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ادبیات عربی، انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی

م،  2021هـ. ش  1400 بهار ،58 شماره

 155-180صص 

علمی رشتة نیازسنجی آموزشی، مهارتی و نگرشی اعضای هیأت 
)مطالعة موردی: دانشجویان  زبان و ادبیات عربی از دیدگاه دانشجویان

 های دولتی کشور(ارشد گرایش ادبیات عربی دانشگاهکارشناسی و کارشناسی
 نوع مقاله: پژوهشی

 3، نیلوفر محرمی2*، مهدی شاهرخ1مصطفی عزیزی شمامی
 . استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران1

 دانشگاه مازندران  . استاديار گروه زبان و ادبیات عربی2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران3
 1399 /06 /14پذیرش:  تاریخ 12/1398 /03دریافت:  تاریخ

 چکیده
علمی رشتۀ زبان و پژوهش حاضر با هدف شناسايی نیازهای آموزشی، مهارتی و نگرشی اعضای هیأت

های ارشد گرايش ادبیات عربی در دانشگاهادبیات عربی از ديدگاه دانشجويان مقطع کارشناسی و کارشناسی
م گرفت. کمی است که در دو مرحله انجا ـکیفیت. روش پژوهش ترکیبی از نوع دولتی کشور انجام گرف

ای هدفمند از گونهترين نیازهای آموزشی، مهارتی و نگرشی اساتید بهدر مرحلۀ اول جهت شناسايی مهم
عمل آمد و ساختاريافته بهای نیمهنفر از متخصصان و اساتید حوزة زبان و ادبیات عربی مصاحبه 25

و  از روش کدگذاری موضوعی مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفته اطالعات گردآوری شده با استفاده
ها از بندی هريک از حیطهبندی شد. در مرحلۀ دوم جهت الويتحیطۀ کلی دسته 6های مربوطه در مؤلفه
دانشگاه دولتی  31ارشد گرايش ادبیات عربی در نفر از دانشجويان کارشناسی و کارشناسی 6000میان 

ای انتساب گیری طبقهصورت هدفمند انتخاب و سپس با استفاده از روش نمونهاه بهدانشگ 10کشور، ابتدا 
نیاز اساتید، تسلط عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج نشان داد که در حوزة دانش موردنفر به 486متناسب 

ر حوزة شیوة های چهارگانۀ زبانی، دنیاز، مهارت های موردکافی بر زبان و واژگان عربی، در حوزة مهارت
ت فاصلۀ تدريس، رعايت اخالق علمی و دانشگاهی، در حوزة مسائل مرتبط با دانشجويان و کالس، رعاي
ل شايستۀ الزم استاد و دانشجو جهت حفظ حريم اخالقی، در حوزة محتوای آموزشی، تالش در جهت انتقا

و حواشی جانبی و  از ايجاد ترسدور محتوای دروس با دانشجويان و در حوزة شیوة ارزشیابی، ارزيابی به
همچنین بین مقطع تحصیلی و ديدگاه  شوند.ترين نیازهای آموزشی اساتید محسوب میعنوان مهمبه

وت دانشجويان در خصوص نیازهای اساتید به جز دو مؤلفۀ محتوای آموزشی و شیوة ارزشیابی تفا
 معناداری وجود ندارد.

 .بندی نیازها، آموزش زبان و ادبیات عربیلويتوعلمی، انیازسنجی آموزشی، اعضای هیأت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ست شوار جامعه برعهدة نظام آموزش عالی و د سعۀ يکی از وظايف د ست و تو اندرکاران آن ا

ياری، خداکارکنان مؤسسات آموزش عالی، در بیشتر کشورهای پیشرفته مورد توجه بوده است )

سینی سبح ضای هیأت (.14: 1393 و ياری، ن سۀ آموزش عالی علمی مهماع س سرمايۀ هر مو ترين 

شــوند و تحقا اهداف آموزش عالی و کمک به يادگیری ابربخش دانشــجويان محســوب می

درستی پذير است که نیازهای آموزشی آنان بهشود و اين امر زمانی امکانوسیلۀ آنان محقا میبه

شده و فرآيند نیا سنجی بهشناخته  سۀ آموزش ز س شود. ماهیت و کیفیت يک مؤ ستی انجام  در

علمی آن اســت و يک مؤســســۀ آموزش عالی عالی در گرو کیفیت توان علمی اعضــای هیأت

ضای هیأتنمی ای، تعهد های حرفهعلمی مجهز به علم و دانش، توان، مهارتتواند در غیاب اع

ند ئه ک کاران، قلی) و انگیزة واقعی، آموزش و پژوهش کیفی ارا به1389فر و هم قل از وبوقی:  فرد، ن

در خصــوص  1397در اين راســتا پژوهشــی که توســط خديوی و همکاران در ســال (. 3: 1393

ـــان داد که ـــد، نش ـــگاه فرهنگیان انجام ش  عوامل موبر بر کیفیت آموزش و تدريس در دانش

ــاختاری ای اســاتید در کنار عوامل درونهای فردی و حرفهويژگی و مديريت کالس درس، س

  شوند.یمکنندة کیفیت آموزشی محسوب ترين عوامل تضمینعنوان مهمبه
صطالح فرآيندی نظام سنجی در ا ضع نیاز صلۀ بین و سايی فا شنا دار برای تعیین اهداف، 

ست )لويتوها و درنهايت تعیین اموجود و هدف ضنفری، ها برای عمل ا : به نقل از 1384دلوی و غ

سنجی به (.6: 1391، آذرينبدری ساس عنوان فرآيند جمعتلقی نیاز آوری و تحلیل اطالعات که برا

سازمانآن نیازهای افراد، گروه سايی میها،  شنا اندازة خود شود، دارای قدمتی بهها و جوامع، 

صار همواره  سان درطی قرون و اع ست، زيرا ان سان ا تعلیم و تربیت و درواقع به قدمت خود ان

صمیم ناگريز از شتن و ت سايی نیازهای متنوع خوي ساختن آنشنا ها گیری دربارة طرق مرتفع 

اگر برنامۀ درسی دارای چهار عنصر اهداف، محتوا، روش  (.136: 1395فتحی واجارگاه، بوده است )

سنجی يکی از مؤلفه شد، نیاز شیابی با ساس هر چهار تدريس و ارز ست که پايه و ا های مهمی ا

تواند متمرکز کاربرد اصلی نیازسنجی می (.12: 1393مهرمحمدی و همکاران، رود )شمار میعنصر به

سايی نیاز شنا شجويان، نیازبر  ساتید و تعیین نیازهای دان شی ا شی های آموز های آتی نظام آموز
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قه ـــد )محلی، منط باش ـــوارزای و ملی  به1996، 1س قل از وبوقی:  عات (. 7: 1393فرد، ن طال در ايران م

توانیم اقدامات و مطالعات نیازسنجی ندرت میآيد و بهشمار میای نوظهور بهی مسئلهنیازسنج

ست شته ج سیرا در بیش از يک دهه گذ سا ترين گام در تدوين و اجرای وجو کنیم. اولین و ا

، 2تیلور و ادرسکولهای آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرآيند نیازسنجی است )برنامه

ـــینی: به2006 ـــب و ياری، نقل از خداياری، حس ( معتقد 149-148: 1395فتحی واجارگاه )(. 16: 1393نس

 ها و فنون برای نیازسنجی وجود دارد که عبارتند از:طورکلی سه دسته روشاست، به

ــته از روشها و فنون توافاروش. 1 ــت يا ها و فنون، نیاز بهمحور: در اين دس عنوان خواس

ست  ست تا میان نظرات مختلف در مورد مهمترجیح مدّنظر ا سعی برآن ا ترين نیازها نوعی و 

ز: اروند، عبارتند کار میهايی که در اين روش بهترين تکنیکتوافا برقرار نمايند. برخی از مهم

 استار.تکنیک دلفی، تکنیک فیش باول و تکنیک تل

عنوان يک بر تعاريف نیاز، بهها مبتنی محور: اين دســته از تکنیکها و فنون مســألهروش .2

ريزان درســی عملکردهای منفی ها و فنون، برنامهعیب يا نقصــان هســتند. ازطريا اين روش

دهند. کنند و نتايج را مبنای کار قرار میآموزان يا دانشــجويان و معلمان را شــناســايی میدانش

تکنیک رويداد مهم و تکنیک  روند، عبارتند از:کار میهايی که در اين روش بهترين تکنیکمهم

 درخت خطا.

یک .3 هدفها و روشتکن یکهای  نان ها از پیچیدگی و درعینمحور: اين تکن حال اطمی

ستند و درواقع بر تعريف نیاز به شتری برخوردار ه ضع موجود و مطلوب بی صلۀ بین و عنوان فا

ـــتند. مهم ند از: الگوی گیرها و فنونی که در اين طبقه جای میترين روشمبتنی هس ند عبارت

 کالسیک، الگوی استقرايی، الگوی قیاسی و الگوی کالين.

شی از يک فرآيند برنامه سايی و سنجش نیازهای کارکنان بخ شنا ست که هدف آن  ريزی ا

ست  شکالت عملکردی کارکنان ا سوئیتحل م شمامی، نوه: به2001، 3) ابراهیم و قراگوزلو، نقل از عزيزی 

دلیل نامناسب بودن موضوعات های آموزشی، صرفاً بهاری از اوقات بذر تالشدر بسی (.23: 1390

صلی میهای آموزش به خاک بیتدريس با نیازهای واقعی گیرنده شیند )حا (. 120: 1383ابطحی، ن
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شی موجب هدايت طرح شی میارزيابی نیازهای آموز صلی برای های آموز شود و چارچوب ا

در يک نظام آموزشی، نیازهای آموزشی مناسب برای مخاطبان که آموزش مداوم است. هنگامی

 شود، مزايايی را دربردارد که عبارتند از:نظر ارزيابی میمورد

 شود.ای فعال درگیر میگونهيادگیرنده در امر آموزش به .1

 ها و نیازهای يادگیرنده.آشنايی با انتظارات، خواسته .2

 های يادگیرنده و ياددهنده.افزايش دانش، نگرش و مهارت .3

امروزه نیازسنجی آموزشی اساتید دانشگاه، فعالیتی است که با هدف توانمندسازی اعضای 

  (.62: 1392کارزان و همکاران، میرزايیرسد )انجام میعلمی بههیأت

سی سالمی ايران بر ک ست. زبان  اهمیت زبان و ادبیات عربی در نظام جمهوری ا شیده نی پو

ـــورهای  عربی در ـــیلۀ ارتبا  میان کش ـــالمی و بهترين وس واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اس

سالمی و ايران به سالمی ما و شمار میا رود. فراگیری زبان عربی در مقام زبان دين و فرهنگ ا

ل توســـعه، های دنیا، در بســـیاری از کشـــورهای درحاترين زبانترين و پرکاربرديکی از غنی

های بسـیاری مواجه اسـت. اين درحالی اسـت که در ها و چالشخصـوص ايران با نارسـايیبه

سه، زبان بین سی در بین اليهمقاي شه و ارتباطات اجتماعی نفوذ اليهالمللی انگلی های روان، اندي

ـــنی قدرت و با بهمی عی، کارگیری تمامی ابزارهای روانی، فرهنگی، اجتماکند و در مقام چاش

  (.110: 1393کريمی و انصاری، تازد )پیش میای و غیره با تمام قوا بهآموزشی، رسانه

های علمیه انجام از انقالب اســـالمی بیشـــتر در حوزه آموزش زبان عربی در ايران تا پیش

شتند. شد و اين حوزهمی صفهان( قرار دا شهد، تهران، ا شهر بزرگ ايران )قم، م ها نیز در چهار 

گرفت و محدود به آموزش قواعد صرف و های ادبی، انجام میها نیز تنها در رشتهبیرستاندر د

های مختلف زندگی نداشت. های روز و اطالعات مرتبط با جنبهنحو بود و ارتباطی با نیازمندی

، 1348در دانشگاه نیز از بدو تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تهران تا سال 

که در آبان زش زبان و ادبیات عربی زيرنظر گروه زبان و ادبیات فارســی قرار داشــت  تا آنآمو

ــال  ــته  1348ماه س ــور به مترجمان و محققان زبان و ادبیات عربی، اين رش با توجه به نیاز کش

شد )به شناخته  ستقل  شی م در آموزش عربی معموالً آگاهی  (.10: 1389پروينی، عنوان گروه آموز

ــرورت تحلیل نیازها بهدر مور ــتۀ عنوان زبان خارجی وجود ندارد، بهد ض ويژه که عربی در دس
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شگاه شخص کردن اهداف ها برای اهداف عام تدريس میزبان و ادبیات عربی در دان شود و م

 (. 252: 1394رکعتی و همکاران، محمدیآن کار سختی است )

 

 هدف پژوهش
زبان و ادبیات عربی و افزايش کارايی و ابربخشی آن کمک ترشدن رشتۀ يکی از کارهايی که به غنی

شود چه اين دلیل که طی اين فرآيند مشخص میکند، فرآيند نیازسنجی آموزشی است، بهشايانی می

يک از اين موارد، از هايی درجهت رسیدن به اهداف، مورد نیاز است و کدامدانش، نگرش و مهارت

ــت. در  ــتری برخوردار اس ــی اعضــای هیأترابطه با نیازاهمیت بیش ــنجی آموزش علمی در ايران س

توجهی صورت گرفته است و هرکدام از زوايای مختلف فرآيند نیازسنجی آموزشی را تحقیقات قابل

ســنجی آموزشــی اســاتید رشــتۀ زبان و ادبیات عربی از ديدگاه اند، اما در رابطه با نیازبررســی کرده

شته تاکنون پژوه شجويان اين ر ست. بهدان صورت نگرفته ا صلی پژوهش همینشی  خاطر، هدف ا

شتۀ زبان و ادبیات عربی از ديدگاه  ساتید ر شی ا شی، مهارتی و نگر سايی نیازهای آموز شنا ضر،  حا

 ارشد اين رشته است.دانشجويان مقطع کارشناسی و کارشناسی

 

 سؤاالت پژوهش
 ادبیات عربی کدامند؟ نیازهای آموزشی، مهارتی و نگرشی اساتید رشتۀ زبان و  .1

 میزان انطباق هر يک از نیازهای شناسايی شده با ديدگاه دانشجويان چگونه است؟ .2

آيا بین ديدگاه دانشجويان درخصوص نیازهای آموزشی، مهارتی و نگرشی اساتید رشتۀ  .3

 زبان و ادبیات عربی با توجه به مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد؟

شتۀ زبان و ادبیات عربی از بندلويتوا .4 ساتید ر شی ا شی، مهارتی و نگر ی نیازهای آموز

 ديدگاه دانشجويان کدام هستند؟ 

 

 پیشینة پژوهش
های با توجه به اهمیت و جايگاه نیازسنجی در بهبود کیفیت فرآيندهای آموزشی تاکنون پژوهش

 گوناگونی در اين زمینه صورت گرفته است، ازجمله:
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شی تحت1397) کريمی و همکاران ضای »عنوان ( در پژوه شی اع تحلیلی بر نیازهای آموز

شهرکرد شگاه علوم پزشکی  نیازهای آموزشی « هیأت علمی به منظور توانمندسازی آنان در دان

علمی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد را به منظور توانمندسازی آنان مورد بررسی اعضای هیأت

ها و فنون نوين تدريس، راهنمايی ی روشترتیب حیطهساتید بهقراردادند و دريافتند که از نظر ا

شی، روش شاورة آموز شگاهی، کاربرد رايانه در های ارتقاء حرفهو م ضوابط و مقررات دان ای، 

ـــواهد و روش ترين نیازهای عنوان مهمهای ارزيابی دانشـــجو بهآموزش، عملکرد مبتنی بر ش

 شوند.آموزشی محسوب می

ــی تحت عنوان 1396همکاران )نارنجی بانی و  ــايی نیازهای يادگیری »( در پژوهش ــناس ش

شامل « علمی در آموزش عالی الکترونیکیاعضای هیأت دريافتند که نیازهای يادگیری مدرسان 

ـــته نیازهای قبل از تدريس از جمله ايجاد انگیزه برای يادگیری الکترونیکی و تعهد  ـــه دس س

يس ازجمله مديريت زمان، ارزيابی در طول ترم و ارائۀ ای و اخالقی، نیازهای حین تدرحرفه

شجو پس از اتمام دوره  بازخورد و نیازهای بعد از تدريس ازجمله ارزيابی نهايی و ارتبا  با دان

 ای دارد.ها نیازهای قبل از تدريس اهمیت ويژهاست که از میان آن

جی برنامۀ درســی نیازســن»عنوان ( در پژوهشــی تحت1394محمدی رکعتی و همکاران )

ــکالت زبانی مهارت ــتۀ زبان و ادبیات عربی، تحلیل مش ــی رش ــناس های زبانی در مقطع کارش

شجويان در مهارت شجويان در مهارت« های زبانیدان سخن گفتن، دريافتند که دان شنیدن،  های 

شکالت زبانی آنان ممکن  ستند و م شکل مواجه ه سط با م شتن باالتر از حد متو خواندن و نو

 ناشی از ضعف توانش ارتباطی باشد. است

های آموزشی معلمان زبان صالحیت»( در پژوهشی تحت عنوان 2016کیتا و زيداسماعیل )

ـــان ـــتانداردهای کیفیت از ديدگاه متخصـــص  50« عربی برای غیرعربی زبانان با توجه به اس

افتند که از میان ريزی، اجرا و ارزشیابی شناسايی نمودند و دريصالحیت را در سه حوزة برنامه

های دانســتن مشــخصــات يک آزمون زبان خوب و ريزی، مؤلفهصــالحیت مرتبط با برنامه 20

لويت قرار دارند. از میان ومبانی ساخت آن و شناخت منابع و مراجع برای ارائه دانش زبانی در ا

سؤاالت ارزيابی و توانصالحیت مرتبط با حوزة اجرا، مؤلفه 20 ستفاده های توانايی تغییر  ايی ا

سخاز روش سرانجام از هايی برای حمايت و تقويت پا های فراگیران در حین اجرای دروس و 
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سؤاالت ارزيابی به گونه 10میان  ای که فرصت صالحیت مرتبط با حوزة ارزيابی، مؤلفه توزيع 

 رند. لويت قرار داومشارکت بیشترين تعداد فراگیران را فراهم آورد، از ديدگاه متخصصان در ا

شی تحت2015) 1سودی و همکاران سی»عنوان ( در پژوه سنجی برر  فناوری نیازهای نیاز

شی شجويان آموز ساتید و دان سی ا شی « متحده اياالت و قطر در انگلی نیازهای تکنولوژی آموز

آموزان و معلمان در درس زبان انگلیســـی را در قطر و اياالت متحده مورد بررســـی قرار دانش

ترين نیازهای تکنولوژيکی معلمان و دانش آموزان در درس نمودند که يکی از مهمدادند و بیان 

ـــی به ید کارگیری ابزارهای تکنولوژيکی همچون بازیزبان انگلیس ـــی جهت تول های آموزش

 محتوايی جذاب و برانگیزاننده است.

سن ) شی تحت2013عبده ح شی معلمان زبان عربی به غ»عنوان: ( در پژوه یر نیازهای آموز

ها را بررســـی کرده و زبان، نیازهای فنی معلمان زبان عربی برای آموزش به غیرعرب«اهل زبان

ـــنايی با اين زبان ندارند، دريافت که مهم ترين نیاز فنی معلمان هنگام آموزش به افرادی که آش

سانه ستفاده از ابزارهای فناورانه همچون چندر شی باا شی جهت تولید محتوای آموز  های آموز

صوير و کلیپقابلیت صدا و ت سايت برای های ويدئويی، ايجاد يک وبهای گرافیکی همچون 

ـــار برای مهارت 2های الکترونیکیآموزش زبان عربی و طراحی ماژول های زبان عربی و انتش

 ها از طريا يک برنامه مديريت محتوای آنالين است.آن

شی را تحت2007) محادنة شی الزم نیازهای آم»عنوان: ( پژوه رای معلمان زبان عربی در بوز

ــتان المفرق آن را ارزيابی میمرحله پايه چنان « کنندکه معلمان در ادارات آموزش و پرورش اس

شی معلمان زبان عربی در مراحل اولیه از ديدگاه خود سايی نیازهای آموز شنا معلمان  با هدف 

ــور اردن انجام د ــتان مفرق کش ــترين در ادارات آموزش و پرورش اس یاز ناد و دريافت که بیش

شی معلمان مربو  به حوزه شیابی، درونیآموز شی و فناوری سازی زبان، فناوریهای ارز آموز

ست و در حوزه سی و ارتبا  های روش تدريس، مديريت کالس درس، برنامهرايانه ا ريزی در

 رد. آموزان نیازهای کمتری وجود دابا والدين دانش

ـــی به همانطور که قبالً هم ـــنجی آموزش یازس ـــد، ن عنوان يک ابزار مؤبر جهت مطرح ش

رود انجام گیرد و علمی و همچنین يافتن شکاف بین آنچه انتظار میتوانمندسازی اعضای هیأت

                                                                                                                                        
1.  Soudy et al 

 افزاری مختلف قابل استفاده است.های نرمشود و در برنامهنويسی نوشته میبرنامهافزاری است که با کد يک واحد نرم .2
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دادها، های آموزشـی نیازسـنجی از درونچه درحال انجام اسـت، کاربرد دارد. عمدتاً در نظامآن

ــاتید بهگیرددادها انجام میفرآيند و برون دادهای نظام آموزش ترين درونعنوان يکی از مهم. اس

رود بهتر شوند که هدايت جريان آموزش را بر عهده دارند. بنابراين انتظار میعالی محسوب می

ــناخت نیازها و توانمندی ــئول ديگری به ش های خود بپردازند. با توجه به از هر فرد و مقام مس

علمی ی مختلفی با هدف شــناســايی نیازهای اعضــای هیأتهاکنون پژوهشچنین ضــرورتی تا

ست، اما هیچ شده ا ست  بنابراين يک از آنانجام  ها مرتبط با حوزة زبان و ادبیات عربی نبوده ا

ترين نیازهای آموزشی، مهارتی و نقطۀ عطف پژوهش حاضر اين است که ابتدا به شناسايی مهم

صاحب ساتید از ديدگاه  شی ا سنگر ستفاده از اتید اين حوزه مینظران و ا سپس با ا پردازد و 

سط ديگران به شیوهروش ارزيابی تو شیابی، اعنوان يکی از  سنجش و ارز لويت نیازها را وهای 

 دهد. از ديدگاه دانشجويان اين رشته مورد بررسی قرار می

 

 شناسی پژوهشروش
ست. روش پژوهش ترکیبی از نوع ضر از نظر هدف کاربردی ا ست.  پژوهش حا کیفی و کمیّ ا

ساس مدل نیازسنجی بعدی کافمن و در دو گام سه بخش اول اين پژوهش به روش کیفی و برا

صلی انجام گرفت. در گام اول، با روش نمونه ساتید  25گیری هدفمند، ا صان و ا ص نفر از متخ

بزار نظر در حوزة زبان و ادبیات عربی انتخاب شـــدند و نظرات آنان  با اســـتفاده از اصـــاحب

صاحبۀ نیمه سؤاالت مطرحم شد.  سی  صاحبه بهساختارمند برر  سؤال 5صورت شده در م

سخ) مربو  به حوزة دانش، نگرش و مهارت موردنیاز و مطلوب برای تدريس يک  سؤال3بازپا

ـــؤال 2مدرس زبان و ادبیات عربی و  های مصـــوب بندی دانش و مهارتلويتومربو  به ا س

ضوعیوزارت علوم( از نظر اي ساتید بود. در اين گام از روش کدگذاری مو جهت تجزيه و  1ن ا

شد. بدين ستفاده  ساس تجارب صورت پیشصورت که ابتدا بهتحلیل اطالعات ا فرض و برا

ای از دانش، زيسته فرض را بر اين مبنا گذاشته که اساتید رشتۀ زبان و ادبیات عربی به مجموعه

های های تدريس، محتوای تدريس و شــیوهشــجو، روشهايی نســبت به)دانها و نگرشمهارت

                                                                                                                                        
ـــت که در گروهپیش .1 های توان ديدگاههای اجتماعی گوناگون، میها يا جهانفرض اصـــلی اين روش، آن اس

 اند و ناشی از تفسیر نیستند(.ها قبالً تعريف شدهمتفاوتی پیدا کرد )اين گروه
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ارزيابی( جهت تحقا اهداف و انجام وظايف محوله نیاز دارند. در اين راسـتا ابتدا با مراجعه به 

های موردنیاز اساتید اين های مصوب وزارت علوم در رابطه با دانش، نگرش و مهارتسرفصل

ه هرکدام از مقوالت مذکور کدهايی اختصاص رشته، فهرستی از مقوالت را تهیه نموده، سپس ب

صورت خالصه يادداشت شوندگان بهداده شد و پس از انجام مصاحبه، پاسخ هريک از مصاحبه

صـــورت گزينشـــی)موردی( به هرکدام از موضـــوعات شـــده و ســـپس با تحلیل عمیا و به

 62ای نامههايی اختصــاص داده شــد. در گام دوم نیازها در قالب پرســشــشــده گويهکدگذاری

گويه(، 16) هاحیطه بررسی شد که شامل دانش 6ای لیکرت در درجه 5سؤالی، براساس طیف 

گويه(، 10) گويه(، مسائل مرتبط با دانشجويان و کالس 12) گويه(، شیوة تدريس12) هامهارت

 گويه( هستند. 7) گويه( و شیوة ارزشیابی5محتوای آموزشی)

شخص شنامههای مرتبط با آن بهويهشدن حیطۀ نیازها و گپس از م س ای محقا صورت پر

ـــط  ـــاخته و تأيید روايی محتوايی آن توس ـــتۀ زبان و ادبیات عربی   10س ـــاتید رش نفر از اس

یان آوری دادهجمع ـــپس از م ـــور،  31ها آغاز گرديد. س ـــگاه دولتی کش ـــگاه  10دانش دانش

سبزواری، خل شتی، حکیم  شهید به سمنان،  شگاه مازندران،  شهر، تهران، شامل)دان یج فارس بو

شمالی و کوبر بجنورد( به سان  شدند. شیراز، خوارزمی، فرهنگیان خرا صورت هدفمند انتخاب 

ــتۀ زبان و ادبیات عربی، جامعۀ آماری پژوهش را  6000در بخش کمیّ  ــجويان رش نفر از دانش

گرديد، اما نفر برآورد  361تشـــکیل داده بودند که با اســـتفاده از جدول تخمین نمونۀ مورگان 

باتوجه به گســتردگی دامنۀ موضــوعی پژوهش محققین ســعی بر آن داشــته تا افراد بیشــتری را 

سی کنند، به ستفاده از روش نمونه 486خاطر در نهايت همینبرر ساب گیری طبقهنفر، با ا ای انت

 گیری انتساب متناسب که به آن نسبتیصورت تصادفی انتخاب شدند. روش نمونهمتناسب، به

ـــتفاده میهم می ـــاخت ناهمگن و گويند، زمانی اس ـــود که جامعۀ هدف پژوهش دارای س ش

شند، لذا به سیم نامتجانس با علت عدم تجانس و ناهمگنی، جامعۀ پژوهش به طبقات مختلف تق

که افراد در هر طبقه شــبیه و همگن باشــند. ســپس از هر طبقه يک نمونۀ طوریشــود، بهمی

ـــبت تعداد ا ـــادفی به نس گیری در چنین اين روش نمونهگردد، همفراد جامعه انتخاب میتص

های مختلفی را داشته باشد، مناسب است. در هايی که پژوهشگر قصد مقايسۀ زيرگروهپژوهش

که جامعۀ هدف يعنی دانشــجويان رشــتۀ زبان و ادبیات عربی در پژوهش حاضــر باتوجه به اين

ارشد( و نوع دورة تحصیلی)کارشناسی، کارشناسی های مختلف و از نظر جنسیت، دورةدانشگاه
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ستفاده از نمونه شبانه( ناهمگن و نامتجانس بودند، با ا صیلی)روزانه،  ساب گیری طبقهتح ای انت

هايی متناســب به طبقات مختلف تقســیم شــده و از هر طبقه به تناســب حجم جامعه، نمونه

آمار توصــیفی شــامل فراوانی،  هایصــورت تصــادفی انتخاب شــدند. در اين بخش از روشبه

ــد. پايايی  tای و نمونهتک tچنین از آزمون میانگین و انحراف معیار و هم ــتفاده ش ــتقل اس مس

 ( برآورد گرديد.r=94/0پرسشنامۀ پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ)

 

 هایافته
داده شدند که از پرسشنامه تکمیل و بازگشت  486شده، تعداد های توزيعاز مجموع پرسشنامه

نفر  10نفر مربو  به دانشــگاه ســمنان،  26نفر مربو  به دانشــگاه مازندران،  116اين تعداد، 

شتی،  شهید به شگاه  سبزواری،  41مربو  به دان شگاه حکیم  نفر مربو  به  78نفر مربو  به دان

انشگاه شیراز، نفر مربو  به د 36نفر مربو  به دانشگاه تهران،  39دانشگاه خلیج فارس بوشهر، 

شگاه خوارزمی، 74 شمالی و  22نفر مربو  به دان سان  شگاه فرهنگیان خرا  44نفر مربو  به دان

درصد از دانشجويان در  9/87نفر مربو  به دانشگاه کوبر بجنورد بودند. از نظر مقطع تحصیلی 

ین از چنارشد مشغول به تحصیل بودند. همدرصد در مقطع کارشناسی 1/12مقطع کارشناسی، 

درصد( در دورة شبانه  8نفر) 39درصد( در دورة روزانه و  92نفر) 447نظر نوع دورة تحصیلی 

 مشغول به تحصیل بودند.

 

شتة زبان و  ساتید ر شی ا شی، مهارتی و نگر سؤال اول پژوهش: نیازهای آموز

 ادبیات عربی کدامند؟
شده با متخصصان و نجامهای ااول پژوهش در بخش کیفی، پس از مصاحبه در پاسخ به سؤال

حیطه از نیازهای  6ها، اســـاتید رشـــتۀ زبان و ادبیات عربی و نتايج حاصـــل از کدگذاری داده

ها، شیوة تدريس، مسائل مرتبط با دانشجويان و کالس، ها، مهارتآموزشی اساتید شامل دانش

ها شــامل دهمحتوای آموزشــی و شــیوة ارزشــیابی اســتخراک گرديد که نتايج نهايی کدگذاری دا

 نشان داده شده است.  1ها و کدهای مربو  به هر حیطه در جدول حیطۀ نیاز
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 های مرتبط با آن: حیطة نیازهای آموزشی اساتید رشتة زبان و ادبیات عربی و گویه1جدول 

 فراوانی هاگویه حیطة نیازها

 

 

 

 هادانش

 7 سطح معلومات در استفاده از ابزارهای آموزشی و علمی روز -

 6 های روزآمدها، رايانه و کتاباستفاده مطلوب از فضای مجازی، رسانه -

 22 دارا بودن دانش کافی در تخصص استاد -

 17 تسلط کافی به نقد ادبی و قدرت نقد و تحلیل اشعار و متون -

 21 تسلط کافی به دانش صرف و نحو -

 19 تسلط به دانش بالغت )معانی، بیان و بديع( -

 24 تسلط کافی بر زبان و واژگان زبان عربی -

های مختلف تاريخی قديم و تسلط کافی به تاريخ ادبیات و متون ادبی دوره -

 جديد عربی 

18 

 12 های جديد نقد ادبیآشنايی با حوزه -

ها در ای جهت پاسخگويی به مسائل و دغدغهرشتهآشنايی با مطالعات میان -

 انسانیخصوص حوزة علوم 

8 

 14 آشنايی با فرهنگ و اوضاع جهان عرب -

 16 روز و مستمر در حوزة مورد تدريسدانش به -

های تدريس و جديدترين و کارآمدترين متدهای دانش و اطالع از شیوه -

 داریکالس

11 

 16 ها به دانشجوياناطالع جامع از منابع رشتۀ زبان و ادبیات عربی و معرفی آن -

شناسی، شناسی، واکآشنايی با مباحث جديد رشتۀ زبان عربی چون زبان -

 معناشناسی، مورفولوژی، کاربردشناسی

9 

های معتبر جهانی و اساتید مطرح در رشتۀ زبان و ادبیات آشنايی با دانشگاه -

 عربی

12 

 

 

 

 

 

 هامهارت

 15 مهارت الزم در فنّ بیان و انتقال اطالعات -

های چهارگانۀ در تکلم و قدرت نگارش به زبان عربی )مهارت مهارت زبانی -

 زبانی(

17 

 15 مهارت الزم جهت تدريس و ارتبا  با دانشجو -

 8 افزارهای مرتبط با رشتهمهارت استفاده از رايانه و نرم -

 10 های اجتماعی در مسیر تعالی اين رشته و دانشجومهارت استفاده از شبکه -

 9 های الزم در خصوص امور تربیتی مهارت -



 1400بهار  ، 58 شماره فصلنامه عربی، ادبیات و زبان ايرانی انجمن علمی مجلۀ

166 

 5 ۀ تخصصی به زبان انگلیسیمهارت زبانی در رشت -

 14 بان و ادبیات فارسیزمهارت زبانی کافی به  -

گیری از های مشارکت دادن دانشجويان در موضوع درس و بهرهمهارت شیوه -

 های آنان در مباحث مطرح شدهافکار و انديشه

12 

های نامحسوس ولی دهی و ايجاد اشتیاق تنبیههای انگیزههای شیوهمهارت -

 قاطع در دانشجويان

6 

 7 سازیهای نوين تدريس و آزمونکارگیری شیوهمهارت به -

 

 

شیوۀ 

 تدریس

 18 رعايت اخالق علمی و دانشگاهی -

 15 ایهای حاشیهها و دوری از بحثتمرکز روی درس -

 8 های تدريسهمیشگی شیوه روزآمد کردن -

 14 ترغیب دانشجويان به مشارکت در دروس -

 12 های زبانی دانشجويانتالش در جهت تقويت مهارت -

 11 تر متون ادبیتالش برای نزديک نمودن دانشجو به فهم بیشتر و نقد جدی -

 13 داشتن طرح درس و برنامۀ درسی -

ها و اتخاذ بهترين و تدريس با مطالعۀ مستمر آنهای روز نگه داشتن شیوهبه -

 هاکارآمدترين روش

10 

 7 جای حفظ مطالبسوی تفکر و انديشیدن بهسوق دادن دانشجويان به -

ها ها درخصوص دانشجويان و کالس و حرکت همگام با آنپذيرفتن واقعیت -

 گرايی مطلا در اين زمینهو دوری از آرمان

9 

 17 تأکید بر نظم و انضبا   -

 16 تالش برای ارتقای سطح علمی دانشجويان -

 

 

 

 

مسائل 

مرتبط با 

عنوان فردی طالب دانش که درصدد کسب مهارت الزم نگاه به دانشجو به -

 برای مشاغل مرتبط به رشته است

12 

 16 گرايی انسانی و صحیحرعايت اخالق و رفتار تعامل -

 15 تالش در جهت مشارکت دادن دانشجويان  -

 14 های آنانها و سؤاالت دانشجويان و ابراز چالشاستقبال از بحث -

 17 رفتار صمیمی، محترمانه، متعهدانه، و مسئوالنه نسبت به دانشجويان -

 19 رعايت فاصلۀ الزم استاد و دانشجو  -

 13 احترام به حا ارزيابی خود توسط دانشجو  -
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دانشجویان 

 و کالس

الش درجهت روشنگری مخاطب و پرداختن به مسائل روز و بیان شیوة ت -

 زندگی بهتر و امید دادن به آينده

11 

 9 محوری تأکید بر پژوهش -

 8 ايجاد انگیزة خالقیت علمی -

 

محتوای 

 آموزشی

 12 درس ايجاد هماهنگی میان محتوای دروس با نوع -

 8 روزرسانی همیشگی محتوای آموزشیبه -

 10 ايحاد تطابا میان محتوای آموزشی با تغییرات جامعه و نیاز مداوم بازار کار  -

 14 تالش در جهت انتقال شايستۀ محتوای دروس با دانشجويان  -

 11 سمت تحلیل و دوری از توصیف صرفتالش برای هدايت محتوای آموزشی به -

 

 

شیوۀ 

 ارزشیابی

ها متناسب با زمان ها و پاسخ به آنايجاد توازن میان تعداد و سطح پرسش -

 کالس و توان دانشجو

8 

 7 های ارزيابیسازی شیوهکارآمد -

 6 های الزم نزد دانشجوارزيابی عینی و محسوس مهارت -

دور از ايجاد ترس و حواشی جانبی و مبتنی بر ارتقای فهم و ارزيابی به -

 يادگیری 

9 

 4 ارزيابی مستمر کالس در زمینۀ تدريس برای گرفتن بازخوردها -

سوی روز و دوری از گرايش بهسازی بههای آزموناستفاده از شیوه -

 گرايیذوق

3 

 5 ترم و نه منحصراً در پايان ترمهای ارزيابی در کل استقبال از شیوه -

 

شده با دیدگاه  سؤال سایی  شنا دوم پژوهش: میزان انطباق هر یک از نیازهای 

  دانشجویان چگونه است؟

سط(  سۀ میانگین تجربی و میانگین نظری )حد متو ضر به مقاي سؤال حا سخگويی به  جهت پا

ــد و به ــد که نتايج آن در نمونهتک tمنظور از آزمون اينهريک از نیازها اقدام ش ــتفاده ش ای اس

 ارائه شده است. 2جدول 
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 ای مربوط به انطباق نیازها با دیدگاه دانشجویاننمونهتک t: آزمون 2جدول 

 t df p میانگین هاحیطه
تفاضل میانگین از 

 حد موردانتظار*

 0.56 0.000 485 16.367 3.56 هادانش

 0.36 0.000 485 9.895 3.36 هامهارت

 0.45 0.000 485 12.262 3.45 شیوة تدريس

مسائل مرتبط با 

 دانشجويان و کالس
3.53 14.173 485 0.000 0.53 

 0.37 0.000 485 7.711 3.37 محتوای آموزشی

 -0.25 0.000 485 -6.225 2.75 شیوة ارزشیابی

 

   3*میانگین موردانتظار=
ـــتبه tباتوجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان مقادير  توان مطرح نمود که آمده، میدس

ــطح تفاوت معنی ــاهده 0.01داری در س ــده و میانگین موردبین میانگین مش انتظار در تمامی ش

( در تمامی 1.96از حد بحرانی آن ) tهای فوق وجود دارد که باتوجه به باالتر بودن مقدار مؤلفه

ـــب دانش، مهارتتوان گفت که از ديدگاه نمونهها میآن ـــاتید به کس ها و های تحقیا نیاز اس

سط باالتر بوده و  شی از حد متو شجويان و کالس و محتوای آموز سائل مرتبط با دان اطالع از م

 برای اساتید ضروری است. 

شی،  صوص نیازهای آموز شجویان درخ سوم پژوهش: آیا بین دیدگاه دان سؤال 

صیلی مهارت شتة زبان و ادبیات عربی با توجه به مقطع تح ساتید ر شی ا ی و نگر

 تفاوت معناداری وجود دارد؟
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متغیر حیطة نیازها در بین دانشجویان کارشناسی مستقل جهت مقایسة  t: نتایج آزمون 3جدول 

 ارشدو کارشناسی

 
نتايج جدول فوق درخصوص مقايسۀ ديدگاه دانشجويان دررابطه با اهمیت نیازهای آموزشی، 

ها، دهد که برای متغیرهای دانش، مهارتمهارتی و نگرشی بر حسب مقطع تحصیلی، نشان می

مستقل داری آزمون تیشیوة تدريس و مسائل مرتبط با دانشجويان و کالس، با توجه به سطح معنی

دانشجويان اختالف معناداری بین گیريم که است، نتیجه می 0.05مقدار مفروض که کمتر از 

های مذکور وجود ندارد  اما برای متغیرهای ارشد از حیث اهمیت حوزهکارشناسی و کارشناسی

مستقل که بیشتر از داری آزمون تیارزشیابی، باتوجه به سطح معنی محتوای آموزشی و شیوة

دانشجويان کارشناسی و اختالف معناداری بین گیريم که ، نتیجه میاست 0.05مقدار مفروض 

 های مذکور وجود دارد.ارشد از حیث اهمّیت حوزهکارشناسی

  آزمون لوين 

 Fمقدار  
سطح 

 معناداری
 T مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 %95اطمینان 

 حدباال حدپايین

 هادانش
 هاهمگنی واريانس

2.122 0.146 
2.291 484 0.022 0.450- 0.034- 

 0.041- -0.443 0.019 77.301 2.401 هاناهمگنی واريانس

 هامهارت
 هاهمگنی واريانس

0.217 0.642 
2.096 484 0.037 0.452- 0.014- 

 -0.022 -0.445 0.031 77.430 2.201 هاناهمگنی واريانس

 شیوة تدريس
 هاهمگنی واريانس

0.092 0.762 
2.140 484 0.033 0.460- 0.019- 

 -0.022 -0.458 0.031 76.168 2.195 هاناهمگنی واريانس

مسائل مرتبط 

با دانشجويان 

 و کالس

 هاهمگنی واريانس

1.169 0.280 

2.887 484 0.004 0.555- 0.105- 

 -0.126 -0.535 0.002 80.948 3.218 هاناهمگنی واريانس

محتوای 

 آموزشی

 هاهمگنی واريانس
0.013 0.910 

0.581 484 0.561 0.378- 0.205 

 0.177 -0.350 0.516 81.515 0.653 هاناهمگنی واريانس

شیوة 

 ارزشیابی

 هاهمگنی واريانس
0.255 0.614 

1.644 484 0.101 0.447- 0.039 

 0.036 0.443- 0.096 76.272 1.688 هاناهمگنی واريانس
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بندی نیازهای آموزشی اساتید رشتة زبان و ادبیات لویتوسؤال چهارم پژوهش: ا

 های مختلف چگونه است؟عربی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه

 
 بندی نیازهای آموزشی اساتید رشتة زبان و ادبیات عربی از دیدگاه دانشجویانلویتو: ا4جدول

 میانگین هاگویه حیطة نیازها
انحراف 

 معیار
 لویتوا

 

 

 

 

 

 حیطة اول:

 هادانش

 41 1.016 3.28 سطح معلومات در استفاده از ابزارهای آموزشی و علمی روز

 53 1.105 3.17 های روزآمدرايانه و کتابها، استفاده مطلوب از فضای مجازی، رسانه

 2 0.981 3.94 دارا بودن دانش کافی در تخصص استاد

 12 1.042 3.68 تسلط کافی به نقد ادبی و قدرت نقد و تحلیل اشعار و متون

 3 0.998 3.93 تسلط کافی به دانش صرف و نحو

 5 1.030 3.82 تسلط به دانش بالغت )معانی، بیان و بديع(

 1 0.923 4.00 تسلط کافی بر زبان و واژگان زبان عربی

های مختلف تاريخی قديم و تسلط کافی به تاريخ ادبیات و متون ادبی دوره

  جديد عربی

3.81 1.025 6 

 32 1.047 3.39 های جديد نقد ادبیآشنايی با حوزه

ها دغدغهگويی به مسائل و ای جهت پاسخرشتهآشنايی با مطالعات میان

 درخصوص حوزة علوم انسانی

3.27 1.051 43 

 23 1.049 3.51 آشنايی با فرهنگ و اوضاع جهان عرب

 17 1.017 3.60 روز و مستمر در حوزة مورد تدريسدانش به

های تدريس و جديدترين و کارآمدترين متدهای دانش و اطالع از شیوه

 داریکالس

3.34 1.077 34 

 15 1.084 3.60 ها به دانشجويانمنابع رشتۀ زبان و ادبیات عربی و معرفی آناطالع جامع از 

شناسی، شناسی، واکآشنايی با مباحث جديد رشتۀ زبان عربی چون زبان

 معناشناسی، مورفولوژی، کاربردشناسی

3.33 1.134 35 

های معتبر جهانی و اساتید مطرح در رشتۀ زبان و ادبیات آشنايی با دانشگاه

 عربی

3.40 1.163 31 

 

 

 

 19 1.025 3.58  مهارت الزم در فنّ بیان و انتقال اطالعات

های چهارگانۀ مهارت زبانی در تکلم و قدرت نگارش به زبان عربی )مهارت

 زبانی(

3.78 1.017 7 

 18 1.059 3.58 مهارت الزم جهت تدريس و ارتبا  با دانشجو
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 حیطة دوم:

 هامهارت

 49 1.161 3.20 افزارهای مرتبط با رشتهاستفاده از رايانه و نرممهارت 

 46 1.117 3.23 های اجتماعی در مسیر تعالی اين رشته و دانشجومهارت استفاده از شبکه

 48 1.115 3.21  های الزم درخصوص امور تربیتیمهارت

 55 1.153 3.00 مهارت زبانی در رشتۀ تخصصی به زبان انگلیسی

 21 1.048 3.52 مهارت زبانی کافی به زبان و ادبیات فارسی

گیری از های مشارکت دادن دانشجويان در موضوع درس و بهرهمهارت شیوه

 های آنان در مباحث مطرح شدهافکار و انديشه

3.43 1.087 28 

های نامحسوس، ولی قاطع دهی و ايجاد اشتیاق تنبیههای انگیزههای شیوهمهارت

 دانشجوياندر 

3.16 1.145 54 

 52 1.124 3.17 سازیهای نوين تدريس و آزمونکارگیری شیوهمهارت به

 

 حیطة سوم:

شیوۀ 

 تدریس

 8 1.019 3.77 رعايت اخالق علمی و دانشگاهی

 22 1.051 3.51 ایهای حاشیهها و دوری از بحثتمرکز روی درس

 46 1.113 3.23 های تدريسروزآمد کردن همیشگی شیوه

 24 1.065 3.50 ترغیب دانشجويان به مشارکت در دروس

 30 1.117 3.41 های زبانی دانشجويانتالش در جهت تقويت مهارت

 33 1.096 3.38 تر متون ادبیتالش برای نزديک نمودن دانشجو به فهم بیشتر و نقد جدی

 26 1.040 3.47 داشتن طرح درس و برنامۀ درسی

ها و اتخاذ بهترين و های تدريس با مطالعۀ مستمر آنداشتن شیوه روز نگهبه

 هاکارآمدترين روش

3.32 1.105 36 

 48 1.177 3.22 جای حفظ مطالبسوی تفکر و انديشیدن بهسوق دادن دانشجويان به

ها و ها درخصوص دانشجويان و کالس و حرکت همگام با آنپذيرفتن واقعیت

 مطلا در اين زمینهگرايی دوری از آرمان

3.27 1.073 42 

 10 1.026 3.71  تأکید بر نظم و انضبا 

 14 1.076 3.61 تالش برای ارتقای سطح علمی دانشجويان

 

 

 

 

 

حیطة 

 چهارم:

عنوان فردی طالب دانش که درصدد کسب مهارت الزم برای نگاه به دانشجو به

 رشته استمشاغل مرتبط به 

3.42 1.058 29 

 11 1.046 3.69 گرايی انسانی و صحیحرعايت اخالق و رفتار تعامل

 13 1.016 3.64 تالش در جهت مشارکت دادن دانشجويان 

 16 1.056 3.60 های آنانها و سؤاالت دانشجويان و ابراز چالشاستقبال از بحث

 9 1.089 3.76 نسبت به دانشجويان رفتار صمیمی، محترمانه، متعهدانه، و مسئوالنه

 4 0.992 3.87 رعايت فاصلۀ الزم استاد و دانشجو 

 20 1.112 3.56 احترام به حا ارزيابی خود توسط دانشجو 
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مسائل 

مرتبط با 

دانشجویان 

 وکالس

تالش درجهت روشنگری مخاطب و پرداختن به مسائل روز و بیان شیوة 

 زندگی بهتر و امید دادن به آينده

3.31 1.097 38 

 44 1.163 3.24 محوری تأکید بر پژوهش

 46 1.151 3.22 ايجاد انگیزة خالقیت علمی

 

 

 حیطة پنجم:

محتوای 

 آموزشی

 27 1.107 3.44 ايجاد هماهنگی میان محتوای دروس با نوع درس

 45 1.116 3.23 روزرسانی همیشگی محتوای آموزشیبه

 43 1.135 3.25  جامعه و نیاز مداوم بازار کارايحاد تطابا میان محتوای آموزشی با تغییرات 

 25 1.046 3.49  تالش در جهت انتقال شايستۀ محتوای دروس با دانشجويان

 38 1.055 3.30 سمت تحلیل و دوری از توصیف صرفتالش برای هدايت محتوای آموزشی به

 

 

 

 حیطة ششم:

شیوۀ 

 ارزشیابی

ها متناسب با زمان و پاسخ به آنها ايجاد توازن میان تعداد و سطح پرسش

 کالس و توان دانشجو

3.31 1.090 37 

 39 1.044 3.29 های ارزيابیکارآمدسازی شیوه

 40 1.056 3.28 های الزم نزد دانشجوارزيابی عینی و محسوس مهارت

دور از ايجاد ترس و حواشی جانبی و مبتنی بر ارتقای فهم و ارزيابی به

  يادگیری

3.32 1.113 37 

 50 1.099 3.20 ارزيابی مستمر کالس در زمینۀ تدريس برای گرفتن بازخوردها

 51 1.106 3.19 گرايیسوی ذوقروز و دوری از گرايش بهسازی بههای آزموناستفاده از شیوه

 47 1.192 3.22 های ارزيابی در کل ترم و نه منحصراً در پايان ترماستقبال از شیوه

ست که در حوزة دانش مورد شتۀ زبان و ادبیات نتايج جدول فوق، بیانگر آن ا ساتید ر نیاز ا

ستفاده مطلوب »و کمترين نیاز به « تسلط کافی بر زبان و واژگان عربی»عربی، بیشترين نیاز به  ا

ـــانه ـــای مجازی، رس های موردنیاز،   در حوزة مهارت«های روزآمدها و کتابها، رايانهاز فض

های زبانی در رشتۀ تخصصی مهارت»و کمترين نیاز « های چهارگانۀ زبانیمهارت»ترين نیاز بیش

شترين نیاز «به زبان انگلیسی شیوة تدريس، بی شگاهی»  در حوزة  و « رعايت اخالق علمی و دان

  در حوزة «جای حفظ مطالبسوی تفکر و انديشیدن، بهسوق دادن دانشجويان به»کمترين نیاز 

سائل مر شترين نیاز م شجويان و کالس، بی شجو»تبط با دان ستاد و دان صلۀ الزم ا و « رعايت فا

تالش »  در حوزة محتوای آموزشــی، بیشــترين نیاز «ايجاد انگیزة خالقیت علمی»کمترين نیاز 

شجويان ستۀ محتوای دروس با دان شاي شگی به»و کمترين نیاز « درجهت انتقال  سانی همی روزر

شی شترين نیاز و در « محتوای آموز شیابی، بی شیوة ارز دور از ايجاد ترس و ارزيابی به»حوزة 

ـــی جانبی و مبتنی بر ارتقای فهم و يادگیری ـــیوه»و کمترين نیاز « حواش ـــتفاده از ش های اس

 6طورکلی از میان چنین بهاست. هم« گرايیسوی ذوقروز و دوری از گرايش بهسازی بهآزمون
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شی، گويۀ  شترين  و گويۀ  4.00از حیطۀ دانش، با میانگین  7حیطۀ نیازهای آموز از حیطۀ  23بی

 اند.کمترين امتیاز را کسب کرده 3.00ها با میانگین مهارت

 نتیجه
ــنجیيکی از حوزه ــته  های مغفول در حوزة زبان و ادبیات عربی، فرآيند نیازس ــاتید اين رش اس

شده و همین  شی در اين زمینه انجام ن ست که تاکنون پژوه صلیا سأله، انگیزة ا برای انجام  م

ست  ضر بوده ا شته، می پژوهش حا ساتید اين ر شی ا سايی نیازهای آموز شنا توان با چرا که با 

ريزی نموده و از طرفی نیازهای دانشجويان را هم مدنظر قرار داد. در پاسخ به ديد بهتری برنامه

نگرشــی اســاتید رشــتۀ زبان و که نیازهای آموزشــی، مهارتی و ســؤال اول پژوهش مبنی بر اين

ساختاريافته و کدگذاری های نیمهادبیات عربی کدامند؟ در بخش کیفی نتايج حاصل از مصاحبه

شان داد، داده شامل: دانش 6ها ن سائل مرتبط با ها، مهارتحیطه از نیازها  شیوة تدريس، م ها، 

شیابی، به شیوة ارز شی و  شجويان و کالس، محتوای آموز شی معنوان مهدان ترين نیازهای آموز

ــتۀ زبان و ادبیات عربی محســوب می ــاتید رش ــود. منظور از حیطۀ دانش بهاس عنوان يکی از ش

شته بايد در زمینۀ صرف و نحو و بالغت )معانی،  ساتید اين ر ست که ا نیازهای آموزشی، اين ا

شند. از نظر  صاحبه 96بیان و بديع( از دانش کافی برخوردار با ست شونددرصد از م گان الزم ا

ترين مسأله در اساتید نسبت به کاربرد واژگان زبان عربی تسلط کافی داشته باشند، چرا که مهم

زبان عربی، واژگان و لغات عربی است و عدم تسلط اساتید نسبت به اين مسأله، منجر به عدم 

شجويان و مبهم بودن زبان عربی برای آنان می سوی دان ديگر، از  فطر شود. ازفهم واژگان از 

ــت و در هر زمانی دريچهآن ــرعت درحال تغییر و تحول اس ای جايی که امروزه همه چیز به س

شود، رشتۀ زبان و ادبیات عربی نیز از اين قاعده مستثنی نیست و دائمًا جديد از علم گشوده می

ناســـی، شـــزبان :مانند ،يابد، لذا آشـــنايی با مباحث جديد رشـــتۀ زبان عربیتغییر و تحول می

سی، معناواک سی، مورفولوژی و کاربردشنا شگاهشنا شنايی با دان سی، آ های معتبر جهانی و شنا

سانه ضای مجازی، ر ستفادة مطلوب از ف شتۀ زبان و ادبیات عربی، ا ساتید مطرح در ر ها، رايانه ا

جويان های روزآمد ضروری بوده و به اساتید در پیشبرد اهدافشان و يادگیری بهتر دانشو کتاب

شـــده که عمومًا های مطرحنمايد. اســـاتید عالوه بر کســـب دانش در زمینهکمک شـــايانی می

جام میبه کاربرد اين دانشصـــورت نظری ان ند  یازم لب پذيرد، ن قا نۀ عملی و در  ها در زمی
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ـــتند. بهمهارت ـــاتید دانش کافی در زمینۀ واژگان و لغات عربی مثال، زمانیعنوانها هس که اس

سب نمو شند، بهک دلیل ايندند، بايد از مهارت کافی در فنّ بیان و انتقال مطالب نیز برخوردار با

سوی که زبان عربی به ست که درک آن از  شده ا شکیل  شواری ت سبت، از واژگان و قواعد د ن

چنین مهارت الزم دانشـجويان مشـکل بوده و تسـهیل آن بايد از سـوی اسـاتید انجام گیرد. هم

ــو ــی، مهارتجهت تدريس موض ــتفاده عات درس ــته،  با مرتبط افزارهاینرم و رايانه از اس رش

ستفاده مهارت سیر در اجتماعی هایشبکه از ا شته اين تعالی م شجو، مهارت و ر  الزم هایدان

 کافی زبانی انگلیسی، مهارت زبان به رشتۀ تخصصی در زبانی تربیتی، مهارت امور درخصوص

 و درس موضــوع در دانشــجويان مشــارکت دادن هایشــیوه فارســی، مهارت ادبیات و زبان به

 دهیانگیزه هایشیوه هایو مهارت شدهمطرح مباحث در آنان هایانديشه و افکار از گیریبهره

شتیاق ايجاد و سوس، هایتنبیه ا شجويان  از جمله مهارت در قاطع ولی نامح های موردنیاز دان

 شود. اساتید محسوب می

ساتید ضمن کسب  های کافی در حوزة زبان و ادبیات عربی، نیازمند انتقال دانش و مهارتا

ستند، يکی از مهماين دانش و مهارت شجويان ه ساتید برای انتقال مطالب ها به دان ترين ابزار ا

ــیوه ــوندگان های تدريس اســت. از نظر مصــاحبهآموزشــی که از ديرباز مورد توجه بوده، ش ش

ـــگاهی، تمرکز و علمی اخالق پژوهش، رعايت  هایبحث از دوری و هابر روی درس دانش

ــیه ــیوه همیشــگی کردن ای، روزآمدحاش ــارکت به دانشــجويان تدريس، ترغیب هایش  در مش

هارت تقويت جهت در دروس، تالش بانی هایم  نمودن نزديک برای دانشـــجويان، تالش ز

شجو شتر فهم به دان شتن متون ترجدی نقد و بی سی، به و درس طرح ادبی، دا  نگه روزبرنامۀ در

شتن ستمر با تدريس هایشیوه دا سوقروش کارآمدترين و بهترين اتخاذ و هاآن مطالعۀ م  ها، 

 خصوصدر هاواقعیت مطالب، پذيرفتن حفظ جایبه انديشیدن و تفکر سویبه دانشجويان دادن

 زمینه، تأکید اين رد مطلا گرايیآرمان از دوری و هاآن با همگام حرکت کالس و و دانشجويان

ضبا  و نظم بر شجويان  از مهم علمی سطح ارتقای برای و تالش ان ست که دان سائلی ا ترين م

 اساتید رشتۀ زبان و ادبیات عربی به آن نیازمند بوده و بايد بدان توجه کنند.

  يکی ديگر از نیازهای آموزشی اساتید اين رشته، مسائل مرتبط با دانشجويان و کالس است

ــب مطالب و  ــلی برای کس ــجويان در ارتبا  بوده و مخاطب اص ــاتید دائماً با دانش چرا که اس

شجويان بايد  ساتید در رابطه با دان سائلی که ا ستند، از جمله م شجويان ه شی دان محتوای آموز
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ــجو به آن توجه نمايند، عبارتند از: نگاهبه  کســب درصــدد که دانش طالب فردی عنوانبه دانش

شاغل برای الزم مهارت شته به مرتبط م ست، رعايت ر سانی گرايیتعامل رفتار و اخالق ا  و ان

 و دانشجويان سؤاالت و هابحث از دانشجويان، استقبال دادنمشارکت جهت در صحیح، تالش

دانشــجويان،  به نســبت مســئوالنه و متعهدانه، محترمانه، صــمیمی، آنان، رفتار هایچالش ابراز

 خود ارزيابی حا به های اخالقی، احترامدانشجو جهت حفظ حريم و استاد فاصلۀ الزم رعايت

شــیوة  بیان و روز مســائل به پرداختن و مخاطب روشــنگری درجهت تالش دانشــجو، توســط

ندگی ید و بهتر ز ید به دادن ام تأک نده،  جادپژوهش بر آي یت محوری و اي علمی.  انگیزة خالق

صورت تحلیلی و متناسب و هماهنگ با نوع درس و بهای محتوای کتب درسی نیز بايد به شیوه

 روز و پويا ارائه شود.صورت بهنه توصیفی صرف و متناسب با تغییر و تحوالت جامعه و به

شده، محقا شده و آيا توان مشخص نمود تا چه اندازه اهداف مطرحاز طريا ارزشیابی می 

شده يا خیر؟ درهمین صل  ستا، يکی نتايج مطلوبی حا شیوهرا ساتید،  شی ا های از نیازهای آموز

ست. هر فرآيند آموزش و يادگیری در شیابی ا شته، که اين نتايج از  ارز نهايت، نتايجی را دربردا

شیابی صورت می شیوهطريا ارز شیابی،  سائل مربو  به خود را دارد که يکی گیرد و ارز ها و م

 کالس زمان با متناسب هاآن به پاسخ و هاپرسش سطح و تعداد میان توازن از اين مسائل، ايجاد

ساتید برخالف مباحث ارائه توان و شده در کالس و فراتر از دانشجو است. بسیاری از مواقع، ا

آوردند، که منجر به ايجاد ترس و عمل میســطح توانايی و معلومات دانشــجويان ارزشــیابی به

ساتید بايد به توصیه خاطر،همینشود. بهدلهره در آنان و گاه افت تحصیلی می شده های مطرحا

صاحب سوی متخصصان و  سازیاز  شامل: کارآمد  ارزيابی، ارزيابی هایشیوه نظران پژوهش 

شجو، ارزيابی نزد الزم هایمهارت محسوس و عینی شی و ترس ايجاد از دوربه دان  جانبی حوا

قای بر مبتنی و يابی و فهم ارت ـــتمر يادگیری، ارز نۀ  در کالس مس  گرفتن برای تدريسزمی

ستفاده گرايی و ذوق سویبه گرايش از دوری و روزبه سازیآزمون هایشیوه از بازخوردها، ا

 ترم، توجه نمايند. پايان در منحصراً نه و ترم کل در ارزيابی هایشیوه از استقبال

ـــؤال  ـــخ به س که میزان انطباق هر يک از نیازهای دوم پژوهش درخصـــوص اين در پاس

شناسايی شده با ديدگاه دانشجويان چگونه است؟ نتايج حاصل نشان داد که از نظر دانشجويان 

ــجويان و  ــائل مرتبط با دانش ــیوة تدريس، مس ــده در حوزة دانش، مهارت، ش نیازهای مطرح ش
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شی به  سوب میعنوان مهمکالس و محتوای آموز ساتید مح شوند و با ديدگاه ترين نیازهای ا

 آنان منطبا است و برای اساتید ضروری است. 

در پاسخ به سوال سوم مبنی بر مقايسه ضرورت هر يک از حوزه ها از ديدگاه دانشجويان 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد، نتايج نشان داد که در رابطه حوزة دانش، مهارت، شیوه تدريس

سی شنا سی و کار شنا شجويان کار سی میان دان شجويان و کالس در سائل مرتبط با دان شد و م ار

تفاوت معناداری وجود ندارد در واقع هر دو گروه نظرات يکسانی دارند اما در رابطه با محتوای 

ــیوه ــی و ش ــیابی اختالف نظر وجود دارد. يکی از داليل اين اختالف نظر آن آموزش های ارزش

ست که مح ست و ا سی ترکیبی از دروس عمومی و تخصصی ا شنا شی در دوره کار توای آموز

سی شنا شتر جنبه آموزش محور دارد اما محتوای دوره کار شد تخصصی تر بوده و مبتی بر بی ار

های ارزشیابی نیز در دوره کارشناسی اغلب مبتنی بر حفظ مطالب پژوهش محوری است. شیوه

ــت ــی و موفقیت در امتحانات پايانی اس ــناس ــد جنبه عینیدر حالی که در دوره کارش تری ارش

 يابد.می

صوص الويت سؤال چهارم پژوهش درخ سخ به  شتۀ در پا ساتید ر شی ا بندی نیازهای آموز

زبان و ادبیات عربی از ديدگاه دانشـــجويان، نتايج حاکی از آن بود که از نظر دانشـــجويان در 

های ، در حیطۀ مهارت«عربی زبان واژگان و زبان بر کافی تســلط»، حوزة دانش مورد نیاز اســـاتید

يعنی مهارت خواندن، نوشــتن، »زبانی های چهارگانۀ مهارت»موردنیاز از ديدگاه دانشــجويان، 

شیوة تدريس،  صحبت کردن، در زمینۀ  شگاهی»گوش دادن و  ، در «رعايت اخالق علمی و دان

ــاتید با دانشــجويانت فاصــلۀ الرعاي»حیطۀ مســائل مرتبط با دانشــجويان و کالس  در « زم اس

ـــی وا ـــتۀ محتوای انتقال جهت در تالش»لويت اول، در حیطۀ محتوای آموزش ـــايس  با دروس ش

شجويان شیابی « دان شیوة ارز دور از ايجاد ترس و ارزيابی به»و در رابطه با آخرين حیطه، يعنی 

بیشــترين اهمیت را داشــته و در الويت اول قرار دارند.  «حواشــی جانبی و مبتنی بر يادگیری

ــتۀ زبان و توان نتیجه گرفت برای افزايش دانش، نگرش و مهارتنهايت میدر ــاتید رش های اس

های آموزشی اين رشته در هر دانشگاه و مؤسسۀ آموزش ادبیات عربی، بايد در وهلۀ اول گروه

سبت به برگزاری کارگاه شی عالی، ن ساتید اقدام نموده و در وهلۀ بعد، فرآيند های آموز برای ا

 طور مداوم، هم برای دانشجويان، و هم اساتید انجام داد. نیازسنجی را به
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ضع موجود به مطلوب،  سنجی در تحقا اهداف و حرکت از و باتوجه به اهمیت فرآيند نیاز

شنهاد میو با درنظرگرفتن يافته ضر، پی شگاههای پژوهش حا های ها و کارگاهکالسها گردد دان

ها و ها برگزار نمايند. تغییر در سرفصللويت آنوشده و اآموزشی را براساس نیازهای شناسايی

های آموزشــی در اين تواند اســتانداردهای آموزشــی پیشــنهاد ديگری اســت که میکیفیت دوره

سزمینه را باال ببرد. هم سايی نیازهای آموزشی ا شنا ضر،  شتۀ زبان و چنین در پژوهش حا اتید ر

شگاه شجويان در دان شنهاد ادبیات عربی از ديدگاه دان شد، پی سطح کالن بررسی  های دولتی در 

 دانشگاهی را بررسی نمايند.ها در سطح خرد و درونهای آتی ساير دانشگاهگردد در پژوهشمی

 منابع 

 الف( کتب
 . تهران:دانشگاه پیام نور. مدیریت منابع انسانی ،(1383ابطحی، حسین )

 . تهران:علم استادان.ریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه (،1395فتحی واجارگاه، کوروش )

کاران )مه گاه(، 1393رمحمدی، محمود و هم مة درســی نظر نا ها و چشــمبر هاها، رویکرد نداز . ا

 تهران:سمت.

ــنجی آموزشــی اعضــای هیأت» (،1393فرد، رقیه )وبوقی ، «الورود دانشــگاه مازندرانعلمی جديدنیازس
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فرع  يف التدريس يئةه والرؤيوية ألعضاء واملهارية التعليمية االحتياجات حتديد
 البكالوريوس البط: حالة دراسة)الطالب  نظر وجهة من وآداهبا العربية اللغة

 (يةاحلكومية اإليران يف اختصاص األدب العريب ابجلامعات واملاجستري
 نوع املقالة: أصيلة

 3، نيلوفر حمرمي2*، مهدي شاهرخ1مصطفى عزيزي مشامي
 . أستاذ مساعد يف قسم العل م الرتب ية جبامعة مازندرا 1
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة مازندرا  .2
 . طالبة ماجستري يف قسم العل م الرتب ية جبامعة مازندرا 3

 صامللخ  
 العربية اللغة جمال يف ريسالتد  يئة ألعضااااااااااااااااء والرؤي ية واملهارية التعليمية االحتياجات حتديد  ذه الدراساااااااااااااااة  دف
منهج  .احلك مية اإليرانية اجلامعات يف اختصااااااااا األدب العري واملاجساااااااتري يف البكال ري س طالب ق آراءوف وآداهبا

 شاااااااااااااب  م ابالت أجريت ألوىلا املرحلة يف مرحلتني: على إجراؤه ذي تم الن عي والكمي وال محم املنهجني مزيجالبحث 
 أ م حتديد أجل حموآداهبا بشاااااااافل مسااااااااتهدف، م العربية اللغة جمال يف املتخصااااااااصااااااااني األسااااااااا ذة محم 25 مع منظمة

نفت  امل ضاااا عي، لرتميزا طري ة ابسااااتخدام ُُجعت اليت املعل مات مثم ُحلملت لألسااااا ذة، التعليمية االحتياجات  کما صااااُ
  طالبا   486 اختري اجملاالت، محم ولم    أول ايت حتديد أجل محم الثانية املرحلة يف .عامة جماالت 6 املؤشااارات املر بفة يف

 وطالب ري سالبفال   طالب 6000 بني النساااااااااااااا  محم التخصاااااااااااااايص فئة محم العينات أخذ طري ة ابسااااااااااااااتخدام وعينة
بشااااااااااااااافل  رانيةاي حك مية جامعة 31 جامعات محم بني 10 کما اختري  العري، األدب يف اختصااااااااااااااااا املاجساااااااااااااااتري
 جمال ومفرداهتا يف لعربيةا اللغة إ  ا     أنم  محم أ م االحتياجات التعليمية لألساااااااااااااا ذة النتائج أظهرت .مساااااااااااااتهدف

 جمال واألوادميية يف العلمية خالقياتاأل ومراعاة املفل بة؛ املهارات جمال يف اللغ ية وإجادة املهارات املفل بة؛ املعرفة
 األخالقية؛ اخلص صية على اظا  ابلصف والفالب حف املتعل ة ال ضااي جمال الالزمة يف املسافة ومراقبة التدريس؛ طرق

م العادل البعيد عحم املخاوف والت يي التعليمي؛ احملت   للفالب يف جمال الدروس والساااااعي وراء الن ل الصاااااحي  حملت  
 ح ل الفالب ووجهات دراسيةاملرحلة ال بني إحصائية داللة ذات فروق   جد ال وما.  الت ييم طرق جمال واهل امش يف
 .الت ييم وطري ة التعليمي احملت   مك مين ابستثناء األسا ذة احتياجات

 
اللغة  ايت االحتياجات،  دريسة، أعضاء  يئة التدريس، حتديد أول  عليمي  ييم االحتياجات الت :الكلمات الرئيسة

 العربية وآداهبا.
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Abstract 
The aim of this study was to identify the educational, skill and attitude needs of faculty 
members in the field of Arabic language and literature from the perspective of 
undergraduate and graduate students majoring in Arabic literature in public Universities. 
The research method is a qualitative-quantitative combination that was performed in 
two stages. In the first stage, in order to identify the most important educational needs 
of professors, semi-structured interviews were conducted with 25 specialists and 
professors in the field of Arabic language and literature. The collected information was 
analyzed using thematic coding method and the relevant components were classified 
into 6 general areas. In the second stage, in order to prioritize each of the domains, 
among 6000 undergraduate and graduate students majoring in Arabic literature in 31 
public universities of the country, first 10 universities were purposefully selected and 
then 486 people were selected as a sample using proportional classification sampling 
method. The results showed that in the field of knowledge required by teachers, 
sufficient mastery of Arabic language and vocabulary, in the field of required skills, 
quadriceps skills, in the field of teaching methods, observance of scientific and academic 
ethics, in the field of issues related to students and class, observing the necessary 
distance In order to maintain moral privacy, professors and students in the field of 
educational content, efforts to properly convey the content of courses with students and 
in the field of evaluation methods, evaluation away from creating fear and side margins 
and are considered as the most important educational needs of teachers. Also, there is 
no significant difference between the educational level and students' views on the needs 
of professors, except for the two components of educational content and evaluation 
method. 
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