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 چکیده
امور  ،بدون انجام پژوهشکه  ای گونه به ش از جایگاه واالیی برخوردار است؛توسعه فرهنگ پژوهش، در نظام آموزش و پرور

ی مضاعف به امر پژوهش در دانشگاه فرهنگیان از اهمیتّه حال توجّ. آموزشی نیز از پویایی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود

تدریس و حل  حین تحصیل و در نهایت معلمان دردانشجو پژوهشی منجر به توانمندسازی  های  مهارت که برخوردار است؛ چرا

دینی و مذهبی ت زبان و فرهنگ عربی به دلیل اشتراکات فراوان با زبان و فرهنگ فارسی و نیز اهمیّ .شود میمسائل آموزشی 

است؛ بنابراین این پژوهش قصد دارد جایگاه پژوهش ه پژوهشگران و زبانشناسان ایرانی بودههمواره مورد توجّ ،که در ایران دارد

 یآور جمعروش پژوهش حاضر، به لحاظ شیوه  .در برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان را واکاوی نماید

نگاه شرح کامل دروس پژوهش محور و هدف این پژوهش، . است و تحلیلی توصیفیتحلیل محتوای  یها هشپژواز نوع  ها داده

 هابررسی .باشد یمرسمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان  برنامه درسی پژوهش دری به جایگاه ه جدّدقیق و توجّ

و  اند دادهی به خود اختصاص نشگاه فرهنگیان را دروس پژوهشدا رشته آموزش زبان عربیبرنامه درسی از  %5تنها  داد که نشان

ریزان روی برنامهتواند نیمرخی منسجم پیشنتایج این مطالعه می ست.ابرنامه درسی این رشته رویکرد کیفی  در رویکرد غالب

تر شدن و به غنی شتره بیت موضوع، مسئولین امر را در جهت رفع نواقص، توجّدرسی این رشته قرار دهد و به لحاظ اهمیّ

 درسی این رشته یاری نماید.سازی برنامهکاربردی
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 مقدمه .1

توسعه علوم مختلف در تعیین  یدی هستیم.شاهد تحوالت و شرایط جد با توجّه به شرایط رو به رشد جامعه،امروزه 

فناوری و  ،علم روزافزونرشد و تحول  جمله ازبسزایی دارد. ویژگی زندگی دوران معاصر،  تأثیر ای جامعهسرنوشت هر 

و پژوهشگر  مطالعه باخالق، نوآور، آموختگان دانشفنون، نیازمند تربیت  و تولید، دانش ۀدر عرص المللی بین های رقابت

 . 053: 0337 ،شریفیپاشاپور و قدم ،رضاییت )اس

اذعان داشت که  توان می که طوری به. رود میتوسعه و پیشرفت جامعه به شمار  زیربنای عنوان بهپژوهش  آموزشِ    

یکی از  دانیم میکه  طور همان.  41170گروستیک و الیس، ) بودبدون پژوهش، شاهد رشد و توسعه پایدار نخواهیم 

که در این میان  و مراکز آموزش عالی آن هستند ها دانشگاهپژوهش و تحقیقات در هر کشوری،  های خاستگاه

آینده  معلمان تربیت دانشگاه فرهنگیان نیز به و  کنند می تأمینسراسر کشور نیاز تخصصی کشور را  های دانشگاه

 و ساختاری حضوری آن، برای تنها توان نمی و است پرورش و آموزش با عمیق پیوند در پژوهشزیرا  پردازد میکشور 

ا عنایت به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در توسعه ملی بخصوص ب بنابراین ؛ 0335،الخانیعبد) درنظرداشت را موردی

و همچنین  آید میمحور و کارگزار اصلی صحنه تعلیم و تربیت به شمار  عنوان بهتوسعه فرهنگی کشور که در آن معلم 

 موردنیازد و کارآمد اء سطح کیفی فرآیند یادگیری و یاددهی و جذب و تربیت نیروی انسانی متعهّارتق منظور به

ویردی، حسنی، اله) ت خطیر را به عهده داردآموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در سطح کشور این مسئولیّ

 . 0337، قالوندی، موسوی

 برای ازپیش بیش باید ها آن آیند،می شمار به آموزان دانش یتترب فرایند در آموزشی نظام رکن ترین مهم مان،معلّ  

های مورد انتظار  ها و توانمندی ه به صالحیتبا توجّ . 4117، 4رآرتو و ترانک) شوند آماده خود، دشوار های نقش ایفای

 که ؛ات استدانشگاه فرهنگیان کل کشور جزء ضروری برنامه درسی در ی پژوهشیها فرصت و وجود امکانات ،از معلم

 دیگر زمان هر از بیشتر امروزه. آورد می ارمغان علوم جدیدی را برای دانشجومعلمان به ، این امر آموزشدرنهایت

 و )جورج کنند آماده را آگاهانه گیری تصمیم و بررسی علمی، پژوهش قابلیت با متنوع کار نیروی یک باید مربیان

  .4111، 3یمیام

دانشگاه  گری و طرح مسئله است، تعلیم و تربیت و در رأس آنهان امروز جهان پرسشنا به این ضرورت که جب    

معلمانی پرورش دهند مدارس باید به ابزار پاسخگویی که همانا پژوهش و خردورزی است، مجهز باشند و  فرهنگیان و

معلمان،  ای حرفهسعه تنها راه تو کنند می مانی گبرخ حالآموزان خود را در این مسیر هدایت کنند.  دانشکه 

دانیم  که ما می درحالیتدریس است؛  های مهارتو  یایتودانش مح یدرزمینه ن خدمتضم های کالس یزاررگب

پژوهش را  و قیتحق تیاهم ر،یت در قرن اخالعاانفجار دانش و اط .است غییر یافتهصر، تعدر این نیازهای معلمان 

معلمان  ای حرفهتوسعه  یسوادها برا ترین ضروریاز  کیی یژوهشامروزه سواد پ. نموده است ارکآش ازپیش بیش

  .0332)معروفی و کرمی، شود می بمحسو

 پژوهشی های یافته از استفاده وظیفۀ بر مبنی او دیگر مهم وظیفۀ دو کنار در معلم سوی از پژوهشی نقش پذیرش     

 اقدام حوزه در ها آن کردن توانا و دانا ورتضر دانش آموزان، به آموزش پژوهش وظیفۀ و دیگران توسط تولیدشده

 و گرفته فاصله شده عادی تربیتی عمل و تدریس از باید معلم که معناست بدان امر این. سازد می روشن را پژوهی

                                                           
1 .Grostick & Alice 

2 .Trunk & Arthur 

3 .George & Miami 
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 اقدام با و بکاود را مدرسه و کالس مسائل پژوهشی بینشی با که نحوی به برود، پیش فکورانه عمل و تدریس سوی به

 فرآیندهای بهبود و اصالح به مداوم بازخورد اخذ و ها یافته بالفصل کاربرد ،ها حل راه یافتن به اندیشی فژر و پژوهی

 آموزشی، خاص های موقعیت درباره، اطالعات سامانمند آوری جمع توانایی اساس، این بر. بپردازد پرورشی و آموزشی

 توانایی ارتقاء به منجر که است آن بهبود برای خاصی های روش کارگیری به متعاقباً و آموزان دانش یادگیری و تدریس

 یابند دست آن باید به خدمت بدو های آموزش در معلمان که است هایی شایستگی از یکی ،شود می آموزان دانش

  .32برنامه درسی آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان، )

اساسی  نیازهایاز  علوم در آموزش تغییر به ازنی و علم به شدن مند عالقه در مانمعلّدانشجو حریکت     

 همکاران، و 0رس وایت) است مهمّ تربیتی رویکرد یک «پژوهش» منزله به آموزش. و کشور است وپرورش آموزش

 بر که است یادگیری های فرصت خلق ،روبروست آن با امروزه این دانشگاه که هایی چالش از یکی بنابراین ؛ 4103
 همۀ هدف .باشد تأثیرگذار آموزشی و تربیتی واقعی های موقعیت با مؤثر رویارویی جهت مانلّمعدانشجو توانایی

 .باشد است، جهانی بازار در مؤثر رقابت برای ضروری که پژوهش های مهارت توسعۀ و مسئله حل باید علمی های برنامه

 دست به را تجربه در پژوهش فرصت معلمان دانشجو ای حرفهآموزش  برنامه طول در که درصورتی . 0335)ملکی، 

 قادر و یافت خواهند دست ورند غوطه آن که در نامعلومی های موقعیت با مواجهه برای موردنیاز های توانایی به آورند،

بان عربی دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی آموزش ز) کنند منتقل خود دانش آموزان به را توانایی این بود خواهند

گاه فرهنگیان کشور باید سعی نماید برنامه درسی خود را مجهز به دروسی نماید که این نیاز را لذا دانش  .0335

 س پژوهشی هستند.ودرها، ترین آنکه از مهمبرطرف  یخوب به

 شایستگی و قدرت خود، سازوکارهای با و بخشیده توسعه مانمعلّدانشجو  در را محتوا دانشِ ی،شپژوه سودر     

 گذراندن با معلمان دانشجو ترتیب این به. بخشد میتوسعه  یادگیری –یاددهی روی فرا مسائل با مواجهه یبرا را مانمعلّ

 حوزه در خود تخصصی توان زمان هم طور به ای حرفه توسعه در افزایی هم اهمیت درك و گروهی کار ضمن س،ودر این

ش زبان عربی دانشگاه رنامه درسی آموز)ب دهد می توسعه آموزشی فناوری دانش موضوعی، دانش تربیتی، دانش

  .0335فرهنگیان، 

و اخالق عمل ، كدر یرو بتیمث رأثیت تواند میعمل پژوهش در   4101) 4لوویکیو م نیبر اساس پژوهش کِ     

 معلمان پژوهشگر، .نماید میمعلمان کمک  نیدر ب العمر مادام یرگییاد ه باشد و به توسعهتمعلمان داش ای حرفه

 .فکوری هستند که همواره در پی حل مسئله هستند معلمان

وپرورش هر کشوری است؛ در ایران بخش اعظمی از آن، از  ازآنجاکه پژوهش، یک امر حیاتی برای نظام آموزش   

دانشگاه  پرمتقاضی های رشتهه به اینکه یکی از با توجّ و ؛شود طریق برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به معلمان القا می

بنابراین  ؛مان این رشته استنگیان، رشته آموزش زبان عربی است، زبان عربی دانش تخصصی دانشجو معلّفره

زبان عربی زبان دین و  ای برخوردار است؛ چرا که؛ت ویژهتوانمندسازی پژوهشی دانشجومعلمان این رشته از اهمیّ

بین جوامع و ملل مختلف دنیا با بیش از یک این زبان یکی از عوامل وحدت در  آیین و فرهنگ و تمدن اسالمی است.

درس عربی در نظام آموزشی ایران کاربردی و در جهت پیشبرد اهداف عالوه بر آن، . آید میمیلیارد مسلمان بشمار 

زبان عربی کلید معارف »که مقام معظم رهبری فرمودند:  طور همان و ؛ستمهوری اسالمی ایران ااخالق اجتماعی ج

دانشجو معلمان، بهبود درك مفاهیم دینی و قرآنی  هآموزش زبان عربی بدر  پژوهشی دانشنابراین ب ؛«اسالمی است
                                                           

1 .White Ross 

2 .Kane & Milovik 
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مان فکور معلّ کند می انیب  4100) 0وستانتقال آن به دانش آموزان کشور کمک شایانی خواهد کرد.  و تدریس

  .4101لوویک، می و نیاز کِ ل)به نقبرای بهبود تدریس خود هستند  هایی راههمیشه در جستجوی 
روش در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه  است. «روش»وجه عمده تفاوت علم با سایر منابع معرفتی در      

انجام  منظور بهاین درس درسی است که است.  شده  ارائه« روش تحقیق و مأخذ شناسی»فرهنگیان تحت عنوان 

حوزه زبان و ادبیات عربی امری است که در درس  با روش تحقیق علمی در آشنایینظری و کاربردی  های پژوهش

. استفاده بهینه از منابع و مآخذ متون ادبی تنها با کسب مهارت در روش تحقیق میسر خواهد پذیرد میتحقیق انجام 

 . روش تحقیق فراهم 0335برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان عربی، سرفصل دروس، بود )

آموزشی  های متنپژوهشی از طریق متون مختلف و آموزش مفاهیم در قالب بستر طبیعی نوشتن  یها فرصتآوردن 

 حرفشان را با اصول و پایه مطرح کنند. کند میروش به دانشمندان کمک است. 

 یگیر جهت»اگر ما در مقطعی از تاریخ قرار داریم که  ند.طوالنی دار چهتاریخ ،خود ،تحقیق و پژوهش های روش       

صورتی بوده است اما گذشته این رویکردها به  ؛دنده میترکیبی هم خود را نشان  های روشیعنی  «سوم شناختی روش

و امروز ما همزیستی  است گرفته شکل کیفی  های روش آکادمیکبعد به لحاظ  اند و بودهکمی  های روشکه ابتدا 

و رویکردهای پژوهش  های روشکه صورت گرفته است التی با تحوّحال  .بینیم میترکیبی  های روشمتقابل را در 

انتقال  های راههر رشته تحصیلی یکی از  فرایند آموزش در که اند شده تبدیل عنصر بنیادی برای هر علمی  عنوان به

متفاوت ارائه  های شکلآموزشی مختلف به  های نظامدرسی است که در  های برنامهقرار دادن و گنجانده آن در  ها آن

یعنی با توجه  ؛است شده تدوین مختلف  های شیوهنیز امر پژوهش در برنامه درسی به  در دانشگاه فرهنگیان .شوند می

دروس تربیتی، تخصصی، عمومی، تربیت اسالمی، دروس در قالب  به اینکه ما با امر تعلیم و تربیت روبرو هستیم

 .اند شدهو ... ارائه  معارف اسالمی، تخصصی تربیتی

آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان از ضرورت به خصوصی عمیق و دقیق جایگاه پژوهش در رشته  ۀطالعم      

تا به جایگاه پژوهش در برنامه درسی  به برنامه ریزان درسی کمک خواهد کرد ،این مطالعه چراکه برخوردار است.

بازنگری برنامه درسی این رشته بپردازند. رشته آموزش زبان عربی پی ببردند و با بررسی وضعیت موجود به اصالح و 

جهت برخورداری کشور از معلمانی جوان و پژوهشگر. معلم پژوهشگر  ،این اصالح و بازنگری، خود، گامی خواهد شد

نیز، نسلی پژوهشگر تربیت خواهد کرد. حال اگر به مسئله پژوهش در رشته آموزش زبان عربی توجه شایانی شود، این 

توانایی حل مسائل دینی خود را داشته و با تدبر در مسائل دینی  کهتربیت کنند  آموزانی دانش انندتو مینومعلمان 

 .به پژوهش و واکاوی در آیات قرآن و احادیث بپردازندخواهد توانست، 

در  صورت گرفته است؛ لکن هایی پژوهشدر خصوص بررسی جایگاه پژوهش در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان،      

های پژوهشی خاص های مختلف که دارای اقتضاعات و روشرشته بررسی جایگاه پژوهش در برنامه درسیوص خص

 :ها پژوهشجمله این  از .اندنشدهمتمرکز  خود هستند

های مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه با هدف شناسایی موانع و چالش  0337)رمضانی، مهنی و عزیزی      

مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر  های چالشبررسی موانع و »ن، با عنوا فرهنگیان

وجود مشکالت و موانع زیرساختی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی،  کهبه این نتیجه دست یافتند « نظریه داده بنیاد

هستند که بر ناکارآمدی پژوهش  هایی چالش ازجملهانگیزشی -اجرایی و فردی-اداری، مدیریتی -ارتباطی، ساختاری

                                                           
1 .West 
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اصالح ساختار جذب اساتید و ارتقای سطح علمی -. بر این اساس اصالح ساختار مدیریتیمؤثرنددر دانشگاه فرهنگیان 

تغییر دید و -ارتقاء و توجه به مسائل انگیزشی دانشجویان-افزایش منابع مالی، امکانات و تسهیالت پژوهشی -آنان

راهبردهایی برای رفع موانع و  ازجملهپژوهشی  های گذاری سیاستاصالح مدیریت و -دانشگاه اصالح ماهیت وجودی

 .مشکالت پژوهشی حاکم بر دانشگاه فرهنگیان شناسایی شدند

 های پردیسارزیابی وضعیت نابرابری »  در تحقیقی با عنوان، 0337)ویردی، حسنی، قالوندی و موسوی لها     

پردیس دانشگاه  42از که  نشان دادند« ح درون داد جهت نیل به پژوهش و توسعه پایداردانشگاه فرهنگیان در سط

های شهید چمران تهران، عالمه امینی آذربایجان شرقی، شهید بهشتی خراسان فرهنگیان مورد بررسی، پردیس

برخوردار های نیمهپردیس عنوان بههای برخوردار، چهار پردیس رضوی و رسول اکرم )ص  خوزستان در دسته پردیس

 . اند قرار گرفتههای درونداد آموزشی های محروم به لحاظ شاخصپردیس عنوان بهپردیس نیز  54و 
 

 های برنامهپژوهشی دانشجویان در  های مهارتجایگاه آموزش و توسعه  در پژوهشی به بررسی  0335عبدالخانی )      

وابسته به آن جایگاه  های مهارتپژوهش و  که ایت از آن داردحکپرداخته است و نتایج  درسی دانشگاه فرهنگیان

مفاهیم مربوط به آن را به دو صورت واحد مستقل و تلفیقی در برنامه  توان میمهمی در دانشگاه فرهنگیان داشته و 

 درسی نشان داد.
 

هویت ملی و تاریخی این  با تبیین صحیح بایست میدانشگاه فرهنگیان  که دهدنشان می  0335) شهمیریلقمانی     

قوی فرهنگی و تمدنی ایران اسالمی  های پشتوانهبر  تکیه باسرزمین و آموزش آن نسل نو و جوان را با نگاه به آینده و 

 عمل بهضمن تقویت هویت ملی تاریخی، اعتقادی از بحران هویتی که هم فرصت سوز است وهم ثروت سوز جلوگیری 

 .و آموزش صحیح تاریخ فرهنگ و تمدن ایران اسالمی شده حساببا کار جز  شود نمیآورد و این ممکن 
 

ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث »  نیز، در تحقیقی با عنوان، 0335) ، مهرام و کرمیدهقان     

اگرچه  کهبه این نتیجه رسیدند  «شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد  های پردیستربیت معلم پژوهشگر )مورد: 

 هستهایی دانشگاه فرهنگیان در چند سال اخیر به سمت پژوهش محور بودن حرکت کرده؛ اما هنوز دارای کاستی

 باانگیزهفیزیکی و تجهیزاتی و نیروی متخصص و  های زیرساختبه کمبود فضا، امکانات،  توان می ها آن ازجملهکه 

 .اشاره کرد

تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم  پدیدارشناسانهمطالعه دف ه  در تحقیقی با 0332معروفی و کرمی )    

دانش و  ،یه دانش و مهارت پژوهشتتوانس عمل درپژوهش  کهمعلمان به این نتیجه رسیدند  ای حرفهتوسعه  منظور به

ت به بسرا ن ها آننگرش  چنینرا افزایش دهد؛ هم ها آنمسئله ل و مهارت حل مسائ یمهارت تدریس، دانش شناسای

 یایت درونضمسئله به ر لاست که بعد از ح کمک کرده ها آنداده و به  رغییله تئمسل و نقش پژوهش در ح لمسائ

 .دست یابند

بر  مؤثربررسی عوامل بازدارنده »  در تحقیقی با عنوان، 0330) ، نوروزی و ملکی تواناالهی قمشیفضل     

 خدمات ارائه نحوه تخصصی ، و )فنی فردی فرهنگی، عوامل ترتیب، به کهبه این نتیجه رسید  «فرهنگیان های پژوهش

 روحیه بودن پایین و دارند بازدارندگی نقش فرهنگیان یها پژوهش در انگیزشی و ساختاری-اداری عوامل پژوهشی،

 ان،فرهنگی میان در پژوهش فرهنگ نشدن نهادینه تحقیقاتی، یها پروژه انجام برای تیمی و گروهی های یتفعال

 وظایف از بخشی اختصاص و هستند موانع دارترینلویتوا از فرهنگیان یها پژوهش به ینمسئول ندادن اهمیت
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 راهکارهای دارترینلویتوا و ینتر مهم از ترتیب به آنان معیشتی وضعیت به رسیدگی و تحقیق به معلمان آموزشی

 .نیست معنادار نیز موردمطالعه مختلف ملعوا بازدارندگی شدت میزان تفاوت .روند یم شمار به رفت برون
 

 یلدر تسه یدوره دانشجو معلم های پژوهشنقش  با هدف بررسی  4104) 0کوتسوپولوس، مولر و بوتساپژوهش     

دانشجومعلمی، روش  های پژوهشکه دهد ، نشان میعملپژوهش و  انیم دار معنیزودهنگام و  باطایجاد ارت

 .پذیری زودهنگام استبرای فرهنگ ای امیدوارکننده

بر دانشگاه فرهنگیان،  ،، اهداف خود راها پژوهشتمامی این  گردد کهمیتحقیق، مشخص  یبررسی پیشینه با   

ز تحقیقات پیشین به بررسی ا یک هیچو  اند کردهساختار دانشگاه، فضای فیزیکی، ساختار سازمانی و ... معطوف 

نوآوری و وجه برتری  آنکه حال. اند نشدهخاص متمرکز  صورت بهوجود، م های رشتهدرسی و برنامه درسی  واحدهای

رشته آموزش زبان برنامه درسی بررسی ساختاری دانشگاه فرهنگیان، به بررسی  جای به کهپژوهش حاضر این است 

رسد که نباید همه مشکالت و همچنین به نظر میپرداخته است.  خاص، صورت به عربی در دانشگاه فرهنگیان،

با دیدگاهی جو کرد و این پژوهش قصد دارد وکمبودهای پزوهشی معلمان را تنها در ساختار دانشگاه فرهنگیان جست

 .ها جایگاه و موانع پژوهشی را مشخص نمایدمتفاوت و توجه به محتوای برنامه درسی رشته

پژوهش در برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی  کهسؤال اصلی است این پژوهش درصدد پاسخ به این  ؛بنابراین    

در ادامه و جهت نیل به پاسخ برای سؤال اصلی، چندین سؤال فرعی نیز به  دانشگاه فرهنگیان چه جایگاهی دارد؟

دروس پژوهشی  گردد. تقدم و تأخر دروس پژوهشی و روش تحقیقی این رشته به چه شکل است؟شرح زیر مطرح می

بی در مقایسه با دروس دیگر مانند دروس تربیتی، تخصصی، عمومی، تربیت اسالمی، معارف رشته آموزش زبان عر

دروس پژوهش محور رشته آموزش زبان عربی دانشگاه  شده است؟ اسالمی، تخصصی تربیتی در قالب چند واحد ارائه 

در برنامه درسی رشته  رویکردهای حاکم بر پژوهش اند یا عملی و کارگاهی؟ فرهنگیان در قالب نظری ارائه شده

شده رشته آموزش زبان عربی حول چه  های معرفی سرفصل اند؟آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان کدام

 رویکردهایی هستند؟
 

 روش پژوهش .1-1

صورت گرفته است. روش تحلیل محتوا درصدد عینیت ر با استفاده از روش تحلیل محتوای برنامه درسی پژوهش حاض

از طریق نمادهای مشخص است. از این روش غالباً در شناسایی،  ها امیپکردن و سنجش پذیری بخشیدن، کمی 

از اسناد و متون را  یا مجموعه توان یم. در این روش شود یمتحلیل و ضبط محتوایی منابع چایی و غیر چاپی استفاده 

و سرفصل  برنامه درسیژوهش شامل آماری پ یهجامع . 0333)باب الحوائجی، کرد  یبند طبقهو  شمارشاستخراج، 

که نمونه آماری ما دروس پژوهش محور این رشته  باشدمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان کشور دروس

این میان دروس  و از اندمطالعه قرار گرفته مورد تمام صورت به دروس این رشتهالزم به ذکر است که کلیه  هستند.

ترم ارائه مورد بررسی دروس پژوهشی این رشته به لحاظ تعداد واحد و ر این تحقیق تمامی د .اندپژوهشی بررسی شده

تمامی  و ؛تن از اساتید دانشگاه فرهنگیان رسیده است 3 دییتأبه  ،این پژوهشجهت اعتبارسنجی، اند. قرار گرفته

کمی بودن و کیفی بودن دروس  همچنین اند.اند و سپس مورد بررسی قرار گرفتهثبت شده نامه پرسشدر  ها داده

آوری در جمعاین امر نیز از اهداف مورد بررسی این تحقیق است.  تأخرپژوهشی رشته آموزش زبان عربی و تقدیم و 

                                                           
1 .Kotsopoulos, Müller & Botsa 
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رشته آموزش زبان عربی دانشگاه  و سرفصل دروس مربوط به چارت و برنامه درسی رسمی آمارهای ازآمار و اطالعات 

 افزار نرم در این پژوهش، توسط محاسبات انجامو  ها دادهتکنیک تحلیل . ه شده استسراسر کشور استفادفرهنگیان 

 یواحدهابرای ثبت همچنین اند. ی انجام شدها رهیدا ینمودارهاتوصیفی و چارت و  یآمارهاو  Excelو  Spssیا انهیرا

 .از سیاهه وارسی محقق ساخته، استفاده شد ها نوشته اعم از تصاویر و شده ییشناسا

تنی بر پژوهش در آموزش، موضوع آموزش مب بحث موردمقوالت  نیتر شاخصبا عنایت به این موضوع که یکی از      

برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و بررسی موردی دروس بر  تمرکز با دارد سعی این پژوهش؛ باشد، بنابراین می

 و معلمان میان در پژوهش فرهنگ توسعه ی نهیدرزم را مهمی موردی، قدم صورت بهو رشته آموزش عربی  پژوهشی

 .داردبر دانشجو معلمان
 

 

 های پژوهشیافته .2

کل واحدهای درسی دوره اطالعات کلی درباره پژوهش، الزم است  سؤاالتبه  ییگو پاسخدر این قسمت قبل از 

 .یمنمایارائه کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان 

 
  .0335)برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان عربی،  درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش زبان عربی یواحدهاکل : 0جدول 

 

، در برنامه درسی رسمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه دهد مینشان  0جدول  های دادهکه  طور همان     

دوره کارشناسی وهش محور در ادامه الزم است، دروس پژواحد است.  025 شده ارائهفرهنگیان مجموعه دروس 

 قرار گیرند. موردبررسیپیوسته رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان 
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 برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیاندروس پژوهشی  جدول توزیع: 4 جدول

 عنوان دروس رشته
تعداد 

 واحد

ی
ش زبان عرب

 آموز

 4 تحلیل محتوای کتاب درسی

 0 : پژوهش روایی0 ای حرفهتوسعه پژوهش و 

 0 : کنش پژوهی4 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 0 : درس پژوهی3 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 4 روش تحقیق و مأخذ شناسی

 7 جمع

 

، در برنامه درسی رسمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان، از 4جدول  های دادههمچنین با توجه به      

که دانشجویان این  دهد مینشان  3واحد مرتبط با دروس پژوهی ست. همچنین جدول شماره  7، شده ارائه واحد 025

 تحصیلی خود هستند. های سالدرس پژوهشی در طول  5 رشته موظف به گذراندن

 در ادامه الزم است، شرح دهیم هر یک از دروس پژوهشی در برنامه درسی رسمی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه

 .شوند میچه ترمی ارائه  فرهنگیان، در

 
 در هر ترم رشته آموزش زبان عربی : جدول توزیع دروس پژوهی3جدول 

 ترم عنوان دروس رشته

ی
ش زبان عرب

 آموز

 4 تحلیل محتوای کتاب درسی

 2 : پژوهش روایی0 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 4 : کنش پژوهی4 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 7 : درس پژوهی3 ای حرفه پژوهش و توسعه

 7 روش تحقیق و مأخذ شناسی

      

 .شوند می، هر ترم ارائه 7و تا ترم  شدهشروع  4که دروس پژوهشی این رشته از ترم  کند میبیان  3جدول شماره 

اولین درس پژوهش محوری که دانشجویان این رشته موظف به گذراندن آن هستند، تحلیل محتوای کتاب درسی 

 .شود میارائه  7آخرین درس پژوهش محور این رشته، روش تحقیق و مأخذ شناسی ست که در ترم  ست و
 وزش زبان عربی: ترتیب ارائه دروس پژوهشی رشته آم0نمودار 
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، دو درس 7در ترم که دانشجویان رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان  دهد مینشان  0شماره  نمودار  

 و روش تحقیق و مأخذ شناسی، موظف به گذراندن هستند. 3 ای حرفهپژوهش و توسعه ؛ ورپژوهش مح

که  اند جایگاهیدر رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان، دارای  شده ارائهدروس پژوهشی نسبت به سایر دروس 

 .دهد میاین جایگاه را نشان  جدول شماره چهار

امه درسی رشته آموزش زبان عربی در مقایسه با دروس دیگر مانند دروس یک رکن مهم هر برن عنوان بهپژوهش 

 است؟ شده ارائه تربیتی، تخصصی، عمومی، تربیت اسالمی، معارف اسالمی، تخصصی تربیتی در قالب چند واحد 

 
 جایگاه دروس پژوهشی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با دروس دیگر :2جدول 

 

سنوع در  

 رشته

دروس 

 پژوهشی
 عمومی تخصصی تربیتی

تربیت 

 اسالمی

معارف 

 اسالمی

تخصصی 

 تربیتی

دروس 

 انتخابی

مجموع 

 واحدها

آموزش زبان 

 عربی
 025 - واحد 47 واحد 04 واحد 03 واحد 00 واحد 52 واحد 03 واحد 7

 

برنامه درسی رسمی  در شده ئهارابه بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که دروس پژوهی  2اکنون در جدول شماره 

گروه از دروس تربیتی، تخصصی، عمومی، تربیت اسالمی، معارف  کدام در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان،

 اسالمی، تخصصی تربیتی قرار دارند.

 
 : جدول بررسی ماهیت دروس پژوهشی رشته آموزش زبان عربی5جدول 

 عنوان دروس نوع درس رشته
تعداد 

 واحد

ی
ش زبان عرب

 آموز

 تخصصی تربیتی

 4 تحلیل محتوای کتاب درسی

 0 : پژوهش روایی0 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 0 : کنش پژوهی4 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 0 : درس پژوهی3 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 4 روش تحقیق و مأخذ شناسی تخصصی
 

 و از  واحد 5واحد تخصصی تربیتی ارائه در این رشته،  47ز مجموع ، ا5در جدول شماره  آمده دست بهبنابر اطالعات 

 به دروس پژوهشی هستند. واحد مربوط 4واحد تخصصی این رشته،  52مجموع 
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از دروس تخصصی تربیتی را دروس پژوهی تشکیل % 04که  دهد مینشان  3و  4از نمودار  آمده دست بهاطالعات 

 از دروس تخصصی نیز شامل دروس پژوهشی ست. %5و  اند دهدا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84%
16%

16%

میزان وجود دروس پژوهی درون دروس تخصصی تربیتی:  4نمودار 

                            

96% 4%

4%

میزان وجود دروس پژوهی درون دروس تخصصی:  3نمودار 

                    

دروس پژوهشی 

5%

دروس تخصصی 

34%

دروس عمومی

3%

یدروس تخصص تربیت

05%

دروس معارف اسالمی

00%

دروس تربیت اسالمی

03%

دروس تربیتی

04%

ان بررسی میزان جایگاه دروس پژوهی در مقایسه با سایر دروس رشته آموزش زب:  2نمودار 
عربی
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برنامه درسی رسمی رشته آموزش زبان  درمیزان جایگاه  ترین کمکه  دهد میهمچنین نمودار شماره چهار نشان      

 %34دروس تخصصی با  جایگاه مربوط بهو بیشترین  میزان %5عربی دانشگاه فرهنگیان، متعلق به دروس پژوهش با 

 است.

که جدول شماره  هستند نظری و عملی و کارگاهی خاص خود واحدهایاز دروس پژوهشی این رشته دارای  هرکدام

 .نماید می، میزان نظری و عملی و کارگاهی بودن این دروس را مشخص شش

 اند یا عملی و کارگاهی؟شدهفرهنگیان در قالب نظری ارائه دروس پژوهش محور رشته آموزش زبان عربی دانشگاه 

 
 : بررسی میزان نظری و عملی بودن دروس پژوهش محور رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان4 جدول 

 تعداد واحد کارگاهی تعداد واحد عملی تعداد واحد نظری نام درس

 - 0 0 تولید محتوای کتاب درسی

 0 - - : پژوهش روایی0 ای حرفهپژوهش و توسعه 

 0 - - : کنش پژوهی4 ای حرفهو توسعه  ژوهشپ

 0 - - : درس پژوهی3 ای حرفهو توسعه  پژوهش

 - 0 0 شناسیروش تحقیق و مأخذ

 واحد 3 واحد 4 واحد 4 مجموع

 

رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان از  التحصیالن فارغ، شود میمشاهده  4که در جدول شماره  طور همان

 صورت بهواحد را  3عملی و  صورت بهواحد را  4نظری و  صورت بهرا  واحد 4س پژوهشی، واحد درو 7مجموع 

 کارگاهی سپری خواهند کرد.

منابع آموزشی  از دروس، هرکدامبا توجه به سرفصل دروس رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان، برای      

 خواهیم پرداخت. ما در ادامه به بررسی این منابع که ؛خاصی معرفی شده است
 

 : رویکردهای حاکم بر پژوهش در برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان7 جدول

 

 دروس ترکیبی دروس کیفی دروس کمی نام دروس پژوهشی

 *   تحلیل محتوای کتاب درسی

  *  : پژوهش روایی0 ای حرفهپژوهش و توسعه 

  *  : کنش پژوهی4 ای حرفهپژوهش و توسعه 

  *  : درس پژوهی3 ای حرفهپژوهش و توسعه 

  *  0روش تحقیق و مأخذ شناسی
 

از دروس پژوهش محور رشته  کی چیه که دهد یمنشان  7از جدول شماره  آمده دست بههمچنین اطالعات      

درسی دارای تحلیل محتوای کتاب و در این میان،  ستینآموز زبان عربی دانشگاه فرهنگیان دارای رویکرد کمی 

                                                           
. )برنامه درسی رشته با روش تحقیق علمی در حوزه زبان و ادبیات عربی آشنایی و نظری و کاربردی های پژوهشانجام  منظور بهدرسی است که .  0

  .440: 0335آموزش زبان عربی، 
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و روش تحقیق و مأخذ شناسی نیز دارای رویکرد کیفی  3و  4و  0 یا حرفهو پژوهش و توسعه  رویکرد ترکیبی

 هستند.

 یریگ جهینتبحث و . 4
یر خواهد پذ امکان؛ و این تنها در صورتی استتوسعه فرهنگ پژوهش، نیازمند توجه جدی به این امر، از دوره ابتدایی 

دانشگاه فرهنگیان مسئولیت تربیت معلمان را بر  که ازآنجایین دارای معلمی پژوهشگر باشند و دانش آموزا کهبود 

 رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیانعهده دارد؛ هدف از این تحقیق بررسی جایگاه پژوهش در برنامه درسی 

در پی  نیز قرآنی و احادیث رابود. بدیهی است گسترش فرهنگ پژوهش در این رشته، بسط تعمق و تدبر در آیات 

 خواهد داشت.

واحد مرتبط با دروس  7واحد درسی این رشته،  025از  ؛کهها نشان داد پژوهش، بررسی های پرسشبر طبق      

یک رکن مهم هر برنامه درسی رشته آموزش زبان عربی  عنوان بهپژوهش  سؤالهمچنین در پاسخ به  پژوهشی است.

ر مانند دروس تربیتی، تخصصی، عمومی، تربیت اسالمی، معارف اسالمی، تخصصی تربیتی در در مقایسه با دروس دیگ

به خود میزان در بین این دروس را  نقالب چند واحد ارائه شده است؟ باید بیان کنیم که دروس پژوهشی کمتری

 اند.اختصاص داده

، %04، دروس تربیتی %00معارف اسالمی  ، دروس%3%، دروس عمومی 5؛ دروس پژوهشی آمده دست بهطبق آمار      

است. لذا در رشته آموزش زبان % 34و دروس تخصصی  %05، دروس تخصصی تربیتی %03دروس تربیت اسالمی 

 عربی دانشگاه فرهنگیان کمترین توجه به دروس پژوهشی و بیشترین توجه به دروس تخصصی شده است.

زبان عربی دانشگاه فرهنگیان ژوهش در برنامه درسی رشته آموزش رویکردهای حاکم بر پ، در پاسخ به این سؤال که

 اند کارگاهیواحد  3واحد عملی و  4واحد نظری،  4دروس پژوهش محور این رشته، شامل  کهگفت  توان میاند؟ کدام

رویکرد در قالب درسی،  های کتابدرس تحلیل محتوای  در این میان؛ اند کیفیکه از این میزان همگی دارای رویکرد 

 ،رویکرد حاکم بر برنامه درسی این رشته کهتوان نتیجه گرفت می بنابراین ؛شود میترکیبی )کمی و کیفی  ارائه 

چارچوب نظری منسجم و قابل استناد جهت استفاده در مطالعات این  ؛ست و این امر موجب شده استارویکرد کیفی 

 رشته در دسترس نباشد.

هیچ درسی با رویکرد کمی وجود  رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیاننامه درسی در بر ؛لذا باید بگوییم     

دروس پژوهشی و روش تحقیقی این رشته به چه شکل است؟ باید بگوییم که  تأخر، تقدم و سؤالدر پاسخ به  ندارند.

یکرد ترکیبی ارائه شده درسی با رو های کتاباولین درس پژوهشی این رشته در ترم دو، تحت عنوان تحلیل محتوای 

با رویکرد کیفی و  4 ای حرفهپژوهش و توسعه  4در ترم  با رویکرد کیفی، 0 ای حرفهپژوهش و توسعه  2است، در ترم 

نظر به  اند.ه ترتیب ارائه شدهشناسی با رویکرد کیفی بمآخذو روش تحقیق و  3 ای حرفهپژوهش و توسعه  7در ترم 

در راستای نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در بین  و جانبه کشور،یشرفت و توسعه همهنقش انکارناپذیر پژوهش در پ

هدفمند و  صورت بهویژه گردد تا در دوران دانشجویی  آموزی توجهگردد که به پژوهش دانشدانشجویان پیشنهاد می

-سراهای دانشجوس پژوهشد اقداماتی نظیر تأسیرسبه نظر میچنین هم ها به این مهم پرداخته شود.در تمامی رشته

ی شهرها و ارتباطات آموزش و پرورش در همه نویسی، تأسیس پژوهشکدههای مقالهو کارگاه ها جشنوارهعلمان، م

در رشته آموزش زبان عربی  ویژه بهآموزش زبان و گروه آموزش زبان خارجه در دانشگاه فرهنگیان  مؤسساتنزدیک 
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% درصد از برنامه درسی رشته آموزش 5با توجه به اینکه تنها لذا ایجاد نماید.  های پژوهشی مطلوبی رابتواند ظرفیت

 ریزان درسی این رشته در جهت بهبود وگردد که برنامهعربی به بخش پژوهش اختصاص یافته است؛ پیشنهاد می

درسی در ترم دو ارائه با توجه به اینکه واحد تحلیل محتوای کتب عالوه بر آن، افزایش سهم این بخش اقدام نمایند. 

های درسی سبب خواهد شد که  و تحلیل محتوای کتاب واحد روش تحقیق زمان همارائه  شده است، لذا

با توجه به اینکه واحد روش  چنین هم دانشجومعلمان با روش تحقیق در تحلیل محتوا آشنایی کافی به دست آورند.

 رسد که بهتر استشوند، به نظر می ارائه می 7ر دو در ترم ، ه3ای  تحقیق و مأخذ شناسی و پژوهش و توسعه حرفه

وضعیت  تر جامعبررسی  جهت برنامه درسی طوری ارائه شود که در هر ترم یک درس پژوهشی در نظر گرفته شود.

هایی های این دانشگاه پژوهشگردد در رابطه با سایر رشتهپژوهشی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان، پیشنهاد می

ی آموزش زبان عربی در دانشگاه ها، معطوف به رشتهبا توجه به اینکه تعداد معدودی از پژوهش .ت گیردصور

 .ی درسی و منابع درسی این رشته نیز مطالعاتی انجام گیردگردد؛ در رابطه با برنامهفرهنگیان بوده است؛ پیشنهاد می
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