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  چكيده
  از در دانشگاه هاي كشور ناشـي ، مانند ديگر رشته هاي موجودبساماني كنوني زبان وادبيات عربي،آيد كه نا به نظر مي  

سازد كه توسعه زباني عامل غرب روشن مياكنون در گذشته و تمدن  تمدن اسالمي ةتجرب. باشدتدبيري براي آينده بي
 عـالوه بـر     ،زبان عربـي   .هاي گوناگون است  باشد كه ظرف دانش   ترين نهاد اجتماعي مي     زيرا زبان مهم   ؛پيشرفت است 

  كـه در دوحـوزه راهبـردي   سـت  كـشور دنيا  21زبان رسـمي    ،  كه زبان ديني و مؤثر بر زبان ملي و فرهنگي ماست          اين
خاورميانه وشمال آفريقا هستند و با كشور مـا نزديكـي جغرافيـايي و فرهنگـي دارنـد، و بـه خـاطر موقعيـت ممتـاز                         

تـوان  ريـزي مـي   رو با آينده نگري و برنامـه      از اين . اندجهي دست يافته  اي قابل تو  جغرافيايي و سياسي، به نقش رسانه     
 و كـشور نمـود وآن را بـه جايگـاه       هـا  علمي دانـشگاه   ة توسع رشته زبان وادبيات عربي را تبديل به دانشي كارساز در         

هـاي  اي، قطـب   نو و بين رشـته     هايگرايشتواند در ايجاد    زبان عربي مي  . هاي دانشگاهي رساند  مناسبي در ميان رشته   
 در توسـعه     ،هاي علمي و مجالت علمي پژوهـشي      پژوهي، انجمن علمي، مراكز تحقيقاتي اقتصادي و اجتماعي و زبان       

  .نقش آفريني كندلمي كشورع
  

  پيشرفت علمي، توسعه فرهنگي ، زبان عربي: هاكليدواژه

   مقدمه-1

هاي بوده است كه به وسـيله آن         تحقيقات و فناوري هميشه پيگير برنامه      ، وزارت علوم  ، گذشته ةدر چند ده  

 دولـت    ،ون اساسـي  ام قـان    اصل سي زيرا بر اساس    ؛  انداز آينده علمي كشور و دانشگاهها را روشن كند        چشم

تسهيل و تعميم   (  سوم  بندهاي . است تحصيالت عالي تا سرحد خودكفايي كشور      موظف به گسترش وسايل   

هـاي   تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينـه     (اصل سوم قانون اساسي      از  چهارم و) عالي  آموزش

تحقيقات ،  ازطريق وزارت علوم   )ققانفرهنگي و اسالمي از طريق مراكز تحقيقاتي و تشويق مح         ،  فني،  علمي

 .استترين هدف وزارتخانه  توسعه علمي و توليد دانش مهم بنابراين ؛وفناوري امكان پذير است

است توسعه  ايران كشوري«)ش.هـ1404(اكنون كه براساس سند چشم انداز بيست ساله كه در پايان آن

الهام بخش در ، هويت اسالمي و انقالبي با، نطقهعلمي و فناوري در سطح م، يافته با جايگاه اول اقتصادي

توانا در توليد ، برخوردار از دانش پيشرفته... ، الملل در روابط بين جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر

دست يافته به جايگاه ، منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي متكي بر سهم برتر، علم و فناوري
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خاورميانه و ، قفقاز، شامل آسياي ميانه(مي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي عل، اقتصادي اول

توانند به اين  دانشگاهها چگونه مي»....، علم افزاري و توليد با تأكيد بر جنبش نرم) كشورهاي همسايه

  توان براي اين امر پيشنهاد كرد؟هدف نائل آيند؟ اصوال چه راهكار اجرايي مي

ي تبيين نشود تعيين سياستها و راهبردهاي اثر بخش و كارآمد براي علم             ن تا الگوي تحول رفتار    بنا بر اي  

در تمام الگوهاي توسـعه بـه عامـل انـساني       . )89، ص   1381واعظ زاده،   (و فناوري با مشكل مواجه خواهد شد      

قيت جوانـان    موف ؛ترين مزيت نسبي كشور ماست     از حسن اتفاق همين عامل مهم     . توجه اساسي شده است     

پـروي كـشور و   وجـود نخبگـان بالنـده و ظرفيـت نخبـه     ، و نوجوانان ايراني در مسابقات علمي بين المللي   

   .)98همان، ص ( همه در كشورمان وجود دارد، استعداد علم آموزي باال

كـه محـل تجمـع نيروهـاي         - بايـد گروههـاي آموزشـي را      ،  با توجه به اهميت عامل انساني در توسعه       

،  امـا در اكثـر برنامـه هـاي توسـعه           ؛محور اصلي توسعه دانشگاه به حـساب آورد        -است نخبه   متخصص و 

اي بـه آنهـا داده      ليكن هيچ گونـه جايگـاه ويـژه       ،  انداگرچه غير مستقيم گروههاي آموزشي مورد توجه بوده       

روههـا اجـرا    بايد به وسيله همين گ    ،  در نهايت ،  اين درحالي است كه هر گونه برنامه دانشگاهي       . نشده است 

-ندادن جايگاه ويژه و عدم مشاركت آنها در برنامـه         ،  هاي آموزشي  بنابر اين بي توجهي به نقش گروه       ؛گردد

  . كند علمي را عقيم و كم اثرميةتوسع، ريزي

  

  ي پژوهندهي آيهاروش -2

ا وضـعيت كنـوني   زير) 50، ص 1990منجـره،  (» توجهي به آينده است نابساماني شرايط كنوني نتيجه بي    «بي ترديد   

نيست و اگر بخواهيم آينده را تغييـر دهـيم بايـد از همـين االن شـروع                  ،  ايمچيزي جز آنچه قبال آماده كرده     

اش  توانـايي  ،طبيعي است كه آدمي هرچه آمادگي خود را براي رويارويي با مشكالت به تاخير انـدازد               . كنيم

نگـرش بـه گذشـته نيـز     « م اكنون آغاز مي شود بلكـه   آينده از ه ،به تعبير بهتر  . يابددر حل آنها  كاهش مي     

بلكه با  ،  دهدشود ونه با تقليد از غرب روي مي       نه در خأل ايجاد مي    ،   زيرا آينده  )همان(» جزيي از آينده است   

و گذشته همان گونه كـه  ) 33ص 2005حنفي (آيد  تاريخي و وجدان ملي به دست مي-توجه به بعد زماني  

ابـن  (» ان الماضي أشبه باآلتي من الماء بالماء       « تر است   شبيه،   آينده از آب به آب       ابن خلدون گفته است به    

   ) 17، ص2000خلدون ، 

هاي اي از ديدگاهها پيرامون آيندهاي است و با طيف گستردهاي بين رشتهپژوهي حوزهمطالعات آينده

بيش از ، لمللي در ميان آينده پژوهانادر خالل تحقيقي بين» مك هال«. ممكن و مرجح ارتباط دارد، محتمل

رود شناسي را شناسايي كرد كه اغلب آنها در ارتباط و هماهنگي با يكديگر به كار مي ديدگاه روشهفده

 يابي برون؛  روندشيپا؛  روندليتحلي؛  باندهي دروشمانند ) روشهاي مطالعات آينده پژوهي، پاساكل.پ(

توفان ، يخي تارليتحلي  بازاي ي سازهيشبي؛  سازمدل؛ يهمفكر  ومشاوره؛ وي سنارليتحل  وتوسعه؛ روند

  )، پيشين، آفتابي( يابي ومطالعات ترازيچشم انداز پرداز، »يشي اندهم«يفكر



هاي زير  كه شامل گزينه  استندهي متعدد آهايفرض و پيشها نهي گزپذيرش ،يپژوه ندهيآنكته مهم در 

 :است

 . رخ دهدندهي در آتواند ي م،دي بعاي محتمل ، بداي خوب  اعم ازيزيهر چ:  ممكنةنديآ -1

 بر استمرار يمبتن (وستي به وقوع خواهد پندهي در آادي زاريآنچه به احتمال بس:  محتمليها ندهي آ-2

 ).ندهي در آي كنونيروندها

  .رود ي به شمار مندهي آدادي رونيتر  و مرجحنيتر آنچه مطلوب : مرجحيها ندهيآ -3

 ـميخـواه ي ازآنچـه كه مدي منظور بانيبد.  مطلوب استاي  مرجحيها ندهي آ  محتمل ساختن:هدف -4

 بر ميخواه ي كه مييها  از ارزشـژهيبه و (ـمي روشن و شـفاف در ذهن داشـته باشيري تصـومينيـافريب

 ). حاكم باشندندهي آ جوامع

 ي از آنها  اثر بزرگي تحقق برخ، ر وقوعشان ددي تردرغم ي است كه علي ممكنيها ندهي آ توجه به: هدف -5

  )پيديا، پيشينويكي( .گذارد ي مردم ميبر زندگ

  

   آموزش عالي و آينده پژوهي-3

الن ارشد ئو و مساستتحقيقات وفناوري ، ترين هدف وزارت علوم مهم، توليد دانش مورد نياز جامعه

معموال در تدوين . اند تا به اين هدف برسندهايي را تدوين كردهبرنامه، در چند دهه گذشته؛ وزارتخانه

در همين مدت همايشهاي . اين مطلب ذكر شده است، سرفصلهاي درسي و بيان اهداف رشته آموزشي

ترين آنها اليحه  فراواني در اين زمينه برگزار شده و تالشهاي بسياري صورت گرفته است كه يكي از مهم

  .  ودتغيير ساختار وزارت تحقيقات و فناوري ب

 بيش از هر چيز نيازمند،  آموزش عالي در هركشورية گسترش هدفمند و خردمندانگمانبي

هايي كه نيازها و شرايط آينده را به خوبي درك كرده و  برنامه« . استنگر  ريزيهاي آينده برنامه

اهي به آينده نگ، حجازي(» هاي مرجح ترسيم و تدوين كند اندازهاي مناسبي را براي رسيدن به آينده چشم

انتظارات و اهداف آموزشي را تغيير داده است ، انگيز دنياي كنوني دگرگونيهايي شگفت).پژوهي دانشگاهي

، محتواي دروس و اهداف آموزشي، دانشجو، از استاد  عظيميةگستره آموزش عالي شامل كبه ويژه اين

 اولويت هر يك متناسب با نقشي كه و، اي دارندجايگاه ويژهپژوهي دانشگاهي    همگي در آيندهاست كه

   .گيرد مورد توجه قرار مي، كنند در آموزش عالي يك جامعه بازي مي

تخصص يا .  دانش و فناوري است ترسيم سناريوهاي آينده، پژوهي دانشگاهي تر آينده وليت مهمئمس

عه را براي پژوهان محورهاي پژوهش و توس  با كمك به آينده،بيني فناوري در اين بخش  پيشةحرف

تواند  هيچ فرد كارشناس يا كارداني بهتر از خود او نمي، بدون ترديد. كند دانشگاهيان تدوين و مشخص مي

پژوهان دانشگاهي در اين بخش و در كنار  حضور آينده. انداز آينده و نيازهاي آن را تعيين كند چشم



هاي بديل و كوشش براي  بهتر آيندهآنان را در ترسيم ، ي علمي يا پژوهشي كارشناسان فعال در حوزه

   )همان( .دهد  ياري ميهاي مرجح محقق ساختن آينده

 يپژوه ندهيآ(ي همفكر  و مشاورهدر اين مقاله با توجه به جايگاه درخور گروه آموزشي از دو روش

 ايمرجح ي ها ندهيآ  هدف محتمل ساختن و هاي مرجحفرض آيندهبا پيش، يسازمدلو ، )يمشاركت

علت انتخاب .  سال مد نظر قرار گرفته است10 تا 5همچنين مدت زماني بين . استفاده شده است، طلوبم

ت علمي متخصص أ هيي عالوه بر آموزه هاي ديني و اهميت ويژه گروه آموزشي و اعضا،روش مشاوره

  :استداليل زير ، آن

دن گروه زيادي از افراد و يك موضوع؛ مشاركت دا» احساس و درك«انعطاف پذيري  فراوان  براي « 

نگاري  و در نهايت انجام سريع كار كه به كسب سريع اب بودن روش براي انتشار برون دادهاي آيندهجذّ

   )پاساكل، پيشين. پ(» شودمنجر مي، نتايج

  هاي آموزشي و توسعه علمي  گروه-4

 علمـي هـر دانـشگاهي       تـرين ركـن   ترين واحد دانشگاهي ودر عين حال اساسي       اي آموزشي كوچك  هگروه

 علمي به نقش مهم واساسي آنان در رسيدن به اهداف توسـعه تـوجهي               ةهاي توسع يريز اما در برنامه  ،  هستند

 1370 آيين نامه مـديريت دانـشگاهها  و مؤسـسات آمـوزش عـالي مـصوبه                  35بر اساس ماده    . نشده است 

ت علمي متخـصص در     أ هي يعضاواحدي است متشكل از ا    « گروه آموزشي   ،  عالي انقالب فرهنگي  ي  شوار

ت علمـي گـروه   أ هيـ ياي داير است و اعـضا     يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده          

وزارت علوم، تحقيقـات وفنـاوري مجموعـه قـوانين آمـوزش عـالي،       ( »  شوراي آن گروه را تشكيل مي دهند      مجموعاً

گروه آموزشي ركن اساسي دانـشگاه بـه شـمار           از اين تعريف به خوبي روشن مي گردد كه           )456، ص   1372

 زيرا افراد متخصص در گـروه       ؛مي رود و نمي توان برنامه علمي را بدون دادن نقش اصلي به وي اجرا كرد               

  .آيند و آنان هستند كه توانايي علمي الزم را براي اجراي برنامه هاي توسعه دارندگرد هم مي

غالبـا بـه منظـور انجـام امـور اداري و      ، در نظر گرفتـه شـده    وظايفي كه در اين ماده براي شوراي گروه         

   :اما برخي از اين وظايف  قابل توجه است.  آموزشي  معمولي است

   پژوهشي -ارزيابي ساالنه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ) ط 

ه تفويض كرد] علوم و آموزش عالي[برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي ) ي 

  است

از حيث اصلي يا (بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درسها ) ك 

و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در ) اختياري بودن

  ).458- 457همان ص ( ]علوم و آموزش عالي[شوراي 

ها با توجه به تجديد نظر مستمر در برنامه«، به ويژه، ين وظايفهاي عربي از اآيد كه گروهبه نظر مي

ها و تجديد نظر در بررسي و اعالم نظر براي اصالح سرفصل«و » ها و تغييرات و تحوالتآخرين پيشرفت



اكنون با توجه  به رويكردهاي  تازه  . انداند و برنامه خاصي براي اجراي آن نداشته غافل مانده»عنوان درسها

هاي  به نظر مي آيد بايد وظايف گروه،است» نهضت نرم افزاري«و » توسعه علمي«ه دو محور اصلي آن ك

  .ونقش بيشتري به آنها داده شود تا اهداف دو محور ذكر شده تحقق يابد. عربي از نو تبيين گردد

به وسيله گروه » دانش«: هاي توسعه سروكار مستقيم دارد با تمام مؤلفه- از جمله عربي-گروه آموزشي

با محيط علمي » استاد«اولين مرحله آشنايي . گيردبه وسيله گروه انجام مي »پژوهش«. گرددتدريس مي

طبيعي است . از هنگام ورود تا خروج با گروه آموزشي سروكار دارند» دانشجويان«. دانشگاه از گروه است

و با اين همه تغييرات ، اينوجود با . ردكه گروه كاركرد اساسي در تربيت علمي و فرهنگي دانشجويان دا

ايجاد  در شرح وظايف گروهها تغييرات مستقيمي ،علمي و رويكردهايي كه در دنيا و ايران رخ داده است

  . نشده است

ارزيابي «هاي آموزش عالي كه براي فعال كردن گروههاي آموزشي اجرا شد برنامه يكي از برنامه

ان و ادبيات عربي در دانشگاههاي كشور كمترين استفاده را  از اين برنامه ها بود كه گروه زبگروه» دروني

  .داشت 

در برنامه توسعه دانشگاهي الزم است كه هر گروهي با مشاورت اعضاء اهداف مشخصي را تبيين كند 

  در،شد طرح ارزيابي دروني گروهها كه ذكر. و مدت زمان الزم را براي رسيدن به آن اهداف تعيين نمايد

گردد كه تكميل آن نياز به يك كار تحقيقاتي در اما در اينجا فقط پيشنهادهايي مطرح مي. همين راستا بود

  .سطح دانشگاهها دارد

اي كه  طبق قانون اساسي براي نظام جمهوري اسالمي متصور براساس تجربيات و اهداف علمي

توان اهداف زير را براي   مي به آن برسد،1404است و بايد در چشم انداز بيست ساله تا سال 

  :ها تبيين كردگروه
  

  اهداف آموزشي - 1-4
 به توسعه آموزشي به عنوان يكـي از  ،در مقاالت و مطالبي كه در باره  توسعه علمي كشور نوشته شده است     

، 1381فريـدون ،    ( البته به نوآوري و خالقيت در آموزش نه يادگيري صرف           ،  محورهاي مهم توجه شده است    

  )112ص

 ديگر روشهاي 21 با ورود به قرن  :هاي مجازيهاي آموزش وايجاد آموزش نوآوري در روش-1-1-4

 لذا بايد روشهاي تدريس متناسب با پيشرفت علم و ؛گذشته پاسخگوي نيازهاي آموزشي جديد نيست

به تعبير بهتر ، موزشدر آ.... و  power point ،htmlاي مانند    استفاده از ابزارهاي رايانه.فناوري تغيير كند

ايجاد ) 234اسماء بنت عبد الرحمن، ص (كند تحول جدي در آموزش ايجاد مي، استفاده از فناوري اطالعات

و مانند آن بايد در برنامه ريزي ) Virtual Library( نرم افزارهاي آموزشي و كتابحانه تخصصي مجازي

ايجاد .  موفقيت گروه را در اين زمينه بيان كنندهاي آموزشي قرار گيرد ودر ارزيابي ساالنه مقدارگروه

وري ااري از فندبهره بر، توليد نرم افزارهايي آموزشي در زمينه دروس عربي، كتابخانه مجازي عربي

تواند مد نظر آوري در تدريس مياكارگيري گسترده فنو در نهايت به... ، اطالعاتي و شبكه جهاني اينترنت



تا ، بي قرار گيرد و كاستيهاي موجود در زمينه آموزش و دسترسي به منابع روزگروههاي زبان وادبيات عر

  .شودحدود زيادي برطرف 
   

گروههـاي عربـي بايـد تـالش نماينـد مقـاطع             : توسعه زمانبدي شده مقاطع تحصيلي موجـود       -2-1-4

زم تاسيس  در مدت زماني مشخص و با شرايط ال      -  داير نيست  ها كه در حال حاضر در آن      - جديد   تحصيلي

نكته مهم فـراهم كـردن زمينـه علمـي     .   تدوين نمايند  1398 تا   1388 آموزشي را از       ةو برنامه ده سال   ،  كنند

 از روشهاي غير علمي و ناپسند مانند قراردادهاي صوري          گروهها بايد .الزم براي ايجاد مقطع تحصيلي است     

  . نمايد  را در كشور آسيب پذير مي زيرا اين امر كيفيت علمي زبان وادبيات عربي ؛پرهيز نمايند

يابـد لـذا ايجـاد      مرزهاي دانش به شـكل سرسـام آوري گـسترش مـي           : هاي جديد ايجاد گرايش  -3-1-4

 اي كـشور هنـوز بـسياري از     هـ شگفت انگيز است كه در دانـشگاه      .  تر بسيار مهم است   گرايشهاي تخصصي 

البتـه تالشـهاي چنـد    .  اين رشته ها عربي اسـت يكي از!! . هاي دانشگاهي داراي هيچ گرايشي  نيستند      رشته

هاي مستمر مديران گروههاي عربي كه با همكاري انجمن ايراني زبان           سال گذشته به يمن برگزاري همايش     

 اما اين امر كافي نيست و نيـاز         ؛ منجر به ايجاد گرايشهاي جديدي شده است       ،وادبيات عربي صورت گرفت   

  . شور دادعربي ك گروههاي به تالش جدي تمامي

هـاي موجـود    گروه آموزشي زبـان وادبيـات عربـي بـا مـشاورت  بـا ديگـر گروههـا و مطالعـه رشـته                       

 گرايشهاي جديد را پيـشنهاد و در نهايـت بـه تـصويب            ،دردانشگاههاي جهان و تطابق آن با نيازهاي كشور       

 يواگـذار نامـه   آيـين   «3اين موضـوع در مـاده       .كنداين امر به بومي سازي علوم كمك بسياري مي        . برسانند

وزارت علـوم ، تحقيـات وفنـاوري،        (  آمده اسـت     10/2/79مصوب  »  به دانشگاهها  ي درس يزي برنامه ر  اراتياخت

  ) : مجموعه قوانين

 ديـ  جد يها رشته جادي ا شنهاديپ،   روز ي جامعه و تحوالت علم    يازهايتواند بر اساس ن   ي دانشگاه م  -3ماده  « 

ـ  برنامـه ر   ي عـال  ي آن به شورا   ي رشته و امكان اجرا    جاديرورت ا  شامل ض  يهي توج گزارش را همراه با    يزي

ـ  تواند با رعا   يدانشگاه م ،  دي عنوان رشته جد   بيتصو پس از . ديارائه نما  ـ  مفـاد ا   تي برنامـه  ،   نامـه  نيـي  آ ني

  . به اجرا درآوردي گسترش آموزش عالي اخذ مجوز از شورااز  و پسني آن رشته را تدويدرس

است كـه خوشـبختانه   » آموزش زبان عربي« كه تاكنون ايجاد نشده است گرايش        ييترين گرايشها  از مهم 

همچنين .  در دانشگاه تربيت مدرس به تصويب رسيده است       - در مطقع كارشناسي ارشد      -سرفصلهاي آن     

بسيار ضروري به نظر مي رسد كه فارغ التحـصيالن آن بتواننـد در بازاركـار                » زبان عربي كاربردي  « گرايش  

  .  به دست آورند تا كارآفريني نمايند رااي خود بيابند و مهارتهاي الزم براي استفاده از عربيجايي بر

زبانـشناسي  : گرايشهاي ديگري  نيز مي توان ايجاد و آن را به شكل متنـاوب در كـشور اجـرا كردماننـد            

ز كـشور و تقاضـاي      توان هر كدام  را متناسب با نيا       كه  مي  ... صرف ونحو عربي  ،  بالغت و نقد عربي   ،  عربي

  .  برگزاري آن در مقاطع مختلف تاسيس كرد



 در كنفراسهاي گوناگون در باره آموزش عـالي و در كـشورهاي   :ايميان رشته ايجاد گرايشهاي  -4 -1 -4

 هاي زيرا درهم تنيدگي علوم يكي از ويژگي       ؛اي توجه جدي شده است    مختلف به ايجاد گرايشهاي بين رشته     

اي از نيازهـاي اساسـي جامعـه امـروزي شـده      در نتيجه گرايشهاي بين رشته. وزه استدانش و فناوري  امر  

و آن را بـا زمانبنـدي   ، است و گروههاي آموزشي بايد بيش از پيش به ايجاد اين گرايشها اهتمام نشان دهند         

  .مشخص در برنامه خود بگنجانند؛ حتي در صورت لزوم آن را جايگزين گرايشهاي كنوني نمايند

  :تواند رشته هاي زير را ايجاد نمايد آموزشي زبان وادبيات عربي با همكاري ديگر گروهها ميگروه

  

: ادبيات تطبيقي با گروه زبان وادبيات فارسـي در مقـاطع كارشناسـي ارشـد و دكتـري                  -4 -1 -1-4

و عربـي را تـدوين و بـه         قي فارسـي    يخوشبختانه دانشگاه شهيد باهنر سرفصل كارشناسي ارشد ادبيات تطب        

البتـه  . تواننـد از آن اسـتفاده كننـد   هاي آموزشي مـي تصويب رسانده است و در حال اجراست و ديگر گروه     

  .ترين هدف گرايش ادبيات تطبيقي تقويت زبان وفرهنگ ملي است نبايد فراموش كرد كه مهم

اي تـاريخي ايـران و روابـط    هـ با توجه بـه اهميـت زبـان عربـي در دوره       : رشته ايران شناسي   -2-4-1-4

بـه نظـر   ،  و همچنين نقش بارز ايرانيان در زبان و ادبيات عربي و تمدن و فرهنگ اسالمي              ،  فارسيان با عربها  

 بـه همـين دليـل    ؛توان رشـته ايـران شناسـي را دايـر كـرد        آيد بدون متخصصان زبان وادبيات عربي نمي      مي

  .اي با ديگر گروهها همكاري نمايند  رشتهتوانند در ايجاد اين رشته ميانگروههاي عربي مي

هميشه : )  فارسي  -انگليسي   - گرايش ارتباطات  ،علوم اجتماعي (اي  تبليغات رسانه گرايش   -3-4-1-4

زبـان  . انـد اي يافتـه هاي مجازي جايگـاه ويـژه     ها به ويژه رسانه   امروزه رسانه . تبليغات بسيار مهم بوده است    

توان نهادهاي اقتصادي و فرهنگي را در ايجـاد   مي. جايگاه درخوري داردعربي در ايجاد رسانه هاي مجازي  

دارد كـه  » ايتبليغات رسانه«اين امر نياز به ايجاد گرايشي با عنوان        . سايتها و خبرگزاريهاي عربي كمك كرد     

  . علوم ارتباطات و زبانهاي فارسي و انگليسي امكان پذير است گروههايبا همكاري

  ي در ايجاد گرايشهاي جديد و مؤثر  نقش آفرين-5-1-4

 فلسفه اسـالمي كمـك كنـد تـا          – تاريخ   – الهيات   -اقتصاد گروههاي   تواند به گروه زبان وادبيات عربي مي    

گرايشهاي جديدي در دانشگاه ايجاد كنند كه در توليد دانش و ايجاد مهارت الزم بـراي دانـش آموختگـان                    

   :مؤثر باشد

آينده پژوهـي سياسـي خاورميانـه و شـمال          «و»  يانه و شمال افريقا   اقتصاد خاورم  «هاي مانند گرايش

  زيـرا ،توانـد در برنامـه آموزشـي گـروه قـرار گيـرد         علوم سياسي مـي     اقتصاد هايگروههمكاري   با   »آفريقا

 به خاطر نزديكي بـه ايـران   شد،كشورهاي عربي خاورميانه و شمال افريقا كه نقش مهمي در اقتصاد جهاني   

 در اقتـصاد ايـن      انو تربيـت متخصـص    . سرمايه و صادرات مهمي براي كشورمان باشـد       ،  ر كار  بازا .تواند مي

توانند با همكاري گروه اقتـصاد و علـوم سياسـي چنـين رشـته         گروههاي عربي مي  . بسيار مهم است  ،  منطقه



را در كـسب    هايي را در مقطع تحصيال تكميلي داير نمايند كه فارغ االتحصيالن آن بتوانند بازرگانان ايرانـي                 

  .بازار اين منطقه  كمك نمايند

گرايش داروسازي سنتي و يا طب : توان نام برد كه قابل توجه است مانند گرايشهاي ديگري را هم مي

و فرهنگ و علوم ، و فلسفه و تمدن اسالمي.  زيرا اكثر منابع اصيل اين رشته به زبان عربي است؛سنتي

شناسي  فارسي و زبان گروههاي شناسي با همكاري د مركز  زبان ايجانيز گروه الهيات  همكاريقرآني با

  .وباستان شناسي

  

 اين موضوع به صراحت در اهداف : تحول در سرفصلها و ايجاد دروس متناسب با نياز جامعه-6-1-4

.  ذكر شده است10/2/79مصوب » ها به دانشگاهي درسيزي برنامه راراتي اختيواگذارنامه آيين«و مواد 

  كردن مشاركتنهي برنامه سوم توسعه  و به منظور حركت در جهت نهادياستهايس  استناد بهبانامه ييناين آ

 ي در خصوص واگذاري آموزش عالتيفي كي و ارتقاييتمركززدا، ي آموزش عالتيريمد دانشگاهها در

 به ي و فناورتقايتحق،  وابسته به وزارت علومطي واجد شراي به دانشگاههاي درسيزي ربرنامه اراتياخت

  : استشدهاهداف اين آيين نامه  چنين ذكر ، 1ة در ماد.شوديم مورد اجرا گذاشته

   جامعهيازهاي با ني درسي برنامه هاشتري انطباق هر چه ب- الف

   در دانشگاههاي درسيزي كردن برنامه رنهي نهاد-ب

  ي روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحوالت دانش بشر-ج

  )همان( »  دانشگاههايهايي با امكانات و تواناي درسي برنامه هاترشي تناسب ب-د

، يلي تحـص  ي دورههـا  ي آموزشـ  يهـا  نامـه  نييتواند در چهارچوب آ   يدانشگاه م «آمده است   ،  4 ةماددر  

 ي دروس رشـته هـا     ريي و تغ  ينيگزيجا،  ادغام،  حذف،  ينسبت به بازنگر  ،  يزير  برنامه ي عال يمصوب شورا 

  )همان(» اقدام كندموجود در آن دانشگاه

، اي علمـي عربـي   نرم افزارهاي رايانه،وري اطالعاتي و عربي اتوانند دروسي مانند فن    گروههاي عربي مي  

، مقايسه شخصيتهاي برجسته عربـي و فارسـي       ،  مقايسه موضوعات ادبي مهم عربي وفارسي     ،  متون اقتصادي 

حكمـت ايرانـي و ادبيـات عربـي     ، سـالمي يا شخصيتهاي برجسته ايراني تمـدن ا ،  ايرانيان در تمدن اسالمي   

  . درسي جاي دهند در برنامهحسب نياز را بر ومانند آن 

  

   اهداف پژوهشي- 2-4

گونه  هيچ ،روندگروههاي آموزشي كه ركن اساسي توسعه به شمار مي        . نيازي به بيان اهميت پژوهش نيست     

 ندارنـد واصـوال پـژوهش در حاشـيه     اي براي امور پژوهشي خود و ايفاي نقش مؤثر در توليد دانـش        برنامه

اين درحـالي  ! اين امر در رشته هاي علوم انساني شكل فاجعه آميزي دارد .  فعاليتهاي گروه قرار گرفته است    

. فنـاوري و تحقيقـات بـوده اسـت        ،  ترين اولويت وزارت علـوم     مهم،   پژوهش ،است كه در چندسال گذشته    

نامـه تـشويق فعاليتهـاي      و آيـين  » آيين نامه ترفيع سـاليانه    «و  » ..ءآيين نامه ارتقا  «ي مانند   يها اگرچه آيين نامه  



آيد اما بازهم گروههاي آموزشي فاقد برنامه   هاي الزمي براي فعاليت پژوهشي به حساب مي       انگيز» پژوهشي

هاي آموزشي عربي ملـزم بـه       سادگي امكانپذير نيست و بايد گروه     به،  البته اين كار  . پژوهشي هدفمند هستند  

  :توان تعيين كردهايي به شرح زير ميبراي گروههاي عربي برنامه. م آن گردندانجا

ـ    ،   شوراي گروه  :ت علمي عضو گروه   أ تبيين برنامه ارتقاء علمي هر فرد هي       -2-4 -1 ت أبرنامه هر فرد هي

 ،از مربـي بـه اسـتادياري   ( علمي را جهت ارتقاء از مرتبـه موجـود بـه مرتبـه علمـي بـاالتر تـدوين نمايـد          

ت علمي با نظارت گروه ملـزم بـه اجـراي         أو هر فرد هي   )  از دانشياري به  استادي     ،ستادياري به دانشياري  ازا

  .  سطح علمي گروه عربي رشد فزاينده اي خواهد داشت،بدين ترتيب در برنامه زماني ذكر شده. آن باشد

  

ـ    :گروهت علمي و تعيين اولويتهاي پژوهشي       أ تبيين  برنامه پژوهشي هر فرد هي       -2-2-4 ت أهر عضو هي

  :علمي بايد برنامه پژوهشي خود را كه شامل موارد زير است به گروه اعالم نمايد

در مجالت  ) ت علمي أحداقل يك مقاله در سال توسط هر هي        (  توليد دانش با چاپ مقاالت      -2-2-4 -1

  .معتبر علمي پژوهشي داخلي و خارجي

طرحهاي پژوهشي نقـش مـؤثري در        :وسعه علمي هاي پژوهشي در پيشبرد دانش و ت        طرح  -2-2-4 -2

در ايـن   . تواند زمينه مناسبي براي ارتباط دانشگاه با صـنعت باشـد          حل مشكالت موجود جامعه دارند و مي      

تـصاد در زمينـه ايجـاد بـازار هـدف در            قزمينه گروه عربي مي تواند با همكاري ديگـر گروههـا بـه ويـژه ا               

توانـد   ائل فرهنگي نيز گروه عربي با همكاري ديگر گروههـا مـي      در زمينه مس  . كشورهاي عربي كمك نمايد   

نقـد وزبانـشناسي جديـد هـم زمينـه در خـوري بـراي تحقيفـات               . تحقيقات فرهنگي درخوري داشته باشد    

عربـي و  » پژوهـشهاي تطبيقـي  «ترين زمينه پژوهش براي همكاران  شايد مهم. همكاران در گروه عربي است 

تـوان بـسياري از    اي دارد و با توجه به نگرش جديد علمي ادبيات تطبيقي مي فارسي باشد كه مجال گسترده 

  .ابهامهاي موجود در روابط بين عربي وفارسي را  روشن كرد

هـاي علمـي در     انجمـن  :هاي علمي و هيأت تحريـره مجـالت معتبـر           عضويت در انجمن    -2-2-4 -3

در برنامه چهارم بـه ايـن   .  مؤثري داشته باشندتوانند مشاركتسياستگذاري و ارزيابي  نظام علمي كشور مي   

ولي  فرايندهاي جاري سياستگذاري  و ارزيـابي  علمـي اغلـب بـا ناديـده گـرفتن                   . مقوله توجه شده است   

يافته هاي پژوهشي . گيردعرصه علم و بدون استفاده از مشاركت انجمنهاي علمي و دانشگاهيان صورت مي         

 -فراسـتخواه ( ها را دارند     علمي انتظار  ايفاي نقش باالتري  در اين زمينه         والن انجمنهاي   ئدهد كه مس   نشان مي 

و در طول برنامه سـوم  %  9 ساالنه ، نرخ رشد انجمنهاي علمي در چند سال قبل از برنامه سوم  ). 5، ص 1386

و بوده است اما در حال حاضر فعاليتهاي انجمنهاي علمي  مرتبط با مشاركت در سياسـتگذاري                 % 18ساالنه  

همـان  (بـوده اسـت   /% 7 معـادل  82و در سـال  % 1/1 ، 81ارزيابي نظام علمي نسبت به كل فعاليتها در سال          

ـ   «آموزشي با راهبرد     گروههاي   لذا تقويت انجمنهاي علمي به وسيله     ). 7ص ، ت علمـي حـداقل    أهر عضو هي

  .آيدضروري به نظر مي» عضو يك انجمن باشد



ت عربي تاسيس شده است و فعاليـت هـاي درخـوري هـم دارد و     خوشبختانه انجمن ايراني زبان وادبيا   

ت علمي گروه عربي عضو آن شوند و هر گروهي تالش نمايد انجمنهـاي علمـي در                 أ هي ي اعضا  است بهتر

انجمـن ادبيـات    ،  زمينه زبان وادبيات عربي و تخصصهاي آن ايجاد كند مانند انجمن نقـد و بالغـت عربـي                 

  ... تطبيقي فارسي و عربي 

 مجله تخصصي  و مـسائل   : نقش گروه در تاسيس مجله تخصصي با همكاري ديگر گروههاي          -2-4 -3

نقش مهمي در توليد دانـش و ايجـاد فـضاي علمـي دارد و               ...  داوري و ارزيابي مقاالت       پيراموني آن مانند  

 اليته در اين زمينـه تالشـهاي خـوبي شـروع شـده            . شود هاي آموزشي  مي    گروه يموجب رشد علمي اعضا   

  . اما كافي نيست. است

 .اي عربي در دانشگاههاي ايران در اين زمينه بـسيار ضـعيف هـستند   گروه:   تاسيس قطب علمي  -2-4 -4

 و اجتمـاعي ، اقتـصادي  توسـعه  چهارم برنامه 49 ماده ج بند استناد به)24/10/83(قطبهاي علمي  ةنامآيين

 قطب«: آمده است،  آن1 ةودر ماد. شده است تدوين، منتخب درعلوم گذاري برسرمايه مبني كشور فرهنگي

 با باالست كه علمي توان با مؤسسه يك در علمي هيأت اعضاي از گروهي يافته سازمان فعاليت نماد علمي

 تمركـز و  طريـق  از و شـود مـي  شناخته كاربردي يا بنيادي علوم در تخصصي  علمي زمينه يك در برتري

سـطح   در علمـي  برتـر  كيفيـت  به دستيابي و نوآوري براي، زمينه نآ در خود فعاليتهاي به بخشيدن انسجام

وزارت علـوم  (» .كنـد مـي  تـالش  كـشور  اساسـي  نيازهـاي  بـه  پاسخگويي و المللي بين يا اي منطقه، ملي

  )قوانين ومقررات، تحقيقات وفناوري 

نـگ بـا توسـعه       زيرا هماه  است؛ اين آيين نامه بيان شده قابل توجه         2 ةاهداف قطبهاي علمي كه در ماد     

  :از است اين اهداف عبارت. علمي كشور تعريف شده است

 آخـرين  بـه  كشور؛  دسـتيابي  علمي موقعيت اعتالي و دانش مرزهاي گسترش در مشاركت افزايش -

 نيازهـاي  بـه  پاسـخگويي  بـراي  فني دانش خاص؛ توليد هاي زمينه در نوين فناوريهاي و علمي هاي يافته

 و پويـا  علمي محيط اول؛ ايجاد تراز دانشمندان و پژوهشگران پرورش زمينه ساختن فراهم كشور؛ اساسي

 )همان (.گروهي علمي فعاليتهاي علم؛ تقويت مولد

 اين آيين نامه براي قطبهـاي علمـي ذكـر شـده بـسيار ارزشـمند اسـت و گـروه                   4 ةقلمروي كه در ماد   

  .تواند در اين زمينه فعال گرددآموزشي مي

    :كند فعاليت زير هاي زمينه در تواندمي خود مصوب رنامهب اجراي در علمي قطب

 :طريق از علمي هاي يافته آخرين به دستيابي  -

  آنها؛ انتشار و دانش مرزهاي در علمي هاي مقاله توليد )الف

  مربوط؛ تخصصي حوزه در علمي تحوالت پايش و بررسي ) ب

 مربوط؛ مينهز در تخصصي افزارهاي نرم توسعه و تحقيق روشهاي بسط )ج

  .هنر گروه قطبهاي براي جهاني مقياس در هنري آثار توليد )د



 :طريق از كشور فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي بخشهاي با هدفمند و مؤثر ارتباط  -

  مربوط؛ حوزه در تحقيقاتي نيازهاي تدوين و  شناسايي)الف

  ي؛فناور توسعه زمينه در اقتصادي سازمانهاي و شركتها با همكاري  )ب

 .كشور اساسي معضالت حل و فني دانش توليد براي پژوهشي طرحهاي اجراي ) ج

 كشور؛ خارج و داخل مقيم ايراني نخبگان همكاري  جلب-

آموزشـي   و درسـي  هـاي برنامـه  در بازنگري و كشور نياز مورد و جديد ايرشته ميان هاي دوره  طراحي-

 مؤسسه؛ ربط ذي مراجع به پيشنهاد براي

 .پسادكتري و دكتري هاي دوره در نخبه پژوهان دانش و دانشجويان پرورش  -

 :طريق از المللي بين علمي همكاريهاي توسعه در  مشاركت-

 تخصصي؛ هاي دوره و آموزشي كارگاههاي، كنفرانسها در شركت )الف

 استادان همكاري با تخصصي هايدوره و آموزشي هايكارگاه، المللي بين معتبر كنفرانسهاي   برگزاري)ب

 كشور؛ از خارج و داخل مقيم برجسته محققان و

مراكـز   همكـاري  بـا  پيـشرفته  تحقيقـات  ريزي پي و مشترك تحقيقاتي هايپروژه اجراي در مشاركت ) ج

 كشور؛ خارج علمي

  )همان ( خارجي؛ دانشجويان براي تحصيلي هاي دوره برگزاري در همكاري  )د

 ي يكي از اهداف ويژه گروههاي آموزشي زبـان وادبيـات عربـي در             بدين ترتيب ايجاد قطبهاي علمي بايست     

  .شرايط آن را فراهم نمايند،  در برنامه زمانبندي شده وها گردددانشگاه

 

ت علمي پژوهشي  يكي از مـواردي اسـت          أجذب هي :   توانايي گروه در ايجاد مراكز پژوهشي       -2-4 -7

تواننـد بـا برنامـه ريـزي در ايـن امـر              آموزشـي مـي   گروههاي  . كه كمتر مورد توجه مراكز دانشگاهي است      

ي مفيد هستند يا توانايي خارق العاده اي در انجـام        اي كه داراي تجربه   مشاركت كنند و اعضاي هيات علمي     

  .هاي پژوهشي دارند در اين مراكز پژوهشي تخصصي فعاليت كنندحطر

  

   نتيجه گيري-6

روند و نخبگان و اهل فن هر رشـته را در خـود          مار مي هاي آموزشي ركن اساسي هر دانشگاهي به ش        گروه

اين امر بـا هدفمنـد كـردن        . لذا به ناچار بايد محور اصلي توسعه علمي دانشگاهها قرار گيرند          اند؛    جاي داده 

 آن امكان   يبا ارائه برنامه پيشنهادي و با مشاورت خود گروه و اعضا           اي آموزشي از طرف وزارت و     هگروه

  :  عربي كشور بايد برنامه هاي زير را مد نظر داشته باشند  گروههاي.پذير است

ي دروس و ايحـاد     هاكسب اختيارات بيشتر به منظور دستيابي به اهداف توسعه علمي با اصالح سرفصل             -1

  . گروهيدروس جديد متناسب با نياز جامعه و برنامه ريزي براي ارتقاء سطح علمي اعضا

امه زماني مشخص به گونه اي كه هماهنگ با توسعه علمـي و             تبيين اهداف آموزشي و پژوهشي در برن       -2

 .فرهنگي كشور باشد



 اي و پژوهشهاي بـين رشـته اي  بـه عنـوان اولويـت اول          گيري جدي گرايشهاي جديد و ميان رشته      پي -3

 آموزشي عربيگروههاي 

انجمنهـاي  عضويت در انجمنهاي علمي به ويژه انجمن ايراني زبان وادبيات عربي  و تالش يراي ايجاد       -4

   پژوهشي –علمي جديد و ايجاد مجالت علمي 
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، تهـران، وزارت علـوم،   2مجموعه مقاالت  چهل وچهارمين نشست رؤسـاي دانـشگاهها و مراكـز علمـي و تحقيقـاتي، ج       

  1381تحقيقات و فناوري، چاپ اول، 
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، سياستها و راهبردهاي علم ، فناوري »مقدمه اي بر تعيين سياستها و راهبردهاي ملي علم و فناوري      «  صادق، ؛   واعظ زاده،  -

، تهـران، وزارت  2مجموعه مقاالت  چهل وچهارمين نشست رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي، ج          : و فرهنگ،   
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