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Abstract: The primary purpose of this study was 

to identify the tacit knowledge of the Arabic 

teachers in Takab, Iran, about active teaching 

methods. Regarding this goal, the qualitative 

research method of interpretive phenomenology 

was used. The research participants included all 

Arabic teachers in this city in the schools year 

2018-2019. In this study, theoretical saturation 

was used for sample size. That is, the sample 

selection process continued until no new 

information emerged anymore. In addition, semi-

structured interviews were used to collect data. 

The transcript of the interview was shared with 

the participants. The results of the study revealed 

evidence of a relationship between the implicit 

knowledge of Arabic teachers about active 

teaching methods and the success of teachers in 

active teaching based on their experiences and 

perspectives. Accordingly, theme analysis was 

used to analyze the findings. The main themes of 

the tacit knowledge of the Arabic teachers were 

categorized into three main categories including 

teachers' and their colleagues' experiences of their 

own teaching methods their experience with 

students and their experience with the school 

religious, cultural and scientific contents.  
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 مقدمه

ريشژه در اعتقژادات ه   ، که دان  برخالف اطالعات کنندمیاظهار ( 1331) 1نوناکا ه تاکه اهچی

نوناکژا ه تژاکوچی   . تعهدات داشته ه در بافت ذهنی کاربر قرار دارد که براساس رن عمل میکند

 .دهژد مژی  کنند که ظرفیت را برای اقدامی مؤثر افزاي می دان  را باهری پاالي  شده تعريف

های بلکه در رهيه، رهد ه نه تنها در مدارك ه ذخايرمی ريد ه به کارمی دان  در ذهن به هجود

دانژ   ، ازيک سژو . (2ص، 2410، پاکباز ه ديگران) سازمانی نیز هجود داردهای کاری ه فرريند

، انتقژال رن دريژک زبژان رسژمی     ذخیره کرد ه طبقه بندی ه، توان به راحتی یبطمی صريح را

دانژ  صژريح بیشژتر بژه دانشژی اطژال        ( 2440) ه همکاران2از ديدناه لی. رسان است ه ساده

-نرم، هارهش، هاخط مشی، هاه شامل داده، داردتر ه فنیتر عقالنی، نردد که جنبه عینی ترمی

ه به طور معمول هم به خوبی قابل ثبژت ه هژم قابژل دسترسژی     ، شودمیاسناد ه غیره ، افزارها

کژه   شژود مژی دان  یمنی به دانشی اطژال   ، (1337) 8حالی است از نظر پوالنی اين در، است

اما بژه سژیتی قژادر اسژت رن را بژرای      ، نیردمیخود رن را به کار های فرد در رفتار ه قضاهت

 . ديگران توییح دهد

ذهنژی افژراد   های مدل دان  یمنی به صورت پنهان در اقدامات رهزمره ه، سوی ديگر از

درك ما از اطالعات صريح ه رهشن از ، به عنوان انسان( 2411همکاران  مظلومی ه) ريشه دارد

 کنژیم رنهژه را کژه   مژی  کلماتی که ما اسژتفاده ، توانیم ببینیممی طريق اشیاء يا اطالعاتی است که

انرچه نويسژندنان میتلژف در   . (02417. کتی، باج) کندمی افتد را توصیفمی بینیم يا اتفا می

اين نکته که دان  یمنی برای هر شیصژی   اما در؛ وم دان  یمنی تفاهت نظر دارندتبیین مفه

 اتفژا  نظژر دارنژد   ، بستری که در رن پژرهرش يافتژه اسژت متفژاهت اسژت      با توجه به زمینه ه

افراد بسیار موفق بژه صژورت انفژرادی رن را     دان  یمنی بسیار مهم است ه( 2410، 1کراتکا)

تژوانیم  نمژی  مژا ، دانژیم می تا رنجا کهکنند. میرمیز از رن استفاده تبه طور موفقی بدست رهرده ه

معلمژان میتلژف دارای سژاختارهای    ( 24147هژورهات ) مستقیماً دان  یمنی را رموزش دهیم
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، به عبارت ديگر. دان  ذهنی متفاهت هستند که از طريق تجربه تدريس رنها شکل نرفته است

بسژیاری از  . (24171يانپینژ  ) وعی دانژ  شیصژی باشژد   ن تواندمی توانايی حل مساله معلمان

، اين دانژ  . ريشه در دان  یمنی دارد، کنندمی راهکارهايی که معلمان در کالس درس اتیاذ

کرمژانی  ) برای تحول مویوعات اسژت ای پايه ه دهدمی قرار تأثیرسازمان را تحت  مديريت ه

 متضژمن تالقژی میژان فژرد ه     دان  یژمنی در حژوزه شیصژی جژا دارد ه     .(2417، بیرجندی

 (.2446، ه همکاران2مک ادم ) فرهنگی است که شیص بدان تعلق دارد

، رهريژم ما بی  از رنهژه بژه زبژان مژی    » مايکل پوالنی برای نیستین بار با عبارت معرهف

از نگاه پوالنی بعد یژمنی  . (0ص، 2443، پوالنی) بر ماهیت دان  یمنی تأکید کرد. «دانیممی

صريح بدل شود ه يادنیرنژده بايژد    است که يادنیری هرنز نتواند به فرايندی کامالً مستلزم اين

بژه  . دهژد مژی ها مورد تأکیژد قژرار   به هيوه اه اين امر را در زمینه مهارت. در اين امر تالش کند

عقیده اه افراد ماهر کسانی هستند که چندان به قواعژدی کژه در کژاربرد مهژارت خژود از رنهژا       

، پژوالنی ) توانند رن را بیان کنندرشنايی نظری ندارند ه انر هم داشته باشند نمی، نندکمیپیرهی 

مشیصژه دانژ    . از نظر اه دان  یمنی همواره در درهن دانژ  صژريح نهفتژه اسژت    . (2443

تواننژد نظريژه صژريحی    اما رنها اغلب نمی شودمییمنی اين است که توسط افراد به کار برده 

دانند که چگونه به شکلی ماهرانه عملژی را انجژام   ئه کنند بلکه رنها صرفاً میدرباره کار خود ارا

ه اين  شودمیدان  یمنی نامیده ، به عقیده اه دانشی که نتوان رن را به رهشنی بیان کرد. دهند

همان دانشی است که ما به داشتن رن هاقف نیستیم ه بدهن رناهی از هجژود رن بژه کژار بژرده     

بژه همژین سژبب    . توانیم نسبت به رن رناه باشیم ه کاربرد رن را توییح دهیمی؛ زيرا نمشودمی

پوالنی عرصه را بر رهی نونه ديگری از دان  نشود که در رن تعريف دان  تنها به های رموزه

به باهر پوالنی عمژل ردمژی در اظهژار    . (1333، پوالنی) شودمیمعرفت صريح مقید ه محدهد ن

ه با نژوعی تعهژد شیصژی برخاسژته از چژارچوب عقايژد رن شژیص        يک هاقعیت لزهماً همرا

تژوان رن را دانژ    مژی  شیصژی اسژت کژه    امری کژامالً ، به همین خاطر تمامی دان . باشدمی

 از نظر پوالنی دان  یمنی در ذهن ه بدن انسان جانرفته است. (2410، پوالنی) شیصی نامید

معلژم عنصژر اصژلی    ، کالس درس وه درهای رموزشی به هيدر موقعیت. (17ص، 1330نوناکا )
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زيژرا تعامژل مسژتمر ه چهژره بژه      ، اه در برنامه درسی عاملی بی بديل اسژت . شودمیمحسوب 

که هیچ عنصژر  ، دهدمیهی را در موقعیت ممتاز ه منحصر به فردی قرار ، انرموزدان چهره با 

به زعم بسژیاری از  . (1863، مهرمحمدی) انسانی ديگری در اين سازمان از رن برخوردار نیست

ان کیفیت کار معلژم  رموزدان مهمترين عامل در پیشرفت تحصیلی ، متیصصان تعلیم ه تربیت

نمايد ه  ان را با مطالب يادنرفتنی درنیررموزدان بنابراين معلم بايد . (2448، 1نلد هابر) است

طالعات ه معلومات اکتفژا  راه ه رهش چگونه رموختن را به رنها بیاموزد نه اينکه تنها به انتقال ا

ان حتژی مقژدار کمژی از رن    رمژوز دان اما ، چه بسا معلمی مطالب زيادی را تدريس کند. نمايد

. (1837، شژريعتمداری ) مطالب را ياد نگیرند ه در دنیای هاقعی خود نتوانند ازرن استفاده کننژد 

اکثژر   نذار اسژت ه تأثیرفعال تدريس دان  یمنی معلمان بسیار  هایرهش در زمینه تدريس ه

تجربیات منژاب    ،نیردمی که از دان  یمنی رنها نشات کنندمی معلمان رهش تدريسی انتیاب

در زمینژه اهمیژت    2رزهبژل . رينژد مژی  بسیار ارزشمندی برای انتیژاب رهش تژدريس بحسژاب   

ان نقژ   رمژوز دان تدريس مناسب در ايجاد انگیزش در ، نويسدمی ی تدريس مناسبهارهش

يادنیری قابژل تژوجهی حاصژل خواهژد شژد ه از      ، چرا که به هسیله تدريس مؤثر. ارداساسی د

ان برای يادنیری بیشتر انگیزه قوی بژه دسژت   رموزدان ، ریايتمندی حاصل از چنین يادنیری

دراين مقاله بژه شناسژايی دانژ  یژمنی معلمژان عربژی دربژاره        . (1836، سیف) خواهند رهرد

فعژال تژدريس مطالژب     هژای رهشدر رابطژه بژا    ،شده اسژت فعال تدريس پرداخته  هایرهش

فعژال تژدريس    هژای رهشبژاب   اما به دان  یمنی معلمان در ،هجود داردها کتاببسیاری در 

فعژال تژدريس    هژای رهشمژورد انتیژاب    اسژتفاده از تجربیژات معلمژان در   . توجه نشده است

از مراحل مهژم طراحژی   . دجدی برای پشت سر نذاشتن تدريس سنتی باش نام مهم ه تواندمی

تدريس يک فرريند است ه فعالیتی است کژه در داخژل   . انتیاب رهش تدريس است، رموزشی

بايد خط مشژی  ، معلم بعد از انتیاب محتوی ه قبل از تعیین هسیله، پذيرديک الگو صورت می

به مجموعه تدابیر منظمژی کژه بژرای رسژیدن بژه      . ه رهش مناسب تدريس خود را انتیاب کند

، امیژر تیمژوری  ) نوينژد  «رهش تژدريس » شژود مژی با توجه به شرايط ه امکانات اتیژاذ  ، هدف

1837) . 
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تعیژین دانژ  یژمنی ه تصژريحی معلمژان دهره      » در تحقیقژی بژا عنژوان    (1831) زمانی

بژه   «عوامل جمعیژت شژناختی بژر رن    تأثیريادنیری در فرايند تدريس ه های راهنمايی از نظريه

يژادنیری در بعضژی   هژای  میزان دان  رشکار ه یژمنی معلمژان از نظريژه   اين نتیجه رسید که 

ه دانژ    (/88) بین میانگین مشژاهده شژده نمژرات دانژ  رشژکار     . پايین بودها سؤاالت نظريه

همبستگی بین رنها بسژیار  . يادنیری تفاهت معناداری هجود داشتهای از نظريه( 71/8) یمنی

کار ه دان  یمنی معلمان بژا متییرهژای مژدرك    یعیف نزارش شد ه همهنین بین دان  رش

بین دان  معلمژان ه رمژوزش   . سابقه تدريس ه جنسیت تفاهت معنادار هجود داشت، تحصیلی

هی تأکیژد میکنژد کژه تقويژت دانژ  رشژکار معلمژان از        . یمن خدمت تفاهت معنژادار نبژود  

ان ريزبرنامهوالن ه توجه مسئ يادنیری ه توجه خاص به دان  یمنی رنان بايد موردهای نظريه

 .  رموزشی قرار نیرد

بررسی رابطه مژديريت دانژ  ه   » در تحقیقی با عنوان (1834) باقری ه سلمان، اسداللهی

، که با توجه بژه نتژايت تحقیژق    کنندمیبیان  «عملکرد شیلی دبیران تربیت بدنی شهرستان مالرد

ه دان  یمنی ه رشکار معلمان  ارتقاء سطح رناهی، ه فنون ه هسايل جديد هارهشاستفاده از 

کند که عالهه بر خود هی همهنین تأکید می. از ملزهمات بهبود عملکرد شیلی رنان خواهد بود

پرهرش شهرستان مالرد نیز توجه خاصی به اين امر داشژته ه   ه معلمان بايستی مديران رموزش

زيرا افزاي  دان  ، تری داشته باشنددر جهت پیاده سازی اصول مديريت دان  همت مضاعف

ه بهبود شرايط مطمئناً با توجه به نتايت اين پوهه  منجر به افژزاي  عملکژرد شژیلی معلمژان     

 . پرهرش نیست خواهد شد ه اين چیزی جز هدف غايی مديران ارشد رموزش ه

بررسژی دانژ  یژمنی رهسژای     » در پوههشژی بژا عنژوان   ( 2447) کوئین سنت نرماين ه

کارها پرداختند ه ه تازهها نی مديران مدارس در ده نرهه باتجربهبه بررسی دان  یم «مدارس

نتژايت پژوهه    . معیار مقايسه خود را ابعاد هفتگانه رهبری ارائه شده توسط لیتوهد قرار دادنژد 

ی فردی ررام ه بژدهن  هاحمايتکه مديران باتجربه با تعیین بین  ه فراهم کردن  رنها نشان داد

علیرغم داشژتن بیژن  ه فژراهم بژودن     ها پردازند اما بی تجربهکل میاسترس سريعاً به رف  مش

. دهند حل مسئله را به تأخیر بیندازنژد ه ترجیح می کنندمیی فردی با ایطراب عمل هاحمايت

پردازنژد هلژی مژديران مبتژدی     مژی  هايی متأثر از زمینههمهنین مديران با تجربه به ارائه راه حل
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بژین فژردی افژراد    هژای  مديران با تجربه از مهارت .دهندحل ارائه میراه  ،بدهن توجه به زمینه

 .  در حالیکه موفقیت مديران کم تجربه در اين مورد کم است کنندمیاستفاده مؤثر 

ات رن بژر  تژأثیر ، دان  یمنی در دانشگاه» در پوههشی با عنوان( 2440) 1بونلر ه سومچ

د دان  یمنی در موفقیّت دانشجويان پرداختنژد  به بررسی ابعا «موفقیّت ه يادنیری دانشجويان

ه نتايت نشان داد دانشجويانی که سطح دان  یمنی باالتری دارند نسژبت بژه ديگژران نمژرات     

 ه همهنژین اهمیّژت دانژ  یژمنی درموفقیّژت دانشژجويان در       کننژد مژی قبولی باالتری کسب 

 . يادنیری تأيید شدهای موقعیت

بژین   به اشتراك نذاشتن دان  یژمنی در » ت عنواندر پوههشی تح( 2443) جین هان ه

کارشناسان رموزش: با تمرکز بر دانشژجو   دانشجو معلمان ه تربیت ه استادان متیصص تعلیم ه

کژه بژه اشژتراك نذاشژتن دانژ        کنندمی نها بیانر. اندانجام داده «ایحرفه معلمان رشته فنی ه

 شژود مژی  يرا ماهیت دان  یمنی مان  از رنز؛ رهدمی یمنی به عنوان يک کار دشوار به شمار

 .  که بتوان رن را بیان کرد

 زمژانی  در تجربژه خژود   تژأثیر کند که معلمین تحت می بیان( 2412) نینو پوهه  هيوانا ه

، هااين تجربه بر دان  یمنی رن ه خواندندمیدرس   در مدرسه رموزدان که به عنوان  هستند

 تژأثیر  کننژد مژی  یمن تدريس مویوعی که انتیژاب  رنها در بردراه در يادنیری هها رن ديدناه

 .نذار است

کشژف دانژ     ايجاد دان  یمنی:» در پوههشی با عنوان( 2413) کرالی بیسويچ ه، فريزر

دارند که اين معلمان بايد تصمیم بگیرند کژه ريژا منبژ  سژنتی     می اذعان «ريایی معلمان علوم ه

تواننژد بژا   مژی  که ديگری نیز برای کسب دان  هجود دارديا مناب  ، يا رکادمیک مناسب است ه

 اطمینان از رن استفاده کنند 

چرا » اند به سواالتی نظیرمحققان در زمینه تحقیقات رموزشی سعی کرده های اخیردر سال

برای پاسخ به سواالتی  ه «.دهند ؟پاسخ دهندمی برخی از معلمان خیلی بهتر از ديگران رموزش

-در کالس درس بهتر از تازه کار هستند؟ تحقیقات زيادی انجام داده، ان باتجربهمثل چرا معلم

دريافتند که همژه معلمژان سژعی دارنژد     ( 1334، ه کوئین 2اهکانر، سوانسون) اند به عنوان مثال

                                                 
1. Boogler And Stitch 

2. Swanson, O'connor And Queen 
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اما معلمان بژا تجربژه   . بهترين راه حل مشکالت کالس درس را در خود کالس درس پیدا کنند

علل اين پديده اين نیست که معلمان باتجربه . بت به معلمان جديد دارندحل مسئله باالتری نس

بلکه رنها تجربه تدريس بیشتری نسبت به ، دان  نظری بیشتری نسبت به معلمان تازه کار دارند

از دانژ  ذهنژی را   ای اين تجربه تدريس يژک توشژه  . (1338، 1نالسره  چی) دارندها تازه کار

ن باتجربه هنگام طراحی يک راه حل برای مشژکالت کژالس درس   که اين معلما دهدمی شکل

معلمان میتلف دارای ساختارهای دان  ذهنی متفاهت . (1338، نالسره  چی) کنندمی استفاده

بژه  ( 2444، 2هرلوپ ه هرمونژت ، بیجارد) نیردمی هستند که از طريق تجربه تدريس رنها شکل

برخی از محققژان  . نوعی دان  شیصی باشد واندتمی توانايی حل مسئله معلمان، عبارت ديگر

خود را از اين معلمان باتجربژه بدسژت   های پاسخاند نیز سعی کرده( 2446) 8رهت شیم ه مثالً

توانند اين دانژ  کسژب شژده را تویژیح     نمی اما نکته جالب اين است که اين معلمان، بیاهرند

توانند چگونژه ايژن   نمی رخورد کنند امادانند چگونه بدرستی با مشکالت کالس بمی رنها، دهند

معلمان باتجربه توانژايی محژدهدی بژرای نفژتن بژه ديگژران در مژورد        ، نوع دان  را بیان کنند

 امژا ، چگونگی برخورد با مشکالت کالس درس را در هنگام درخواست کژردن از رنهژا دارنژد   

، کننژد مژی  عی برخژورد توانند از اطالعات شیصی خود بدرستی در مواقعی که با شرايط هاقمی

ی را که برای حل مشکالت کالس درس هايرهش، حتی زمانی که معلمان باتجربه. استفاده کنند

داننژد کژه چگونژه از    نمی باز هم معلمان تازه کار ،نويندبه معلمان تازه کار می کنندمی استفاده

 . (2446، رهته  شیم) برای کالس درس بدرستی استفاده کنند هارهشاين 

 هژای رهشهدف پوهه  حایر شناسايی دان  یمنی معلمان عربی شهرستان تکژاب دربژاره   

بررسژی شژده    يابی به هدف پوهه  سواالت زيژر تژدهين ه  برای دست شدبامی فعال تدريس

 .  است

 معلمان عربی چه دان  یمنی درباره تدريس عربی توسط خود يا همکارانشان دارند؟. 1

 ی درس دارند؟هاکالسان در رموزدان یمنی درباره ی هامعلمان عربی چه تجربه. 2

                                                 
1. Chi And Glaser 

2. Beijaard, Verloop & Vermunt 

3. Shim & Roth 
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 ی درس عربی دارند؟هاکتابمعلمان عربی چه دان  یمنی درباره . 8

 ش پژوهشرو

باشد بژدان جهژت کژه در صژدد رن     می کیفی از نوع پديدارشناسی، اين پوهه  از حیث رهش

دلیژل  . یمنی ارائه دهژد  است که فهم عمیق ه رهشنی از تجربه زيسته معلمان در فرريند دان 

انتیاب پديدارشناسی برای انجام اين مطالعه سؤال پوهه  مطالعات پديدارشناسژی اسژت کژه    

در ايژن  . صرفاً توسط شیص تجربژه کننژده رن قابژل بیژان اسژت     ، معنی هر پديده، براساس رن

 دانژ  یژمنی رنژان در فررينژد    ، پوهه  تالش شد با هارد شدن به دنیژای تجربیژات معلمژان   

بدين جهت به بررسژی ه توصژیف دانژ  یژمنی معلمژان      . فعال تدريس را دريابیم هایهشر

جستجوی کشف ه تبیین دان  یمنی  عربی به طور دقیق ه عمیق پرداخته شد ه پوههشگر در

اطالعژات اخژذ شژده     براسژاس رمژار ه  . فعال تژدريس بژوده اسژت    هایرهشرنها در موقعیت 

تمامی معلمان عربی شهرستان تکاب در سال تحصیلی  مشارکت کنندنان در اين پوهه  شامل

اسژاس معیارهژای از قبژل مشژیص      اين پوهه  بر شرکت کنندنان در .باشدمی 1833/1836

بسیار مولد بژرای  های به صورت فعال نمونه، شده مربوط به سوال هيوه پوهه  انتیاب شدند

يی ادامه يافت کژه ديگژر هژیچ    فرايند نزين  نمونه تا جا . پاسخ به سوال پوهه  انتیاب شد

پژس از بررسژی   . اطالعات جديدی پديدار نشد ه به عبارتی اطالعات به حژد اشژباع رسژیدند   

 .  عمل نزين  ديگر ادامه نیافت اطالعات به حداشباع رسید ه، دبیران عربی نظرات

متنژوعی را در تژدريس    هایرهشکه العه برای مصاحبه از افرادی استفاده شده اين مط در

دادنژد ه  مژی  زبژان عربژی را رمژوزش    ،فعژال  هایرهشنرفتند ه دبیرانی که با می ربی به کارع

کردند ه تنفر می ان را به رموزش زبان عربی عالقمندرموزدان خاص  هایرهشمعلمانی که با 

در اين پوهه  پس از نهايی کردن سژواالت بژه نفژت ه نژو     . بردندمی رنها را از بینای کلیشه

بژرای نژردرهری    .ه اطالعات الزم نردرهری شد مان عربی مورد پوهه  پرداخته شدمیان معل

مصاحبه با يک سوال کلی ه اصلی در مورد . اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار يافته استفاده شد

دربژاره   یژمنی معلمژان عربژی   هژای  تجربژه ) دان  یمنی شرهع شد ه سپس سئواالت جزئی

ربی درباره تدريس خود ه دان  یمنی معلمان ع ص کردنمشیان در کالس درس؛ رموزدان 

 قبژل از . پرسژیده شژد  ( ی درس عربژی هژا کتژاب مشیص کردن دان  یمنی درباره همکاران؛ 

به شرکت کننژدکان رهيکژرد ه هژدف پژوهه  شژره داده شژد ه سژعی شژد         ، شرهع مصاحبه
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تژر  ت عمیژق سواالت پوهه  جهت دسژتیابی بژه اطالعژا    .ابهامات مصاحبه شوندنان رف  شود

یبط ه سپس عین کلمات ها مصاحبه. دقیقه بطول انجامید 14تا 04بین ها مصاحبه. پرسیده شد

، ه مجدداً برای حصژول اطمینژان از دقژت کژار     به صورت مکتوب نوشته شد افراد استیراج ه

پژس از انجژام مصژاحبه مژتن     . طبقه بنژدی شژد  ها با نوار مصاحبه مقايسه شد ه پاسخها نسیه

مصاحبه جهت تأيید به مصاحبه شژوندنان ارائژه    رن به صورت کامل همراه با سؤاالت مکتوب

در اکثژر مژوارد   . شژد ه شرهع مرحله تحلیژل يافتژه تلقژی مژی    ها الزمه اعتبار يافته اين امر .شد

در ايژن مقالژه قابلیژت اعتبژار يژا بژاهر       . مصاحبه شوندنان صحت متن مکتوب را تأيید نمودند

بژا ايژن   . به دسژت رمژد   «بررسی توسط مصاحبه شوندنان» ست رمده از طريقپذيری نتايت به د

متن رن به صورت مکتوب دررمژده ه بژه همژراه تحلیلژی     ، توییح که پس از انجام هر مصاحبه

ازمصاحبه در اختیار مصاحبه شوندنان قژرار نرفژت تژا از صژحت اطالعژات بدسژت رمژده از        

ری مطالعه مورد تايید ن مقاله از طريق تکرار پذيقابلیت اتکای اي. مصاحبه اطمینان حاصل شود

قابلیژت انتقژال بژه    . باشژد مژی  منظور از تکرار پذيری اجژرای مجژدد در ده مژورد   قرار نرفت. 

 . کندمی در راستای اعتبار بیرهنی عمل کاربردهای نتايت حاصل از مقاله اشاره دارد ه

 جدول مشاركت كنندگان در تحقیق

عربی است که در تحقیق مورد نظر مورد مطالعژه   معلمانی امل کلیهجدهل مشارکت کنندنان ش

سژابقه تژدريس مشژیص     رشته ه، جنسیت از نظر تحصیالت در جدهل زير هر. اندقرار نرفته

 .  شده است
 قیجدهل مشارکت کنندنان در تحق :1جدهل 

 معلمان زن معلمان مرد

 سابقه رشته  تحصیالت  نفرات

 تدریس

سابقه  رشته تحصیالت نفرات

 تدریس

دکارشناسی ارش 12 سال27 عربی کارشناسی ارشد -1  سال8 عربی 

 سال 27 ه عربی دينی کارشناسی 18 سال6 عربی دکتری -2

 سال 28 ه عربی دينی کارشناسی 10 سال21 عربی کارشناسی -8

 سال20 ه عربی دينی کارشناسی 11 سال11 عربی کارشناسی -0

 سال 10 عربی کارشناسی 17 لسا21 عربی کارشناسی ارشد -1
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 معلمان زن معلمان مرد

 سابقه رشته  تحصیالت  نفرات

 تدریس

سابقه  رشته تحصیالت نفرات

 تدریس

 سال 12 ه عربی دينی کارشناسی 16 سال23 عربی کارشناسی -7

 سال7 عربی کارشناسی 13 سال7 عربی کارشناسی -6

 سال 21 عربی کارشناسی 13 سال17 عربی کارشناسی -3

 سال16  عربی  کارشناسی  24 سال23 عربی کارشناسی -3

دکارشناسی ارش 14  سال 84 عربی  کارشناسی ارشد 21 سال23 عربی 

دکارشناسی ارش 11      سال12 عربی 

 

 هاگزارش یافته

تکرار يعنی حژداقل در ده مژورد از   . يافتن الگوهای تکراری معنادار بوديم بدنبال، مقالهدر اين 

بنابراين مطالبی که يکبار به کار رفت مضمون بژه حسژاب   . بتوان مویوعی را دريافت کرد، متن

نکژات   کژدها ه ) مضژامین پايژه  ، در سه سژطح  براساس يک رهيه مشیص ه، ين رهشا. نیامد

ترکیژب مضژامین    تلیژیص ه  مضامین بدست رمژده از ) سازمان دهنده. (کلیدی موجود در متن

را ( مضامین عالی دربرنیرنده اصول حاکم بر متن بژه عنژوان يژک کژل    ) مضامین فرانیر ه( پايه

اعژم بژا    مین ارائه داد که مضامین با توجه به رابطه اخژص ه از کل مضاای نقشه ه مند کردنظام

 در، به طور کلی. (833. ص، 2441، 1استرلین  اترايد ه) يکديگر در رن شبکه جای نذاری شد

درك مناسب از اطالعات نامرتبط پیژدا   ه الگوهای موجود تحلیل شد هها اين پوهه  نزارش

رن حرکت به عقب ه  ردی بازنشتی است که درتحلیل تم فران. اطالعات کیفی تحلیل شد، شد

به عالهه تحلیل تم فرانردی . (2447، براهن هکالرك) جلو در بین مراحل ذکر شده هجود دارد

 . پذيرداست که در طول زمان انجام می

کننژدنان   با مشارکتها کیفی از خالل مصاحبههای ما در مرحلة نیست به نردرهری داده

که طژی فررينژد   ، میتلفی حاصل شدهای مضمون، رريند کدنذاری اهلیهف در. پوهه  پرداختیم

جژامعتری تقلیژل   هژای  کیفی اهلیه به مضمونهای دادهمجموعه ، هارفت ه برنشتی تحلیل داده

                                                 
1. Attrid-Stirling 
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نرفت ه  به کمک ابزار تحلیل مضمون مورد رنالیز قرار، انجام شدههای محتوای مصاحبه. يافت

 . انددر زير همه مضامین بیان شده. عی استیراج شدندبا مضامین فر همضامین اصلی همرا

: تمژامی مصژاحبه شژوندنان در تژدريس خژود ه همکارانشژژان از      معلماان  تجاارب تادریس  

 تژدريس عربژی اسژتفاده کردنژد ه تجژارب خژود را در زمینژه        در فعال تدريس زير هایرهش

بژا ديگژری   ( کژالس ) ریتجربه هر کس در محیط يادنیبه زعم رنها، . تدريس عربی بیان کردند

 بقیژه ، فقط ده نفر از دبیران عربی از تجريه تدريس همکارانشان بی اطالع بودند. متفاهت است

تعامژل بژا همکارانشژان در    ، نو در جلسات درس عربژی  نفت ه، همکاران از طريق تبادل نظر

تژدريس   هژای رهشی یژمن خژدمت درس عربژی از تجژارب ه     هژا کژالس مدارس ه يژا در  

فعژال ره میژتص بعضژی از     هژای رهشحتژی بعضژی از   . ان اطالع پیدا کرده بودنژد همکارانش

 . دانستندمی همکارانشان

 هژای رهشاساسی تجارب تدريس درس عربژی اسژتفاده از    يکی از مضامین بسیار مهم ه

فرعی رن پرداخته شده های مضمون در زير به مضامین اصلی ه. فعال تدريس توسط دبیران بود

 است
 مضمون فرعی درهن مايه اصلی صلیمضمون ا

           

بی
عر
س 
دري
ر ت
ن د
ارا
مک
 ه
 ه
لم
 مع
ود
 خ
س
دري
ب ت
جار
ت

  

رهش تبژژادل نظژژر در 

نرههايی تشکیل شده 

 در زنژژژژ  عربژژژژی 

نفتگژژژويس اسژژژت   )

سژژژژنجیده ه مژژژژنظم 

دربژژژاره مویژژژوعس  

خاص که مورد عالقه 

مشژژژژژژژژژژژژژژترك  

کننژژدنان در شژژرکت

 .  (بحث است

 ی درس عربژی هژا کژالس ان در مژوز ردانژ  افزاي  اعتماد بژنفس  . 1

، عربژی های معلمان معتقد بودند بحث نرههی در تدريس متن ه هاژه)

 (  هفتم ه هشتم مفید استهای بیصوص برای پايه

تکرار مطالب قواعد ) تبادل اطالعات -مطالب عربی تکرار تمرين ه. 2

، عربی ه هاژنان جديد درس از طريژق سژاير افژراد نژرهه    های متن ه

 ( رهد سطح يادنیری باالتر شودیمباعث 

معلمان معتقژد  ) احساس دهستی در زن  عربی همکاری نرههی ه. 8

ان بژی  از هژر چیژز ديگژری بژه      رمژوز دان سنین نوجوانی  بودند در

يک نژرهه   دهند ه هقتی که با همساالنشان درمی همساالنشان اهمیت

 (  می نیرند بهتر ياد کنندمی در مورد زبان عربی بحث

در رهش بحژث   معلمان معتقد بودنژد ) فهمیدن قواعد پیهیده عربی .0

نفتن برخی از مسژائل   نرههی در هنگام بحث کردن ه ارائه نظرات ه

شوند ه در می ان با تجربیات دهستانشان رشنارموزدان  ،پیهیده درس

 .  (شوندمی بحث با يکديگر شريک نو در ادامه نفت ه
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رهش سوال پرسژیدن  

در  جژژژژژواب دادن ه

 حژژین تژژدريس درس

ان بژا ايژن   رموزدان )

رهش درنیژژر مطالژژب 

 .  (شوندمی تازه

معتقژد بودنژد   ها مصاحبه شونده همه) کالس عربی در رماده سازی. 1

جمژ    ان بژرای تژدريس قواعژد ه   رموزدان که برای رماده شدن ذهن 

 ان از رهش پرسژ  ه پاسژخ اسژتفاده   رمژوز دانژ   کردن حواس همژه 

 .  کنیممی

بیشتر معلمژان  ) حس کنجکاهی برای زبان عربی نگییتن تفکر هبرا. 2

مصاحبه شونده معتقد بودند که برای شرهع تدريس قواعد هنگامی که 

 همه بژا انژدکی سژکوت پاسژخ     شودمی ان پرسیدهرموزدان سوالی از 

 تژا  دهند هقتی پاسخ درست نباشد دنبال جواب ديگژری هسژتند ه  می

   (.دهندمی را ادامه رسیدن به جواب کنجکاهانه بحث

بیشژتر  ) ان در جريان يژادنیری زبژان جديژد   رموزدان سهیم کردن . 8

مناسژب در کژالس    معلمان مصاحبه شونده معتقد بودند هقتژی زمینژه  

طژژره سژژوال  بژژا، شژژودمژژی ان فژژراهمرمژژوزدانژژ درس عربژژی بژژرای 

 ان در مسژیر مطلژوبی قژرار   رمژوز دان فعالیت ذهنی ، ی شدهريزبرنامه

 .  (يادنیری خودشان هم نق  هافری خواهند داشت ه در دنیرمی

 رهش پذيرش نق  ه

ايفا کردن نق  بژرای  

 شور ه) تدريس عربی

 ان هرمژوز دان شو  

قراردادن خودشان بژه  

جای بازيگران اصژلی  

 موجب يادنیری بهتژر 

 (  شودمی

 براسژاس نظژر معلمژان هژر بحثژی     ) تثبیت يادنیری در زن  عربی. 1

 باعژث  ،شژود مژی  ايفژای نقژ  ارائژه    که به هسژیله ( اعدقو مکالمه يا)

به صورت عملژی رن  ه  ان در بحث درنیر شوندرموزدان که  شودمی

 .  (را فرانیرند

مصاحبه ) ان در کالس عربیرموزدان بین  اشتیا  دره  ايجاد شور. 2

ان برای رموزدان شوندنان معتقد بودند که در اين رهش بیاطر اينکه 

صژداهای  ه  هژای میتلژف  شژکل ، میتلژف هژای  لبژاس  چند دقیقه بژا 

پردازنژد خیلژی   مژی  میتلف در کژالس درس عربژی بژه ايفژای نقژ      

 . (جوش دارنده  جنبه  اندپرتحرك

بژه  ، رهش ايفژای نقژ   ) ان خجژالتی رمژوز دانژ  کاه  کمرهيژی  . 8

 ان تقويترموزدان رهحیه تعاملی را در ، رمیزیبسیار موفقیتای نونه

 .  (رهردمی را اجتماعی بارکند ه رنان می

اجژرای ايژن رهش   ) هژای اجتمژاعی توسژط شژانردان    قبول ارزش. 0

نگژژرش ه ، عواطژژف، ذهنژژیهژژای تژژدريس موجژژب کسژژب مهژژارت 

 نردد ه رنان باهر عمیق نسبت به مویوع پیژدا احساسات فرانیران می

 .  (کنندمی
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 اکثژژر دبیژران بیژژان ) افژزاي  سژرعت يژژادنیری در تژدريس عربژی    . 1

هژم   شژود مژی  دند که محتوايی که بژا رهش ايفژای نقژ  ارائژه    کرمی

مکالمژه يژاد   ه  بازخورد فوری دارد ه هم اينکه به سژرعت رن مبحژث  

 .  (شودمی نرفته

فعژژژژژژال بژژژژژژودن  

معلژم  ه  انرمژوز دان 

در زنژژژ  عربژژژی ه  

 برقراری تعامل بیشژتر 

ه  بژژژژرای تژژژژدريس

 يژژژژژژژژژژژژژژادنیری

ان بژژژا رمژژژوزدانژژژ )

مطالب تژدريس شژده   

 در کالس درنیر شده

 (  نیرندمی بهتر ياده 

ان در کژالس عربژی   رمژوز دان تحقیق در ه  مطالعه، فعالیت انگیزه. 1

انشان بیشتر اهل مطالعه رموزدان معلمان معتقدند که ) يابدمی افزاي 

نفتند در تژدريس بعضژی از قواعژد مثژل     می رنها .اندی درسیهاکتاب

ان خژود بژه دنبژال ايژن     رمژوز دان عل مضارع در پايه هشتم تدريس ف

بژا   ه شودمی تحول زيادی در فعل مضارع ايجاده  ریبودند که چرا تیی

 .  (ده چندانی به دنبال اين مبحث بودند انگیزه

براسژاس  ) انرموزدان قدرت اظهار نظر در بین ه  افزاي  استدالل. 2

قواعد در مورد قاعژده  های ان در تدريس بی رموزدان نظر معلمان 

 .  (کردندمی با دلیل قاعده مورد نظررا بیانه  کردندمی مورد نظر بحث

رهش نو ه تازه بژرای  

تژژدريس عربژژی کژژه   

 يادنیری معنادار شژود 

ان بعژد از  رمژوز دان )

تدريس مطالب دنبژال  

ابتکار برای يژادنیری  

 (  راحتر مطالب هستند

صاحبه شوندنان معتقد بژودن  م) افزاي  خالقیت برای درس عربی. 1

 رنهژا بیژان  . شژود مژی  تولید کردن باعژث افژزاي  يژادنیری   ه  ساختن

بی  از حدی به اين دارنژد  ه  انشان عالقه هافررموزدان کردند که می

 . (که چیزی بسازند

معلمژان اعتقژاد داشژتند    ) زنژ  عربژی   ان دررمژوز دانژ  مشارکت . 2

بیشتر هقتشان را ، یزی بسازندشانردانشان هقتی دنبال اين هستند که چ

 .  (کنندمی همديگر مشارکت بیشتر با ه کردندمی همديگر سپری با

يژژژک هژژژای هيونژژژی 

مفهژژژوم در تژژژدريس 

 عربی

 رمژژژژژوزدانژژژژژ ) 

يژژژک  یهژژژاهيونژژژی

مبحژژژث جديژژژد در  

جسژژتجو  تژژدريس را

 (  کندمی

معلمان اعتقاد داشتند هنگامی کژه  ) (میتص عربی) يادنیری خاص. 1

بژرای دهام  . ان بژرای يژادنیری ارائژه شژود    رمژوز دانژ   مفهومی نو به

 . (شودمی میتلف در قالب عبارات استفادههای يادنیری از مثال
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میتلژژف  هژژایرهش

تژژژژژدريس بژژژژژرای 

مویژژوعات میتلژژف 

 عربی

ه  به موجژب تحلیژل   

بحژژث بژژرای قواعژژد  

 عربی

معلمان اعتقاد داشژتند هقتژی   ) يادنیری مطالب مفهومی استقالل در. 1

ان خود دنبال جواب سوال هستند همژین مسژاله يژک نژوع     رموزدان 

استقالل اساسی برای رن خواهد بود برای زمانی که هارد عرصه اصلی 

توانژايی کژارکردن    تقويت رهحیه همکاری ه. 2. (زندنی خواهند شد

 معلمان مصاحبه شونده معتقد بودند که اساس موفقیژت در ) ديگران با

مديگر است همهنین رنها معتقژد بودنژد   يادنیری همکاری داشتن با ه

میتلف بتواننژد بژا   های سلیقهه  اين خیلی مهم است که رنها با عاليق

 .  (همديگر کار کنند

يادنیری فعژال بژرای    

 .  تدريس زبان عربی

انژژر مطالژژب سژژازمان 

رنگژژاه ، يافتژژه باشژژند 

 توانژژدمژژی يژژادنیری

معنژژژژی دار شژژژژود  

بیصژژوص در زمینژژه  

 قواعد مثل فعل مایی

 . مضارعه 

دبیران معتقژد بودنژد ايژن    ) يادنیری مطالب متوالی در بحث قواعد. 1

رنها معتقژد  . رهش تدريس برای مباحث قواعد کارريی ده چندانی دارد

ها که بحث سژنگینی نسژبت بژه اسژم اسژت ايژن       بودند در بحث فعل

 .  (ستپرکاريردتر ابرای يادنیری رهش 

قد بودند سازمان دادن مطالژب  دبیران معت) عمیقه  يادنیری معنادار. 2

 . (مطالب به سیتی فراموش شوند شودمی ان باعثرموزدان در ذهن 

رهش تدريس مطالب 

جديژژد بژژا توجژژه بژژه  

 قبلی های يادنیری

دبیران معتقد بودند 

هدف اين  مهمترين

الگو معنی دار کردن 

اين . يادنیری است

 الگو به معلمان کمک

کند تا بتوانند می

دی مقدار زيا

اطالعات را به طور 

معنی دار ه مؤثر 

 انتقال دهند

مصژاحبه شژوندنان معتقژد    ) متیصژص ه  مناسب معلمان باتجربژه . 1

امکانات  از نظره  دارند های رموزشی که مناب  محدهدبودند در محیط

فقیر هستند اين معلمان باتجربه هسژتند کژه بژا اسژتفاده از ايژن رهش      

 .  کنندمی تدريس يادنیری را رسان

معلمژان معتقژد   ) حداکثر استفاده از زمان رموزش برای زن  عربژی . 2

تدريس عربی زمانشان محدهد باشد با اسژتفاده   بودند که هر چقدر در

 .  (کنندمی از اين رهش از تمام زمان محدهد به خوبی استفاده

دبیران معتقد بودنژد بژه   ) کالس عربی جلونیری از اتالف هقت در. 8

ی دقیق در اين رهش هیچ زمانی را از دسژت نیواهنژد   ريزبرنامهدلیل 

 .  (رموزش مفید خواهد بوده  داد
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رهش تژژدريس فعژژال 

مبتنژژی بژژر کارهژژای   

ه  نرههژژی در کژژالس

 حین تدريس عربی 

 

 

دبیران اعتقاد داشتند 

اين الگو بصورت 

ترکیبی با ساير الگوها 

ه  شودمی بکار برده

زير بنای الگوهای 

باشد ه اين می فعال

ان را رموزدان الگو 

 با يک چال  رهبره

 . کندمی

، فکژر کژردن اسژاس يژادنیری اسژت     ) بحث نرههیه  ايجاد تفکر. 1

اظهژار نظژر کژردن    ه  معلمان معتقد بودند بحژث کژردن در يژک تژیم    

 .  (يادنیری است که پايه شودمی موجب تقويت تفکری

 نتیجه کاره  کار نرههی ايجاد مديريت در. 2

 برای انجام کار برای تمام افراد نرهه فرصت ايجاد. 8

 معلمان اعتقاد داشتند کالس فقط) ان یعیفرموزدان  رشد ه نمو. 0

 بقیژه . ان زرن  نیست نبايد فقط به رنها توجژه کژرد  رموزدان میتص 

 .  (ان بايد ديده شوند تا رشد کنندرموزدان 

رهش تدريس بیژرهن   

از محیط رموزشژی بژا   

ه  استفاده از مشژاهده 

جم  کردن اطالعژات  

توسژژژژژژط خژژژژژژود 

 انرموزدان 

 معلمژان بیژژان ) تنژوع در محژیط ه منژاب  يژژادنیری میژتص عربژی     . 1

کردند هقتی به نمايشگاه يا محل کانون يا هر جايی غیژر از کژالس   می

محژیط بژا محژیط کژالس فژر  دارد ايژن       ، شوندمی بردهها درس بهه

هسژايل در يژادنیری    تنژوع ه  نذاردمی تأثیردر يادنیری بیشتر  اساساً

 زبان عربی بی  از هر چیز ديگری کسالت کالس عادی زن  عربی را

 .  (پوشاندمی

دبیران معتقد ) ان برای زبان جديدرموزدان تجربه مستقیم ه  انگیزه. 2

بودن انگیزه برای يادنیری شرط الزم هست امژا کژافی نیسژت هقتژی     

 بژرده . . . نمايشگاه ه، موزه، پارك، ان به محلی مثل کتابیانهرموزدان 

 .  (کندمی يادنیری را معنادار کنندمی از نزديک مشاهدهه  شوندمی

معلمان اعتقاد داشتند بیژاطر  ) تقويت رهحیه همکاری برای مکالمه. 8

خیلژی بژا هژم    هژا  تکرار دهباره رن بههه  بیرهن رفتن از محیط کالس

همکژاری  . ارنژد از کالس همکاری دتر ريند ه با همديگر بی می کنار

رنها در بیرهن از محیط کالس بیشتر برای صحبت کردن به زبان عربی 

 .  (است



 1041، زمستان هفدهمسال ، 76شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

84 

: دهمژین مژوردی کژه همکژاران در مصژاحبه از رن صژحبت        انآموزدانشتجارب معلمان از 

زيژر  هژای  ی درس عربژی بژود کژه درهن مايژه    هژا کالسان در رموزدان تجاربشان از اند کرده

هژای تدريسشژان   بیران عربی معتقد بودند از تجاربی که در طژول سژال  د اکثر. استیراج نرديد

کژه معلژم عنصژر    اند به اين نتیجه رسیدهاند ان در زن  عربی بدست رهردهرموزدان نسبت به 

همهنین اسژتفاده از هسژايل میتلژف منجژر بژه       .باشدمی اصلی برای جذاب کردن درس عربی

نده در مژواردی از بعضژی از همکارانشژان ناليژه     معلمان مصاحبه شژو . شودمی يادنیری عمیق

 . شوندمی ان از درس عربیرموزدان داشتند که با ايجاد رقابت ناسالم باعث تنفر 
 انرموزدان تجارب معلمان درباره  مضمون( 2) جدهل

 مضمون فرعی مضمون اصلی

تجارب 

معلمان از 

 ان رموزدان 

 

 

 

 

 

 

از عوامژل اصژلی بژی عالقگژی     ) ر متیصص در مقط  راهنمژائی عنصر اصلی معلم: استفاده از دبی. 1

ی هژا کژالس والن رموزشی برايشان مهم است که ئمس. ان به درس عربی عنصر معلم هسترموزدان 
، کننژد می درسی مدارسشان خالی نباشد ه زمانی که از نیرهی غیرمتیصص برای درس عربی استفاده

بیشتر ه  شودمیزبان عربی به خوبی يادنرفته ن، تهتدريس اين رش بیاطر نداشتن دان  تیصصی در

 عربژی  عالقگی به درساين موجب بیه  ان ناتوان هستندرموزدان اهقات از دادن پاسخ به سواالت 

 .  (خواهد شد

 ارتباط بین زبان عربی ه قررن. 2

 معلم يار در زن  عربی. 8

 رغبت به درس عربیه  افزاي  میل. 0

 جذاب کردن درس عربی. 1

 جديد هر درسهای يادنیری هاژه. 7

 کاربرد رنه  ارتباط بین درك ترجمه. 6

 درس عربی بعنوان يک زبان جديد. 3

 انرموزدان استفاده از بحث مکالمه در حد توان . 3

ه ايجاد عالقژه در   يکی ديگر از عوامل بهبود) استفاده از هسايل کمک رموزشی در درس عربی. 14 

بايد هرساله تیییراتی با توجه بژه   مولفان زبان عربی، ئل کمک رموزشی استان بررسی هسارموزدان 

، ه ساعت تدريس ه رموزش مکالمژه را افژزاي  دهنژد   ، ان در کتاب عربی ايجاد کنندرموزدان نیاز 

شود  ان کتب درسی مهیاريزبرنامهنفتگو از طرف ه  برای زبان عربی بايد نوارهای میصوص مکالمه

بیشتر معلمان درنیر در مصاحبه معتقد بودند که عربی بژه  . لزم به فرانیری رن باشندان مرموزدان ه 

عنوان يک زبان جديد بايد در کالسی به غیر از کالس معمولی برنزار شود بايد يک کارناه مجژزا ه  

 . های اين درس در مدارس اختصصاص يابداز جنس عربی برای ساعت

 زن  عربی مقايسه نادرست در. 11

 انرموزدان بین رفتن اعتماد  از .12
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: براساس مصاحبه با معلمان در مورد تجربه خود از ی درس عربیهاكتابتجارب معلمان از 

مضمون فرعی استیراج شد کژه در ادامژه    7ی درس عربی يک مضمون اصلی همراه با هاکتاب

کتژاب  . باشژد مژی  کتژاب درسژی  ، يکی از ارکان اصلی برنامه درسی. به رنها پرداخته شده است

اين کتاب ه محتوای  . است رموزدان معلم ه  عربی رسانه مهم رموزشی ه هسیله ه نقطه اتکاء

، کتاب عربی از ده بعد فرهنگژی  .را با انگیزه يا بی میل کند رموزدان  تواندمی درسی است که

 . مذهبی ه علمی برای مصاحبه شوندنان مهم بود
 ی درسیهاکتاب تجارب معلمان از یمون(8)جدهل 

 مضمون فرعی درهن مايه اصلی مضمون اصلی

از 
ن 
ما
معل
ب 
جار
ت

ب
کتا

ها
سی
در
ی 

 

ه  بعد مذهبی 

فرهنگی 

ی درس هاکتاب

 عربی

 استفاده از ريات قررنی. 1

کردند کتاب عربی حامل می بیشتر معلمان بیان) معلم خاص فرهنگی بر تأثیر. 2

جوام  ما که  از نظر فرهنگی بر. ستی ديگر ههاکتابفرهن  بیشتری نسبت به 

 . (بسزايی دارد تأثیرمسلمان هستیم 

بعد علمی 

ی درس هاکتاب

 عربی

تمژامی معلمژان مصژاحبه شژونده بژه ايژن       ) جديد کتاب عربیه  محتوای قديم. 1

بژر   چهارچوب اصلی کتابه  ی قديم قاعده محورهاکتابکه  مطلب اذعان داشتند

 ث شده بود کتاب عربی جذابیت خاصی نداشته باشژد قواعد تکیه داشت ه اين باع

مکالمژه  ه  متن محور، ی جديدهاکتابان از عربی نريزان بودند رموزدان  ه همه

فرانیژران   محور است ه محتوای کتاب بی  از هر چیز ديگری متناسب ه درخژور 

 . (در تألیف کتاب درسی از تجربیات يک معلم توانا استفاده شود اما بايد. است

 نوع درس عربی. 2

هژای  کژه مویژوع   مصاحبه شوندنان بژراين بژاهر بودنژد   ) مویوع درس عربی. 8

 ه. کنژد ان مشیص میرموزدان های میتلف نوع تمارين را برای درسی در درس

 . (عربی هر درس متناسب با قواعد بکار رفته استهای متن

 ای کتاب بايد متناسب بامعلمان محتو براساس نظر) زمان برای کتاب عربی. 0

بايد ، باشدمیای دقیقه 34يک جلسه ای کالس عربی هفته. زمان کالس باشد

ه مطابق با ، شرايط در نظر نرفته شود که همه طوری محتوای کتاب تالیف شود

 . (زمان هرجلسه باشد

ن اکثر دبیران اعتقاد داشتند بايد در هنگام تالیف کتاب مولفا) رموزدان سن . 1

ه محتوای کتاب با توجه به شرايط ها نظر بگیرند ه متن ان را دررموزدان سن 

کید رنها بر اين بود تأه  نظر نرفته شود سنی رنان ه مویوعات دنیای هاقعیشان در

 . (نبايد محتوای پايه هفتم ثقیل باشد که

 ساختار محتوای کتاب عربی. 7
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ی عربژی تجژاربی   هژا کتژاب در مژورد   س عربژی های تدريسشژان در در دبیران در طول سال

ی جديد متن محژور ه مکالمژه محژور    هاکتابکردند محتوای می رنها بیان. بدست رهرده بودند

 .  استتر است ه اين برای يادنیری زبان خیلی مهم

 گیریبحث و نتیجه

از  انسان به کمک تجربه قادر است بسژیاری . شیصی نهفته استهای راه حل مسائل در تجربه

، قسمت اعظم معرفتی که از نسلی به نسل ديگر انتقژال يافتژه اسژت   . مشکالت خود را حل کند

در مورد دان  یمنی  ی انجام شدههاپوهه . (23ص، 1833، دالهر) حاصل تجربه بشر است

مان مدرسه حاکی از رن است که دان  یمنی دانشی است که مديريت ه سازمان مديران ه معل

ی اساسی برای تیییر ه دنرنژونی محسژوب   یاده بن دهدمیقرار  تأثیرتحت کالس ه مدرسه را 

ه دان  ارزشمندی است که  شودمیاز طريق تجربه کسب ، چنین دانشی پیهیده است .شودمی

، سژنت نژرمین ه کژوئین   ) شژود مژی نامیژده   یشیصی دان  تیصصژ های از زمینه در بسیاری

دانژ  یژمنی   ، به دنیای تجربیات معلمژان عربژی  تالش شد با هارد شدن  مقالهدر اين . (2447

دانژ   ، حاصل از اين پوهه های بنابر يافته .فعال تدريس را دريابیم هایرهش رنان در فرريند

حژاکی از  ها يافته، بندی شدنداصلی ه فرعی شناسايی ه دستههای یمنی دبیران در قالب مقوله

. ه مهارتشژان مشژیص شژد    هژا يژدناه اين است که دان  یمنی معلمان از طريق تجژارب ه د 

 ان به زنژ  عربژی  رموزدان همهنین تجارب معلمان نشان از رن دارد چه عواملی باعث عالقه 

متن محژور ه  ی هاکتابی درسی حاکی از رن است هاکتابمعلمان در مورد  ه تجارب شودمی

. دهنژد می عالقه نشانبیشتر  هاکتابان به اين رموزدان مکالمه محور جذابیت بیشتری دارند ه 

خالصه اينکه دان  یمنی برای معلمان که کلید اصلی تعلیم ه تربیت هسژتند اهمّیژت شژايانی    

افراد بايد تعامل کنند ه دان  صژريح  ، برای يادنیری ه کسب دان  جديد 1نوناکابه بیان . دارد

برای تعريژف   به اين طريق اشیاص ظرفیت خود را. ه یمنی را با يکديگر به اشتراك بگذارند

  .يک هیعیت يا مشکل بهبود بیشند ه دان  خود را برای حل مسأله بکار برند

                                                 
1. Nonaka 
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فعژال   هژای رهشاز ارتباط بین دان  یژمنی معلمژان عربژی بژر     هايی نشانه مطالعهدر اين 

. تدريس ه موفقیت دبیران در تدريس فعال بژا توجژه بژه تجژارب ه ديدناهايشژان يافژت شژد       

در ، کنژد می یرهرت توجه به دان  یمنی را برجسته، هار برخی زمینهحایر د مقالههای يافته

از جنبه ارتبژاط بژین   ( 31) نظیر تحقیق کرمانی. همسو هجود داردی هاپوهه اين راستا برخی 

از جنبه رابطه مثبژت ه معنژادار   ( 1838) بیت ؛میزان دان  یمنی ه موفقیت مديران ه سازمان

 (1833) قربانی زاده ه خالقی نیژا  ؛ی رموزشیهانرهها عملکرد بین انتقال دان  یمنی دبیران ب

به لحاظ رابطه مثبت ه معناداری بین انتقال دان  ، جنبه رابطه معنادار بین متییرهای پوهه  از

از جنبه تفاهت معنادار بژین میژانگین   ( 1831) زمانی ؛نیرییمنی ه توانايی کارکنان در تصمیم

، يژادنیری هژای  از نظريژه ( 71/8) ه دانژ  یژمنی   (/88) رمشاهده شده نمژرات دانژ  رشژکا   

همهنین هجود تفاهت معنادار بین دان  رشکار ه دان  یمنی معلمژان بژا متییرهژای مژدرك     

از جنبه تفاهت معنادار انتقژال دانژ    ( 1861) مهرمحمدی ؛سابقه تدريس ه جنسیت، تحصیلی

معنادار تمايل معلمژان   تأثیرز جنبه ا( 1838) ياسینی ه شیری ؛ی رموزشیهانرههیمنی در بین 

از لحاظ انباشژتگی  ( 2441) بیکر ه هوی -نستور ؛جهت اشتراك نذاری دان  رشکار ه یمنی

دان  یمنی در موفقیت دانشجويان  ؛نذار بر موفقیت مديرانتأثیردان  یمنی به عنوان عامل 

 ر سیدلر ه هژارتمن نورههای موفقیت شرکت ه ؛(2440) بونلر ه سومچ در کسب نمرات قبولی

 رجژايی پژور ه رحیمژی   . باشژد مژی  مژوثر ( 2411) موفقیت انتقال فناهری مک اينژری ، (2443)

. از جنبه همبستگی مثبت ه معناداری بین فرايند تبديل مديريت دان  ه میزان عملکرد (1836)

ن تبژادل دانژ  یژمنی بژی     تژأثیر مثبژت ه معنژادار    به لحژاظ ( 1836) باغبانی ررانی ه همکاران

 خدامرادی ه خلیلژی ؛ هاهای تعاهنی بر عملکرد بازاريابی اين شرکتهای میتلف شرکتبی 

رشژد  ه  رشژد سژودرهری   هژای هولژدين  بژر   از جنبه انتقال دان  ه عملکرد شژرکت  (1832)

از جنبه اينکژه عوامژل پیونژدی بژازيگران اصژلی در فراينژد       ( 2412) همکاران ه  بشیخ ؛فرهش

 . انتقال دان  هستند

 که دبیران باسابقه در محیط رموزشژی بژا اسژتفاده از تجژارب طژوالنی      بايد خاطر نشان کرد

-کردند ه تجربه رنها در طژول سژال  می تدريس استفاده فعال در هایرهشخود بیشتر از  مدت

همهنین دبیران باسابقه . کالس درس منجر به حس اعتماد بنفس رنها شده بود در، های تدريس

معلمژانی کژه   . بردنژد برای محتواهای میتلف به کژار مژی   میتلف را هایرهش با ررام  بیشتر
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سابقة خدمت بااليی دارند بی  از معلمان با سابقه تدريس کمتر از دانژ  یژمنی در تژدريس    

الزم در طول خدمت ه رسژیدن بژه يژک     اين امر شايد به دلیل اندهختن تجربه. کننداستفاده می

حس اعتمژاد  ه  در راستای تجارب تدريس دبیران عربی. باشدای مرحله پیتگی شیلی ه حرفه

از لحاظ رابطه مثبت ه معنادار بین انتقال  (1831) عبدالهی. همسو هجود داردی هاپوهه رنها 

احسژاس  ، احساس مؤثر بژودن ، ابعاد احساس شايستگی) دان  یمنی ه توانمندسازی کارکنان

ه  هژا رهشجنبژه اسژتفاده از    از (1834) همکاران اسداللهی ه ؛(اعتماد ه احساس معنادار بودن

ارتقاء سطح رناهی ه دان  یمنی ه رشکار معلمان از ملزهمژات بهبژود   ، فنون ه هسايل جديد

از جنبه دان  یژمنی مژديران باتجربژه بژا     ( 2447) کوئینه  سنت نرمین؛ عملکرد شیلی رنان

رس سژريعاً بژه رفژ  مشژکل     ی فژردی ررام ه بژدهن اسژت   هاحمايتتعیین بین  ه فراهم کردن 

ی فژردی بژا ایژطراب    هاحمايتعلیرغم داشتن بین  ه فراهم بودن ها تجربهپردازند اما بیمی

از لحژاظ رابطژه   ( 2418) لژی . دهند حل مسئله را به تژأخیر بیندازنژد  ه ترجیح می کنندمیعمل 

یژزان درنیژری   برای افزاي  انتقال دان  یژمنی بايژد م  ) درنیری شیلی با انتقال دان  یمنی

جنبژه اهمیژت انتقژال دانژ  یژمنی در       از (2443) رايژت  ؛(شیلی کارکنژان را افژزاي  دهنژد   

بر انتقژال دانژ  یژمنی بژه دانشژجويان از طريژق رهيکردهژای         تاکید، هاسازمانه ها دانشگاه

اشتراك دان  ه انتقال دانژ  بژه   ، هاراهبرداز لحاظ رابطه ( 2443) همکارانه  کهنگل ؛تجربی

از جنبژه انتقژال    (2447) باچاريا ه رهمژا  ؛ت غیرمستقیم با همکاری بین مدرسه ه دانشگاهصور

دان  یمنی به یمنی اغلب در ارتباط تبديل دان  یمنی بژه رشژکار در بیژ  کژوچکی از     

 .  های کوچکشرکت

توانژايی ايجژاد ارتبژاط بژا     ، ی فژردی هاحمايتفراهم کردن ، های بین فردیتوجه به مهارت

 ی سژنت نژرمین ه کژوئین   هژا پژوهه  دان  یمنی هستند کژه در  های از جمله مؤلفهديگران 

نژه نژوع    (2411) داينژر . به رنها اشاره شده اسژت ( 2440) لیپا ه شانن، بیکر -ه نستور( 2447)

رناهی . که هرکدام مکانیسم خاص خودشان را برای انتقال دارند، دان  یمنی را مشیص کرد

بژرای   (2411) تاکو ه سانسان. بی درموفقیت تدريس موثر استاز دان  یمنی در تدريس عر

رناهی از دانژ  یژمنی   . 1ارتقاء انتقال دان  یمنی به یمنی بايد به چهار مسئله توجه شود 

 حمايت مديران . 0شرايط سازمانی برای انتقال دان  یمنی . 8مزايای انتقال دان  یمنی . 2



 ... شهرستان تکاب درباره یمعلمان عرب یدان  یمن يیشناسا

999 

 

 تحقیژق زمژانی   در. نجام شده همسژويی نژدارد  ا یهاپوهه  هايی ازاين پوهه  با قسمت

کنژد کژه   هی تأکیژد مژی  . بین دان  معلمان ه رموزش یمن خدمت تفاهت معنادار نبژود ( 31)

يادنیری ه توجه خاص به دانژ  یژمنی رنژان بايژد     های تقويت دان  رشکار معلمان از نظريه

قسمتی از پوهه  به اين در ( 38) بیت. ان رموزشی قرار نیردريزبرنامهموردتوجه مسئوالن ه 

که بین انتقال دان  یمنی ه متییرهای سابقه خژدمت ه مژدرك تحصژیلی دبیژران      نتیجه رسید

 در قسمتی از پوهه  به اين نتیجه رسژیدند ( 1836) رحیمیه  رجايی پور. مشاهده نشد رابطه

لمژی  مديريت دان  اعضژای هیئژت ع  های که تفاهت معناداری بین میانگین میزان تحقق مؤلفه

 ياسژینی ه شژیری  . تحصیلی ه هیعیت استیدامی مشژاهده نشژد   رشته، جنسیت، برحسب سن

های سازمانی بر تمايل معلمان برای اشتراك نذاری دان  یمنی کارکنان دارای پاداش( 1838)

 .  مثبت است تأثیرمنفی ه بر تمايل رنها برای اشتراك نذاری دان  رشکار دارای  تأثیر

 . شودمی بعدی پیشنهادی هاپژوهشیر برای در ادامه موضوعات ز

، علژوم ، مطالعات، نردد دان  یمنی درباره معلمان ديگر درهس مانند رياییمی پیشنهاد -

 .  شودانجام  غیره ه هنر، ادبیات

نردد هاکاهی دان  یمنی معلمان عربی با تجارب برتژر در تژدريس بررسژی    می پیشنهاد -

 .  شود

 . شودبعاد دان  یمنی معلمان در تدريس بررسی نردد در تحقیقی امی پیشنهاد -

شیوه انتقال دان  یمنی بر فرد در محیط رموزشژی بررسژی   ، نردد در تحقیقیمی پیشنهاد -

 .  شود
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