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 چکیده
ف و ز یک طراوسایل ارتباط جمعی و نقش پررنگ آنها در امر آموزش  یکننده با پیشرفت خیرهامروزه 

ه به عهد روند آموزشگیری ویروس کرونا از طرف دیگر، آموزش مجازی نقش بسیار پررنگی را در همه
. بر این های آموزش مجازی را یادآور شده استکارها و چالشبررسی راه بیش از پیش، گرفته و این امر

ها بر اساس ایِ داده پرسشنامهگردآوریِ یشیوه و پیمایشی –ر با استفاده از روش میدانی اساس مقاله حاض
زی، در قش و کاربرد فضای مجاآموزش مجازی در زمینه ن یکارشناسان حوزه روش دلفی، به بررسی دیدگاه
افزاری ختکارشناسان سها از میان . بر این اساس، مخاطبین پرسشنامهپردازدمیآموزش زبان عربی در ایران 
 بان عربیمدرسان زاساتید و های زبان و آموزش، کارشناسان آموزش در گروه یو نرم افزاری فعال در حوزه

ی اولیه و تأیید روایی و پایایی آن بر طبق نامهای پرسشی دو مرحلهبعد از ارائه .انتخاب گردیدند دانشگاه
های مورد های الزم، حمایتمهارت یدر سه حیطه که صصیی تخهاپرسشی سوم، روش دلفی، در مرحله

های پاسخ .ی نهایی ارائه گردیدنامهالب پرسشقدر  ،های آموزشی هوشمند طراحی شده بودنیاز و فعالیت
نتایج به دست رد بررسی قرار گرفت؛ ای میانگین، مونمونهتک Tو آزمون  16spssدریافت شده با نرم افزار 

ترین چالش، عدم نگاه رایران، مهمدآموزش مجازی زبان عربی  که در ی این واقعیت استدهدهنآمده نشان
ین ه است. امغفول ماند نیز ترین نیازهای این حیطهاست و به همین علت مهم این مقولهمستقل و جداگانه به 
 نیز زبان عربی وزبان در امر آموزش مجازی  ی کشورهای عربگیری از تجربهبهره نگاه مستقل در کنار
ویایی تواند به شکوفایی و پافزاری و آموزشی می افزاری، نرمهای سختصص در زمینهتربیت نیروی متخ

ل در های فعاافزاری مشترک میان تمامی سازمان . ایجاد یک بستر نرمآموزش مجازی زبان عربی بینجامد
 .باشد ن زمینه بسیار راهگشاتواند در ایایران، می ی آموزش مجازی زبان عربی درزمینه

 

 ، زبان عربی.برخطفضای مجازی، آموزش  ،spssنرم افزار  روش دلفی،: هاکلیدواژه
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 مقدمه
 برقراری دیگر اقوام جهت دگیری زبانِکه نیاز به یا ها در زبان، عاملی استاختالف انسان

 ین نیازست. ااارتباط و تسهیل روابط تجاری و انسانی و... را امری اجتناب ناپذیر نموده 

ما با ا رسید؛با زندگی در میان اقوام دیگر و یادگیری زبان آنها به انجام می درگذشته،

 میان در این به تدریج نیاز به آموزش زبان احساس شد؛ ،جوامع انسانی گسترش روابط

ربی ای بیش از چهارده قرن دارد؛ اولین مدارس آموزش زبان عآموزش زبان عربی سابقه»

ایجاد  یز، استانبول و حیدرآبادری، نیشابور، هرات، تبر های اسالمی از جملهدر سرزمین

العرب  ةها برای یادگیری این زبان به جزیرها و افراد زیادی از این سرزمینشدند و گروه

  (11: 1422)العصیلی، « سفر کردند.

در  ولی ؛نمودا برطرف میبه آموزش زبان ر گونه مدارس، نیازوجود این هاتا مدت

ابط تجاری و از یک طرف و گسترش صنعت و رو علومبا پیشرفت روزافزون  های اخیرقرن

یافت و  های دیگر به شدت افزایشصنعتی میان کشورها از طرف دیگر، نیاز به آشنایی با زبان

گذاری شد. در های مختلف دنیا پایههای آموزش زبان یکی پس از دیگری در دانشگاهرشته

 یارههای مختلف دربنظریه یآموزش زبان، به ارائه یحوزه همین راستا نیز نظریه پردازان

ای نیز بندی ویژه، تقسیمهابا گسترش این نظریه .تندآموزش زبان دوم به افراد غیر بومی پرداخ

ی شیوه»های جدید به وجود آمد. ها و نظریهشیوه های آموزشی قدیمی زبان با میان شیوه

نحوی، روش ترجمه،  های مختلفی استوار است مانند روشروشهای بیگانه بر آموزش زبان

« ...فتاری وگ -یداری، روش شنیداری د -روش خواندن، روش مستقیم، روش شنیداری 

ها، شرایط و بسترهای خاص خود را وبدیهی است که هریک از این شیوه (32: 2008)عبداهلل، 

 ها، متفاوت خواهند بود.زمان و سایر متغیر وطلبند که با توجه به مکان می

های مجازی و اینترنت، شبکه یسابقهاخیر با گسترش بی یها، در دههدر کنار این دگرگونی

مرز  و حدفضای مجازی، محیطی جدید، بی یک کالم،وسایل ارتباط جمعی اینترنت محور و در 

در » ؛نظیر در اختیار مدرسان آموزش زبان قرار گرفتسابقه و بیهای بیو با امکانات و توانایی

های دانشگاهی به شدت افزایش یافته... اینترنت نه تنها های اخیر استفاده از اینترنت در محیطسال

با مسئولین امور ی ارتباط ی آموزش، بلکه به عنوان وسیلهای جدید در زمینهبه عنوان وسیله

ی تفریح به شمار ای برای جستجوی منابع جدید اطالعاتی و وسیلهتربیتی و آموزشی، وسیله
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امروزه اینترنت یکی از تأثیرگذارترین و »بر همین اساس است که  (294م: 2011)الخطیب، « رود.می

ن و ادبیات عربی ی زبا... دانشجویان رشتهی میان جوامع مختلف استفراگیرترین وسایل ارتباط

)تقوی و « کنند.های علمی خود استفاده مینیز، خواسته یا ناخواسته از این فناوری در فعالیت

روی آوردن به فضای مجازی در امر  یدر کنار تحول شگرفی که در زمینه (1: 1393ضیغمی، 

و معلمان  آموزش به وجود آمد، لزوم استفاده از نیروی متخصص در این زمینه و آموزش اساتید

شد. و مدرسان برای استفاده صحیح و کاربردی و مناسب از آن نیز بیش از پیش احساس 

آموزش تعامل یا رفتار متقابل آموزشگر و فراگیرنده، بر اساس طراحی منظم و هدفدار آموزشگر، »

وزشگر آم»در همین راستا  (1۷:1383)میرزا محمدی، « .اد تغییر در رفتار فراگیرنده استبرای ایج

ای کسی است که حقیقتًا در کار خود کفایت داشته باشد. وی در این سه رکن آموزش، حرفه

ر ب (143: 13۷9)سرمد، « یعنی شناخت فراگیران، موضوع و روش آموزش به خوبی کارآمد است.

های فراروی با استفاده از روش دلفی، به بررسی چالش تا است بر آنمقاله حاضر  این اساس،

 یاستفاده از فضای مجازی در امر آموزش زبان عربی در ایران پرداخته و با تأکید بر حیطه

 زبان عربی اهتمام ورزد.مدرسان های تدریس، به بررسی نیازها، امکانات و مهارت

 ضرورت و اهمیت پژوهش
نگی و ر فرهواژگان و چه از نظ یچه در حیطه ،رسی و عربیبا توجه به درهم تنیدگی زبان فا

ن در قانو و است زبان عربی بر همه آشکاردینی و چه در میدان ادبیات، ضرورت آشنایی ایرانیان با 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز بر این امر تأکید شده است. بر این اساس، ضرورت

تر شدن نگطرفی با توجه به پرر از امری بدیهی است؛ ینه به انجام رسدهایی که در این زمپژوهش

ا آن بای که در همه گیری ویروس کرونا بحث فضای مجازی در امر آموزش، به خاطر شرایط ویژه

 شود.هایی که این امر را تسهیل کند به خوبی احساس میروبرو هستیم، لزوم انجام پژوهش

 های پژوهشپرسش
 حاضر در صدد پاسخگویی به دو پرسش زیر است: با توجه به آنچه گذشت، پژوهش

 د؟موزش زبان عربی در ایران کدامنآکاربرد فضای مجازی در  هایو کاستیها ترین چالشمهم. 1

 ها چیست؟ها و چالشودن این کاستیکارهای برطرف نمراه. 2

 پژوهشی پیشینه
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م ت نظاو بررسی ظرفیکنون در ایران، مطالعات متعدد و متنوعی درباره امکان سنجی تا

ی، و حرفه ا اعم از علوم پزشکی، فنیها )هآموزشی ایران چه در سطح مدارس و چه دانشگا

 از این جمله است: که صورت گرفته استی آموزش الکترونیک در حیطهدولتی و...( 

 ز دیدگاه خبرگان،بررسی عوامل کلیدی موفقیت در آموزش الکترونیکی ا"ی نامهپایان

، "شگاه علوم پزشکی تهراندر دان AHP-Delphiو دانشجویان با استفاده از روش  متخصصان

گیری تا با بهره نامه تالش شده(؛ در این پایان1396گاه ارومیه )نوشین محمدزاده، دانش ینوشته

 از نظر متخصصان حوزه آموزش الکترونیک از جمله اعضای هیأت علمی، دانشجویان و

ین ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر موفقیت آموزش الکترونیکخبرگان دانشکده مجازی 

موزشی رد آدر نهایت نیز عوامل مدیریتی، خدمات پشتیبانی، راهب اشته شود؛دانشگاه صحه گذ

به  ژوهشو منابع مالی بیشترین اهمیت را در تعیین اثر بخشی آموزش الکترونیک در این پ

 است. ی اهمیت را از آنِ خود کردهترین درجهنده کمیادگیر –دست آورده و عامل یاددهنده 

ی ن کارشناسعوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویا"ی مقاله

 یبه قلم فرنوش گلبند و همکارن، نشریه "ارشد مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

یزان تأثیر چهار مر این مقاله د. 2ی شماره، 1393راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، خرداد 

یدگاه دی مجازی بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از عاملِ محتوا، استاد، دانشجو و سامانه

ر تأثی ،نویاانشجدانشجویان بررسی شده است. در این زمینه، دو عامل محتوا و استاد از نظر د

 گیرند.د قرار میهای بعی مجازی در رتبهو و سامانهو عامل دانشج بیشتری داشته

جازی مبررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد "ی مقاله

ردی و لم مراد کن، به قمدیریت و کارآفرینی دانشگاه تهراهای )آموزش الکترونیکی( دانشکده

ه تأکید دارد که  مقاله بر این نکت ی. نتیجه1395همکاران، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار، 

حصیلی تی آموزش مجازی، دارای ارتباط معناداری در موفقیت تعامل استاد و دانشجو در شیوه

 آید.می دانشجویان بوده و هرچه این رابطه قوی تر باشد موفقیت تحصیلی باالتری به دست

ترنتی با انبوهی از مقاالت الزم به ذکر است که با یک جستجوی ساده در منابع اطالعاتی این

های دانشگاه یهشویم که درصد بسیار باالیی از آنها ویژهای این چنینی روبرو میو پژوهش

از بیان آنها خودداری  ،ن سخنه شدعلوم پزشکی هستند و برای جلوگیری از به درازا کشید

دار در نتایج به دست های معناشد. در نهایت باید به این نکته مهم اشاره نمود که وجود تفاوت

نماید بر این مهم تأکید می ،اندکه تقریبا در بستری یکسان انجام گرفته ،هاآمده از این پژوهش
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ها یکسان است، اما روش انجام های آموزش مجازی برای بیشتر رشتهکه هرچند زیرساخت

متفاوت بوده و  های گوناگون با یکدیگرهای رشتهها و به تبع آن نیازسنجیکار و نیازمندی

بنابراین  گردد.حساس میهای مختلف به خوبی اتههای مستقل در مورد رشلزوم انجام پژوهش

ی حاضر که در نوع خود تاکنون مشابهی در ایران ندارد، تالش دارد تا با استفاده از روش مقاله

عربی از  های فراروری استفاده از فضای مجازی در امر آموزش زباندلفی، به بررسی چالش

 دیدگاه متخصصان و کارشناسان این حوزه بپردازد.

 روش دلفی
ها و نظرات افراد متخصص و خبره در یک موضوع آوری دیدگاهروش دلفی، برای جمع

یامده نجود وخاص که در مورد آن اختالف نظر وجود دارد و یا تا کنون اجماع نظری در آن به 

 اولین برای است، شده اقتباس باستان یونان دلفی از معبد از آن اسم که دلفی روش» رود.به کار می
 (,1975:49Linstone)« مطرح شد. Rand Corporationتوسط  میالدی 1950دهه  در بار

 ترکیب و به جمع آوری خاص، موضوع یک خصوص در که رودمی کار به زمانی روش این
 زا دور جغرافیایی نظر از متخصصین این اگر خصوص به باشد، نیاز حاذق متخصصین نظرات
تواند شوند میشناخته می Panelهیئت  اعضاء عنوان به که متخصصین این اسامی .باشند یکدیگر

واهد اند، منتشر خبماند، اما مجموع نظراتی که آنها در خصوص آن به توافق رسیده پوشیده

در  سودمند سؤاالت تدارک و تهیه پانل، اعضاء صحیح انتخاب (,Brownson 2018 :217)شد. 

بازنگری  از دور هر در آنها نظرات کردن خالصه و پانل اعضاء نظرات به کامل توجه و اول مرحله

 (1094: 139۷، باشد. )رضائیانمی دلفی روش موفقیت یکننده تضمین
 در روش دلفی طراحی پرسشنامه و اجرا

آوری و منبع جمع روداین روش بیشتر به عنوان یک روش آینده پژوهانه به شمار می

دهد. مبنای ها در آن را افراد متخصص و صاحب نظر در موضوع مورد بحث تشکیل میداده

شود. در هایی است که در دو یا چند مرحله طراحی مینامهکار در این روش، استفاده از پرسش

با شود. های اصلی طراحی شده و در مورد آن نظر سنجی میاول، موضوعات و ایده یمرحله

های مراحل بعدی )یک یا چند ی اول، پرسشتوجه به نتایج عمومی به دست آمده از مرحله

گیرد تا ضمن ارزیابی مرحله، بسته به موضوع( طراحی شده و در اختیار افراد قرار می

ها پاسخ گویند. این امر باعث به وجود آمدن نوعی توافق های اولیه خود، به آن پرسشپاسخ

نامه خواهد کنندگان در مورد مباحث مطرح شده در پرسشنظر میان شرکتضمنی و اتفاق 
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شد. در نهایت نتایج به دست آمده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در اختیار پژوهشگران 

 (  method-https://pmpiran.com/delphi)ر.ک:  گیرد.این حوزه قرار می

 معموالًاست.  پانل اعضاء صحیح و دقیق کردن مشخص دلفی روش انجام در مرحله ولینا
 سؤاالت اغلب که پرسشنامه یک ابتدا، در. گرفت خواهد قرار استفاده مورد یا کمتر نفره سی پانل
جمع  از پس. شد خواهد ارسال پانل اعضاء برای داده باشد، تشکیل باز سؤاالت تواندمی را آن

 خواهد قرار نظر و تجدید بازنگری مورد اولیه یپرسشنامه اول، دور در پانل اعضاء نظرات آوری
 این انجام از هدف. شد خواهد ارسال پانل اعضاء کلیه برای دوم بار برای پرسشنامه این و گرفت

 در. یابند دست پرسشنامه سؤاالتیدرباره حداکثری توافق یک به پانل اعضاء که آن است امر
 از پرسشنامه سؤاالت انجامد، طول به ماه چند تا چند هفته از است ممکن که فرآیند این طول

 (,2018Brownson :217رسید. ) خواهد دوم دور در پاسخ چند حالت اول به دور در باز حالت

 به که است ایمصاحبه نامهپرسشنامه در روش دلفی نیز باید گفت که تعریف پرسشدر 
 روشی نامهپرسش واقع، در. شودمی تکمیل مصاحبه کننده حضور و بدون تهیه نوشته صورت

 دورهای از سری،یک دلفی. است نظرات کارشناسان گردآوری برای نفره چند و غیرحضوری
 شکل نیز بعدی را دورهای یپرسشنامه اولیه، یپرسشنامه با که است اینامهپرسش یا پیمایشی

 PA,Dempsey شود. ) گرفته تصمیم مورد آن در تحقیق طراحی یمرحله در باید و دهدمی

176: 2000) 

 داکثریح توافق یک به پانل اعضاء که شودمی سعی دور دو در دلفی روش در معمول، طور به
 پرسشنامه الارس بار یک تنها است ممکن اوقات گاهی اما .یابند پرسشنامه دست سؤاالت یدرباره
 از اما د،شو گرفته نظر در است ممکن پرسشنامه هم بار دو از بیش ارسال همچنین،. شود انجام

 قرار مورد استفاده کمتر انجامد،می پاسخگویی در پانل اعضاء ریزش به امر این انجام که آنجایی
 ؤاالتسدارای  وساختار  بدون معموالً  اول دور یپرسشنامه (,2016McMillan :656) گیرد.می
 موضوع به راجع طالبیم آزاد نسبتاً دامنه تا از دهدمی امکان شرکت کنندگان به امر است، این باز

 لعهمطا تحت با عنوان مرتبط موضوعات شناساییاول،  دور دهند. نقش بررسی توضیح مورد
 وانگریت افزایش منظور به باز شود. سؤاالت آنها پرداخته به بعدی دورهای در باید که است
 ( ,2009McGeary :37شوند. )می شناخته، شده های جمع آوریداده

 ( در روش دلفیReliability & validityنامه )پرسشروايی و پايايی 
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 از نظ ر منتق دان روش دلف ی، ود ک هی مهم اشاره ش ی نخست باید به این نکتهدر مرحله

اط امر به عنوان یکی از نق  ، آسان نبوده و همیننامه در این روشی و پایایی پرسشکنترل روای

ها و شواهدی از پایایی ب ه ش دت زی ر نشانه نداشتنِ مطرح شده و به ویژه به خاطرِ نآضعف 

ه ا ی ا رن د ک ه اگ ر دادهسوال رفته است. خالصه کالم آنکه منتقدان به این روش ب ر ای ن باو

آی د. نمی سانی به دستداده شود، لزوما خروجی یک "پانل"ابهی به اعضای هیأت ها مشپرسش

ای ارائ ه خص چه ار مقول ه( یک شاLincoln & Gubaبرای حل این مشکل لینکلن و گوبا )

 (، اعتب  ار ی  ا قاب  ل قب  ول ب  ودنlityTransferabi) ان  د ک  ه ب  ر مبن  ای قابلی  ت انتق  النموده

(Credibilityقابل استفاده ی ا ک اربرد ،) (Applicabilityو قاب ل حسابرس ی ی ا س ازگا )ری 

(Conformability .پایه گذاری شده است )(1975 :439lindeman,  در هر صورت ) آنچ ه

های پ ی نامهپرسش»کند عبارت است از نامه در این روش را تضمین میروایی و پایایی پرسش

من د ب ه ی موضوع مورد بررس ی، تخص ص داش ته و عالقهکنندگانی که دربارهدر پی و شرکت

ر میزان بار نتایج حاصل از روش دلفی، تحت تأثیتشرکت در روش دلفی هستند... در نهایت، اع

 ( ,1987Goodman :731ی است. )دهپاسخ

های متعدد و نامهاین امر در پژوهش حاضر نیز مدنظر قرار گرفت و با ارسال پرسش

ی هدف آماری، هایی که از نظر متخصصان و جامعهپاالیش آنها، تالش شد در نهایت پرسش

 یرشتهاساتید  ها در اختیارو در ادامه این پرسش تر بودند انتخاب شودتر و هدفمندتأثیرگذار

ه و به این ترتیب، س علوم تربیتی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها نیز اعمال شد

شدند. برای بررسی دار مطلوبی برخور ی دلفی، از رواییی آخر، مطابق با نظریهنامهپرسش

رار نامه به صورت آزمایشی در اختیار یک گروه ده نفره از متخصصین قپرسش ،پایایی نیز

استه شد ی آماری پژوهش بودند و بعد از یک هفته دوباره از آنها خوگرفت که خارج از جامعه

لفای ر اندازه گیری آابزا به عنوان یک ویژگی فنی و در ادامه ها پاسخ دهندکه به پرسش

قبولی به  ( به دست آمد که سطح پایایی قابل/. =87aدار پایایی )کرونباخ محاسبه شد و مق

 رود.شمار می

 بیان مسأله و روش انجام پژوهش
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ی روش دلفی گذشت، در این پژوهش بر اساس آنچه در مورد فرایند انجام پژوهش بر پایه
در اختیار متخصصان ای ن ح وزه  سوال عمومی 8۷نامه حاوی ی نخست یک پرسشدر مرحله

های عربی و موسس ات آم وزش زب ان و اعم از مدرسان و اساتید، کارشناسان آموزش در گروه
ها، می زان و از آنها خواسته شد ضمن پاسخگویی به پرسش کارشناسان انفورماتیک قرار گرفت

نامه بع د از اعتبار و نزدیکی آنها به موضوع مورد بحث را نی ز مش خص نماین د. ای ن پرس ش
ب ا بررس ی ی دوم ها دوب اره ارج اع داده ش د و در نهای ت در مرحل هحذف برخی از پرسش

ی مهم یطهحبه بررسی سه  وان اصلی،طراحی شد که با سه عن ای تخصصینامه، پرسشهاپاسخ
پرداخت. این سه مح ور های مدرسان آموزش زبان عربی در ایران میدر مبحث نیازها و چالش

 عبارتند از:
 )ده سوال( ه مدرسان حوزه آموزش مجازی زبان.بهای مورد نیاز . حمایت1
 )هشت سوال( ن.کارگیری تجهیزات نوین در آموزش مجازی زبامدرسان در به . توانایی2
 )یازده سوال( شمند مدرسان در یاددهی مجازی زبان.های آموزشی هو. فعالیت3

ررسی ی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بود که در بهر پرسش دارای پنج گزینه
و خیلی زیاد  3یاد عدد ، ز2عدد صفر، کم عدد یک، متوسط عدد  های خیلی کمنهایی، به پاسخ

دآوری بود. پس از گر 4ها یکی از اعداد مابین صفر تا شد؛ بدیهی است که پاسخ داده 4عدد 
ن های مربوط به هر سوال، برای نشان دادن میزان تأثیر هر مؤلفه، از شاخص تعییپرسش

م آن بر یتقس( و 4ترین امتیاز )صفر( از بیشترین امتیاز )وضعیت استفاده شد. با کم کردن کم
فاصله در  حالت( مشخص شد که این5از بندی شده در هر پرسش )های امتیتعداد حالت

 ی میانگین با این شاخص، میزان تأثیر هر قسمت بری نمره. است. در ادامه با مقایسه/8حدود 
. /8، کم ./8آموزش مجازی اندازه گیری شد. بدین ترتیب برای وضعیت خیلی کم عدد صفر تا 

د. برای تجزیه و به دست آم 4تا  3.2و خیلی زیاد  3.2تا  2.4، زیاد 2.4تا  1.6، متوسط 1.6تا 
میانگین به  ،ایتک نمونه Tآزمون  به کار برده شده و در 16SPSSافزار ها، نرمتحلیل داده

 ها بود مقایسه شد. در اینکه در واقع میانگین وضعیت متوسط در داده 2دست آمده با عدد 
نوان یک عاختالف معناداری داشت، آن عامل به  2ت صورت اگر عدد به دست آمده با عدد ثاب

های تأثیر گذار به عنوان یک عامل کلیدی بر بندی پرسشآمد. رتبهگذار به شمار میعامل تأثیر
تر باشد، نتایج به صورت فهمهای به دست آمده سادهاین اساس انجام گرفت و برای آنکه پاسخ

 ید.. ارائه گرد/23مثبت و منفی  (± ./23) درصدی و بدون در نظر گرفتن تأثیرگذاری

 های آموزش زبان عربی در ايرانروش
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های آموزش زبان در ایران از توان روشدر یک نگاه کلی، می :های سنتیالف. روش

 "ریخیتا"جمله زبان عربی را به دو شیوه سنتی و نوین تقسیم بندی نمود. در روش سنتی 

ی اطالعات، موجودی انفعالی است و آموزشگر به عنوان انتقال دهنده»فراگیر در واقع 

 نبوهی ازکند ذهن فراگیران را با اتالش می مسئولیت اصلی آموزش را بر عهده دارد. آموزشگر

 ل تغییره قبآنها را نسبت ب مفاهیم، اصول و اصطالحات انباشته سازد و به این ترتیب رفتار

اما در ( 239:13۷0)صفوی،  «گویند.های آموزشگر محور نیز میها، روشروش.. به این دهد.

نقش  ووی درکانون توجه قرار گرفته  تا فراگیر و نیازهای های نوین، تالش بر آن استروش

 وش آموزش،به اعتقاد مادلین هانتر، بهترین ر»نماید. معلم، از دانای کل، به ناظر تغییر می

سب، توان با توجه به تنابهترین روش آموزشگری و بهترین روش یادگیری وجود ندارد و می

« رد.زش مناسب را انتخاب کآمو دهد، رفتار و روشظرافت و پیامدهای آنچه در کالس رخ می
 (49:1380)مهرمحمدی و عابدی، 
)ر.ک: حقانی: رجمه، روش مستقیم ت -ستورتوان به روش دهای سنتی میاز جمله روش

وره، ق)ر.ک: روش صامت و بعد(، 1۷5: 1386)ر.ک: سلیمی، روش شینداری گفتاری  بعد( و 2: 1383

به هدف  اشاره نمود که با توجه وبعد( 228، همان)ر.ک: و روش تلقین پذیری بعد(  و 368: 1995

 شود. ها، از این امر پرهیز میپژوهش حاضر و مغایرت آن با توضیح این روش

های: توان به روشهای نوین در آموزش زبان میاز جمله روش های نوين:ب. روش

خود ای، روش مشاوره -وش آموزش غیر مستقیم رگرا، آموزش مشارکتی، رویکرد نقش

های الکترونیکی، های ادبی و لغوی، آموزش رایانه محور و فناوریآموزی، برگزاری مسابقه

اله، ع مقابتکارات فردی و روش آموزش همراه با گردش علمی اشاره نمود. با توجه به موضو

 گیرد.روش آموزش رایانه محور، مورد بررسی بیشتر قرار می

 یبا پیشرفت روز افزون علوم در حیطهرونیکی: های الکتآموزش رايانه محور و فناوری

سخت افزاری و چه در رابطه با نرم افزارها، شاهد بروز و  یفناوری اطالعات چه در زمینه

، ی مختلفنرم افزارهاظهور وسایل سخت افزاری قابل حمل هستیم که با مجهز شدن به 

های مختلف و از جمله آموزشنظر و منحصر به فرد و در عین حال پویا را در زمینه فضایی بی

رایانه نوعی ابزار »است.  های خارجی در اختیار فراگیران و مدرسان قرار دادهآموزش زبان

توان از آنها علمی برای آموزشگران و فراگیران است که مطابق با راهبردهای نوین آموزشی می
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شود های آموزشی اطالق میآموزش به کمک رایانه، به موقعیت (۷5: 1386)ذوفن،  «استفاده کرد.

های آموزشی و کنترل آن از طریق ارتباط که در آن آموزشگر مسئولیت اصلی و تدارک فعالیت

البته در این ( 221: 1382)شعبانی،  گیرد را بر عهده دارد.مستقیم فراگیران با رایانه صورت می

رار گرفته و بهترین و کارهایی نیز وجود دارد که باید مورد بررسی قها و راهمسیر چالش

 ها برای آموزش در این زمینه پیشنهاد گردد.ترین روشها و کابردیکارآمدترین شیوه

های کاربرد فضای مجازی در آموزش زبان و چالش ها، مهارتنیازها

 عربی در ايران
ب یر عرغاین زبان به برای آموزش  و نظریه پردازان حوزه آموزش زبان عربی پژوهشگران

ستوار های علمی ثابت ا. روش عام ب ر پای هاندرا تعریف نمودهدو روش عام و خاص  ها،زبان

. تألیف 2 گیرد.شناسی شکل می. بر پایه روان1 های مهم آن عبارتند از:است و ویژگی

گام شدن با به. گام3. ساس عقل و تجربه باشد نه از روی تقلید و حفظهای عربی بر ادرس

از معلوم  رکب،ر آموزش مطالب از آسان به دشوار، از جزئی به کلی، از س اده به مفراگیرنده د

نظور ماما  .تواند منجر به افزایش قدرت یادگیری شودبه مجهول و از محسوس به معقول، می

هایی است که هر آموزشگر برای رسیدن به اهدافش در آموزش آن روش ،روش خاصاز 

ضای مجازی و لوازم بدیهی است استفاده از ف( بعد و 3: 1956الحصری، ر. ک: )برد. خ ود به کار می

 گیرد.های خاص قرار میی روشمرتبط با آن در آموزش زبان عربی، زیرمجموعه

های اجتماعی و نیز گسترش با پیشرفت روز افزون وسایل ارتباط جمعی و شبکه

فیت و سرعت بهبود کی ، سو ر آموزش زبان در ایران از یکهای موبایل محور دافزارنرم

، استفاده اختیاری از فضای مجازی برای کرونا فراگیری بیماری و اینترنت از سوی دیگر

گیری مشکالت ی خود منجر به شکلاین امر به نوبه ؛آموزش جای خود را به اجبار داد

فراوانی در امر آموزش مجازی گردید که به عوامل بسیاری از جمله نامناسب بودن 

های الکترونیک و فضای ها، عدم آشنایی مدرسان آموزش زبان )عربی( با دستگاهزیرساخت

شت. بنابراین پژوهش حاضر گباز می سرعت و پهنای باند کم اینترنت در کشور و... مجازی،

ها زبانروی روند مجازی آموزش زبان عربی به غیر عربها و نیازهای پیشبه بررسی چالش

گونه که و همان نامه بهره جستفی در طراحی پرسشدر ایران پرداخته و دراین راه از روش دل
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مده به شرح زیر گذشت این مهم را در سه محور اصلی مورد بررسی قرار داد، نتایج به دست آ

 گردد:ارائه می

 نهای مورد نیاز از مدرسان حوزه آموزش مجازی زبان عربی در ایرا: حمایتمحور اول

ها اینگونه ی اول که حالتی عمومی و کلی داشت، از مجموع پاسخبعد از ارسال پرسشنامه

بانها، زرب ر عبرداشت شد که یکی از ابعاد مورد تأکید در آموزش زبان عربی در ایران به غی

در  های مادی و معنوی از مدرسان در این زمینه است. با توجه به تأکیدی کهمبحث حمایت

و  ها مطرح شدای از مؤلفهها براین امر شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته بود، مجموعهپاسخ

 ها به شرح تصویر زیر بودند:دهندگان قرار گرفت، این مؤلفهدر اختیار پاسخ

 اید.یس نمانشگاه باید مرکزی را برای آموزش مجازی زبان، داخل مجموعه خود تأس. هر د1

 افزاری الزم از سوی دانشگاه در اختیار اساتید قرار گیرد.افزاری و سختنرم هایزیرساخت. 2

 تخصصی برای اساتید دایر گردد. هایدوره. برای آموزش هوشمند زبان، 3

 رت گیرد.از سوی دانشگاه در این زمینه صو ایویژهمالی و معنوی  هایحمایت. 4

 در این زمین در دانشگاه مستقر گردد. متخصصی. کادر 5

 . فرنگ آموزش الکترونیک به اساتید آموزش داده شود.6

 . شیوه تدریس برخط اساتید، مورد ارزیابی قرار گیرد.۷

 گردد. . شرایط محیطی مناسب برای تدریس برخط زبان در دانشگاه فراهم8

 آموزش برخط زبان، تشویق گردند. هایبرنامه. اساتید برای ساخت 9

 .پردازندمی . در نظر گرفتن حقوق بیشتر برای اساتیدی که به این شیوه به آموزش زبان10

های سوم، چهارم، ششم، در شاخصه مشاهده گردید: ها نتایج به این گونبعد از بررسی پاسخ

 4یانگین و م تندندگان بر لزوم وجود موارد یاد شده اتفاق نظر داشگنهشتم و نهم تمامی شرکت

( 93.8های اول، دوم، پنجم و هفتم نیز با درصد ). شاخصرا به صورت کامل به دست آوردند

بود از در  و تنها در شاخص دهم که عبارت مورد تأکید قرار گرفت 3.94± ./25و با میانگین 

درصد  8۷.5اساتید و مدرسان آموزش زبان شاهد آن بودیم که نظر گرفتن حقوق بیشتر برای 

و با  درصد نیز 12.5ه و به این امر پاسخ مثبت داد  3.56± ./36و با میانگین  کنندگاناز شرکت

های الزم را به توان حمایتبا آن مخالفت کرده بودند. بر این اساس می 1.24± ./4۷میانگین 

 صورت زیر اولویت بندی نمود:
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های زیرساختی و سخت افزاری. ج. های تکنیکی و آموزشی. ب. حمایتف. حمایتال

های صرفا های انسانی و خدمات فنی. ه . حمایتهای مادی و معنوی. د. حمایتحمایت

 مادی و نقدی.

های دهندگان را با هر یک از مؤلفهجدول زیر به صورت درصدی، میزان موافقت پاسخ

 دهد. ل نشان میگانه باال در محور اوده

 
شرایط  وجه بهتنتایج به دست آمده، باید بر این نکته اذعان نمود که با  در نظر گرفتنبا 

انند بک مسموجود در ایران و آشنا شدن بیش از پیش با فضای مجازی و تجهیزات الکترونیکی 

اندرکاران و ای از سوی دستها در امر آموزش زبان، باید تالش ویژههای همراه و تبلتتلفن

 های یاد شده صرف گردد تا شاهدده نمودن شرایط برای اولویتمسئولین مربوط جهت آما

ها و بازدهی مناسب و مطلوب آموزش مجازی زبان عربی به فراگیران ایرانی در دانشگاه

قابل توجه آن است که در بخش توضیحات، درصد  یمؤسسات آموزش زبان باشیم. نکته

ر ت و فضاهای تخصصی در امباالیی از متخصصان و مدرسان، به کمبود چشمگیر امکانا

دگیری د یاآموزش مجازی زبان اشاره کرده و آن را عامل مهمی در عدم بازدهی مطلوبِ فراین

 در فراگیران دانسته بودند.

کارگیری تجهیزات نوین در آموزش های الزم مدرسان در بهها و مهارت: تواناییمحور دوم

 در ایران ان عربیمجازی زب

ی ی اول، هشت مؤلفهنامههای متخصصین به پرسشنظر گرفتن پاسخ در محور دوم، با در

های الزم در به کارگیری تجهیزان نوین آموزشی برای مدرسال فعال در مرتبط با توانایی
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دوم از  ینامهآموزش زبان عربی، طراحی شده و بر اساس روش دلفی، به عنوان پرسش یحیطه

)مدرسان، متخصصین انفورماتیک فعال در بخش  طریق گوگل فرم در اختیار پاسخ دهندگان

ها به ترتیب عبارت های عربی( قرار گرفت. این مؤلفهآموزش و کارشناسان آموزش گروه

 بودند از:

 هوشمند توسط استاد هایدستگاه. یادگیری کاربرد مناسب 1

 هوشمند توسط استاد هایدستگاهآموزشی در  ایهآپو  افزارهانرم. به کارگیری 2

 هوشمند توسط استاد هایدستگاه. فرستادن مواد آموزشی با استفاده از 3

 تبلتاستاد توسط موبایل و  هایآموزشو  هادرس. ارسال 4

 . آشنایی با تعمیرات تخصصی وسایل هوشمند آموزشی توسط استاد5

 تادهوشمند توسط اس هایدستگاهو مدیریت آن از طریق  هاکالس. برگزاری 6

 سات آموزشی با کمک تجهیزات هوشمند توسط استاد. طراحی جل۷

 . توانایی در طراحی فضاهای مجازی مبتنی بر محیط اصلی یادگیری زبان8

های اول، دوم، س وم، شش م و هش تم، در ش اخصها مشخص گردید ک ه بعد از بررسی پاسخ

 ه ا در مدرس ان وای ن مهارت تمامی متخصصین پاسخ دهنده، قائل به وج ود ص د در ص دی

ای نمون  هتک Tکام  ل در آزم  ون  4؛ بن  ابراین می  انگین اس  اتید آم  وزش زب  ان عرب  ی بودن  د

می انگین مق ادیر  2ی )در این پ ژوهش نم ره 2های به دست آمده بر اساس عدد ثابت میانگین

ه ا و . ش اخص چه ارم یعن ی ارس ال م وردی درسوضعیت متوس ط اس ت( حاص ل گش ت

 ./28با میانگین  درصد، 92.9ارسال منابع و مواد آموزشی( با های استاد یا مدرس )ونه آموزش

در جایگاه دوم و شاخص هفتم یعنی طراح ی جلس ات آموزش ی ب ا کم ک تجهی زات  ±3.69

در جایگ اه س وم ق رار  3.13± ./21با میانگین  درصد ۷۷.6با هوشمند الکترونیکی توسط استاد 

تعمی رات تخصص ی وس ایل هوش مند گرفت. در نهایت نیز شاخص پنجم که ب ه آش نایی ب ا 

، در جایگ اه  2.98± ./20ب ا می انگین  درص د 66.۷آموزشی توسط استاد اختصاص داشت ب ا 

 چهارم و آخر قرار گرفت.
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های الزم و ها و تواناییشود که مهارتاز اطالعات به دست آمده اینگونه برداشت می

ن ان ایدر ایران از دیدگاه متخصصضروری برای اساتید و مدرسان حوزه آموزش زبان عربی 

 باشد:زمینه، به ترتیب اولویت به شرح زیر قابل ارائه می

افزارهای افزارها و نرمالف. مهارت باال در به کاربردن تجهیزات هوشمند، اعم از سخت

 موجود در این زمینه برای ارتباط مؤثر با فراگیران زبان عربی به صورت مجازی.

 مجازی با فراگیران از طریق ارسال مجازی جلسات تدریس.ب. برقراری ارتباط 

 های هوشمند.ج. توانایی طراحی جلسات آموزشی برخط با استفاده از دستگاه

د های هوشمندر نهایت باید به این نکته توجه نمود که هرچند تعمیرات تخصصی دستگاه

ی آید، ولی داشتن مقدار الزمسان آموزش زبان به شمار های الزم برای مدرتتواند از مهارنمی

افزاری که افزاری و سختای نرماز معلومات در این زمینه برای برطرف نمون مشکالت لحظه

تواند بسیار مفید و کارآمد بوده و مانع از عدم نماید، میدر روند آموزش مشکل ایجاد می

 برگزاری کالس به خاطر این مشکالت احتمالی گردد.

 نر ایراد ند مدرسان در یاددهی مجازی زبان عربیهای آموزشی هوشم: فعالیتمحور سوم 

ظر های آموزشی هوشمند مدرسان در زمینه آموزش زبان عربی مد ندر محور سوم، فعالیت

ار یازده شاخص تعریف شده و از طریق پرسشنامه در اختی ،قرار گرفت. در این زمینه

 رتیب عبارت بودند از:ها به تمتخصصین این حوزه قرار گرفت. این شاخص

 .تبلتحاوی لغات جدید از طریق موبایل و  هایمتن. ارسال 1

 مرتبط هایتمرینصوتی و تصویری همراه با  هایفایل. فرستادن 2
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 تبلتل و گیری از موبایصوتی با بهره هایکتاب. استفاده از 3

 صوتی برای فراگیران توسط استاد و ارسال آن هایفایل. تهیه 4

 هوشمند کمک آموزشیاز وسایل  گیریبهره. تمرین نوشتن با 5

 . ایجاد فضاهای مجازی گفتگو محور با مشارکت استاد و دانشجویان6

 گفتاری هایتمرینبردی با استفاده از کار هایبرنامه. ساخت ۷

 یرانمربوطه برای فراگ افزارهاینرمصوتی و تصویری با استفاده از  هایبرنامه. ارسال 8

 ن.فراگیرا واژگانیسطح  در باال بردن افزارینرم هایبازی. طراحی 9

 علمی و گفتگوهای مجازی مرتبط با آن هایانجمن. مشارکت در 10

 تبلت. گفتگوی مجازی دوطرفه میان استاد و فراگیر از طریق موبایل و 11

سخ و دهم شاهد پا ، هشتمهارم، پنجم، ششمچهای دوم، سوم، در این زمینه نیز در شاخص

ها با لزوم وجود این فعالیت ای،نمونهتک Tکامل در آزمون  4و میانگین  دهی صد در صدی

 ستادادر فرایند آموزش هستیم. نقطه مشترک این شش شاخص، عبارت است از لزوم مشارکت 

ط حیمبیه و دانشجو در فضای مجازی به صورت رابطه دو طرفه و متقابل برای ایجاد فضایی ش

ه بن آنها داد حضوری آموزش با تأکید فراوان بر استفاده از منابع مؤثر در این زمینه و قرار

های شنیداری، دیداری و ها آگاهانه بر تمرینصورت مجازی در اختیار فراگیران. این شاخص

ن آن اهمیت فراوا یدهندهگفتاری تأکید داشتند و پاسخ صد در صدی متخصصین به آنها، نشان

ی این واقعیت نیز باشد که دهندهی دیگر نشانوند یادگیری است. این امر شاید از زاویهدر ر

 متخصصین هنوز فضای مجازی را به عنوان تالشی برای ایجاد محیطی مشابه فراگیری

ر آموزش در نظ حضوری تلقی کرده و آن را به عنوان یک محیط و فضای مستقل در امر

قل آید که باید در یک پژوهش مستخود چالشی به شمار می یهبه نوب پدیدهگیرند. این نمی

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

های حاوی لغات جدید از طریق موبایل و تبلت با یعنی ارسال متن و یازدهم شاخص اول

 هاگیرد. البته این شاخصی دوم قرار می، در مرحله 3.94± ./25و با میانگین  نظر مثبت 93.8

های گروه اول بوده و با توجه به درصد باالیی که به خود نیز از نظر ماهیتی بسیار شبیه شاخص

در جایگاه سوم و  را در گروه اول قرار داد.ها توان آناختصاص داده با کمی چشم پوشی، می

گیرد که به ساخت ، شاخص هفتم قرار می3.33± ./26با میانگین  درصد نظر مثبت 80با 
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های گفتاری اختصاص دارد. در نهایت نیز در جایگاه های کاربردی با استفاده از تمرینبرنامه

افزاری درباالبردن سطح واژگانی های نرمچهارم و آخر، شاخص نهم یعنی طراحی بازی

را به خود اختصاص   3.09± ./21با میانگین  درصد نظرات مثبت ۷5گیرد که فراگیران قرار می

افزارهای هوشمند زمینه ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر نرمداده است. در این 

ای مناسب، در دسترس و تقریبا آسان، قادر به طراحی اند که به شیوهبسیاری طراحی شده

های گفتاری هستند. بدیهی است آشنایی مدرسان حوزه آموزش زبان عربی با این دسته از بازی

های گفتاری، شنیداری و دهد که بسیاری از تمرینن را مینرم افزارها، به آنها این امکا

نوشتاری را به صورت بازی در اختیار فراگیران قرار دهند تا در کنار جذابیت بازی، آنها را در 

 آموزی، توانمند سازد.ها الزم زبانیادگیری مهارت

 
 :تاسیر سوم به ترتیب به صورت زهای محور با توجه به آنچه گذشت، اولویت

 الف. لزوم وجود رابطه دو طرفه میان یاد دهنده و فراگیر در فضای مجازی.

 های جدید از طریق فضای مجازی.های حاوی واژهب. ارسال متن

 های کاربردی گفتار محور.ج. ساخت برنامه

 ری و...های واژگانی، شنیداری، گفتاد. طراحی بازهای نرم افزاری جهت باالبردن توانایی

 دو پیشنها ریگینتیجه
که حاصل پاسخ کارشناسان و متخصصان و مدرسان  از این پژوهش نتایج به دست آمده

در بسیاری از  هرچند ها و مؤسسات آموزش زبان در ایران بودفعال در این حوزه در دانشگاه

ی استفاده از فضای مجازی در امر آموزش هایی که در زمینههای آماری خود با مقالهداده

بی به پژوهش جهت که در مورد آموزش مجازی زبان عر، اما از آنشد هم سویی داشت نگاشته

بردای از آن در امر آموزش خود، به مواردی دست یافت که بهره پرداخته بود در خروجی
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های این حیطه از آموزش در ایران را پوشش از ضعف یتواند بسیارمجازی زبان عربی می

های باالبردن مهارت ،عربی فضای مجازی در آموزش زبان  مناسبیِکارگیربهزوم دهد. ل

امری است  ی مناسب و کاربردی از این فضا و حمایت از آنها در این زمینه،مدرسان دراستفاده

زبان و ادبیات عربی بر آن اتفاق نظر دارند و از طرفی اندرکاران مبحث آموزش که تمامی دست

های مطرح شده در با توجه به پرسشگذارند. بر کمبودهای موجود در این زمینه نیز صحه می

که در ایران هنوز به فضای مجازی و امکانات آن به  این پژوهش باید به این امر اذعان نمود

به همین  ،شودنگاه نمین عربی هت آموزش زباکارآمد و پویا ج ،کار مستقلعنوان یک راه

در پی شبیه نمودن فضای مجازی به  در این میدان،گرفته های صورتتالش خاطر نیز بیشترِ 

کاری موقت و گذرا در به عنوان راه های واقعی و حضوری تدریس و آموزش زبانمحیط

انِع پیش روی فضای مجازی در ترین چالش و مو این امر مهم اندبوده گیری بیماری کرونا،همه

حال آنکه اگر  ؛رودتبدیل شدن به یک امکان بالفعل در آموزش زبان عربی در ایران به شمار می

پایان همراه با امکاناتی به این فضا به صورت مستقل نگریسته شود با میدانی گسترده و بی

ط شاید کارآمدتر و پویاتر که در بسیاری از شرای فراوان برای آموزش زبان روبرو خواهیم بود

های فراروی آموزش مجازی زبان عربی از دیگر چالش .از تدریس حضوری ظاهر گردد

توان به عدم وجود نیروی متخصص فنی در طراحی فضای مناسب آموزش و ایجاد می

اندرکاران آموزش مجازی محتواهای الکترونیکی اشاره نمود. عدم حمایت مناسب از دست

 با ؛آیدهای این حیطه به شمار میهای باالدستی نیز یکی دیگر از چالشسوی نهاد زبان عربی از

ها و موانع مطرح چالش تواندکارها و پیشنهادها که میتوجه به نتایج به دست آمده، برخی راه

در کارآمدتر نمودن امر آموزش مجازی زبان عربی مؤثر باشد ارائه  شده را برطرف نموده و

 گردد:می

مجازی به ویژه آموزش زبان که مسئول آموزش  علوم. لزوم تأسیس مرکزی در وزارت 1

ها و مؤسسات آموزش عالی که در امر آموزش زبان و از جمله در تمامی دانشگاه بوده و

بدیهی است که در حال  دارای دفتر و مرکزی مستقل باشد. ،آموزش زبان عربی کوشا هستند

های کشور نیز مراکز هوشمندسازی ینه فعال است و در دانشگاهحاضر وزارت علوم در این زم

که جدای  مرکزی مستقلمشغول کار هستند؛ ولی با توجه به شرایط ویژه آموزش زبان، نیاز به 

دار این مهم در هر شرایطی باشد به از مبحث کرونا و اجبار در امر آموزش مجازی، عهده
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ادشده ناظر بر ایجاد مرکزی مستقل در زمینه شود. بنابراین، پیشنهاد یشدت احساس می

هوشمند سازی، جذب نیروی متخصص، فراهم آوردن شرایط مجازی محیطی، حمایت مادی و 

است. این امر نه تنها در  حیطه آموزش زباناندرکاران و... در معنوی از مدرسان و دست

ها در انزب یر فارسیهای خارجی، که در آموزش زبان فارسی به غآموزش زبان عربی و زبان

 مؤثر و کارساز خواهد بود. ورای مرزهای ایران نیز

فضای  کامپیوتر، انفورماتیک، علوم . ضرورت آموزش نیروهای مجرب و کارآزموده در2

ز ر مرکدو به کارگیری آنها  با تخصص آموزش زبانمجازی، مهندسی نرم افزار و مانند آن 

خت ساندازی مراکز د این نیروها باعث طراحی و راهیادشده در مورد اول. بدیهی است وجو

یش از ی آموزش زبان )عربی( شده و فعالیت در این حیطه را بافزاری و نرم افزارهای ویژه

 ای خواهد نمود.پیش تخصصی، کارآمد و حرفه

برداری از تجربیات های آموزشی مناسب برای اساتید و مدرسان و بهره. برگزاری کارگاه3

 ها.های موفق در سراسر جهان در امر آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانهدانشگا

اندرکاران آموزش مجازی زبان عربی به غیر ی متخصصان و دست. بهره گیری از تجربه4

ها در کشورهای عربی و به ویژه در کشورهایی مانند لبنان و مصر و عربستان که در زبانعرب

 اند.ای نیز دست یافتههای ارزندهداشته و به موفقیت گیریهای چشماین زمینه تالش

تر و پویاتر در امر گیری از این امکانات، شاهد ایجاد بستری کاربردیامید است با بهره

 اسالمی باشیم. عزیز آموزش مجازی زبان عربی در ایران
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تحدايت الت و ياجاحت، االالفضاء اإللكرتوين يف تدريس اللغة العربيةتطبيق 
 )ابستخدام طريقة دلفي يف مجع البياانت(

 نوع املقالة: أصيلة
  ابقر طاهری نياعلی ،*1حممودرضا توکلی حممدی

 یران، طهرانانی قم، طالقا اللغة العربية، جامعة فرهنگيان، فردیس آیت هللاأستاذ مساعد، قسم تعليم .1 
 .نایران، طهرا أستاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة طهران، کلية العلوم اإلنسانية،.2

 صامللخ  
من انحية أخرى ،  اليوم ومع التطور املذهل لوسائل اإلعالم ودورها البارز يف التعليم من انحية ووابء فریوس كوروان

لعب التعليم االفرتاضي دورًا مهًما للغایة يف نظام التعليم العاملي وهذا یدرس اسرتاتيجيات وحتدايت التعليم االفرتاضي. بناءً 
على ذلك ، تستخدم املقالة احلالية طریقة املسح امليداين وطریقة مجع استبياانت البياانت بناًء على طریقة دلفي، وتدرس آراء 

رباء يف جمال التعليم االفرتاضي حول دور الفضاء اإللكرتوين وتطبيقه يف تدریس اللغة العربية يف إیران. علی هذا األساس، اخل
مت اختيار املبحوثني على االستبياانت من بعض خرباء األجهزة والربجميات الناشطني يف جمال التعليم وخرباء التعليم اجلامعي 

معلمي اللغة العربية يف ایران. بعد تقدمي مرحلتني من االستبيان األولی والتأكد من صحته يف أقسام اللغات وأساتذة و 
يف ثالثة جماالت للمهارات الالزمة والدعم املطلوب  وموثوقيته وفق طریقة دلفي، يف املرحلة الثالثة مت تصميم أسئلة متخصصة

 ستبيان األخری. مت حتليل اإلجاابت الواردة بواسطة برانمجواألنشطة التعليمية الذكية، واليت مت تقدميها ابلشكل من اال
 16SPSSوعينة اختبار T ؛ تظهر النتائج حقيقة أن التحدي األهم يف التعليم االفرتاضي للغة العربية يف إیران هو عدم

أن تؤدي هذه النظر إىل هذه القضية بشكل مستقل ومنفصل، وابلتايل مت إمهال أهم االحتياجات يف هذا اجملال. ميكن 
النظرة املستقلة إلی تعليم اللغة العربية اإلفرتاضي، إىل جانب االستفادة من جتربة البلدان الناطقة ابللغة العربية يف جمال 
التدریس االفرتاضي للغة العربية وتدریب اخلرباء يف جماالت األجهزة والربجميات والتعليم، تؤدي إىل ازدهار وحيویة تدریس 

ة االفرتاضية. ميكن أن یكون إنشاء منصة برجمية مشرتكة بني مجيع املنظمات النشطة يف جمال التدریس االفرتاضي اللغة العربي
 .للغة العربية يف إیران مفيًدا جًدا يف هذا الصدد

 .، اللغة العربيةإلنرتنتالفضاء اإللكرتوين، التعليم عرب ا، spss ، برانمجطریقة دلفي :الرئيسةالکلمات 
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2.Alibaqer taheriniya, Professor, Department of Arabic Language and Literature, 

University of Tehran, Faculty of Humanities, Tehran, Iran. 

Abstract 

 Today, with the astonishing development of mass media and their prominent 

role in education on the one hand and the epidemic of coronavirus on the 

other hand, virtual education has played a very important role in the world 

education system and this examines the strategies and challenges of virtual 

education. Reminded. Based on this, the present article uses the field-survey 

method and the method of collecting data questionnaires based on the Delphi 

method, examines the views of experts in the field of virtual education on 

the role and application of cyberspace in teaching Arabic in Iran. 

Accordingly, the respondents of the questionnaires were selected from 

hardware and software experts active in the field of education, university 

education experts in language departments, and professors and teachers of 

Arabic language at the university. After presenting the two stages of the 

initial questionnaire and confirming its validity and reliability according to 

the Delphi method, in the third stage, specialized questions were designed in 

three areas of necessary skills, required support and intelligent educational 

activities, which were presented in the form of the final questionnaire. The 

answers received were analyzed by SPSS16 software and the mean sample 

T-test; The results show the fact that the most important challenge in the 

virtual education of the Arabic language in Iran is not to look at this issue 

independently and separately, and therefore the most important needs in this 

field have been neglected. This independent view, along with benefiting 

from the experience of Arabic-speaking countries in the field of virtual 

teaching of the Arabic language and training of experts in the fields of 

hardware, software and education, can lead to the flourishing and vitality of 

virtual Arabic teaching. Creating a software platform common to all the 

organizations active in the field of virtual teaching of Arabic in Iran can be 

very useful in this regard. 

Keywords: Delphi method, spss software, cyberspace, online education, Arabic 

language. 
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