنــان در حـد زيــاد  درصـد  30، خيلـي زيــاد 

بـه عبـارت   . خيلي كـم معتقـد بـه ايـن محـور بودنـد       حد درصد آنان در 2 كم و آنان در حد

 عنـوان عربـي بـراي اهـداف ويـژه      هـايي بـا   ضرورت ايجاد رشـته  به، ديگر بيشتر دانشجويان

  .معتقد هستند

  اهداف ويژه از ديدگاه اساتيدهايي با عنوان عربي براي  ضرورت ايجاد رشته: 10شماره  جدول

 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 فراواني 0 0 3 4 3

 درصد 0 0 30٪ 40٪ 30٪

خيلــي  در حــداســاتيد  درصــد 30هــاي موجــود در  جــدول شــماره ُنــه؛  بــه داده بــا توجــه

معتقــد بــه ايــن ، در حــد متوســط درصــد آنــان 30 و، در حــد زيــاد آنــاندرصــد  40، زيــاد

عنـوان   هـايي بـا   ضـرورت ايجـاد رشـته    بـه ، بـه عبـارت ديگـر بيشـتر اسـاتيد     . محور بودنـد 

  .ندمعتقد عربي براي اهداف ويژه

  
  ها، و روش تدريس مواد درسي، سرفصل: حوزه هفتم. 7-8

  :شد نظر گرفته براي اين محور سه سؤال در

تـا چـه انـدازه توانسـته بـه تقويـت        و روش تدريس مدرسان شما ها، ، سرفصلمواد درسي .1

  آمادگي در مشاغل آينده كمك كند؟ هاي چهارگانة زبان براي مهارت

و  كارشناسـي  هـاي  در سرفصـل درسـي مقطـع    شـده  مشـخص  هـاي  سميزان كارآمـدي در . 2

ورود به بازار كار اين رشـته تـا چـه     رشتة زبان عربي در تقويت مهارت برايكارشناسي ارشد 

  ؟است ميزان

  رشتة زبان عربي معتقديد؟درس هاي  ضرورت تغيير در سرفصل شما تا چه حد به. 3
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  ها و روش تدريس از ديدگاه دانشجويان مواد درسي، سرفصل :11شماره  جدول
  ها گزينه

 

  

  سؤاالت

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

سؤال 

  اول
15  30٪  24  48٪  11  22٪  0  0  0  0  

سؤال 

  دوم
20  40٪  17  34٪  7  14٪  0  0  2  4٪  

سؤال 

  سوم
0  0  11  22٪  12  24٪  16  32٪  11  22٪  

ــاي جــدول شــماره ده پيداســت؛   طــور كــه از داده همــان دانشــجويان در حــد درصــد  30ه

بـه سـؤال    معتقـد ، در حـد متوسـط   درصـد آنـان   22، در حد كـم  درصد آنان ٪48، بسيار كم

ــتند ــجويان  . اول هس ــتر دانش ــر بيش ــارت ديگ ــه عب ــي   ، ب ــواد درس ــه م ــد ك  و روشمعتقدن

آمــادگي در  هــاي چهارگانــة زبــان بــراي مهــارتتــدريس درس عربــي نتوانســته بــه تقويــت 

  . مشاغل آينده كمك كند

 درصــد آنــان 34، دانشــجويان در حــد بســيار كــمدرصــد  40خصــوص ســؤال دوم؛  در

معتقـد  ، در حـد خيلـي زيـاد    درصـد آنـان   4، و در حـد متوسـط   آنـان درصد  14، در حد كم

ــتند  ــؤال دوم هس ــه س ــتر دانشــجويان . ب ــر بيش ــارت ديگ ــه عب ــواد در، ب ــدي م ــكارآم ي و س

اســي ارشــد رشــته عربــي را در تقويــت مهــارت كارشنو  طع كارشناســيامقــ هــاي سرفصــل

  .كنند مي سطح پاييني ارزيابي دربراي ورود به بازار كار، 

در حـد   درصد آنان 32، دانشجويان در حد بسيار زياددرصد  22؛ سؤال سوم خصوص در

. معتقد به سؤال سـوم هسـتند  ، در حد كم درصد آنان 22، در حد متوسط درصد آنان 24، زياد

رشـتة زبـان عربـي    درس هاي  به ضرورت تغيير در سرفصل، به عبارت ديگر بيشتر دانشجويان

  .معتقدند
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  ها، و روش تدريس از ديدگاه اساتيد سي، سرفصلمواد در :12شماره  جدول

 ها گزينه

  

  

  سؤاالت

  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

سؤال 

  اول
1  10٪  1  10٪  3  30٪  3  30٪  2  20٪  

سؤال 

  دوم
4  40٪  2  20٪  2  20٪  1  10٪  1  10٪  

سؤال 

  سوم
0  0  0  0  3  30٪  3  30٪  4  40٪  

در  درصد آنـان  30زياد، اساتيد در حد بسيار درصد  20هاي جدول شماره يازده؛  با توجه داده

حـد   در درصد آنـان  10 و كم درصد آنان در حد 10، در حد متوسط درصد آنان 30زياد، حد 

و معتقدند كه مـواد درسـي   ، به عبارت ديگر بيشتر اساتيد. معتقد به سؤال اول هستند كم بسيار

آمـادگي در   هـاي چهارگانـة زبـان بـراي     مهارتتدريس درس عربي توانسته به تقويت  روش

  . مشاغل آينده كمك كند

پاسـخ بـه سـؤال اول از     در بخـش  11و  10شـماره   در جدولموجود هاي  داده با مقايسه

گويي به اين سؤال مشـاهده   پاسخدر   اي مالحظه قابلتوان تضاد  مي دانشجويان ديدگاه اساتيد و

كننـد كـه    مـي  روش تـدريس را طـوري ارزيـابي    دانشجويان مواد درسي و طرف  كرد؛ از يك

كار اين رشته آماده  براي ورود به بازار بايدوشايد كه چنان آنزباني آنان را  هاي مهارتنتوانسته 

سخن دانشجويان به  اگر. معتقدند به اين قضيه برخالف دانشجويان اساتيد از طرف ديگر، كند

بخـش   خاطر رعايت احتيـاط در ه بپاسخ استادان را توان  هرروي مي بهباشد  تر نزديكواقعيت 

كمي منصف باشيم واقعيت موجود  البته اگر. دانست دوم سؤال مبني بر روش تدريس مدرسان

تكلـم   ي ازباالتر حت مقاطع كارشناسي ارشد و دهد كه خيل عظيمي از دانشجويان در مي نشان

  . روان به زبان عربي عاجزند

 20، در حد كم درصد آنان 20، اساتيد در حد بسيار كمدرصد  40: خصوص سؤال دوم در



  1394تابستان. 35شماره   مجلة علمي ـ پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي

166 

  

خيلـي زيـاد   در حد آنان درصد  10 و، در حد زياد درصد آنان 10، در حد متوسط درصد آنان

شـده در   هاي مشخص درسكارآمدي  به عبارت ديگر بيشتر اساتيد. معتقد به سؤال دوم هستند

رشتة زبـان عربـي را در تقويـت مهـارت      كارشناسي ارشدو  طع كارشناسيافصل درسي مقسر

  . كنند مي سطح پاييني ارزيابي ورود به بازار كار در براي

، در حد زياد درصد آنان 30، در حد بسيار زياد اساتيددرصد  40؛ خصوص سؤال سوم در

 بـه ، بـه عبـارت ديگـر بيشـتر اسـاتيد     . نـد ال سـوم معتقد به سؤ در حد متوسط درصد آنان 30

  . معتقدندرشتة زبان عربي درس هاي  سرفصلضرورت تغيير در 

  

  گيري نتيجه. 9

و مربوط به هر دو گروه استادان هاي  داده و بررسياز تحليل  آمده دست بهبا مقايسه نتايج 

  :رسيم مي خصوص سؤال اول پژوهش به اين نتيجه در دانشجويان

بيشتر دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد جامعه آماري اين پژوهش معتقدند كـه توانـايي و   

در  ، هرچنـد پاييني قـرار دارد  رشتة عربي، در سطحمهارت آنها در خصوص ورود به بازار كار 

بـه  رفتـه،   هـم  رويولي  ؛كنند مي بعضي از مشاغل مربوط به اين رشته احساس توانايي بيشتري

غير از استخدام در وزارت رشتة زبان عربي براي ورود به بازار كار  را نايي الزمرسد توا مي نظر

از طرف ديگر پاسخ اساتيد به . و وزارت علوم به عنوان معلم و مدرس ندارند وپرورش آموزش

  . است سؤاالت مربوط به اين حوزه نيز مؤيد اين واقعيت

يان به ضـرورت ايـن امـر    بيشتر دانشجو ،در خصوص تخصصي شدن حوزه مهارت زباني

اكثريت آنـان  ، ميزان اطالع آنان از كليه مشاغل مربوط به بازار كار اين رشته زمينة واقفند و در

هـر دو   ،9 و 8 شـماره  هاي ولبر اساس جد. شغلي اين رشته ندارندهاي  اطالع كاملي از زمينه

بـراي اهـداف ويـژه     ن عربـي عنـوا  هايي بـا  گروه اساتيد و دانشجويان به ضرورت ايجاد رشته

مـواد آموزشـي و   ، گـروه  دو هـر هـا   ند در خصوص مـواد و روش تـدريس و سرفصـل   معتقد

در خصـوص   هرچنـد  ؛داننـد  را متناسب با نيازهاي كنوني اين رشته در ايـران نمـي  ها  سرفصل

  . ميان دو گروه اختالف وجود دارد، روش تدريس اساتيد

علـت مشـكالت و ضـعف     تـرين  ممهـ « در خصوص سؤال دوم پژوهش مبنـي بـر اينكـه   
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 دو» راهكارهايي در اين خصوص داريد؟ چيست و چه پيشنهاد ورشتة زبان عربي دانشجويان 

  .دندگروه مواردي به شرح زير بيان كر

  ؛چهارگانه زباني هاي مهارتضعف دانشجويان در  �

  رشتة عربي؛كار  سازگار نبودن مهارت دانشجويان با تقاضاي بازار �

� منابع يكسان در تدريس؛ وها  روش نبود  

آموزش زبان عربي و كارآمد نمودن  روزرساني بهزمينه  در ها و فعاليتها  ناكافي بودن تالش �

  ؛قديم و تجربيات شخصي اساتيدهاي  تكيه بر روشو  اين رشته

  .)صرف و نحو عربي( تكيه بيشتر اساتيد و دانشجويان بر قواعد �

  

  پيشنهادها
  ؛گفتاري و كالمي در تدريس زبان عربي هاي مهارتاهتمام بيشتر به  �

  رشتة عربي؛ضرورت تغيير در شيوه تدريس و مواد آموزشي  �

عنوان  آنچه در رشتة انگليسي باهمانند  »عربي براي اهداف ويژه« عنوان هايي با ايجاد رشته �

ESPESPESPESP ؛وجود دارد  

  ؛دوره كارشناسي هاي سضرورت بازنگري در سرفصل در �

  .تخصصيهاي  سمينارها و كميته، آموزشيهاي  چه بيشتر كارگاهبرپايي هر �

  

  ها توصيه

افزون توسعه روز عراق و ويژه با توجه به روابط خوب ايران با بعضي از كشورهاي عربي، به �

گرفتن تمام ابعاد آن ن عربي براي اهداف گردشگري با درنظرعنوا با  اي هرشت، ايجاد گردشگري

در تدوين مواد  البته بايستي ؛رسد مي ضروري به نظر... و ،پزشكي اهداف زيارتي،مانند 

  .توجه شود نيز مختلفهاي  آن به لهجه هاي آموزشي و سرفصل

در ميان از داشتن آيندة شغلي در رشتة زبان عربي موجي از نااميدي  رسد مي به نظر �

بسياري از  و حتي منتشر شدهجامعه  و حتي ها دانشگاهكلي  فضايو دانشجويان اين رشته 

كه  حالي استاين در  .ورزند مي ميل باطني خويش امتناع رغم عليافراد از ورود به اين رشته 
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 بسا چهاين رشته  آموختگان دانشاست كه  و گوناگونشغلي متنوع هاي  اين رشته داراي زمينه

 دلسوزان اين رشته در تدابير مسئوالن و شايسته است كه با اينبنابر. از آن اطالع كافي ندارند

 وسيلة بهيابي به يك شغل  چگونگي دستاين مقاله  در. صورت گيرد رساني اطالعاين زمينه 

  .است اين رشته تشريح شده شغلي مرتبط باهاي  زمينه ورشتة زبان عربي  آموختگان دانش

 ةاستفاد ومختلف براي اهداف ويژه  تخصصي ودر موضوعات هايي  لغت تدوين فرهنگ �

  ؛مختلف شغلي اين رشتههاي  دانشجويان و افراد شاغل در زمينه

شناسايي نيازهاي زباني دانشجويان و  خصوص بهاين زمينه  بيشتر درهاي  ضرورت پژوهش �

  ؛شغلي اين رشتههاي  از زمينه هركدامنيازهاي مرتبط با 

و  مسئوالنالزمه اين كار همت  ؛عربيوران زبان  گويش مياندانشجويان در  قراردادن �

  .اعزام دانشجو به كشورهاي عربي است اندركاران اين رشته براي دست
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همايش  ،»ها ريزي درسي آموزش عربي در دانشگاه برنامهنقد «، )1386(زركوب، منصوره؛ زهرا زمانيان 

  .هاي عربي مديران گروه

 ،»)ها و راهكارها ها، كاستي نقص(هاي ايران  آموزش عربي در مدارس و دانشگاه«، )1386(سليمي، علي 

  .، دانشگاه بوعلي سيناي همدانهاي عربي كشور هاي سومين همايش مديران گروه مجموعه مقاله

فصلنامه علوم ، »ها نقد و بررسي آموزش مكالمه عربي در دانشگاه«، )1379(شكيب انصاري، محمود 

  .173- 183صص، 2، شماره انساني

پيشنهاد مدل مراكز رشد زايشي علوم انساني دانشگاهي «، )1393(پور  عنايتي، ترانه؛ عليرضا عالي

، 39، سال دهم، شماره علم و فناوريفصلنامه سياست  ،»هاي نسل چهارم حركت به سمت دانشگاه

  .20- 28صص 

اجلمعية االيرانية  ،»»صدی احلياة«آشنايي با بسته آموزشي چندمهارتي زبان عربي «، )1390(فكري، مسعود 

  .175-201صص ، للغة العربية و آداا

همايش مديران  ،»آموزش مهارت نوشتن در ايران موانع و راهكارها«، )1386(قائمي، مرتضي 

  .دانشگاه بوعلي سيناي همدان ،هاي عربي كشور گروه

پژوهش  ،»آموز ايراني ادبيات، بستري مناسب براي آموزش زبان به زبان«، )1387(لطافتي، رؤيا 

  .101- 115صص ، 46، شماره هاي خارجي زبان

تحليل و بررسي عوامل ضعف «، )1389(زاده  زاده، عيسي؛ دانش محمدي ركعتي؛ محسن شيرازي متقي

 ،»هاي زباني از ديدگاه استادان و دانشجويان اين رشته رشته زبان و ادبيات عربي در مهارت دانشجويان

 .115- 137صص ، 1شماره  ،هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
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ذات املهن لدخول إلی ل و كفاء$م طالب فرع اللغة العربية مي مدی استعدادو تق

  )األساتذة الطالب ونظر من وجهة (صلة ذا الفرع ال
  ∗∗∗∗٢طارق يارامحدی، ١عدنان اشکوریسيد 

  استاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا�ا جبامعة اخلوارزمي .1
  املاجستري يف فرع تعليم اللغة العربية جبامعة تربيت مدرس .۲

  صامللخّ 
امتالک خل البلد أو خارجه، إّال أّن اد مهنة حصول علیلل أن حيمل الباحثون عن العمل شهادةً  يضرور المن 

بد من مهارات ال  يتطلبفروع ختلف المب ذات الصلةفالدخول يف كثري من املهن . ال يكفي لوحده الشهادة
فقد أتاحت . عامةوال يستثىن خّرجيو فرع اللغة العربية وآدا�ا من هذه القاعدة ال. لباحث عن العملا توافرها فی

إيران يف السنوات األخرية ظروفًا مساعدة زادت من أمهّية فرع اللغة العربية التی مرت �ا األوضاع والتطّورات 
 من خالل اكتسا�م لكّن ذلك ال يتأّتى إّال . وآدا�ا وساعدت خّرجييه على الفوز بفرص عمل أكثر من ذي قبل

اfاالت املهنية املتاحة لطلبة  -ليحتلي - وبشكل وصفي-  عددهذا املقال أن ي اولحي. املهن للمهارات املعنّية بتلك
 - وزّع على مخس جامعات يف طهرانت- استمارات ملءومن خالل  ةمسحيّ  طريقةب فرع اللغة العربية وآدا�ا، ويقوم

باستطالع آراء طلبة املاجستري واألساتذة واخلرباء يف هذا الفرع حول مدى كفاءة الطلبة يف الدخول إىل كلٍّ من 
 اتون مهاراtم املكتسبة يف الدراسعترب أّن أكثر الطالب يعلی النتائج تدل بعض و . هناfاالت وامل تلك

وقد أwينا املقال ببعض املقرتحات اليت من شأwا أن تذّلل تلك الصعاب . ةضعيف وأ ةاألكادميية اجلامعية متوسط
  . الالزمة اتب الكفاءاساکتوتساعد الطلبة على 

  

 .املهارات اخلاصة ؛سوق العمل ؛جماالت العمل ؛العربيةفرع اللغة : ةالکلمات الرئيس
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