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چکيده
يکی از مهمترين رويکردهای معاصر آموزش زبان های خارجی متن محوری است. آموزش 
متن، عالوه بر کيفيت مناسب متون، به راهبردهای مناسب تدريس نيز نيازمند است. هدف 
پژوهش حاضر، بررسی شيوه های آموزش متون عربی در مدارس است. به دليل گستردگی 

کار، شيوه های تدريس متون کتاب عربی پيش دانشگاهی انتخاب شد.
دانشگاهي  پيش  مقطع  دبيران  و  انساني  علوم  آموزان  دانش  را  پژوهش  آماري  جامعۀ 
روش  می دادند.  تشکيل  لرستان  استان  در  اليگودرز  و  ازنا  بروجرد،  دورود،  شهرستان هاي 
پژوهش، پيمايش؛ ابزار پژوهش، پرسشنامه و روش نمونه گيري، خوشه اي تصادفي بود. چهار 
سئوال اين تحقيق عبارت بودند از: 1- به نظر دانش آموزان، معلمان برای تدريس متون تا 
چه حد از راهبردهاي مناسب استفاده کرده اند؟ 2- به نظر معلمان، آنان برای تدريس متون 
تا چه حد از راهبردهاي مناسب استفاده کرده اند؟ 3- آيا نظر معلمان باسابقه و کم سابقه در 
اين زمينه اختالف معناداری دارد؟ 4- آيا ميان پاسخ هاي دانش آموزان و پاسخ هاي معلمان 

اختالف معناداري وجود دارد؟
دارد  معناداري  اختالف  معلمان  و  آموزان  دانش  پاسخ هاي  پژوهش  يافته هاي  براساس   
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مقدمه
سال هاست که معلمان، استادان، پژوهشگران و دیگر کساني که به نحوي با آموزش زبان عربي در ایران 
ارتباط دارند، تالش مي کنند که عوامل ناکارآمدي آموزش این زبان را در مدارس ایران کشف و براي رفع 
آنها راهکار ارائه دهند. مهمترین عوامل مشترک به دست آمده در بسیاري از این پژوهش ها را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد : عوامل داخلي که به نظام آموزشي عربي کشور مربوط می شود؛ مثل کتاب هاي 
درسي نامناسب، روش هاي غلط تدریس، نبود نیروهاي متخصص، قاعده محور بودن آموزش عربي در 
مدارس، بي انگیزه بودن برخي معلمان به دلیل وضعیت نامناسب شغلي و نداشتن امنیت شغلي . دستۀ دوم 
عوامل خارجي است؛ مثل کاربرد کم زبان عربي در سطح بین المللي )در مقایسه با زبان انگلیسي( ، عدم 

اقبال خانواده ها به یادگیري این زبان، روابط نه چندان دوستانۀ برخي کشورهاي عربي با ایران.
هرچند تغییر عوامل خارجي بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن است، ولي به نظر مي رسد با تمرکز بر 
عوامل داخلي و استفاده از روش هاي نوین آموزشي، بهبود روش هاي تدریس و تغییر بعضي راهبردها 
)مثل تبدیل راهبرد قاعده محور به متن محور( بتوان بسیاري از مشکالت آموزش زبان عربي در مدارس 
را حل کرد. امروزه روش هاي نوین آموزشي تالش مي کنند با استفاده از راهبردهاي کارآمد و صرف 
کمترین هزینه و قبول شرایط موجود )مثل جایگاه پایین یک زبان در سطح بین المللي و کمبود امکانات( 

پیشرفت هاي شگرفي در آموزش زبان هاي خارجي به وجود آورند.
یکي از راهبردهایي که امروزه در آموزش زبان هاي خارجي بسیار بر آن تأکید مي شود، راهبرد متن 
محور است. در سال هاي اخیر کتاب هاي عربي دورۀ دبیرستان و پیش دانشگاهي گام هاي مثبتي به سوي 
حاکمیت این راهبرد برداشته اند، هرچند نمي توان انکار کرد که در نحوۀ استفاده از این راهبرد هنوز 

که می تواند به دليل شيوۀ ضعيف و نادرست معلمان در اجرای راهبردهای تدريس ، درک 
ضعيف دانش آموزان به دليل  بي عالقگي آنها به درس عربي و مشکالت کتاب عربی پيش 

دانشگاهی باشد.

واژه های کليدی: آموزش زبان عربی، راهبردهای تدريس متون، متون عربی، کتاب عربی 
دورۀ پيش دانشگاهی
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اشکاالتی وجود دارد. بي شک توجه به متن محوري مي تواند گام مهمي در تحول آموزش زبان عربي در 
مدارس باشد ، ولي این توجه بدون در نظر گرفتن راهبردهاي آموزش و تدریس آن نمي تواند نتایج مفیدی 
درپي داشته باشد. براي بررسي اینکه چرا متن محوري در آموزش زبان عربي در مدارس نتوانسته است 
چندان ثمربخش باشد، باید از یک سو کتاب هاي درسي و متون آنها و از سوي دیگر شیوهـ هاي تدریس 
این متون را بررسي کرد. در این پژوهش تالش می شود تا شیوه هاي تدریس متون عربي و میزان استفادۀ 

معلمان از این شیوه ها در تدریس متون عربي دورۀ پیش دانشگاهي مورد بررسي قرار گیرد.

طرح مسئله
امروزه متخصصان آموزش زبان هاي خارجي مي کوشند با استفاده از شیوه هاي نوین تدریس، با وجود 
همۀ عوامل مشکل ساز ، آموزش زبان هاي خارجي را با کمترین امکانات پیش ببرند. بسیاري از صاحب 
نظران آنقدر به روش تدریس اهمیت می دهند که آموزش موفقیت آمیز را در گروی همراهی دانش کافي 
معلم در زمینۀ تخصصي وی و شیوۀ مناسب تدریس می دانند ، زیرا بر این باورند که بدون اتخاذ شیوۀ 

مناسب تدریس معلم نمي تواند دانش خود را خوب به دیگران منتقل کند.
چگونگي آموزش متون از مهمترین بخش هاي آموزش زبان هاي خارجي است. صاحب نظران و 
متخصصان آموزش زبان عربي براي آموزش متون عربي شیوه هاي کارآمدي را طرح کرده اند. توجه 
به این شیوه ها، به ویژه وقتی هدف آموزش زبان عربي فهم و درک متون عربي است، ضروري به نظر 
مي رسد. از آنجا که هدف آموزش زبان عربي در مدارس ایران، باالبردن سطح درک دانش آموزان از متون 
عربي و به ویژه متون دیني است و سیاست راهبردي آموزش زبان عربي در آموزش و پرورش نیز توجه 
به متن و دریافت معاني و مفاهیم متن است)راهنماي برنامۀ درسي عربي متوسطه،1379( ، از این رو الزم 

است میزان استفادۀ معلمان از شیوه هاي مناسب تدریس متون بررسي شود.
سئوال های پژوهش

سئوال اول : به نظر دانش آموزان، معلمان در تدریس کتاب عربي دورۀ پیش دانشگاهي، چقدر از 
راهبردهاي تدریس متون استفاده کرده اند؟

سئوال دوم : به نظر معلمان، همکارانشان در تدریس کتاب عربي دورۀ پیش دانشگاهي، چقدر از 
راهبردهاي تدریس متون استفاده کرده اند؟
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سئوال سوم : آیا میان پاسخ های معلمان پرسابقه و کم سابقه به میزان استفادۀ معلمان از راهبردهای 
تدریس متون در تدریس کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهي اختالف معناداری وجود دارد؟

سئوال چهارم : آیا میان پاسخ هاي معلمان و دانش آموزان به میزان استفادۀ معلمان از راهبردهای تدریس 
متون در تدریس کتاب عربی دورۀ پیش دانشگاهي اختالف معناداری وجود دارد؟

روش، جامعۀ آماري و روش نمونه گيري پژوهش
در این تحقیق براي به دست آوردن اطالعات و دیدگاه ها از روش پیمایش استفاده شده است. در 
روش تحقیق پیمایشي، محقق از طریق پرسشنامه یا مصاحبه به مشاهدۀ آنچه هست مي پردازد و از افراد 
گروه هاي معین مي خواهد به چند سئوال مشخص پاسخ دهند که این پاسخ ها مجموعه اطالعات تحقیق 
را تشکیل مي دهند.  )عبد األمیر، 2007( .جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام دانش آموزان علوم انساني و 
معلمان عربي دورۀ پیش دانشگاهي شهرستان هاي دورود ، بروجرد، ازنا و الیگودرز در استان لرستان بود . 
علت انتخاب دانش آموزان پیش دانشگاهي این بود که توانایي درک وفهم آنها از سئوال های پرسشنامه 
و تجربه شان در یادگیري زبان عربي بیشتر از دانش آموزان دبیرستانی و بنابراین نظراتشان قابل استنادتر 
است. از میان این جامعۀ آماري، یک نمونۀ600  نفری از دانش آموزان )322 دختر و 278 پسر( و یک 
نمونۀ 60 نفری از معلمان مقطع پیش دانشگاهي با روش نمونه گیري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند ؛ 
بدین صورت که از هر شهر چند مدرسه انتخاب و سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفي میان نمونه ها 
تقسیم شدند. معلمان نیز بر اساس سابقۀ تدریس به سه گروه تقسیم شدند : کمتر از 10سال)11نفر(، 10تا 

20 سال)27نفر( و بیشتر از 20سال)22نفر( . 
600 نمونۀ دانش آموزان)322دختر، 278پسر(

الیگودرز
)132نمونه(

ازنا
)120نمونه(

بروجرد
)195نمونه(

دورود
)153نمونه(

دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

77 55 62 58 112 83 71 82
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ابزار پژوهش
ابزار جمع آوري اطالعات در این تحقیق، پرسشنامۀ محقق ساخته است. در این روش اطالعات کساني 
که از موضوع پژوهش آگاهي و یا با آن رابطه دارند جمع آوري می شود )الجواهري و الخریجي، 2006(.
از آنجا که براي پرسشنامۀ این تحقیق نمونۀ مشابه وجود نداشت، نگارندگان با مطالعۀ آرای زبان شناسان 
و نظریه پردازان حوزۀ آموزش زبان هاي خارجي ، به ویژه آموزش زبان عربي، پرسشنامۀ این پژوهش را 
تهیه و آن را براي دو گروه دانش آموزان و معلمان اجرا کردند. هردو پرسشنامه دارای دو متغیر یا عامل 
است ؛ متغیر اول چهار سئوال فرعي و متغیر دوم هفت سئوال فرعي دارد. در پرسشنامه از طیف لیکرت 
استفاده شده است؛ به طوري که عدد یک  ارزش خیلي کم و عدد پنج  ارزش زیاد را نشان می دهد. شایان 
ذکر است که هدف این پرسشنامه بررسي آرای معلمان و دانش آموزان است و کارکردي شبیه مصاحبه 
دارد و فقط براي سهولت امر و امکان بررسي تعداد بیشتري از افراد از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
براي بررسي اعتبار پرسشنامۀ دانش آموزان و معلمان از یک نمونۀ مقدماتي استفاده شد که بر اساس 
آن میزان آلفاي کرونباخ سئوال ها 0/834 به دست آمد که نشان دهندۀ اعتبار مناسب پرسشنامه است. براي 
بررسي روایي پرسشنامه، از دیدگاه استادان راهنما و مشاور پایان نامه و یکي از استادان علوم اجتماعي 
استفاده شد .براي تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسۀ آرای دانش آموزان و معلمان آزمون T به کار رفت ؛ 
بدین صورت که براي سنجش نظر دانش آموزان و معلمان از آزمون T تک گروهي ، براي مقایسۀ آرای 
آنها از آزمون T دو گروه مستقل و براي سنجش میزان تأثیرگذاري سابقۀ تدریس معلمان، از تحلیل 
واریانس یک عامله)oneva( استفاده شد. این پژوهش برای دانش آموزان دختر و پسر و معلمان دورۀ 
پیش دانشگاهي رشتۀ علوم انساني دبیرستان هاي شهرستان هاي دورود، بروجرد، الیگودرز و ازناي استان 

لرستان اجرا شد.
ادبيات نظري

* روش تدريس و اهميت آن
روش یا شیوه عبارت است از مجموعه اي از آگاهي ها و فعالیت هاي تربیتي برنامه ریزي شده که 
سعي مي کند به اهداف یا سطوح معیاري موردنظر دست یابد )الضبع،2006( و نیز گفته اند که »مقصود 
از شیوۀ تدریس روشی است که معلم از آن براي باال بردن نشاط آموزشي و آموزش دانش آموزان با 
ساده ترین روش و صرف کمترین میزان وقت، تالش و هزینه ها استفاده می کند) الدیلمي، 2009؛ الحاّج 

خلیل،الکتاب األول، 2006(.



فصلنامه نوآوری های آموزشی. شمارة35، سال نهم، پائیز1521389

اغلب گفته مي شود علت موفقیت یا شکست یادگیري زبان را در روش آموزش آن باید جست وجوکرد ، 
چون در نهایت این روش است که محتوا و چگونگي آموزش را تعیین مي کند. در مقابل این نگرش، 
دیدگاه افراطي دیگري وجود دارد که براي روش هاي آموزش زبان اهمیت چندانی قایل نیست ، چون 
بنابر اصول این دیدگاه اگر زبان آموز  به یادگیري عالقه داشته و شایستگي هاي الزم یادگیري را نیز 
داشته باشد ، روش آموزش معلم چندان اهمیت ندارد . نگرش سومي هم هست که معلم را تنها عنصر 
مهم مي داند و معتقد است که خوب بودن روش به معلمي بستگی دارد که آن روش را به کار مي برد ، 
زیرا روش هاي متداول فقط ابزاري هستند در دست معلم)روش هاي آموزش زبان و مسایل زبان شناسي، 

.)1365
بسیاري از معلمان و صاحب نظران حوزۀ آموزش، تأثیر روش تدریس را بیشتر از سایر ارکان عملیات 
تدریس مي دانند. به نظر آنان روش تدریس قوي با محتواي ضعیف بهتر از روش تدریس ضعیف با 
محتواي علمي قوي است. به هرحال، این حقیقت  انکارناشدنی است که معلمي که از نظر علمي قوي 
است اما روش آموزش وی ضعیف است، در تدریس موفق نخواهد بود ، چون نمی تواند دانش خود  را 
به دانش آموزانش انتقال دهد. در واقع معیار آموزش در کار تدریس این است که چه کار مي تواني بکنی 
نه اینکه چقدر مي داني!  هرچند این به معني بي توجهي به دانش معلم در زمینۀ رشته تخصصي وی  

نیست )الدیلمي، 2009(.
 * روش تدريس متون

مدت هاست که آموزش زبان هاي خارجي در دنیا به سوي آموزش متن محور سوق داده شده است 
و در این راستا صاحب نظران و متخصصان شیوه هاي گوناگون و کارآمدي را براي آموزش بهینۀ متون 
مطرح کرده اند. در بخش آموزش زبان عربي نیز در سال هاي اخیر به متن محوري توجه شده است. این 
توجه در دو حوزۀ تغییر کتاب های آموزشي از قواعدمحوري به متن محوري و تغییر شیوه هاي تدریس 

متون نمود پیدا کرده است . مهمترین تغییراتی که در شیوه هاي تدریس متون رخ داده عبارت است از: 
1- دادن اطالعات پيش زمينه به دانش آموزان

 درجۀ فهم متن را معلومات پیشین خواننده تعیین مي کند. پس هرقدر شناخت ما ازموضوعي که قصد 
خواندن آن را داریم بیشتر باشد، فهم ما از متن عمیق تر خواهد بود، یعني هرچه معلومات پیشین خواننده 
بیشتر باشد، توقف او در اجزای متن کمتر است، زیرا دانش او در فهم متن کمکش مي کند)الجویني،2005(. 
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بسیاري از متون کتاب هاي درسي عربي در برگیرندۀ داستان هاي تاریخي و دیني است که احتماالً 
دانش آموزان دربارۀ بسیاري از این داستان ها آگاهي الزم را ندارند. معلمان مي توانند با دادن اطالعات 
پیش زمینه در مورد این داستان ها هم فهم متون را برای دانش آموزان راحت تر کنند و هم بر انگیزۀ آنها 

براي پیگیری کل داستان بیفزایند.
2- بلندخواني 

1-2- بلندخواني معلم
قبل از اینکه دانش آموزان درس را باصداي بلند بخوانند، معلم باید یک بار آن را با صداي بلند براي 
دانش آموزان بخواند. در این نمونه خواني معلم باید مخارج حروف را درست ادا کرده و وقف ها را رعایت 
کند)حیدري و دیگران،1383(. هدف از این کار، رفع مشکالت روخوانی دانش آموزان و عادت دادن آنها 
به ادای صحیح کلمه هاست)الرکابي،1986(. تلفظ متفاوت بعضي حروف )ح و ه / ت و ط / ث و س/ 
ذ و ز و ظ( در زبان فارسي و عربي سبب اشتباه های بسیاري در فهم متون مي شود. معلمان باید در 
روخواني خود تفاوت هاي میان این حروف را رعایت کنند و تلفظ دقیق آنها را به دانش آموزان یاد دهند.

 2-2- بلندخواني دانش آموزان
بعد از بلندخواني معلم، یکي از دانش آموزان باید متن را با صداي بلند بخواند. معلم باید دقت کند که 
او حروف را درست ادا کرده و قواعد وقف را رعایت کند )قاسم عاشورا و الحوامدۀ،2009(. بلندخواني 
بهترین وسیله براي کشف غلط هاي نطق و ادای حروف و تصحیح آنها )أحمد السید،1980؛ الرکابي، 
1986( و همچنین وسیلۀ تشویق و درمان دانش آموزاني است که مضطرب اند ومی ترسند. این روش آنان 
را براي حضور در مجامع و ایراد سخنراني آماده مي کند)قاسم عاشورا،الحوامدۀ،2009 ؛ جودت،1986(.

نکتۀ مهم این  است که معلم نباید خطاهای دانش آموزان را مستقیماً و درست بعد از هر تلفظ اشتباه 
آنها اصالح کند ، بلکه باید این فرصت به دانش آموز داده شود تا خواندن یک بند یا متن را تمام کند. بعد 
از آن معلم در مورد خطاهاي او از دیگر دانش آموزان سئوال مي کند تا آنان را نیز به مشارکت وادارد)أحمد 

السید،1980(. 
3-2- توجه بيشتر به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمه

هدف خواندن باید درک معنا و مفهوم متن باشد و نه فهم کلمه به کلمۀ متن. پرداختن به کلمه های 
مشکل و مراجعۀ پي در پي به فرهنگ لغت روند خواندن را کند و مالل آور مي کند)الجویني،2004(. 
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درواقع، هدف خواندن باید این باشد که زبان آموز به مرحله اي از اعتماد به نفس برسد تا بتواند بر احساس 
منفي ناشي از مواجه شدن با واژگان ناآشنا غلبه کند و در نتیجه براي یافتن هر معنا توقف نکند ؛ در این 
صورت سرعت او خواندن او افزایش می یابد. اگر دغدغۀ ناشي از مواجه شدن با واژگان ناآشنا وجود 
نداشته باشد، زبان آموزان مي توانند به سطح باالیي از مهارت خواندن دست یابند و از خواندن خود لذت 
ببرند)صحرایي،1385(. همچنین دبیران نباید صرفاً به ترجمۀ متن بپردازند، زیرا معلم با ترجمۀ مستقیم متن 

مانع تالش فردي و گروهي فراگیران براي درک بهتر آن می شود)حیدري و دیگران،1383(.
 4-2- طرح سئوال و گرفتن جواب 

معلم مي تواند قبل از خواندن، در حین خواندن و بعد از آن از دانش آموزان پرسش و بدین وسیله دانش 
قبلي آنها را با اطالعات جدید ترکیب کند)پیشین، 28(. سئوال های بحث برانگیز ابزار ارزشمندي هستند 
که دانش آموزان را به تبادل نظر، پیش گویي و مشخص کردن هدف از خواندن تشویق مي کند) الدیلمي، 

 .)2009
5-2- استخراج ايده هاي اصلي متن

به طورکلي، دانش آموزان باید بیاموزند که چطور معناي متن را گرفته و بازسازي اش کنند. معلمان بهتر 
است از دانش آموزان بخواهند که ایده هاي اصلي متن و مواردي را که بر ایده ها تأکید مي کنند کشف کرده 
وزیر آنها خط بکشند. آنها مي توانند براي آموزش این تمرین ، ابتدا  نمونه ای را به دانش آموزان نشان 
دهند که در آن عقاید اصلي مشخص شده اند )صحرایي، 1385(. درواقع، دانش آموزان باید آزادانه آرای 
خود را در مورد فلسفۀ وجودي متن و پیامي که از آن دریافت می شود اعالم کنند. معلمان می توانند با 
پرسش از کلیات متن به دانش آموزان در بیرون کشیدن این پیام ها کمک کنند)حیدري و دیگران، 1384(.

 6-2- ارزش های انساني و اخالقي ذکرشده در متن
معلم باید با ذکر ارزش هاي انساني و اخالقي )مثل دعوت به همکاري، پاکیزگي و اطاعت از والدین 
و.. ( ذکر شده در متن ، این مفاهیم را در ذهن دانش آموزان وارد کند)أحمد السید،1980( . از آنجا که 
مهمترین هدف آموزش عربي در مدارس، توانایي فهم متون دیني و آشنایي با ارزش ها و مفاهیم دیني 
است، در کتاب هاي درسي به متون دارای مفاهیم دیني و انساني توجه زیادي شده است ، ازاین رو معلمان 
مي توانند با طرح سئوال و گرفتن جواب  و بیرون کشیدن این مفاهیم و ارزش ها،بر کارآیي این متون در 

رسیدن به این هدف مهم بیفزایند.
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 7-2- بحث و مناظره 
معلمان مي توانند بعد از مرحلۀ روخوانی، توضیح مفاهیم کلمه ها و عبارات و ذکر افکار و ارزش هاي 
اخالقي متن، با بحث و مناظره دربارۀ متن، ایده هاي آن، ارزش هاي اخالقي، مسایل فرهنگي مطرح شده 

و ...، هرچه بیشتر معاني متن را در ذهن دانش آموزان نهادینه کنند) صحرایي،1385(.

*پيشينۀ پژوهش
در زمینۀ بررسي شیوه هاي تدریس متون کتاب هاي عربي دورۀ دبیرستان به طور مستقل مقاله اي 
نوشته نشده است، فقط تعدادي از مقاله ها در کنار توجه به عوامل دیگر، اندکی هم به مسئلۀ شیوه هاي 
غلط تدریس متون عربي پرداخته اندمیرحاجي)138( در مقالۀ » بررسي و نقد کتاب هاي عربي مقطع 
دبیرستان)عمومي(«، به ضعف روش هاي تدریس متون کتاب هاي عربي این مقطع تحصیلی اشاره کرده 
است . به نظراو در این شیوۀ نادرست تدریس، معلم کارگردان اصلي در ترجمۀ متن است و دانش آموز 
نقش ثانوي ایفا مي کند، یعنی او فقط تالش مي کند تا نقش معلم را پررنگ کند و تالش هاي او را به تصویر 

کشد و جمله هایش را مکتوب کند!
 علي سلیمي)1386( در مقالۀ » آموزش عربي در مدارس و دانشگاه هاي ایران) نقص ها، کاستي ها و 
راه کارها(«، هدف از آموزش زبان عربي در دبیرستان را تقویت مهارت خواندن دانش آموز می داند و معتقد 
است که در پی برخورد بي هدف و سردرگم با متون ، که در روش آموزشي فعلی ما همواره دیده می شود 
، معلم ابتدا متن را می خواند، سپس و در اولین قدم آن را به فارسي ترجمه می کند و سپس قواعد مورد 

نظر را از آن استخراج و براي زبان آموز شرح می دهد.
 به نظر عیسی متقي زاده و دیگران در مقالۀ » بررسی میزان موفقیت بخش کارگاه ترجمه در کتاب های 
عربی دورۀ دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهرستان دورود« ، دانش آموزان به ترتیب به بخش 
های » متن هر درس«، » کارگاه ترجمه« و » قواعد« هر درس عالقه دارند. پژوهش پیمایشي آنها نشان داد 
که میزان موفقیت بخش »کارگاه ترجمه« به عنوان یک بخش متن محور، در دستیابي به اهداف خود بیش 

از حد متوسط بوده است.
محمد خاقاني و دیگران)1385( در مقالۀ »بررسي علل کم عالقگي دانش آموزان دبیرستان به درس 
عربي از دیدگاه دبیران شهر شیراز« به ترتیب سه عامل ضعف محتواي کتاب هاي درسي ، عدم تسلط 
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حرفه اي دبیران و ضعف دانش تخصصي آنها را از عوامل کم عالقگي دانش آموزان به درس عربي 
دانسته اند. در این مقاله که با روش پیمایش انجام شده، روش هاي تدریس در دل عامل » تسلط  دبیران« 

مطرح شده است.
هیچ کدام از پژوهش هاي ذکرشده مستقیماً شیوه هاي تدریس متون عربي را در مدارس بررسی نکرده اند 
. از سوي دیگر، به نظر مي رسد مهمترین مشکل این پژوهش ها، تکیه بر آرای شخصي نویسندگان در بیان 
ادبیات نظري و مبتني نبودن آنها بر نظریه های متخصصان و صاحب نظران آموزش زبان هاي خارجي ، 
به ویژه آموزش زبان عربي، باشد.از این رو به نظر مي رسد این پژوهش با بررسي اختصاصي شیوه هاي 
تدریس متون عربي و ارائۀ ادبیات نظري مبتني بر آرای متخصصان و نیز انجام دادن تحقیقات میداني براي 
بررسي دقیق اجراي این شیوه ها در برخي مدارس ایران، کاري کاماًل نو و جدید در حوزۀ آموزش زبان 

عربي در ایران باشد. 
تحليل داده هاي پژوهش

 سئوال اول: به نظر دانش آموزان، معلمان تا چه حد از راهبردهاي تدریس متون استفاده کرده اند؟
این سئوال دو متغیر دارد: یکي » میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخواني 
دانش آموزان« و دیگري » میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن درک و فهم 

دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون«.
روخواني  بهبود  براي  متون  تدریس  راهبردهاي  از  معلمان  استفادۀ  میزان  دربارۀ  دانش آموزان  از 

دانش آموزان، نظرخواهی شد. 
با توجه به موارد زیر، معلمان تا چه حد در تدریس متون از راهبردهاي مناسب براي بهبود روخواني 

شما استفاده کرده اند؟ 
1- معلمان شما تا چه حد قبل از روخواني دانش آموزان، ابتدا خودشان متن را با صداي بلند خوانده اند؟
2- معلمان شما تا چه حد در خواندن متن، تلفظ درست حروف به لهجۀ عربي را رعایت و کلمه ها 

و جمله ها را درست ادا کرده اند ؟
3- معلمان شما تا چه حد از یک یا چند دانش آموز مي خواهند که متن را با صداي بلند بخواند؟

4- معلمان شما تا چه حد هنگام خواندن متون بر رعایت تلفظ درست حروف و اداي درست کلمه ها 
و جمله ها تأکید دارند ؟
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میانگین جواب هاي دانش آموزان به این چهار سئوال کمتر از حد متوسط است )3<2/6165( ،بنابراین 
مي توان نتیجه گرفت که به نظر دانش آموزان، میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود 
روخواني دانش آموزان کمتر از حد متوسط بوده و از آنجا که عدد معناداري کمتر از 0/05 است، این نتیجه 

تأیید مي شود)جدول 1(.
جدول 1.نظر دانش آموزان دربارۀ میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان 

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000 2/61653 599 92/982 0/93168 2/6165 دانش آموزان

از دانش آموزان دربارۀ میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن درک و فهم 
دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون، نظرخواهی شد 

با توجه به موارد زیر، میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن درک و فهم شما 
از معاني و مفاهیم متون چقدر است؟

1- معلمان شما تا چه حد، قبل از تدریس متن، در مورد آن اطالعات پیش زمینه اي در اختیارتان 
مي گذارند؟

2- معلمان شما تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه دارند؟
3- معلمان شما تا چه حد از روش ترجمۀ مستقیم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ 

معلم و نوشتن آن به وسیلۀ دانش آموز خودداري مي کنند؟
4- معلمان شما تا چه حد به استخراج ایده هاي اصلي و افکار متن توجه دارند؟

5- معلمان شما تا چه حد به ارزش هاي انساني و اخالقي ذکر شده در متن مي پردازند؟
6- معلمان شما بعد از مرحلۀ بلندخواني، توضیح مفاهیم متن، استخراج ایده ها و افکار و ارزش هاي 
انساني و اخالقي ذکرشده در متن، تا چه حد در مورد افکار، ایده ها و ارزش هاي اخالقي ذکر شده در 

متن با دانش آموزان بحث و مناظره مي کنند؟
7- معلمان شما تا چه حد مي کوشند با طرح سئوال و گرفتن جواب در مورد معاني و مفاهیم متن، به 

دانش آموزان در فهم متن کمک کنند؟
میانگین پاسخ های دانش آموزان به این هفت سئوال کمتر از حد متوسط است )3<2/3910( ،لذا مي توان 
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نتیجه گرفت که به نظر  دانش آموزان، میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون، براي باال بردن 
درک و فهم دانش آموزان از متون کمتر از حد متوسط و از آنجا که عدد معناداري کمتر از 0/05 است ، 

این نتیجه تأیید مي شود)جدول 2(.
جدول 2. نظر دانش آموزان دربارۀ میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون، براي باال بردن درک و فهم دانش آموزان از متون 

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000 2/39095 599 77/838 0/75241 2/3910 دانش آموزان

نظر دانش آموزان دربارۀ ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون 
مجموع میانگین داده هاي به دست آمده از دو متغیرِ »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون 
براي بهبود روخواني دانش آموزان« و » میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن 
درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون« از نظر دانش آموزان ، میزان استفادۀ معلمان را از 

راهبردهاي تدریس متون نشان مي دهد)جدول3(.
جدول 3 .نظر دانش آموزان دربارۀ میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون 

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000 2/47298 599 106/824 0/56706 2/4730 دانش آموزان

 میانگین آرای دانش آموزان کمتر از حد متوسط است )3<2/4730( ، بنابراین مي توان نتیجه گرفت که 
به نظر دانش آموزان میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون کمتر از حد متوسط بوده و ازآنجا 

که عدد معناداري کمتر از 0/05 است، این نتیجه تأیید مي شود.
 سؤال دوم: به نظر معلمان، همکارانشان تا چه حد از راهبردهاي مناسب در تدریس متون استفاده 

کرده اند؟
از معلمان دربارۀ »میزان استفادۀ همکارانشان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان، 

نظرخواهی شد.«  
با توجه به موارد زیر، میزان استفادۀ شما از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخوانی دانش آموزان 

چقدر است؟
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1-  شما تا چه حد، ابتدا براي نمونه، خودتان متن را با صداي بلند مي خوانید؟
2- شما تا چه حد در روخوانی متن، لهجۀ عربي حروف را رعایت و کلمه ها و جمله ها را درست 

ادا می کنید؟
3- شما تا چه حد از یک یا چند دانش آموز مي خواهید که متن را با صداي بلند بخواند؟ 

4- شما تا چه حد تأکید دارید که دانش آموزان حروف را درست تلفظ کرده و کلمه ها و جمله های 
متون را درست ادا کنند ؟

میانگین پاسخ هاي معلمان بیش از حد متوسط است)3>3/1792(. این امر نشان مي دهد که به نظر 
معلمان، آنان بیش از حد متوسط از راهبردهای تدریس متون براي بهبود روخوانی دانش آموزان استفاده 

کرده اند و از آنجا که عدد معناداري کمتر از 0/05 است، این نتیجه تأیید مي شود)جدول 4(.
جدول 4 . نظر معلمان دربارۀ میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان 

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000  3/17917 59 35/819 0/68750 3/1792 معلما ن

از معلمان دربارۀ»میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون، براي باالبردن درک و فهم دانش 
آموزان از معاني و مفاهیم متون، نظرخواهی شد.« 

با توجه به موارد زیر، میزان استفادۀ شما از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن درک و فهم دانش 
آموزان از معاني و مفاهیم متون چقدر است؟

1- شما قبل از تدریس متن، تا چه حد در مورد آن ، اطالعات پیش زمینه اي در اختیار دانش آموزان 
قرار مي دهید؟

2- شما تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه دارید؟
3- شما تا چه حد از روش ترجمۀ مستقیم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ معلم و 

نوشتن آن به وسیلۀ دانش آموز خودداري مي کنید؟
4- شما تا چه حد به استخراج ایده هاي اصلي و افکار متن توجه دارید؟

5- شما تا چه حد به ذکر ارزش هاي انساني و اخالقي موجود در متن مي پردازید؟
6- شما تا چه حد مي کوشید با طرح سئوال و گرفتن پاسخ در مورد معاني و مفاهیم متن، به فهم 
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دانش آموزان از متن کمک کنید؟
شما تا چه حد بعد از مراحل بلندخواني، توضیح مفاهیم متن، استخراج ایده ها و افکار و یادآوری 
با  ایده ها و ارزش هاي اخالقي  افکار،  انساني و اخالقي ذکرشده در متن، در مورد آن  ارزش هاي 

دانش آموزان بحث و مناظره مي کنید؟
 نتایج نشان می دهد که میانگین پاسخ هاي معلمان در مورد میزان استفاده از راهبردهاي مناسب تدریس 
براي باال بردن فهم و درک دانش آموزان، بیش از حد متوسط است)3>3/4595( که این نشان مي دهد 
به نظر معلمان، آنان براي باال بردن فهم و درک دانش-آموزان بیش از حد متوسط از راهبردهاي تدریس 
متون استفاده مي کنند و ازآنجا که عدد معناداري کمتر از 0/05 است، این نتیجه تأیید مي شود)جدول 5(.

جدول 5 . میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باال بردن فهم و درک دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000 3/45952 59 45/559 0/58819 3/4595 معلما ن

نظر معلمان دربارۀ ميزان استفادۀ همکارانشان ازراهبردهاي تدريس متون 
مجموع میانگین داده هاي به دست آمده از دو متغیرِ »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون 
براي بهبود روخواني دانش آموزان« و » میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن 
درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون«، نظر معلمان دربارۀ میزان استفادۀ همکارانشان از 

راهبردهاي تدریس متون را نشان مي دهد )جدول 6(.
جدول 6 . نظر معلمان دربارۀ میزان استفادۀ همکارانشان از راهبردهاي تدریس متون

سطح 
معناداري

تفاوت 
میانگین ها

درجۀ آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه

/000 3/35758 59 56/443 0/47340 3/3576 معلما ن

تحلیل مجموع داده هاي به دست آمده از معلمان نشان مي دهد که میانگین نظرات آنان بیش از حد 
متوسط)3 >3/3576( و ازآنجا که مقدار معناداري بیشتر از 0/05 است، این نتیجه تأیید مي شود. پس به 

نظر معلمان، آنان بیش از حد متوسط از راهبردهاي تدریس متون استفاده کرده اند.
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سئوال سوم: آیا میان آرای معلمان پرسابقه و کم سابقه اختالف معنایي وجود دارد؟
براي بررسي اختالف میان آرای سه گروه معلمان باسابقۀ کمتر از 10 سال، معلمان باسابقۀ 10 تا20 سال 
و معلمان باسابقۀ بیش از 20 سال از آزمون آنوا )anova( استفاده شد که براساس آن اختالف میان سه 

گروه معنادار نبود، یعني تجربۀ کاري در آرای معلمان تأثیر نداشت) جدول7(.
جدول 7. نظر معلمان با توجه به سابقه تدریس

F سطح معناداري F انحراف معیار میا نگین تعداد گروه سني معلمان

0/631 0/464

4/61247 36/6818 22 کمتر از 10سال تجربه

5/56265 36/5926 27 داراي10تا20سال تجربه

4/90083 38/2727 11 بیش از20سال تجربه

سئوال چهارم: آیا میان پاسخ هاي معلمان و  دانش آموزان اختالف معناداري وجود دارد؟
براي بررسي اختالف میان آرای دانش آموزان و معلمان، ابتدا آرای دو گروه در مورد دو متغیر پرسشنامه، 

به تفکیک، مقایسه و سپس اختالف نظرهای دو گروه به طور کلي بیان مي شود.  
اختالف  نظر معلمان و دانش آموزان دربارۀ »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي 

بهبود روخواني دانش آموزان«
معلمان تا چه حد براي نمونه، ابتدا خودشان متن را با صداي بلند مي خوانند؟

میانگین آرای دانش آموزان در مورد این  سئوال کمتر از حد متوسط)3 < 2/1083 (و میانگین آرای 
معلمان بیش از حد متوسط )3 > 2/2167 ( است و عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان می دهد که اختالف 

بین دو گروه معنادار است.
1- معلمان تا چه حد در خواندن متن، تلفظ درست حروف به لهجۀ عربي را رعایت و کلمه ها و جمله 

ها را درست ادا مي کنند؟
میانگین آرای دانش آموزان در مورد این  سئوال کمتر از حد متوسط)3 <2/0333( و میانگین نظرهای 
معلمان بیش از حد متوسط )3> 2/3333( است . عدد معناداري بیشتر از 0/05 نشان می دهد که اختالف 

میان دو گروه در این سئوال معنادار نیست.
2- معلمان تا چه حد از یک یا چند دانش آموز مي خواهند که متن را با صداي بلند بخواند؟
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میانگین نظر دانش آموزان و معلمان در مورد این سئوال بیش از حد متوسط )3( و به ترتیب 3/8050  و 
4/0167  است و چون عدد معناداري بیش از 0/05 است ، اختالف میان دو گروه معنادار نیست.

3- معلمان تا چه حد بر این نکته تأکید دارند که دانش آموزان هنگام خواندن متون، تلفظ صحیح 
حروف را رعایت و کلمه ها و جمله ها را درست ادا کنند ؟

میانگین آرای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3 <2/5209( و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط)3> 3/1500 ( است و عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان می دهد که اختالف میان 

دو گروه معنادار است.
در مجموع میانگین پاسخ هاي دانش آموزان به این چهار سئوال کمتر از حد متوسط)3 < 2/6165( و 
میانگین پاسخ هاي معلمان بیش از حد متوسط)3 >3/1792( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان 

دهندۀ اختالف معنادار دو گروه است.
اختالف نظر معلمان و دانش آموزان دربارۀ »ميزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدريس متون، براي 

باال بردن فهم و درک دانش آموزان از معاني و مفاهيم متون«
1- معلمان قبل از تدریس متن، تا چه حد، در مورد آن اطالعات پیش زمینه اي در اختیار دانش آموزان 

قرار مي دهند؟  
میانگین نظرهای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3 <2/4900 ( و میانگین نظرهای 
معلمان بیش از حد متوسط)3>3/4000 ( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 میان آرای دو گروه نشان 

مي دهد که اختالف میان دو گروه معنادار است.
2- معلمان تا چه حد به معنا و مفهوم کلي متن و نه فهم کلمه به کلمۀ آن توجه دارند؟

میانگین آرای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3 < 2/3017 ( و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط)3 >3/2833( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 میان آرای دو گروه نشان مي دهد 

که اختالف دو گروه معنادار است.
3- معلمان تا چه حد از روش ترجمۀ مستقیم متن که عبارت است از خواندن ترجمه به وسیلۀ معلم 

و نوشتن آن به وسیلۀ دانش آموز خودداري مي کنند؟
میانگین آرای دانش آموزان در این  سئوال کمتر از حد متوسط)3<2/4000( و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط)3>3/7833( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان می دهد که اختالف میان دو 
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گروه معنادار است.
4- معلمان تا چه حد به استخراج ایده هاي اصلي و افکار متن توجه دارند؟

میانگین نظرهای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3 <2/5083( و میانگین آرای معلمان 
بیش از حد متوسط)3 >3/8668 ( است و عدد معناداري کمتر از 0/05 ، اختالف معنادار دو گروه را 

نشان می دهد.
5- معلمان تا چه حد به ارزش هاي انساني و اخالقي ذکرشده در متن مي پردازند؟

میانگین آرای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3 <2/2517 ( و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط) 3>3/4333 ( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان مي دهد که اختالف میان دو 

گروه معنادار است.
6- معلمان تا چه حد بعد از مرحلۀ بلندخواني، توضیح مفاهیم متن، استخراج ایده ها و افکار و ذکر 
ارزش هاي انساني و اخالقي متن، با دانش آموزان در مورد افکار، ایده ها و ارزش هاي اخالقي ذکر شده 

در متن بحث و مناظره می کنند ؟
میانگین آرای دانش آموزان در این سئوال کمتر از حد متوسط)3<2/3500(و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط)3>3/1667( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 اختالف معنادار دو گروه را نشان 

مي دهد.
7- معلمان تا چه حد مي کوشند با طرح سئوال و گرفتن جواب در مورد معاني و مفاهیم متن، به 

دانش آموزان در فهم متن کمک کنند؟
میانگین نظرهای دانش آموزان در این سئوال کمتراز حد متوسط)3<2/4350( و میانگین آرای معلمان 
بیش از حد متوسط)3 >3/3167( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان می دهد که اختالف میان 

دوگروه معنادار است.
در مجموع میانگین پاسخ هاي دانش آموزان کمتر حد متوسط)3 <3/3910( و میانگین نظرهای معلمان 
بیش از حد متوسط)3 >3/4595( است. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان مي دهد که اختالف آرای 
دانش آموزان و معلمان در مورد »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهای تدریس متون براي باال بردن فهم و 

درک دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون« معنادار است.
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از میان چهار سئوال متغیر اول و هفت سئوال متغیّر دوم، اختالف  نظر دو گروه فقط در سئوال هاي دوم 
و سوم متغیر اول معنادار نیست و در بقیۀ سئوال ها معنادار است.

اختالف نظر دو گروه دانش آموزان و معلمان دربارۀ مجموع سئوال ها
تحلیل داده هاي به دست آمده از دانش آموزان و معلمان نشان مي دهد که میان آرای آنها اختالف 

معناداري وجود دارد)جدول 8(. 
جدول 8 . اختالف آرای دو گروه دانش آموزان و معلمان

سطح معناداري درجه آزادي T انحراف معیار میا نگین جامعه آماري

000 658 13/582
0/56706 2/4730 دانش آموزان

0/47340 3/3576 معلما ن

میانگین پاسخ هاي دانش آموزان کمتر از حد متوسط)3 <2/4730( و میانگین پاسخ های معلمان بیش از 
حد متوسط)3> 3/3576( است، یعني دانش موزان معتقدند که معلمان کمتر از حد متوسط از راهبردهاي 
مناسب براي تدریس متون استفاده مي کنند، در حالي که معلمان بر این باورند که همکارانشان بیش از 
حد متوسط از این راهبردها استفاده مي کنند. عدد معناداري کمتر از 0/05 نشان مي دهد که این اختالف 

معنادار است.
بحث و نتيجه گيری

 سئوال اول: به نظر دانش آموزان، معلمان تا چه حد از راهبردهاي تدريس متون استفاده کرده اند؟
این سئوال دو متغیر داشت : متغیر اول »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي مناسب تدریس براي بهبود 
روخواني دانش آموزان« و متغیّر دوم »میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي مناسب تدریس براي باالبردن 
درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهیم متون«. در هر دو متغیر دانش آموزان اعالم کردند که معلمان 
کمتر از حد متوسط از راهبردهاي مناسب تدریس براي بهبود روخواني و باال بردن درک و فهم  آنها 
استفاده کرده اند. با توجه به اینکه عدد معنادار در هر دو شاخص کمتر از 0/05 است، نتیجه به دست آمده 
در هر دو متغیر تأیید مي شود. در مجموع، میانگین پاسخ هاي دانش آموزان در مورد میزان استفادۀ معلمان 
از راهبردهاي مناسب در تدریس متون، کمتر از حد متوسط بوده است. کمتر بودن مقدار عدد معنادار از 

0/05 این نتیجه را تأیید مي کند.
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 سئوال دوم: به نظر معلمان، همکارانشان تا چه حد از راهبردهاي تدريس متون استفاده کرده اند؟
دو متغیر» میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي بهبود روخواني دانش آموزان« و » میزان 
استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي باالبردن درک و فهم دانش آموزان از معاني و مفاهیم 
متون« در این سئوال نیز وجود دارند. در مورد هر دو متغیر معلمان معتقدند که بیش از حد متوسط از 
راهبردهاي تدریس متون استفاده کرده اند و چون عدد معناداري کمتر از 0/05 است، نتیجۀ به دست آمده 
از معلمان تأیید مي شود. در مجموع، در مورد میزان استفاده از راهبردهاي تدریس متون که در برگیرندۀ دو 
متغیر فوق است، معلمان اعتقاد داشتند که بیش از حد متوسط از این راهبردها استفاده کرده اند. بیشتر بودن 

عدد معنایي از 0/05 این نتیجه را تأیید مي کند.
 سئوال سوم: آيا ميان آرای معلمان پرسابقه و کم سابقه اختالف معنايي وجود دارد؟

بررسي آرای سه گروه معلمان  دارای سابقۀ کمتر از 10 سال، 15 تا 20 سال و بیشتر از 20 سال نشان 
داد که میان  نظرهای این سه گروه اختالف معناداری وجود ندارد ، یعني مي توان نتیجه گرفت که عامل 

تجربه در نظر معلمان تأثیر نداشته است.
سئوال چهارم : آيا ميان پاسخ هاي معلمان و پاسخ هاي دانش آموزان اختالف معناداري وجود دارد؟
در مورد هر دو متغیر پرسشنامه، نظر دانش آموزان و معلمان اختالف معناداري داشت. در مجموع، 
میانگین نظرهای دانش آموزان در مورد میزان استفادۀ معلمان از روش هاي مناسب در تدریس متون، کمتر 
ازحد متوسط و میانگین آرای معلمان بیش از حد متوسط بود. بررسي این اختالف با آزمون T نشان داد که 
عدد معناداري بیشتر از 0/05 است و این نشان دهندۀ معنادار بودن اختالف است. یعني، اختالف میانگین 
هاي دو گروه فاحش است و نمي توان به سادگي از آن گذشت. معنادار بودن اختالف نظر دو گروه به 
این اشاره دارد که باید دالیلي وجود داشته باشد که سبب شده باوجود اینکه معلمان معتقدند بیش از حد 
متوسط از راهبردهاي تدریس متون استفاده مي کنند، دانش آموزان بر این باورند که معلمانشان کمتر از حد 

متوسط از این روش ها استفاده کرده اند.
 در مورد سئوال دوم و سوم مربوط به متغیر » میزان استفادۀ معلمان از راهبردهاي تدریس متون براي 
بهبود روخواني دانش آموزان« اختالف معنادار نبود، یعني دانش آموزان و معلمان در مورد اینکه معلم در 
هنگام روخواني، کلمات را با لهجۀ عربي مي خواند و از یک یا چند دانش آموز مي خواهد که متن را 
باصداي بلند بخوانند، تقریباً اشتراک نظر دارند و این امر دال بر این است که معلمان این دو اصل را در 

تدریس متون رعایت مي کنند.
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در مورد سؤال های دیگر که اختالف معنادار است این فرضیه قابل طرح است که راهبردهاي تدریس 
متون در صورتي که اجراي آنها سبب مشارکت دانش آموزان در یادگیري و افزایش نشاط و شادابي آنها 
شود، نتیجه آنان مشخص و بارز است و اگر تغییري در انگیزه، نشاط و مشارکت دانش آموزان ایجاد 
نکنند، این نتیجه چندان مشخص نیست. به عنوان فرضیه سه عامل را مي توان مطرح کرد که سبب عدم 
دستیابي راهبردهاي مورد نظر به اهداف خود شده اند. یکي اجراي ضعیف معلمان، دیگري درک ضعیف 

دانش آموزان که ناشي از بي انگیزگي آنان است و سوم کیفیت نازل متون کتاب هاي درسي.
1- اجراي ضعیف معلمان: مهمترین فرضیه این  است که معلمان از راهبردهاي آموزش متون آگاه اند 
و این راهبردها را بیشتر از حد متوسط در آموزش متون عربي اجرا مي کنند، ولي به دلیل ضعف در اجرا، 
نتوانسته اند دانش آموزان را درگیر امر آموزش و به مشارکت ترغیبشان کنند. این امر سبب شده است تا 
دانش آموزان اجراي این راهبردها را خوب درک نکنند. بي شک، هدف بسیاري از روش هاي تدریس 
ایجاد فضای مناسب براي مشارکت همه جانبه و فعال دانش آموزان در یادگیري است) الحاّج خلیل، 
الکتاب األول،2006(. تمامي راهبردها باید طوری اجرا شوند که به مشارکت حداکثري دانش  آموزان 
بینجامند. مثاًل، در مورد دادن اطالعات پیش زمینه اي، معلم نباید اطالعاتش را مستقیماً در اختیار دانش 
آموزان قرار دهد، بلکه مي تواند با طرح سئوال و گرفتن جواب اطالعات پیشین آنان را سنجیده، سپس 

اطالعات کامل تري در اختیارشان بگذارد. 
در مورد استخراج ایده ها و افکار اصلي متن، چه بسا معلمان بارها از دانش آموزان خواسته باشند 
که افکار اصلي متن را بیرون بکشند ، ولي بسیاري از دانش آموزان چگونگی شناسایی افکار اصلي از 
افکار فرعي و نحوۀ جدا کردن آنها را ندانند. معلمان مي توانند براي نمونه ابتدا خودشان افکار اصلي 
چند متن را بیرون بکشند و معیارهاي فهم افکار و ایده هاي اصلي متن را در اختیار دانش آموزان  قرار 

دهند)صحرایي،1385(. 
در مورد اینکه معلمان تا چه حد در حین تدریس متون، از روش طرح سئوال و گرفتن جواب استفاده 
مي کنند، چه بسا معنادار بودن اختالف نظر دو گروه ناشي از این باشد که سئوال هاي معلمان قابلیت 
جلب مشارکت دانش آموزان را ندارد .در واقع، طرح سئوال یکي از مهمترین جنبه هاي آموزش به شمار 
مي رود و در صورتي که درست طراحي و به کار برده شود، سبب باالرفتن مهارت هاي تفکر دانش آموزان 
مي شود) الحاج خلیل،2006(. بنابراین ِصرف سئوال کردن از دانش آموزان نمي تواند انگیزۀ مشارکت کردن 
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را در آنان برانگیزد، بلکه باید توجه کرد که چه سئوالي مي تواند تأثیر بیشتري بر دانش آموزان بگذارد، چون 
پرسش ها چندین سطح دارند که به کارگیري هر کدام موقعیت خاصي را مي طلبد)پیشین(.

2- درک ضعیف دانش آموزان از اجراي راهبردهاي تدریس: فرضیۀ بعدي این است که دانش آموزان 
آنقدر به درس عربي بي عالقه اند که معلمان با اجراي این راهبردها هم نتوانسته اند انگیزه و رغبت آنان 
را به یادگیري برانگیزند. در واقع بي انگیزگي و بي رغبتي دانش آموزان سبب شده است تا کاربرد این  
راهبردها به وسیلۀ معلمان برایشان چندان قابل درک نباشد. به عبارت دیگر، چون دانش آموزان خودشان 
نتایج اجراي این راهبردها را تجربه نکرده اند، اجراي آنها به وسیلۀ معلمان چندان برایشان ملموس نیست.
3-  کیفیت نازل متون کتاب  عربي دورۀ پیش دانشگاهي و مشکالت ناشي از محور بودن کتاب 
درسي در مدارس: با وجود همۀ تحوالتي که در سال هاي اخیر در کتاب هاي درسي عربي ایجاد شده ، 
همچنان وجود برخي مشکالت در این کتاب ها انکارناشدنی است. این امر سبب مي شود که راهبردهاي 
مناسبی که معلمان براي تدریس متون به کار مي برند، بي نتیجه بماند و دانش آموزان همچنان بي انگیزه 
و بي رغبت باشند و در امر آموزش مشارکت نکنند. عدم مشارکت در یادگیري متن نیز باعث شده است 
تا دانش آموزان نتوانند اجراي راهبردهاي تدریس را خوب درک کنند. درواقع، در برخي کشورها، کتاب 
درسي فقط وسیله ای است براي اجراي روش هاي تدریس. در بسیاري از کشورهاي غربي، عالوه بر 
کتاب درسي، از وسایل آموزشي دیگري مثل کتاب های کار ، نوارهاي صوتي و ویدیوئي و نشریه ها و 

فصلنامه هاي مختلف استفاده مي شود)الحاج خلیل، الکتاب الثاني، 2006(. 
در بسیاري از مدارس ایران نیز، کتاب درسي فقط وسیلۀ اجراي راهبردهاي تدریس است. البته باید 
یادآوری کرد که برای دروس عربي مقاطع راهنمایي، دبیرستان و پیش دانشگاهي دو سری کتاب با عناوین 
» کتاب کار« و » راهنماي معلم« طراحي و در آن شیوه های تدریس هر بخش کتاب براي معلمان به 
تفصیل توضیح داده شده است. در مورد کتاب های درسي عربي نوارهاي آموزشي هم وجود دارد. بااین 
حال، کتاب درسي عربي تنها وسیلۀ آموزشي در مدارس ایران است، زیرا براساس تحقیقاتي که نگارندگان 
کرده اند، بسیاری از مدارس از این وسایل کمک آموزشي استفاده نمي کنند و بیشتر معلمان و دانش آموزان 
از وجود این بسته هاي آموزشي بي خبرند. این امر سبب شده است تا معلمان وسایل کارآمدی برای اجراي 

صحیح راهبردهای تدریس خود نداشته باشند. 
ترجیح روش نگارش کتاب عربي دورۀ پیش دانشگاهي بر راهبردهاي معلمان در تدریس متون، مي تواند 
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از عواملي باشد که اجراي راهبردهاي تدریس معلمان را براي دانش آموزان نامأنوس کرده است. مثاًل، شیوۀ 
ارائۀ هر درس در این کتاب بدین صورت است که اول متن می آید ، سپس قواعد و بعد تمرین ها. درواقع، 
متن هر درس بدون تمرین و پرسش به کار رفته است. این امر مي تواند عامل مهمي براي بی  ثمر کردن 
راهبردهاي تدریس معلماني باشد که مي کوشند دانش آموزان را با روش هایي مثل پرسش و پاسخ در امر 
یادگیري شرکت دهند. در حالی که، اگر این بخش هر درس داراي بخش اختصاصي تمرین بود، بی شک 

با قرار گرفتن در کنار راهبرد پرسش و پاسخ مي توانست نتایج بهتري درپي داشته باشد.
راه کارها 

- توجه به متن محوري ،چه در کتاب هاي درسي و چه در روش هاي تدریس، باید در ردیف الویت هاي 
آموزشي زبان عربي در مدارس باشد. 

- تقویت مهارت خواندن دانش آموزان باید در رأس برنامه هاي تدریس معلمان قرار گیرد. برخالف 
بسیاري از گمان ها دانش آموزان به تقویت مهارت صحبت کردن نیازي ندارند، زیرا هدف از آموزش زبان 
عربي در مدارس ایران، باال بردن فهم دانش آموزان از متون عربي ،به ویژه متون دیني، است، نه ارتباط 
برقرار کردن با اهل این زبان. کساني که می خواهند از زبان عربي براي ارتباط با عرب زبانان استفاده کنند، 

مي توانند در مراکز دانشگاهي و مراکز غیررسمي این زبان را فرا بگیرند.
- هرچند کتاب های کمک آموزشي) مثل کتاب راهنمای معلم و کتاب کار دانش آموز (براي درس 
عربی مقاطع مختلف تألیف شده است، ولي بسیاری از معلمان و دانش آموزان از وجود این کتاب ها بی 

خبرند، لذا الزم است سازمان هایي مثل ادارۀ آموزش و پرورش در این زمینه اطالع رساني کنند.
- براي سنجش سطوح مختلف یادگیري و تثبیت فهم و درک دانش آموزان از متون، بخش متون کتاب 

هاي عربي دبیرستان ، به ویژه کتاب عربي دورۀ پیش دانشگاهي، نیاز به تمرین های متعدد دارد. 
- بدون شک عوامل خارجی مثل جایگاه بین المللی و داخلی نامناسب زبان عربی )درمقایسه با 
زبان انگلیسی( ، بر بی انگیزگی دانش آموزان در یادگیری این زبان تأثیر دارد، درحالی که با بهبود عوامل 
داخلی)مثل جذاب و متنوع ساختن بسته های آموزشی، استفاده از معلمان جوان و باانگیزه و بهبود روش 

های تدریس( می توان انگیزۀ یادگیری این درس را در بسیاری از دانش آموزان ایجاد کرد.
- هرچند آموزش و پرورش براي معلمان بسیاري از شهرها کالس هاي ضمن خدمت برگزار مي کند، 
ولي مهمترین مشکل این کالس ها نبود نیروي متخصص و آموزش دیده در بخش تدریس زبان عربي 
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است که باعث شده این کالس ها نتایج خوبي نداشته باشد. آموزش و پرورش باید با جمع آوري وسیع 
معلمان نخبه و جوان شهرستان ها و برگزاري دوره هاي آموزشي کوتاه مدت و مستمر براي آنها، براي 

برگزاري کالس هاي ضمن خدمت در سراسر کشور، مدرس متخصص تربیت کند.
-  برای تقویت بخش آموزش زبان عربي در ایران ، سازمان هاي رسمي وابسته به وزارت آموزش 
و پرورش مي توانند با در اختیار قراردادن امکانات و بوجۀ الزم، پژوهشگران را در غني سازی این 
بخش یاري دهند؛ بدین صورت که نیاز این بخش را با انتقال یافته هاي متخصصان آموزش زبان عربي 
کشورهاي عربي و یافته هاي متخصصان آموزش دیگر زبان هاي خارجي برطرف کنند، چون تحقیقات 

میداني بدون داشتن ادبیات نظري قوي نمي تواند به پیشرفت آموزش زبان عربي در ایران بینجامد.
- انتشار یک نشریۀ علمي- پژوهشي، مخصوص پژوهش هاي بخش آموزش زبان عربی ، ضروري 

است. 
- و در پایان یادآوري مي شود، اگر اهمیت زبان عربي براي ما ایرانیان آنقدر است که قانون اساسي 
آموزش آن را در مدارس ضروري کرده است، باید بودجه، امکانات و توجه  به این زبان نیز متناسب با 
این ضرورت باشد. صرف هزینه هاي ناچیز و تکیه بر افراد غیرمتخصص و برپایي جلسه هایی بدون 

دستورات اجرایي ، تحول مثبتي در در وضعیت آموزش زبان عربي ایجاد نخواهد کرد .
در پایان به کساني که عالقه مندند در بخش آموزش زبان عربي در مدارس پژوهش کنند ، پیشنهاد 

مي شود موضوع های زیر را مورد بررسی قرار دهند:
- میزان تأثیرگذاري روش هاي استقرایي، قیاسي و متني در آموزش صرف و نحو بر یادگیري 

دانش آموزان؛
- راهبرد هاي تدریس قواعد عربي دورۀ دبیرستان؛

1- شیوۀ متني) النصوص المتکاملۀ( و چگونگي اجراي آن براي آموزش قواعد صرف و نحو عربي 
در دبیرستان؛

2- شیوه هاي ارائۀ قواعد در کتاب هاي درسي عربي، با تکیه بر روش هاي آموزش قواعد؛
3- مشکالت بخش متون کتاب هاي درسي عربي، از دیدگاه معلمان و دانش آموزان؛

4- تمرین های کتاب هاي درسي عربي؛ 
5- میزان کارآمدي کالس هاي ضمن خدمت عربي، از دیدگاه معلمان؛

6- میزان آگاهی دبیران و دانش آموزان از بسته های آموزشی مربوط به کتاب های درسی عربی.
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