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 چکیده

هـاي   هاي مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اسـت کـه در دانشـگاه    زبان و ادبیات عربی یکی از رشته
و لزوم ترجمۀ متقابل بین دو زبان از یـک   ها و عربارتباط دیرین بین ایرانیان . شود مختلف ایران تدریس می

هاي دینیِ ایرانیان براي یادگیري قرآن کریم و متون دینی، سبب شده ایـن زبـان از جایگـاه     در کنار انگیزهسو، 
صرف یکی از دروس پایه و تخصصی در رشـتۀ زبـان و ادبیـات عربـی     . ها برخوردار باشد خاصی بین ایرانی

ست داده و توجه چندانی به آن است که متأسفانه جایگاه شایستۀ خویش را در میان دانشجویان این رشته از د
شناسـیِ   این امر، آسیب. شود ضعف در این درس سبب ضعف در سایر مواد درسی این رشته نیز می. شود نمی

پژوهش حاضر کوشیده اسـت بـا اسـتفاده از    . سازد ناپذیر می علل ضعف دانشجویان را در این درس، اجتناب
دانشگاه  97و  96، 95ن دانشجویان کارشناسی ورودي میدانی و در قالب پخش پرسشنامه بی -توصیفی روش

مشغول به تحصیل هستند به بررسی علـل   1399 -1398شهید مدنی آذربایجان که در ترم اول سال تحصیلی 
هاي متنوع  دهد که این درس، داراي شاخه نتایج پژوهش نشان می. ضعف پرداخته و راهکارهایی مطرح سازد

باشد که اکثریـت دانشـجویان    هم است که نیازمند شرح و تفصیل فراوان می بهو اصطالحات فراوان و نزدیک 
نیز برخی از مدرسان در انتقال درس به دانشجویان دچـار ضـعف   . اند بر این امر صحه گذاشته) درصد 79,1(

لی دانشجویان اعتقاد دارند تکیـۀ اصـ  . هستند و در ایجاد رغبت و انگیزه و نیز جو درسیِ مناسب ضعف دارند
نیز در طرح سؤاالت به جنبـۀ نظـري درس   . شود بر امتحان کتبی است و توجه چندانی به امتحان شفاهی نمی
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 مقدمه

از قرون نخستین اسالمی و با گرویدن ایرانیان به دین مبین اسالم، آموختن زبان عربی و علـوم مربـوط   
بـود  ي آغازین قرن سوم، زبان رسمی ایران، عربی ها سدهتا . به آن در میان پارسیان مسلمان رواج یافت

: 1337منزوي، (» ي آغاز اسالم در ایران آموخته شد، زبان تازي استها سدهیگانه زبان خارجی که در «
پس الزم بود که ادیبان و نویسندگان ایرانی جهت حفـظ فرهنـگ خـود و رواج زبـان و فرهنـگ       ).84

به زبان عربی  ها دانشکلیه «کنند اسالمی، شروع به آموزش زبان عربی و نگارش آثار خود به این زبان 
به خط عربی نوشـته شـد و آنـان کـه بـه کارهـاي علمـی         }ایرانیان{ ها آنو کتب  رواج یافت و دیوان

عـرب را بیاموزنـد و   } قـوم {یـا اصـول و قواعـد لفظـی زبـان       هـا  داللتاشتغال داشتند، ناگزیر شدند 
ت     هـا  زبـان عرب، دیگر } قوم{زبان  جز بهي دیگر را فرو گذارند، چه ها زبان متـروك شـده و از اهمیـ

 ).1155: 2ج ، 1379خلدون،  ابن(» افتاده بود
از طرف دیگر، زبان عربی، زبان اعتقادي و دینی مردم ایران شده بود و آنان براي درك فهم و متون 

لغت، کلید گنج معنی اسـت،  «چون اعتقادي و دینی از کتب مربوطه، نیازمند فراگیري زبان عربی بودند 
هر آینه جهت شناختن معنی احادیث شریفه نبوي و الفاظ کریمه قرآنی، بر هر فـردي از افـراد انسـانی    

ه واجـب و الزم اسـت   } واژگـان {که بر منهج مستقیم مسلمانی قائم باشد، دانستن لغات  ـ اد(» عربیـ  بی

البته اهداف دیگري نیز ماننـد درك مفـاهیم ادبـی از کـالم منظـوم و منثـور عربـی و         ).14: 1384 ،ينطنز
 .نیز در این امر دخیل بوده است... ي مختلف سیاسی، اقتصادي وها نهیزممحاوره و گفتگو در 

ي و سـاز  میتصـم و مـؤثرترین نهادهـاي    نیتـر  یاساسـ ، نیتـر  مهـم از  هـا  دانشگاهمراکز آموزشی و 
ي علمی و عملـی بـا نیازهـاي    ها آموزشاز همین رو همسویی . وامع امروزي بشرندی در جنیآفر تحول

شـناخت راسـتین   . ۀ کشورهاي پیشرفته اسـت همي آموزش در ها وهیش نیتر يادیبنروز جامعه، یکی از 
ي از ابزارهاي تازه و پیشرفته، استفاده از ریگ بهرهي آموزش گذشته، ها وهیشنیازهاي زمانه، بازنگري در 

ۀ سـت یشاي زیـ ر برنامـه ی از عواملی هسـتند کـه بـراي    شناس مخاطبي موفق دیگران، به همراه ها تجربه
ي ناکارآمـد آموزشـی در   هـا  وهیش .)52: 1386؛ مجدفر، 23: 1390 ،یبهرام(شوند آموزشی باید در نظر گرفته 

ی هیبـد  .پنهـان کـرد  را  هـا  آناز آن است که بتـوان   تر روشني گوناگون، در مراکز آموزشی ما، ها رشته
ي کهنه، ناکارآمد و ناسـاز بـا   ها روشی در کشور ما، همین افتگین توسعهاست که یکی از عوامل واقعی 

پذیراي دانشجویان » زبان و ادبیات عربی«عنوان اي تحت  در سطح دانشگاهی رشته. نیازهاي روز است
آن حفـظ دیـن و مباحـث     نیتر ییابتداشاید  -این رشته براي تحقق رسالتی گران و مهم. بوده و هست
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ي متمادي و علیرغم تـذکرات  ها سالکه پس از  رسد یمتأسیس گردیده اما به نظر  -مربوط به آن باشد
 .، کماکان نقاط ضعف آن برجاي استنظران صاحب

شود و بنابر برنامـۀ   هاي مختلف کشور تدریس می در حال حاضر رشتۀ زبان و ادبیات عربی در دانشگاه
ریزي آمـوزش عـالی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري       وب هفتاد و دومین جلسۀ شوراي برنامهمص

رود کـه پـس از فراغـت از     ، از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی انتظـار مـی  1389/ 07/ 17مورخ 
گ هاي مختلف از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت فرهنـ  تحصیل در دورة کارشناسی بتوانند نیاز اداره

دفترچۀ سرفصـل دروس رشـتۀ زبـان و ادبیـات     ( هاي گروهی و غیره را برآورده سازند و ارشاد اسالمی، رسانه

 ).1389 ،دورة کارشناسی گرایش زبان و ادبیات عربی عربی

دانشجو  39با پذیرش  1373-74گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 
در  1376دبیري زبان و ادبیات عربی فعالیت خـود را آغـاز کـرده و از سـال     در مقطع کارشناسی رشته 

دانشـجویان ایـن   . مقطع کارشناسی زبان و ادبیات عربی محض اقدام به پذیرش دانشجو نمـوده اسـت  
که در سـه   استها، ماده صرف  ترین این درس گذارنند که یکی از مهم واحد تخصصی را می 81رشته 

بسـیاري از   کـه  ایـن بـا توجـه بـه    . شـود  تدریس مـی ) واحد 2هر ترم (واحد  6ترم ابتدایی و در قالب 
اند تا به بررسی علـل   دانشجویان در این درس تبحر الزم را ندارند، نویسندگان مقالۀ حاضر بر آن شده

 .از دیدگاه خودشان بپردازند ،ضعف دانشجویان در این درس
به رشتۀ تحریر درآمده است عبارتنـد   ها آنتحقیق حاضر در راستاي پاسخگویی به هایی که  پرسش

 :از
 محتواي درسی چه میزان در ضعف دانشجویان تأثیر داشته است؟ -1
 نحوة تدریس مدرسانِ درسِ صرف تا چه میزان در ضعف دانشجویان تأثیر داشته است؟ -2
 چیست؟ ها نآخود بارزترین علل ضعف دانشجویان از دیدگاه  -3
 هاي آموزشی چه میزان در ضعف دانشجویان نقش داشته است؟ روش -4
نحوة برگزاري امتحان و طراحیِ سؤاالت چه میزان در ضعف دانشجویان در درسِ صرف نقش  -5

 ؟داشته است

 مبانی نظري پژوهش
هاي زبانی  علم صرف یکی از ارکان زبان عربی و یک مقدمۀ ضروري براي بررسی نحو عربی و ترکیب

قواعد آن داراي پیچیدگی است اما بررسی آن براي شناخت ریشۀ کلمات و  که اینرغم  آن است و علی
بی بـا برخـی   هنوز زبان عر«: مصطفی جواد گفته است ).12: تا نهر، بی(امري ضروري است  ،ها آناشتقاق 
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تر از مشـکل   مشکل صرف زبان که بسیار پیچیده ماننددشوار است  ها آنمشکالت مواجه است که حل 
هـاي   گونـه  تـرین  بـزرگ عصفور ذکر کرده که این علم، بـاالترین و   ابن ).5-4: 1965جواد، (» نحوي است

ان عربی است و با آن، اصـولِ  به آن پنهان است؛ زیرا آن میزانی براي زبنیازِ عربی است و فایدة آن، در 
شود و جز بـه وسـیلۀ آن، اشـتقاق قابـل درك نیسـت و       کالم عرب از اضافات دخیل بر آن شناخته می

المنصـوري و  (شـود   شود که جز از طریـق صـرف کسـب نمـی     بخش بزرگی از زبان با قیاس حاصل می

 ).36: 2002الخفاجی، 
ساختار کلمه با یک هدف معنوي یا لفظـی شـناخته   ، تغییر ها آنصرف، قواعدي است که به وسیلۀ 

از حـالتی بـه حالـت    پردازد که  میتغییرات در کلمات عربی به بررسی این علم  دیگر عبارت بهشود،  می
 ).13: 2012، البغدادي(تناسب با معناي موردنظر است  ،هدف از آن و دهد دیگر روي می

انگیزاند تا تفاوت قائـل شـود    خواننده را برمیزبان را به ریشۀ اشتقاق هدایت کرده و حس  ،صرف
ا از لحـاظ معنـایی از هـم دور؛ مـثالٌ گفتـه مـی        که از نظر لفظی به هم نزدیک کلماتیبین  شـود  اند امـ :

یابـد   تغییر مـی  لبه شخص عادل، پس معنی با تصریف از ستم به عد) المقسط(به ستمگر و ) القاسط(
زبان و قلم را از خطا در مورد کلمات حفـظ   ؛صرف فواید فراوانی دارد علمِ بررسیِ ).16: تا السیوطی، بی(

گونـه کـه بـه     کنـد، همـان   سـازد، دور مـی   آن را مختل می و کالم را از آنچه فصاحت و بالغت کند می
پـس   ).36: 1997، الحافظ(کند  ها و جمالت کمک می بسیاري از کلمات در ترکیب اعرابیِ شناخت جایگاه

سـازد و بـه    هـاي کلمـات را دقیـق مـی     کند و صـیغه  را از وقوع خطا و لحن منع می پژوهشگر ،صرف
د و شاذ در زبان عربی وکند و به واسطۀ آن کلمات مطر کلمات کمک می حروف زائد و اصلیِ شناخت

قواعد آن، مفردات جمله از مخالفت با قیاس که به فصـاحت کـالم خلـل     شوند و با رعایت شناخته می
 ).18: 1979، الراجحی( گردد شود، خالی می متکلمین باطل می بالغت ها آنسازد و با وجود  وارد می
علمـی   ،علـم صـرف  «: بیان کرده اسـت  گونه اینجنی منزلت علم صرف در میان علوم عربی را  ابن

لـوم  نیاز بود، بنابراین نیاز به شناخت این فن، ضروري است؛ به خاطر نیاز ع توان از آن بی است که نمی
واسـطۀ آن اسـت و گلدسـتۀ آن     ،یابد مگر اینکه صرف به آن و اعتماد و تکیه بر آن، پس علم قوام نمی

اسـت و بـه    هـاي ادب  ستون آن است چرا که صرف یکی از ستون ،صرف که اینگیرد مگر  ارتفاع نمی
یـث نبـوي   آیـات قرآنـی و احاد   مفـردات ) فرائـد (عرب شناخته شده و نـوادر   کالمِ وسعتوسیلۀ آن، 
: 1965، الحمـالوي (» دینـی و دنیـوي هسـتند    اي براي رسیدن به سعادت واسطه ،شود و این دو متجلی می

33.( 
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 روش تحقیق
اي است که قبالً روایـی و پایـایی    روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع میدانی و ابزارِ کار، پرسشنامه

موقـع  ( اسـت دانشگاه کوفه تأیید شده و تحقیقی در این مورد صورت گرفته  کلية الرتبيـة األساسـيةآن در 

در مقطـع کارشناسـی    دانشجو 103، 99 -98در ترم اولِ ساِل تحصیلی  .)المجالت األکادیمیۀ العلمیۀ العراقیۀ
پرسشنامه پخش و  86که طبق جدول مورگان،  اند ودهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حال تحصیل ب

پرسشـنامه  . وارد شده و نتایج تحلیل شده است spss 2016سپس نتایج در قالب برنامۀ  تکمیل گردید،
عامـل ثانویـه و    -عامل اصـلی (زیرمجموعه طراحی شده و سه پاسخ  5سؤال بوده که در  36نیز داراي 

ـ     .براي پاسخگویی در نظر گرفته شده اسـت ) تأثیر خاصی ندارد ر قـبالً  روایـی و پایـایی پرسشـنامۀ زی

أسـباب ضـعف «در مقالۀ ) 2014( حیدر جابر کاظم الموسوي و سديعقیل رشید عبد الشهید األتوسط 
، »طلبــة قســم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة األساســية يف مــادة الصــرف مــن وجهــة نظــر التدريســيني والطلبــة

 اثبات شده است و تفاوت کار حاضر با این پژوهش در ایـن اسـت   ١٧، العـدد ١اجمللد  ،املنتدىحولية 

که تنها بخش دانشجویان در نظر گرفته شده و بـه علـت کـم بـودن تعـداد مدرسـینِ درس صـرف در        
 .تواند چندان صحیح و کارگشا باشد دانشگاه مذکور، استناد به چند پرسشنامه نمی

 کنندگان بر حسب سال ورود د شرکتتعدا -1جدول شماره 
 درصد تعداد سال ورود

1395 25 29,1 
1396 23 26,7 
1397 38 44,2 

 
 دهندگان بر حسب جنسیت تعداد پاسخ -2جدول شماره 

 درصد تعداد جنسیت سال ورود
 4,66 4 مذکر 1395

 24,42 21 مؤنث
 6,97 6 مذکر 1396

 19,76 17 مؤنث
 4,66 4 مذکر 1397

 39,53 34 مؤنث

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه
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هاي  هاي مختلف پژوهش شناسی علل ضعف دانشجویان در رشته تاکنون در زمینۀ آسیب

ا به لحاظ پرهیز از اطناب و زیاده م گـویی تنهـا    گرانسنگی به رشتۀ تحریر درآمده است ا

عربی صـورت گرفتـه   به ذکر برخی از مواردي پرداخته شده که در حوزة زبان و ادبیات 

اء يف «در مقالـۀ  ) 2020(جمیل جعفـري و شـرافت کریمـی    : است يـل األخطـ نهج حتل يـق مـ تطب

تان ة کردســ ا جبامعــ هبــ ة وآدا يــ لعرب ة ا غــ ل ل ا اء طــالب  نشــ يم إ قيــ ا، »ت ة وتعلمهــ يــ لعرب ة ا غــ ل ل ا يم  علــ ات يف ت ، دراســ

لعدد ٤اجمللد  بـه   ،موجـود  يهـا  خطاهـا در نمونـه   وتحلیـل  تجزیـه با استفاده از روش  ٢، ا

 لیـ و دال هـا  آن يها ، چالشیبه زبان عرب انشاءدر نوشتن  انیاشتباهات دانشجوبررسی 

نا  هـا  آنپژوهش  جینتا. اند هبه تسلط الزم در نوشتن پرداخت یابیدر دست ها آن ییعدم توا

 يشـامل سـاختارها   میان دانشجویان،در  ينوشتار يخطاها نیتر که مهم داده استنشان 

عـدم رعایـت   بـر زبـان مقصـد،     يزبـان مـادر   ریتـأث  ماننـد مواردي  شامل است و یزبان

فعـل بـا    نـاهمخوانی  بـا مرجـع و   ریمطابقـت ضـم  عـدم  ، یفیو توص یاضاف يساختارها

فاطمـه  . اسـت  یمورد استفاده معمول در زبان عربـ  یمعادالت زبان افتنعدم یموضوع و 

ل«در مقالـۀ  ) 2020(قادري و همکاران  کا ة إشـ لعرب اتيدراسـ ة ا غـ لل ا ـم  عّل ـ ت د ةّي ة  یلـ للغـ ا ة فـرع  بـ طل

لعرب ا علـــ ةيـــا هبـــ مـــ یوآدا عّل ملت ات ا اس حاجـــ ا، »نيأســـ ة وتعلمهـــ يـــ لعرب ة ا غـــ ل ل ا يم  علـــ ات يف ت د  ،دراســـ ، ٤اجمللـــ

دد  عـ ل ـ انگ زانیم ١ا  دانشـگاه یـزد را در امـر    یمقطـع کارشناسـ  جویان دانشـ  لیـ و تما زهی

و  ی، امکانات آموزشـ يریادگیهنگام  ها آن نیب یگروه يها تی، فعالیزبان عرب يریادگی

 چیکه ه داده استمطالعه نشان این  جینتا .اند ی مورد بررسی قرار دادهدانشگاه يمحتوا

ـ   العهمورد مطهاي  نمونه دیدگاهاز  ینگرش مثبت بـه زبـان    ی، نسـبت در شاخه زبـان عرب

آمـوز   زبـان  حیـۀ کـه بـا رو   یگروهـ  يهـا  تیـ تمرکز بر فعال نیدوم وجود ندارد و همچن

ــد، ارزش دارد  ــازگارتر باش هيد األ .س لشــ د ا يد عبــ اظم املوســوي و ســديعقيــل رشــ ابر كــ در جــ  حيــ

ادة الصـرف «در مقالۀ ) 2014( ية يف مـ ة األساسـ يـ لرتب ة ا يـ ة يف كل يـ لعرب ة ا غـ ل ل ا م  ة قسـ بـ باب ضـعف طل أسـ

بة لطل لتدريسيني وا تـدى، »من وجهة نظر ا ملن ية ا د ، حول دد ١اجمللـ عـ ل بـه بررسـی علـل ضـعف      ١٧، ا

دانشجویان دانشگاه منظور در مـادة صـرف از دیـدگاه مدرسـان و دانشـجویان پرداختـه       

اند که از نظر مدرسـان و دانشـجویان، اهـداف تـدریس      به این نتیجه رسیده ها آن. است
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تواند اهداف اصلی و فرعی را در ایـن مـادة    درس صرف نامشخص بوده و دانشجو نمی

سـبب   هـا  آنشـاخه بـودن    همچنین فراوانـی اصـطالحات و شـاخه   . درسی تشخیص دهد

دانشـجویان نسـبت بـه     پیچیدگی فراوان این درس شده که این امر سبب کـاهش رغبـت  

اء عزيـز دمحم املوسـوي .ایـن درس شـده اسـت    ي ه « در مقالـۀ ) 2014( ضـ ادة فقـ دريس مـ عوابت تـ صـ

ة و للغــ ة ا بــ لطل يني وا تدريســ ل ر ا ة نظــ تها مــن وجهــ لســالم، »دراســ يهم ا يــت علــ ب ل ا ل  ة أهــ دد  ،جملــ عــ ل بــه  ٨ا

ادبیـات بغـداد در بـین    بررسی مشکالت و علل ضعف دانشجویان گروه عربی دانشـکده  

نتایج این پژوهشگر بیانگر این اسـت کـه   . میالدي پرداخته است 2008 -2007هاي  سال

تدریس این مـادة درسـی توسـط افـراد غیرمتخصـص سـبب کـم شـدن اهمیـت آن نـزد           

اد .یافتـه بـه ایـن درس کـم اسـت      همچنین زمان اختصاص. دانشجویان شده است  یدمحمهـ

مري لشــ ن ا ــ) 2013( حســ ة واســط يف «ۀ در مقال ة جامعــ يــ لرتب ة ا يــ ة يف كل يــ لعرب ة ا غــ ل ل ا م  ة قســ بــ ضــعف طل

ات باب واملعاجلـــ و األســـ نحـــ ل ادة ا ة، »مـــ وم االجتماعيـــ علـــ ل نيات وا ا للســـ فة وا ة الرك للفلســـ د  ،جملـــ  ،١١اجمللـــ
دد  عـ ل به بررسـی علـل ضـعف دانشـجویان دانشـگاه واسـط در درس نحـو از دیـدگاه          ٤ا

ا تاکنون پژوهشـی کـه بـه بررسـی علـل ضـعف       . مدرسان و دانشجویان پرداخته است م ا

دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مـدنی آذربایجـان پرداختـه باشـد،     

علــل ضــعف ایــن  مشــاهده نشــد و پــژوهش حاضــر گــامی اســت در راســتاي بررســی 

 .اي از تمامی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی کشور دانشجویان به عنوان نمونه

 ها یافته
کننده در این پرسشنامه، بـه بررسـی    سعی شده است با تحلیل نظرات دانشجویانِ شرکتدر این بخش، 

 هـا  آندا آراء کلّـی  بدین منظور ابت. هاي مختلف پرداخته شود در درس صرف از جنبه ها آنعلل ضعف 
و ارائـۀ راهکارهـاي احتمـالی     هـا  آندر این مورد در قالب جدول زیر، ارائه شده و در ادامه به تحلیـل  

 .پرداخته شده است
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 کنندگان در پژوهش نظرات شرکت -3جدول شماره 

تأثیر خاصی 

 ندارد

عامل 

 ثانویه

عامل 

 اصلی

 ردیف ها نهیگز

 الف ۀ محتواي درسینیزمدر  

ي متنوع و اصطالحات فراوان و نزدیک به هم ها شاخهدرس داراي  68 16 2
 .استاست که نیازمند شرح و تفصیل فراوان 

1 

 2 .کند ینمروش ارائۀ مطالب، اشتیاق فراوانی در دانشجو ایجاد  53 28 5
محتواي درس جدید بوده و موضوعات آن براي دانشجویان تازگی  28 30 28

 .دارد
3 

 4 .از موضوعات درسی فاقد مثال و کاربرد است بعضی 30 40 16
، ها آنروش درس بر حفظ اصطالحات و قواعد صرفی، بدون درك  48 29 9

 .تکیه دارد
5 

که دانشجو را در فهم درس یاري  یدرس کمکدستیابی به منابع  33 38 15
 .رساند، مشکل است

6 

 ب ۀ مدرساننیزمدر 

 1 .به دانشجویان ضعف دارند برخی مدرسان در انتقال درس 59 20 7
 2 .برخی مدرسان در ایجاد جو درسی مناسب ضعف دارند 51 28 7
برخی از مدرسان فرصت مناسب جهت مناقشه و بیان نکات و  34 40 12

 .دهند ایرادهاي خویش را به دانشجویان نمی
3 

 4 .کنند پوشی می برخی از مدرسان از جنبۀ کاربردي درس چشم 41 34 11
کاري  برخی مدرسان در پیگیري تکلیف درسی دانشجویان کم 39 28 19

 .کنند می
5 

برخی از مدرسان در ایجاد و رشد رغبت دانشجویان به درس صرف  54 22 10
 .توانمندي خاصی ندارند

6 

بین مدرسان و دانشجویان در محیط درسی همکاري علمی وجود  39 33 14
 .ندارد

7 

صرف، کفایت علمی الزم جهت تدریس را دارا  برخی مدرسان درس 49 23 14
 .نیستند

8 

 ج ۀ دانشجویاننیزمدر  

 1 .برخی دانشجویان رشته به درس صرف رغبت چندانی ندارند 47 24 15
برخی از دانشجویان در فهم بسیاري از اصطالحات صرفی توانایی  42 33 11

 .کافی را ندارند
2 
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بسیاري از دانشجویان درس صرف را در درجه دوم اهمیت قرار  47 25 14
 سودي ندارد ها آنبراي  ندهیآکه در  دهند یم

3 

برخی از دانشجویان در درس صرف اضطراب دارند زیرا درس  22 35 29
 .جدیدي است که اطالع قبلی از آن ندارند

4 

به  ها آنبرخی از دانشجویان به درس صرف توجهی ندارند و اشتیاق  46 32 8
 .این درس پایین است

5 

برخی از دانشجویان به نمره امتحانی، فقط جهت گذراندن درس،  61 19 6
 .کنند اکتفا می

6 

 7 .شوند برخی از دانشجویان در کالس درس صرف حاضر نمی 19 40 27
در خالل شرح درس صرف همکاري  بین مدرسان و دانشجویان 34 37 15

 .خاصی وجود ندارد
8 

 د ي آموزشها روشدر زمینه  

روش تدریس دشوار است و تنها بر حفظ تکیه دارد و به هدف  52 23 11
 .شود ینممطلوب نزدیک 

1 

ي ها روش يریکارگ بهتکیه فقط بر یک روش تدریس و عدم تنوع در  46 30 10
 .مختلف، یکی از نقاط ضعف است

2 

 3 .ي سنتی استها روشدر تدریس صرف، تکیه بر  47 24 15
ي آموزشی تازه در تدریس درس صرف کمتر به کار گرفته ها روش 46 29 11

 .شود می
4 

ي بکار گرفته شده در تشویق دانشجویان به درس صرف، ها روش 58 16 12
 .ضعیف است

5 

 ر در زمینه امتحان 

دانشجویان در طرح سؤاالت امتحانی  ي فردي بینها تفاوتبه  33 37 16
 .شود توجهی نمی

1 

تکیه اصلی بر امتحان کتبی است و به امتحان شفاهی توجه چندانی  44 23 19
 .شود نمی

2 

تناسب وجود  ها آنشده براي  بین سؤاالت امتحانی و وقت تعیین 30 35 21
 .ندارد

3 

تناسب خاصی وجود بین سؤاالت امتحانی از نظر چینش و طرح  27 31 28
 .ندارد

4 

 5 .شود کامل، نمی صورت بهسؤاالت امتحانی شامل محتواي درس  29 38 19
 6 .شده براي سؤاالت بر حسب اهمیت سؤال نیست نمرات تعیین 31 35 20
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بین سؤاالت درس صرف با میزان توانمندي فکري دانشجویان  40 35 11
 .تناسبی وجود ندارد

7 

 8 .خورد سؤاالت دقت و وضوح خاصی به چشم نمیدر طرح  24 39 23
در طرح سؤاالت به جنبه نظري درس اکتفا شده و از جنبه کاربردي  42 32 12

 .شود پوشی می چشم
9 

 
 هاي پژوهش تحلیل داده

 در زمینۀ محتواي درسی

 بـودنِ شـاخه   معتقدند کـه شـاخه  ) درصد 79,06( کنندگان نفر از شرکت 68دهد که  ها نشان می بررسی
عامل اصلیِ ضعف دانشجویان در این بخـش   هماصطالحات فراوان و نزدیک به  درسی و وجود کتابِ
 اسـت جلد چهارم » مبادي العربیۀ«شده براي این درس، کتاب  انتخاب الزم به ذکر است که کتابِ. است

بــراي  اي اسـت امــا اصــطالحات فـراوان آن، آمــوزش آن را   کـه کتــابِ آموزشـی خــوب و تأییدشــده  
ارائۀ مطالب در کتاب درسی، سبب ایجـاد اشـتیاق فراوانـی     همچنین روشِ. سازد دانشجویان دشوار می

یکـی از عوامـل اصـلیِ ضـعف     ) درصـد  61,62(مرتبه تکرار  53در دانشجویان نشده که این امر نیز با 
ش کتـابِ  بخش دیگري از نظرات دانشجویان نشانگر ایـن اسـت کـه رو   . شود دانشجویان برشمرده می

درك دانشـجویان را   قدرت که ینادرسی، بیشتر مبتنی بر حفظ اصطالحات و قواعد صرفی است بدون 
سایر موارد و سؤاالت این بخش، کمتر از نصف نظرات را به خود اختصـاص داده اسـت   . ارتقا ببخشد
 .اند نقشی ثانویه در ضعف دانشجویان داشته ،دهد این عوامل که نشان می
کتب درسیِ موجود در این زمینه نیز که پیچیدگی کمتري دارند، از جانب  شود که سایرِ میپیشنهاد 

بـا کتـاب    هـا  آنگرفته تا با دیدگاهی علمی، پیچیدگیِ مطالب نظران مورد بررسی قرار  اساتید و صاحب
اي جـایگزین ایـن کتـاب شـود و سـبب       مبادي العربیه مقایسه شده و در صـورت امکـان، کتـاب تـازه    

شود در کنارِ بخـش نظـري ایـن     همچنین پیشنهاد می. برانگیختنِ اشتیاق در وجود دانشجویان نیز گردد
وده شود تا در کنار هایی نیز به عنوان جنبۀ کاربرديِ درس به کتاب افز کتاب یا هر کتابِ دیگري، بخش

 –را در متون دینی و نیز متـون ادبـی، بـا دیـدگاه تطبیقـی       ها آنآموزشِ مطالب درسی، دانشجو بتواند 
 .کاربردي به کار گیرد

 در زمینۀ مدرسان
هـایی اسـت کـه از نظـر      بخش دیگري که در این پژوهش مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت، ضـعف      

دانشـجویان  ) درصـد  68,6(دهـد کـه    ها نشان مـی  گردد؛ بررسی دانشجویان، علت آن به مدرسان برمی
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تـوان   علت اصلی این امر را می. معتقدند که برخی مدرسان در انتقال درس به دانشجویان ضعف دارند
 ،یـک مـدرس   کـه  ایـن مختلف جهت تدریس در دانشگاه دانست و  هايِ در عدم تخصصی بودنِ شاخه

تدریسِ خویش، برخی واحدها را انتخاب نماید که چندان موظفیِ موظف است براي پر کردن ساعات 
. هایی روبرو خواهـد شـد   در حوزة تخصصی ایشان نبوده و طبیعتاً در انتقال درس به دانشجو با ضعف

هـاي مختلـف کشـورهاي     هاي مختلف نشانگر آن است که تدریس در دانشـگاه  بررسی سایت دانشگاه
شود کـه مـدرس تنهـا در یـک حـوزة کـامالً        فرد بوده و بعضاً دیده می اساس تخصص بر کامالً عربی

أسـتاذ (بـه درجـۀ    یا شاخۀ دیگري از دریايِ بیکرانِ زبان و ادبیات عربـی  تخصصی مانند صرف و نحو
أ� األستاذ املساعد الدكتور دمحم نوري دمحم املوسوي «: رسیده است مانند) � أستاذ كأستاذ مشار  -مساعد

الـدكتورة أمينـة علـي «یـا  ) سـایت دانشـگاه بابِـل عـراق    بـه  بنگرید (» غة والنحو وحتقيـق املخطوطـاتختصصي الل
عبـدهللا  الـدكتور« ،)بنگرید به سایت دانشگاه البحـرین (» عبدهللا أستاذ مساعد يف النحو والصرف وعلم العـروض

) دانشگاه الملک عبـدالعزیز  به سایتبنگرید ( نیز، )بنگرید به همان(» أستاذ مشـارك يف البالغـة والنقـد، دمحم البهلول

هـاي   ، یک اسـتاد یـا مـدرس بایـد شـاخه     علمی در ایران، به علت کمبود اعضاي هیأت که درحالی... و 
همچنـین بررسـی   . هـایی نیـز روبـرو خواهـد بـود      مختلف این علم را تدریس نماید که طبعاً با کاستی

مدرسـان در ایجـاد و رشـد رغبـت بـه درس صـرف       برخی از  نظرات دانشجویان نشانگر آن است که
برخـی مدرسـان در ایجـاد جـو درسـیِ مناسـب بـراي        و نیز ) درصد 62,79(توانمندي خاصی ندارند 
مرتبط با مورد ابتدایی  نوعی بهتوان  مر را نیز میواکه علت این ا) درصد 59,3(دانشجویان ضعف دارند 

ندارد، طبیعتاً شـرایط ایجـاد انگیـزه را در میـان     دانست؛ زیرا مدرسی که تخصص خاصی در آن شاخه 
 .کند درك نمی درستی بهدانشجویان را 

هايِ مختلف این رشته و بر حسب  در شاخه علمی هیأتشود در صورت امکان، اعضاي  پیشنهاد می
 هـا  آنهـاي مختلـف، بـر حسـبِ تخصـص       توان مدرسان را در گـروه  نیز می. تخصص انتخاب گردند

هاي نوینِ خـود، در میـان دانشـجویان رغبتـی را      بندي کرد تا این افراد بتوانند با استفاده از روش دسته
 .براي دانشجویان ایجاد کنند

 در زمینۀ دانشجویان
بخش دیگري که در این جستار مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت، دیـدگاه دانشـجویان در مـورد علـل        

هاي آموزشـی،   ترین سیستم دد؛ متأسفانه یکی از بدترین و ناموفقگر برمی ها آنضعفی است که به خود 
. انـد  دهندگانِ این پرسشنامه نیز بر ایـن امـر صـحه گذاشـته     متکی بودن به نمرة امتحانی است که پاسخ
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دانشجویان معتقدند که برخی از دانشجویان به نمرة امتحـانی، فقـط جهـت گذرانـدن     ) درصد 70,93(
کارشناسانه است تا دانشـجویان را   شناسیِ سیبآیابی دقیق و  ین امر نیازمند ریشها. کنند درس، اکتفا می

این امر را بیاموزد که دروس پایه و تخصصی، دروسـی هسـتند    ها آناز این ورطه نجات بخشیده و به 
التحصیلی و اشتغال نیـز بـدان نیازمنـد هسـتند؛      بعد از فارغحتی که دانشجو تا پایان تحصیل خویش و 

هـاي صـرفی دچـار اشـتباه گـردد،       ر این امر که یک دبیر یا یک مترجم عربی در تشخیص صـیغه تصو
همچنین دانشجویان یکی از بارزترین علل ضـعف خـود را، عـدم    . کافی وحشتناك خواهد بود اندازة به

و در درجـۀ دومِ اهمیـت قـرار دادنِ ایـن درس     ) درصـد  54,65(رغبت دانشـجویان بـه درس صـرف    
معتقدند که عدم حضور دانشجویان در کالس درس صـرف،   ها آنهمچنین  .اند دانسته) درصد 54,65(

 ).درصد 2,2(ندارد  ها آنتأثیر چندانی در ضعف 
ویژه رشتۀ زبان و ادبیات عربی تغییرات اساسـی و   شود در سیستم امتحانی دانشگاه و به پیشنهاد می

هـاي دیگـري    تـوان از روش  جدي اعمال شود؛ به عنوان مثال، دور از امتحان درس کتاب صـرف، مـی  
. کـرد  در طول ترم تحصـیلی و تطبیقـی و کـاربردي کـردنِ امتحـان اسـتفاده       ها آنمانند امتحان مستمرِ 

متـذکر شـد کـه     ها آنتوان از راهکارهایی براي تقویت انگیزه در دانشجویان بهره برد و به  همچنین می
 .بدیل دارد نقشی بی ها آناین درس تا پایان مراحل تحصیلی و نیز اشتغال 

نیز برخی از دانشجویان معتقدند که در خالل شرح درس صرف، همکاري خاصی بین مدرسـان و  
شـود در ایـن زمینـه نیـز تجدیـدنظر اساسـی        که پیشنهاد مـی ) درصد 39,53( جود ندارددانشجویان و

یا براي ساعاتی کوتـاه بـه    بهره گرفته شود صورت بگیرد و از سیستمی مانند پرسش و پاسخ در کالس
دانشجو اعتماد کرده و از او خواسته شـود کـه بـا زبـان سـاده و دانشـجویی بـه توضـیح درس بـراي          

این اوامر در کنار تشویق و ترغیب دانشجویان، سبب ایجـاد نشـاط در   . خویش بپردازدهاي  همکالسی
در جلسات مختلف نیز، سعی در حفظ کاملِ آمادگی خـویش داشـته    شود می موجبشده و  ها آنمیان 
 .باشند

 هاي آموزش در زمینۀ روش
هـاي   بخـش روش  هـاي ممکـن در   بخش دیگري که در این پرسشنامه مورد تأکید قرار گرفته، ضـعف 

هاي علوم انسانی تنها مثـل گذشـته    سفانه در برخی رشتهأآموزشی است؛ باید این امر را پذیرفت که مت
دانشجویان نیز در نظـرات  . الوحده است اصلی و متکلم سیستم استادمحوري حاکم است و استاد، ناطق

در تشـویق دانشـجویان بـه درس     شـده  کار گرفته هاي به اند و معتقدند روش خود این امر را تأیید کرده
همچنین بسیاري از دانشجویان اعتقاد دارنـد کـه روش تـدریس    ). درصد 67,44(صرف، ضعیف است 
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و نیز در تدریس این درس، تکیـه  ) درصد 60,46(درس دشوار است و تنها بر حفظ مطالب تکیه دارد 
 ).درصد 54,65(هاي سنتی است  بر روش

هـایی   ریس این درس تجدیدنظر اساسی صورت گیـرد و از روش هاي تد شود در روش پیشنهاد می
... مانند یادگیري مشارکتی، پرسش و پاسخ، تهیـه نمـودار و اسـتفاده از ابزارهـایی ماننـد پروژکتـور و       

را براي یادگیريِ بهترِ این درس  ها آناین اوامر سبب تقویت انگیزه در دانشجویان شده و  .استفاده شود
 .سازد مهیا می

 زمینۀ امتحاندر 
امتحان یکی دیگر از مواردي است که در تحقیق حاضر در کانون توجه قرار گرفته است؛ باید پذیرفت 

این امر . که متأسفانه بخش اعظمی از توجه دانشجویان معطوف به امتحان و کسب نمره از درس است
یـۀ اصـلی بـر امتحـان     در مورد درس صرف نیز صادق است؛ دانشجویان معتقدند که در این زمینـه، تک 

معتقدند که  ها آننیز بخشی از ). درصد 51,16(شود  کتبی است و به امتحان شفاهی توجه چندانی نمی
 48,83(شـود   پوشـی مـی   در طرح سؤاالت، به جنبۀ نظري درس اکتفا شده و از جنبۀ کـاربردي چشـم  

) درصـد  46,51( ها آننیز بخشی از . شود ها دیده می در امتحانات دانشگاه وضوح بهکه این امر ) درصد
 .اعتقاد دارند بین سؤاالت درس صرف با میزان توانمندي فکري دانشجویان، تناسبی وجود ندارد

هاي علوم انسانی، بخصوص گروه زبـان و ادبیـات    شود در برگزاري نحوة امتحان درس پیشنهاد می
ي نیز جایگزین امتحان کرد مانند روش هاي دیگر توان روش عربی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؛ می

 .امتحان مستمر در طول ترم

 گیري نتیجه
 :پس از بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه شهید مدنی در قالب پرسشنامه نتایج نیز به دست آمد

 محتواي درسی چه میزان در ضعف دانشجویان تأثیر داشته است؟ -1
هم  هاي متنوع و اصطالحات فراوان و نزدیک به دهد که این درس، داراي شاخه نتایج پژوهش نشان می

بر ایـن امـر صـحه    ) درصد 79,1(که اکثریت دانشجویان  استاست که نیازمند شرح و تفصیل فراوان 
میـان   نیز بسـیاري از دانشـجویان، معتقدنـد کـه روش ارائـۀ مطالـب، اشـتیاق فراوانـی در        . اند گذاشته

را  هـا  آنکـه درك   کند و تنها متکی بر حفظ اصطالحات و قواعد صـرفی اسـت   دانشجویان ایجاد نمی
 .سازد دشوار می

 نحوة تدریس مدرسانِ درسِ صرف تا چه میزان در ضعف دانشجویان تأثیر داشته است؟ -2
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د و در ایجاد دهد برخی از مدرسان در انتقال درس به دانشجویان دچار ضعف هستن ها نشان می بررسی
نیز برخی از دانشجویان اعتقاد دارنـد، برخـی از    .جو درسیِ مناسب ضعف دارندرغبت و انگیزه و نیز 

 .پوشی کرده و تنها به مباحث نظري آن توجه دارند مدرسان از جنبۀ کاربردي درس چشم
 چیست؟ ها آنبارزترین علل ضعف که مربوط به دانشجویان است، از دیدگاه  -3

تنها جهت گذراندن درس، به نمرة امتحانی ) درصد 70,9(معتقدند که برخی از دانشجویان  دانشجویان
دهنـدگان   پاسخ) درصد 54,7(همچنین . سپارند اکتفا کرده و پس از اخذ نمره، درس را به فراموشی می

 .اعتقاد دارند که دانشجویانِ این رشته، رغبت چندانی به درس صرف ندارند
 میزان در ضعف دانشجویان نقش داشته است؟ هاي آموزشی چه روش -4

معتقدنـد کـه    هـا  آناین بخش توجه بسیاري از دانشـجویان را بـه خـود جلـب سـاخته و بسـیاري از       
. شده در تشویق دانشجویان به درس صرف، ضعیف بوده و کارایی چندانی ندارد کار گرفته هاي به روش

س متکی بر حفظ آن است و به هـدف مطلـوب   معتقدند روش تدریس این در ها آن) درصد 60,5(نیز 
 .شود خویش نزدیک نمی

نحوة برگزاري امتحان و طراحیِ سؤاالت چه میزان در ضعف دانشجویان در درسِ صرف نقش  -5
 ؟داشته است

. شود دانشجویان اعتقاد دارند تکیۀ اصلی بر امتحان کتبی است و توجه چندانی به امتحان شفاهی نمی
. پوشی شده است به جنبۀ نظري درس اکتفا شده و از جنبۀ کاربردي آن چشم نیز در طرح سؤاالت

تقریباً نیمی از دانشجویان نیز بر این اعتقادند که بین سؤاالت درس صرف با میزان توانمنديِ فکريِ 
 .دانشجویان، تناسبی وجود ندارد

 
 تشکر و قدردانی

کننده در ایـن تحقیـق و    دانشجویان شرکت از زحماتتقدیر و تشکر خویش را وسیله  نویسندگان بدین
که نهایت همکـاري را بـا    نیز اعضاي محترم گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 .دارند اند، اعالم می نویسندگان داشته
 
 
 



آذربایجان مدنی شهید دانشگاه موردي مطالعۀ صرف؛ درس در عربی ادبیات و زبان رشتۀ دانشجویان ضعف علل شناسی آسیب | ۱۷۱  

 منابع
 :ها کتاب

 عربی
 .، دون �شر)البناءشرح وتوضيح على هتذيب (الواضح يف الصرف ، )٢٠١٢(البغدادي، أبومصطفي 

 .دارالعصماء: ، دمشقالتحليل الصريف، )١٩٩٧( ، �سنياحلافظ
 .مطبعة وزارة الرتبية: ، القاهرة١٦، ط شذا العرف يف فن الصرف، )١٩٦٥(احلمالوي، أمحد 
 .داراملعرفة اجلامعية: ، القاهرةالبسيط يف علم الصرف، )١٩٩٦(الدين  الراجحي، شرف
، شـرح وضـبط وتصـحيح دمحم أمحـد جـاد املـويل وآخـرون، دون املزهر يف علوم اللغـة وأنواعهـا، )الات(الـدين  السيوطي، جالل

 .�شر
الــدار العلميــة : ، األردنتعريــف االمســاء –التطبيــق الصــريف تعريــف االفعــال ، )٢٠٠٢(املنصــوري، علــي وعــالء اخلفــاجي 

 .الدولية والدار الثقافية للنشر والتوزيع
 فارسی

: ، ترجمـه محمـد پـروین گنابـادي، چـاپ نهـم، تهـران       مقدمه تاریخ، )1379(خلدون، عبدالرحمن ابن
 .انتشارات علمی و فرهنگی

، تصحیح و تحقیق سید علی دستور اللغۀ، )1384(ادیب نطنزي، ابوعبداهللا حسین بن ابراهیم بن احمد 
 .به نشر: اردالن جوان، مشهد

، گرایش زبان و ادبیـات عربـی، دوره کارشناسـی    ت عربیدفترچه سرفصل دروس رشتۀ زبان و ادبیا
)1389.( 

 .انتشارات مدرسه: ، تهرانمدیریت آموزشگاهی در عمل، )1386(مجدفر، مرتضی 

 .دانشگاه تهران: ، تهرانهاي عربی به فارسیفرهنگنامه، )1337(نقی منزوي، علی

 نامه پایان

نامـه  درس فارسـی مقطـع ابتـدایی، پایـان    هاي یـادگیري و مطالعـه   روش، )1390(بهرامی، مجید 

 .ریزي درسی، دانشگاه اصفهان، گرایش برنامهکارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

 هاي اینترنتی سایت
 1399/ 11/ 16سایت دانشگاه بابِل عراق، آخرین بازبینی 

=id?aspx.carier/iq.edu.uobabylon.staff://http51341 
 سایت دانشگاه بحرین

http://staff.uobabylon.edu.iq/carier.aspx?id=51341
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/ar-dept-arabic/ar-college-arts/colleges/php.index/bh.edu.uob.www://http611-
ar-staffbio 

 سایت دانشگاه ملک عبدالعزیز
-Content/sa.edu.kau.www://https362003-AR-88074 

 موقع اجملالت األكادميية العلمية العراقية
644129280de4412e/download/iasj/net.iasj.www://https 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uob.edu.bh/index.php/colleges/arts-college-ar/arabic-dept-ar/611-staffbio-ar
http://www.uob.edu.bh/index.php/colleges/arts-college-ar/arabic-dept-ar/611-staffbio-ar
https://www.kau.edu.sa/Content-362003-AR-88074

	مقدمه

