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 -2أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شریاز ،إیران.
 -3املاجستری يف فرع اللغة العربية وآداهبا بجامعة بیام نور ،إیران.

امللخّ ص

تاریخ الوصول1397/03/28 :
1439/10/04

تاریخ القبول1397/06/24 :
1440/01 /05

تبحــث هــذه الدراســة أثــر اســراتيجية الصــور التفســرية يف تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة لطــاب الصــف
الثالــث الثانــوي ،قســم العلــوم اإلنســانية يف املنطقــة الثالثــة ملدينــة كرمانشــاه .اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج
وضــم املجتمــع اإلحصائــي مجيــع طــاب املــدارس الثانويــة يف الســنة الثالثــة يف قســم العلــوم
الشــبه جتريبــيّ .
اإلنســانية مــن العــام الــدرايس (1394ـ ،)2016-2015( )1395حيــث تــم اختيــار العينــة املتوفــرة وشــملت
 43طال ًبــا مــن املــدارس الثانويــة يف كرمانشــاه .واعتمــدت أداة البحــث عــى دراســة املصــادر العلميــة املعــدة
مــن قبــل معلمــي اللغــة العربيــة .وتــم اســتخدام اختبــار اللغــة العربيــة كأداة للبحــث وذلــك بمســاعدة معلمــي
اللغــة العربيــة .وقــد قــام اخلــراء بالتأكــد مــن صــدق وثبــات األداة باســتخدام طريقــة تكــرار االختبــار عــى
ـخصا يف املجتمــع اإلحصائــي خــال مــدة زمنيــة 15يومـ ًا .و ُأجــري حتليــل البيانــات بصــورة اإلحصــاء
 20شـ ً
الوصفــي (املعــدل واالنحــراف املعيــاري) واإلحصــاء االســتقصائي .ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا
الدراســة هــي أن التدريــس القائــم عــى الصــور التفســرية إىل جانــب الطــرق التقليديــة أدى ايل رفــع مســتوى
الطــاب إىل حـ ٍـد كبــر يف تعلــم املفــردات ،وتعلــم رصف ونحــو اللغــة العربيــة.
الكلامت الدليلية :الصور التفسريية ،التعليم ،مادة اللغة العربية ،طالب املرحلة الثانوية.

* الكاتب املسؤولnamdari@kshpnu.ac.ir :
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التمهيد
أن الكتــب التعلیمیــة أســاس ّ
مــن الواضــح ّ
كل برنامــج تعلیمــي حیتاجهــا أغلــب املتعلمــن
وخاصــة متعلمــي اللغــة األجنبیــة ومعلميهــا ،كــا ّ
أن مؤلفــي الكتــب عــادة مــا یعتمــدون
علــی النصــوص املكتوبــة يف كتاباهتــم ومــن النــادر مــا يرفقوهــا بصــور ايضاحيــة؛ فمــن املهــم
يف الوســائل االيضاحيــة التعليميــة أن یتــم الرتكيــز علــی الصــورة يف تعلیــم اللغــة ومفرداهتــا
إىل جانــب االهتــام باملحتــوى التعليمــي ،وذلــك حتــی يقــوي دافــع املتع ّلــم يف تع ّلــم اللغــة؛
وبــا ّ
أن نظــام التعليــم الرســمي لبلدنــا يتــم فيــه تدريــس لغتــن غــر رســميتني (العربيــة
واإلنجليزيــة) ،وكذلــك يعتــر تعليــم اللغــة العربيــة أمــر هــا ّم جــدّ ًا ،فیجــب االهتــام هبــذا
اجلانــب التعلیمــي املعتمــد علــی الصــورة؛ فالذاكــرة البرشيــة تتكــون مــن جزئَــن لفظــي
وغــر لفظــي ويتــم فيــه ختزيــن املعلومــات يف الذاكــرة الطويلــة األمــد يف النظامــي اللفظــي
أو غــر اللفظــي .حيــث يتضمــن النظــام اللفظــي كلــات مطبوعــة وأصــوات منطوقــة .بينــا
يتــم ختزيــن الصــور واألشــياء ومــا شــابه ذلــك يف القســم غــر اللفظــي مــن ذاكــرة اإلنســان.
وعــى الرغــم مــن أن هذيــن اجلزئــن مــن الذاكــرة البرشيــة مســتقالن ،لكــن يمكنهــا االتصــال
واملســاعدة يف اســتدعاء األشــياء .وهــذا هــو أســاس نظريــة الرمــز املــزدوج ،والــذي ُيظهــر
أن التعلــم عنــد الفــرد يمكــن أن يكــون أســهل عندمــا يتعــرض للمتغــرات اللفظيــة وغــر
اللفظيــة ()Paivio1971: 67
وكــا مــا نالحظــه فــی شــأن وأمهيــة اللغــة العربيــة حيــث أكــد عليهــا القانــون اإليــراين
بعــد الثــورة اإلســامية وبموجــب املــادة السادســة عــرة مــن الدســتور ،جيتــاز مجيــع طــاب
الثانويــة مــا ال يقــل عــن ســت ســنوات (أي مايعــادل 300ســاعة) مــادة اللغــة العربيــة (حكيــم
زاده وآخــرون ألــف.)2 :1394 ،

ومــا حــدث يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وبعــد مــرور ألــف ســنة عــى بالدنــا التــي
شــهدت التغیــرات الکثــرة هــو عــدم االنســجام واملواءمــة بــن اللغــة العربيــة واللغــة
الفارســية وخاصــة مشــاركتها مــع العنــارص الثقافيــة واملفاهيــم والتعاليــم الدينيــة وإشــاعة
مضمــون القيــم هلــذه اللغــة يف أســاليب التدريــس وقضايــا هــذا النــوع (فكــري)18 :1392،
فنجــد أن تدريــس اللغــة العربيــة يبــدأ يف املرحلــة املتوســطة ويســتمر حتــى هنايــة املرحلــة
الثانويــة .ويتوقــع مــن الطــاب حتقيــق األهــداف التاليــة:
 .1معرفة النظام الصويت وقواعد اللغة العربية من أجل فهم التعاليم الدينية والقرآنية.
 .2اإلملام بالبنية املكانية والنحوية للجمل العربية.
 .3فهم القواعد املطلوبة لفهم النصوص الدينية وذلك باجتاه جديد.
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 .4التعــرف عــى النصــوص الدينيــة املختلفــة للتعبــر عــن القيــم والقضايــا األخالقيــة بطريقــة
غــر مبــارشة.
 .5التعرف عىل ترمجة العبارات العربية وفهمها ،خاصة اآليات القرآنية واألحاديث.
 .6التعــرف عــى العالقــة الوثيقــة بــن اللغــة الفارســية والعربيــة واالســتخدام الوافــر للكلــات
العربيــة يف اللغة الفارســية.
 .7تعزيز القدرة عىل قراءة العبارات والنصوص العربية بشكل صحيح.
 .8زيــادة اهتــام الطــاب باللغــة العربيــة وتشــجيعهم عــى اســتخدام التعاليــم بشــكل صحيــح
(حكيــم زاده وآخــرون ب)77 :1394 ،

ولكــن حتــى اآلن مل تســتطع أســاليب التدريــس يف مدارســنا مســاعدة الطــاب عــى
حتقيــق هــذه األهــداف .ويمكــن تفســر هــذه القضيــة بنــاء عــى نتائــج الدراســات يف هــذا
املجــال؛ لذلــك حيــاول العديــد مــن باحثــي اللغــة العربيــة إجيــاد طــرق للخــروج مــن مشــاكل
هــذا الــدرس يف املــدارس؛ بحيــث يتــم نقــل مفاهيــم اللغــة العربيــة للطــاب وخلــق الدافــع
الــروري لتعلــم اللغــة العربيــة.
وقــد أظهــرت األبحــاث املتعلقــة بتعلــم مفــردات اللغــة الثانيــة أن تعليــم املفــردات هــو
جــزء مهــم مــن أي منهــج (املعهــد الوطنــي لصحــة األطفــال والتنميــة البرشيــة NICHD
 )2000وعــى الرغــم مــن أنَّــه يمكــن تعلــم املفــردات بطــرق متنوعــة (Phillips, 2016:
 )1ولكــن الكلــات املرتبطــة باألشــياء احلقيقيــة أو التقنيــات املرئيــة أســهل بكثــر مــن تعلــم
تلــك التــي ال حتتــوي عــى صــورة ( )Ahangari & Abdollahpour, 2010: 1وإحــدی
النــاذج اجلديــدة للتعليــم القائــم عــى الصــور هــو نمــوذج الصــور التفســرية (Interpreting
 )Imagesوالتــي تتضمــن قوالــب الوســائط املتعــددة؛ حیــث ختتــار صــورة للــدرس ،و بعــد
عــرض مناقشــة املوضــوع املرتبــط بالصــورة ،تلصــق عــى هوامــش املــادة التفســرية املرتبطــة
بــكل مقطــع مــن الصــورة ،أو بعبــارة أخــرى ،یع ّلــق عــى الصــورة تعلي ًقــا توضيح ًيــا يســاعد
عــى اســرداد املعلومــاتّ .
إن الغــرض مــن الرســوم التوضيحيــة التفســرية يف تعليــم اللغــة
العربيــة هــو توفــر عالمــات الكلــات الرئيســية لوصــف الصــورة (.)Bucak, 2011: 2083
تعتمــد هــذه التقنيــة عــى نظريــة ثنائيــة الوســائط املتعــددة ،والتــي يســهل تعلمهــا وتذكريهــا
كلــا أمكــن عــرض األشــياء يف شــكل كتابــة وتوضيــح ،كــا توفــر للطالــب ،أن یشــارك
مشــاركة مبــارشة يف إعــداد النــص والصــورة معــا ،وتســاعده عــى تعلــم وتذكــر املحتــوى؛ ويف
النهایــة یتمكــن الطــاب عــى التعلــم ویرتفــع مســتوى املهــارة اللغويــة لدهیــم (مثــل تعليــم
اللغــة العربيــة) .وكذلــك یتعلمــون الطــرق املتعــددة لتعليــم الكلــات (مثــل مــواد الطباعــة
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والقــراءة) والصــور (مثــل الرســوم البيانيــة ،الصــور الفوتوغرافيــة ،الصــور ،اخلرائــط،
الرســوم املتحركــة أو الفيديــو) لتوفــر مدخــات ذات معنــى وتســهيل التفاعــل الفعــال مــع
اللغــة املســتهدفة واســتخراج نتائــج ذات داللــة ( .)Plass & Jones, 2005: 476يف مثــل
هــذه األجــواء يمكــن أن يــؤدي التفاعــل بالتعليقــات التفســرية عــى شــكل نصــوص وصــور
إىل مدخــات أكثــر قابليــة للفهــم وبالتايل زيــادة تعلــم املفــردات (.)Watanabe,1997:288
عــى ســبيل املثــال الحــظ بــاس وتشــان ومايــر ولتنــر ( )1998أ َّنــه عندمــا تع َّلــم الطــاب
قــراءة نــص باللغــة األملانيــة عــى أســاس الصــورة وعــى أســاس التعليــق التفســري كان
أفضــل مــن تعليمهــم بكتابــة النــص فحســب؛ وعــى أســاس هــذا االختبــار حصــل الطــاب
عــى قــدرة إلنتــاج املفــردات .تب ًعــا لذلــك لدینــا ســؤاالن وفرضیتــان؛ أال ومهــا:
هــل للتعلیــم املبنــي علــی الصــور التفســریة أثــر ًا يف تعلیم مفــردات اللغــة العربيــة وكذلك
الرتمجــة مــن العربيــة إىل الفارســية؟ ومــا هــو أثــر هــذا التعلیــم فی تعلیــم الــرف والنحو؟
 التعليــم املبنــي عــى الصــور التفســرية يف تعلــم املفــردات العربيــة والرتمجــة مــن العربيــة إىلـوي جــدً ا.
الفارســية ذو أثــر قـ ّ
مؤثر جداً لدی الطالب.
 التعليم املبني عىل الصور التفسريية يف تعلم الرصف والنحو ٌالدراسات السابقة
لــو أمعنــا النظــر يف دراســات ســبقت بحثنــا هــذا لرأینــا أن هنــاك العديــد مــن املشــاكل يف
تدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس؛ األمــر الــذي يتطلــب املزيــد مــن االهتــام بالوســائل
التعليميــة احلديثــة يف هــذا املجــال ،ومــن الذیــن تطرقــوا إلــی مشــاكل ومعانــاة تدریــس
ـم معانــاة التدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس
يقسـ ُ
اللغــة العربیــة ،رســويل ( )1384الــذي ِّ
إىل أربعــة أقســام ،أظهــرت دراسـتُه َّ
أن مســتوى تعليــم العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة أقــل مــن
املســتوى املرغــوب فيــه وبعــض الطــاب ال يبــدون الكثــر مــن االهتــام باللغــة العربيــة .كــا
َّ
أن العديــد مــن طــاب العربيــة يف اجلامعــات ليــس لدهيــم دافــع ممــا يظهــر عليهــم عالمــات

االحبــاط واليــأس يف التعليــم؛ ويف بعــض املراكــز املرتبطــة بالعربيــة يوجــد نقــص يف الطاقــات
املتخصصــة باللغــة العربيــة.
أظهــر حكيــم زاده وآخــرون ( )1394يف دراســته َّ
أن املشــاكل والتحديــات اخلاصــة
بتدريــس اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة وف ًقــا لــرأي اخلــراء تواجــه حتديــات عديــدة
مثــل القضايــا الثقافيــة والسياســية .ويواجــه النظــام التعليمــي للغــة العربيــة يف اجلامعــات
واملــدارس قضايــا معقــدة ومشــاكل كثــرة.
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أظهــر أمينــي ( )1383يف دراســته َّ
أن معظــم طــاب املــدارس الثانويــة ال هيتمــون بالــدروس
بأنــم ال حيتاجــون
العربيــة وغال ًبــا مــا ينظــرون إىل اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة؛ ويزعمــون َّ
إليهــا يف املســتقبل ويعتقــدون أن اللغــة العربيــة هــي لغــة قديمــة وغري عمليــة يف احليــاة اليومية.
أظهــر باكيــزه خــو وآخــرون ( )1385أســباب عــدم اهتــام طــاب املــدارس الثانويــة باللغــة
العربيــة يف مدينــة شــراز مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة عــى التــوايل يف ثالثــة عوامــل:
1ــــ حمتــوى الكتــب املدرســية (عــدم تقديــم صــورة دقيقــة ملوقــف اللغــة العربيــة يف العالقــات
الدوليــة ،وعــدم توضيــح مغــزى اللغــة العربيــة والثــروات العلميــة واملعنويــة فيهــا ،ووجــود
قواعــد معقــدة وغريتطبيقيــة بصــورة وظيفيــة)
2ــــ ال ُبعــد املهنــي اخلــاص باملعلمــن (فقــدان حافــز املطالعــة وإضافــة املعلومــات ،عــدم
اســتخدام الوســائل التعليميــة ،قلــة املعرفــة باألســاليب اجلديــدة ،وإلــخ)
3ــــ ال ُبعــد األختصــايص للمعلمــن (عــدم التعــرف عــى املجــات واإلذاعــة واألفــام العربية
وعــدم تطبيقهــا عمليـ ًا ،وعــدم معرفــة أســاليب تعلــم اللغــة ،وعــدم معرفــة اســتخدام طريقــة
اجلــدول لتعليــم القواعــد)...
حــق دوســت راد ( ،)1388يلخــص أهــم املشــاكل يف تدريــس اللغــة العربيــة يف إيــران،
ويــرى األســاس يف املشــاكل لتدريــس اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة إىل أربعــة حمــاور:
1ــ مستوى تعليم اللغة العربية يف املدارس اإليرانية أقل من املستوى املطلوب.
2ــ عدم اهتامم بعض الطالب اهتامما تا ّما باللغة العربية.
3ــ فقدان الدافع للعديد من طالب اللغة العربية يف اجلامعات.
4ــ ق ّلة اخلرباء فی اللغة العربیة ويف املراكز اخلاصة باللغة العربية.
ثــم يتنــاول املشــاكل اخلاصــة باللغــة العربيــة واألدب يف اجلامعــات ،ويبحــث يف أربعــة عوامــل
وهــي املعلــم والطالــب واملنهــج الــدرايس واألدوات التعليميــة .ويف النهايــة ،يقــرح أن أحــد
احللــول الرئيســية للقضــاء عــى هــذه املشــاكل هــو تأطــر فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف
اجلامعــات.
عظيمــي هاشــمي أيضــا ( ،)1382يف مــروع بحثــي ملعهــد أبحــاث التعليــم يف وزارة
حتفيــزا للــدروس
الرتبيــة والتعليــم وصدیقــي أورعــي ( )1382أظهــرا أن الطــاب أقــل
ً
العربيــة َّ
وأن تطورهــم يف الدراســة قليــل املســتوى.
صاحلــي فــر ( )Salehifar, M) (2006يف طهــران ،درس تأثــر الصــور التفســرية
املتعــددة الوســائط عــى تعلــم املفــردات لــدی الطــاب ( .)EFLمــن أجــل القيــام بذلــك ،قــام
بتدريــب  55طالبــة مــا قبــل اجلامعــة يف ثــاث جمموعــات وقــام بتدريبهــن عــى التــوايل بطــرق
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فاعلية استخدام إسرتاتيجية الصور التفسريية يف تنمية املفردات و...

(الصــور التفســرية والرتمجــة التفســرية والتعريــف التفســري) وأظهــرت نتائــج دراســته
أنــه ال يوجــد فـ ٌ
ـر بــن املجموعــات الثالثــة يف التعليــم عــى املــدى القصــر ولكــن يف
ـرق كبـ ٌ
ـر أكــر عــى تعلــم الطــاب.
التعليــم عــى املــدى الطويــل ،يكــون للصــور التفســرية تأثـ ٌ
أمــا الدراســات التــي أجريــت خــارج البــاد ،فأظهــر يــه وونــغ ()Yeh & Wang
 )(2003يف دراســة هبــدف مقارنــة ثالثــة أنــواع مــن الــروح للمفــردات يف تعلــم طــاب
اللغــة الثانيــة يف تايــوان أن طريقــة مرافقــة الصــورة والنــص وكتابــة التعليــق عــى الصــورة،
تأثــرا للتعلــم.
هــي الطريقــة األكثــر
ً
كــا قــام خالــد الصغــر ( )Al-Saghayer; K) (2001بدراســة تأثــر كتابــة التعليــق
التوضيحــي للصــور والفيدئــو عــى تعلــم مفــردات اللغــة الثانيــة أظهــر أن التعليــق التوضيحي
للفيديــو مــع كتابــة النــص ،لــه أثـ ٌـر أكــر مــن كتابــة اهلوامــش عــى الصــور يف تعلــم الكلــات
غــر املعروفــة.
أظهــر فيليبــس ( ،)Philips, m) (2016يف دراســة لــه يف تأثــر االقــران بــن الكلــات
والصــور واســراتيجيات رســم اخلرائــط الدالليــةَّ ،
حســنت مســتوى تعلــم
أن هــذه الطريقــة ّ
املفــردات لــدى الطــاب إىل  80٪فيــا قبــل االختبــار وبعــد االختبــار .لذلــك ،وبالنظــر إىل
مــا تــم مــروره ،فــإن مشــكلة البحــث احلــايل هــي أنــه بالنظــر إىل أن البــر البــري لــه أقــوى
ويضــم  75باملائــة مــن التعلــم البــري ،وإىل أي مــدى يمكــن أن تكــون الصــور
إحســاس
ُّ
التفســرية مؤثــرة يف حتســن مســتوى مهــارات الرتمجــة والــرف والنحــو العــريب لطــاب
املــدارس الثانويــة يف فــرع العلــوم اإلنســانية؟
مراجعة األدب النظري
قبــل ظهورفــن اخلــط أوظهــور أي نــوع مــن عمــل مكتــوب ،كانــت الصــور هــي الوســيلة
الوحيــدة للتعبريوتوصيــل القصــد ،وكان اإلنســان يتواصــل عــن طريــق الصــور واخليــال
والتأثــرات البرصيــة .وبعــد ذلــك تــم اخــراع وســائل التوصيل الكتابيــة مثل اخلــط واملكتوب
وإشــاعتها عامل ًيــا .وشــملت الوســائل التعليميــة أنواعــا خمتلفــة :اللغــة اللفظيــة املكتوبــة
واملســموعة واخلرائــط والرســوم البيانيــة والتســجيالت الصوتيــة والصــور الفوتوغرافيــة
واألجهــزة التعليميــة واللوحــات التعليميــة والنــاذج والعينــات واحلاســبات اإللكرتونيــة
والفيديــو التفاعــي وشــبكة اإلنرتنــت وغريهــا« .واآلن ،وبعــد أن تطــورت وســائل االتصــال
اجلديــدة واألجهــزة مثــل األقــار الصناعيــة والفيديــو واأللعــاب اإللكرتونيــة وشــبكات
الكمبيوتــر مثــل اإلنرتنــت ،قــام اإلنســان مــرة أخــرى كاملــايض ومــن خــال اإلمكانيــات
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التصويريــة التــي تعمــل بشــكل أفضــل وأرسع بالتواصــل أكثــر فأكثــر»( .شــاه ويل ومشــفق،

)5 :2006

الفهــم البــري كمصــدر طبيعــي والــذي ال حيتــاج إىل التعليــم ،لــه «قــوة غريبــة لنقــل
املعلومــات بشــكل مبــارش وبســيط حيــث يمكــن فهمهــا بســهولة مــن قبــل أي راء» (دانديــس،

)232 :2008

يف العقــد املــايض ،أخــذت املعرفــة البرصيــة أمهيتهــا يف التعليــم والرتبيــة عــى نطــاق واســع
( )Avgerinou, 2011: 28لذلــك ،فــإن وجــود العنــارص البرصيــة يف التعليــم والتعلــم يف
تزايــد مســتمر اليــوم .دمــج الصــورة مــع النــص يف الكتــب املدرســية والكتيبــات التعليميــة
والواجهــات الرســومية والكمبيوتريــة ... ،هــي عالمــات هــذا احلضــور (Stokes, 2002:
)10

يعتــر تصويــر املعلومــات إحــدى الطــرق اجلديــدة لتقديــم وعــرض املعلومــات التلقائــي
التــي هتــدف إىل فهــم البيانــات بشــكل أفضــل وفهمهــا واســتخدامها بكفــاءة يف خمتلــف
جمــاالت العلــوم« .هــذه الطريقــة املؤثــرة باســتخدامها اســراتيجيات برصيــة تســاعد عــى
توســيع نطــاق العلــم وجتعــل مــن املمكــن نقــل املعلومــات مــن وحــدة املصــدر إىل وحــدة
املقصــد بطريقــة مناســبة.
الغــرض الرئيــي مــن اســتخدام أســاليب التصــور هــو الرتقيــة وازديــاد املســتوى املناســب
لقــوة التفكــر وحتليــل املعلومــات لــدى املســتخدمني»( .درودي)106 :1388 ،
إن التفســر البــري والتلقائــي أدا ٌة تســاعد الطالــب عــى إجــراء بحــث دقيــق ومتعمــق
لكيفيــة تأويــل صــورة معينــة لكتــاب معــن .املعنــى الــذي خيلــق الصــورة يقــوي القصــة
ويوســعها .لــو صورنــا هــذه التحليــات لرســمنا أمامنــا طریقــا يشــتمل عــى كال مــن األبعــاد
الفنيــة واإلجابــات اإلبداعيــة يف كيفيــة التعامــل مــع املحتــوى.
ـم مــن هــذا اجلانــب أ َّنــه عندمــا تقــوم بتشــكيل
مصطلــح «التفســري» وبشــكل خــاص مهـ ٌ
حتليــل بــري ،يرتســخ يف ذهنــك« .إذا كنــا نتفــق عــى هــذا املوضــوع ّ
ـدون نتيجـ ًة
أن املعنــى ُيـ َّ
للتفاعــل بــن قــارئ واحــد والنــص يف وقـ ٍ
ـت معــن مــن الزمــن ،وإذا قبلنــا أن َّ
كل نــص أو كل
صــورة هلــا العديــد مــن التفســرات املحتملــة ،إذن مــا يمكــن توفــره للطــاب هــو احلصــول
عــى بعــض هــذه االحتــاالت املمكنــة .واهلــدف ليــس منحهــم تفاســر «دقيقــة وصحيحــة»
بــل مــن خــال توجيــه اآلخريــن إىل رؤيــة مــا نــراه ،فإننــا ال نقــدم طر ًقــا جديــدة للمشــاهدة
حــول صـ ٍ
ـورة مــا بــل نقدمهــا حــول العــامل الــذي مــن حوهلــم»( .خليــي)198 :1385 ،
الصــور التــي تســاعد املتعلــم عــى فهــم املعلومــات الصعبــة أو املجــردة هلــا أداة تفســرية.
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ففــي الطريقــة التفســرية للصــور ،جيــب أن تكــون الصــور املختــارة قريبــة قــدر اإلمــكان
مــن املفاهيــم التــي يتــم تدريســها يف الكتــاب وذلــك مــن أجــل نقــل املفاهيــم التــي حيتاجهــا
الطــاب .وهبــذه الطريقــة ،يتــم فتــح عقــول الطــاب وإعطائهــم الفرصــة يف جمموعــات
خاصــا
مــن عــدة أشــخاص (ثالثــة أو أربعــة) حتــی یفــروا الصــور التــي يروهنــا تفســرا ّ
دون أي رشوط؛ حیــث الجیــدون أدنــی صعوبــة للتعبــر عــن املحتــوى املتعلــق بالصــورة
ويمكنهــم التعبــر عــن تفســرهم الشــخيص هلــا .وبعــد إعطائهــم التفســر ،يمكنهــم اإلصغــاء
إىل تفاســر األصدقــاء اآلخريــن يف جمموعتهــم ويف جمموعــات أخــرى ،وبمقارنــة أفكارهــم،
فهــم ســوف يدركــون عيــوب تفكريهــم .وتضيــف الصــور املختــارة بعنايــة إىل الوضــوح
ُ
البــري للرســالة مــع الــرح املرئــي .عــى ســبيل املثــال يف كتــاب العلــوم ،تُســتخدم الصــور
لتوضيــح القانــون األهــم .ويمكــن مقارنــة هــذا القانــون بتدفــق املــاء ،أو مقارنــة القلــب
بمضخــة املــاء .هــذه أمثلــة عــى اســتخدام الصــور التفســرية .وف ًقــا لــرأي لفــن وأنجلــن
وكارين ( )1987فــإن التمييــز بــن وظائــف التمثيــل وتنظيــم الصــور وتفســرها هــو آليــة
مهمــة (يعنــي كيفيــة اســتخدام الصــور)« .تزيــد الصــور التمثيليــة مــن التمثيــل املوضوعــي
وامللمــوس للمعلومــات املألوفــة .تضيــف الصــور التنظيميــة إىل متاســك املــواد التعليميــة .مــن
ناحيــة أخــرى فـ َّ
ـإن الصــور التفســرية تزيــد اســتيعاب املــواد التعليميــة الصعبــة أو املجــردة»
(موريســون وآخــرون . )339 :1387 ،فالصــور هــي لقطــات ثابتــة ألشــياء حقيقيــة يمكــن
عرضهــا أليــة فــرة زمنيــة ،حیــث یكــون اســتخدام الصــورة لــه فاعليــة ويشــعر الطالــب أنــه
حيتــاج هــذه املعلومــة املصــورة والدالــة عــى املوقــف متامــا ،وليــس جمــرد صــورة يكــون مــن
األفضــل عــدم وجودهــا ألهنــا ال تفــي بالغــرض منهــا.
الطريقة
هــذا البحــث مــن حيــث الطريقــة بحــث تطبيقــي ومــن حيــث الطبيعــة واملنهجيــة بحــث شــبه
جتريبــي مــع جمموعــة مــن اختبــارات قبلیــة وبعدیــة وجمموعــة املراقبــة.
جمتمع وعينة الدراسة
تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن طــاب الســنة الثالثــة يف قســم العلــوم اإلنســانية يف املنطقــة
الثالثــة ملدينــة كرمانشــاه ،يف العــام الــدرايس (1395ـ ،)2016-2015(-)1394وتــم اختيــار
 43طالب ـ ًا مــن مدرســتني ثانويتــن مــن خــال أخــذ العينــات ا ُملتاحــة بصــورة عشــوائية لـ ٍّ
ـكل
مــن املجموعتــن التجريبيتــن (20طال ًبــا) وضابطــة (23طال ًبــا) .اعتمــدت أداة البحــث
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للباحــث عــى أســاس دراســة املصــادر العلميــة ذات الصلــة وبمســاعدة أســاتذة اللغــة العربية.
أداة الدراسة
تكــون أداة البحــث مــن اختبــار اللغــة العربيــة بمســاعدة معلمــي اللغــة العربيــة .حيــث
تضمــن هــذا االختبــار جمموعــة مــن أســئلة باللغــة العربيــة كالرتمجــة ومــلء الفراغــات
الفارغــة بالكلــات العربيــة املناســبة واملرادفــات واألضــداد للكلــات بالعربيــة وترمجــة اجلمــل
مــن العربيــة إىل الفارســية والتحليــل الــريف واإلعــراب .وقــد تــم التأكــد مــن صــدق األداة
باســتخدام رأي اخلــراء (بــا يف ذلــك مخســة مدرســن يف املاجســتري يف فــرع اللغــة العربيــة)،
شــخصا مــن أفــراد املجتمــع
والتحقــق مــن صــدق االختبــار بتكــرار االختبــار عــى 20
ً
اإلحصائــي وبفــرة  15يو ًمــا مــع حســاب املعــدل بنســبة (.)0/789
حتلیل البیانات
اعتمــدت طريقــة تصنيــف األســئلة واألجوبــة عــى ورقــة «تقييــم األســلوب» احلاليــة
للــدروس العربيــة يف املــدارس الثانويــة .ومتشـ ًيا مــع ذلــك تــم إجــراء حتليــل البيانــات يف شــكل
إحصائيــات وصفيــة (املعــدل واالنحــراف املعيــاري) واإلحصائيــات االســتقصائية (حتليــل
التبايــن :كوواريانــس).
طريقــة التنفيــذ :تــم تقديــم مــادة البحــث للتدريــس يف املجموعــة التجريبيــة وذلــك باســتخدام
الصــور التفســرية .لذلــك يف البدايــة قدمــت الصــور الالزمــة لتعليــم املفاهيــم .ثــم رتّبــت ّ
كل
مــن الصــور عــى لوحـ ٍـة مــا ،وفقــا لصفحــات املوضــوع لتُعـ َـرض عــى الطــاب .وبعــد ذلــك
ُطلــب مــن جمموعــة مــن الطــاب يف جمموعــات خمتلفــة أن ينظــروا إىل الصــور بعنايــة وأن
يكتبــوا كل مــا يفهمونــه مــن الصــور عــى ورقــة .وبعــد هــذه املرحلــة التــي جــرت يف غضــون
 10دقائــق ،تــم الطلــب مــن كل جمموعــة أن تقــرأ املــادة املكتوبــة عــن الصــور لزمالئهــم ،وعــى
بقيــة الطــاب أن يبــدوا موافقتهــم عــى الصــور أو خمالفتهــم هلــا.
لتقديــم املحتــوى والنقــاش بــن الطــاب اســتغرق األمــر حــوايل  20دقيقــة .ثــم تــم الطلــب
مــن الطــاب مقارنــة الصــور املقدمــة يف الصــف مــع الصــور التفســرية للكتــاب ،وكان
عليهــم بــأي طريقــة إدراك وتوصيــل العالقــة فيــا بينهــا .تــم توســيع العالقــة بــن املحتــوى
املقــدم للمحتــوى الفعــي يف البيئــة والطبيعــة .ثــم تــم الطلــب مــن الطــاب فتــح الكتــاب
ـم أكمــل املعلــم التوضيــح مــن خــال
ودراســته بــن املجموعــات وقراءتــه لزمــاء آخريــن .ثـ َّ
تدريســه حــول مفهــوم املحتــوى ثــم طلــب مشــاركة الطــاب يف أن يقدمــوا
تقديــم مــا ســبق
ُ
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ملخصــا للمحتــوى املعــروض يف املــادة الدراســية وكتابتــه عــى ســبورة الصــف.
ً
طريقــة التنفيــذ يف جمموعــة الضابطــة :يف جمموعــة الظابطــة تــم تعليــم مفاهيــم املنهــج
للطــاب بالطريقــة املوجــودة حال ًيــا يف التدريــس التقليــدي أي اســتخدام طريقــة املحــارضة
والــرح بمشــاركة املتعلمــن .لذلــك يف كل دورة تدريبيــة يقــوم املعلــم بعــد اختبــار الطــاب
بالســؤال عــن حمتويــات الــدرس الســابق بتقســيمهم إىل جمموعــات والطلــب منهــم قــراءة
حمتويــات املوضــوع فيــا بينهــم .ثــم يطلــب منهــم قــراءة وكتابــة بعــض املحتــوى بصــوت
عــال .ثــم يقــوم املعلــم أثنــاء رشح مــا ســبق قراءتــه للطــاب بتكميــل التوضيــح الــذي يقدمــه
ملخصــا ِّ
لــكل حمتــوى معــروض يف الصــف
الطــاب .يف هنايــة الربنامــج يقــدم الطــاب
ً
وبالتعــاون مــع املعلــم.
عرض النتائج
فرضيــة رقــم  :1التعليــم القائــم عــى الصــور التفســرية مؤثـ ٌـر يف تعلــم الطــاب للمفــردات
العربيــة والرتمجــة مــن العربيــة إىل الفارســية ،وكانــت النتائــج يف اجلــدول  1كــا يــي:
اجلدول رقم ( )1إحصاءات االختبار القبيل والبعدي للمجموعات التجريبية والضابطة
االنحراف املعياري

الفئات

األدنى

األعىل

املتوسط

االختبار القبيل للمجموعة
التجريبية

6/75

14/50

10/71

االختبار القبيل للمجموعة
الضابطة

7

15/75

11/29

2/33

االختبار القبيل للمجموعة
التجريبية

12/75

19

15/65

1/89

االختبار القبيل للمجموعة
الضابطة

10/75

19

14/41

2/04

1/84

تظهــر نتائــج اجلــدول رقــم  1أنــه عــى الرغــم مــن أن عمليــة املجموعــة الضابطــة يف
االختبــار القبــي ( )11/29أكثــر مــن متوســط عمليــة املجموعــة التجريبيــة ( ،)10/71فــإن
هــذا االختــاف قليــل وال يبــدو مهـ ًـا مــن الناحيــة اإلحصائيــة؛ ولكــن يف مرحلــة مــا بعــد
االختبــار ،فــإن متوســط عمليــة املجموعــة التجريبيــة هــو ( )15/65أكثــر مــن املجموعــة
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الضابطــة ( .)14/41لذلــك ومــن أجــل القبــول أو عــدم قبــول فرضيــة البحــث بخصــوص
ترمجــة األفــراد الذيــن تــم اختبارهــم يف اجلــدول رقم  ،2تــم عرض نتائــج التحليل االســتداليل
للبيانــات يف شــكل اختبــار حتليــل التباين(كوواريانــس).
اجلدول رقم ( )2نتائج حتليل التباين لعرشات ما بعد االختبار للمجموعتني مع الضابطة ما قبل االختبار
F

Sig

عامل التأثري

مصدر التغيري

جمموع اجلذور درجة احلرية متوسط املجذور

نمط تم تصحيحه

37/173

2

18/587

6/128

0/005

0/235

املقدار الثابت

207/712

1

207/712

68/483

0/000

0/631

ما قبل االختبار

20/805

1

20/805

6/589

0/012

0/146

فئة

21/336

1

21/336

7/035

0/011

0/150

خطأ

121/321

40

3/033

إمجال

9818/5
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مــن أجــل دراســة هــذه الفرضيــة تبيــن وجــود فــرق كبــر بــن املجموعــات التجريبيــة
(املدربــة بالصــور التفســرية واملدربــة باســتخدام الطريقــة التقليديــة يف املدراس) بعــد التحكم
يف تأثــر املعرفــة الســابقة (االختبــار الســابق) ،تــم اســتخدام حتليــل التبايــن ،واظهــرت النتائج
أن البيانــات تتبــع فرضيــة جتانــس منحــدرات حتليــل االرتبــاط .كذلــك تظهــر نتائــج اختبــار
لــوون لتحليــل جتانــس الفــروق أن البيانــات املفروضــة ال تشــكك يف تســاوي خطــأ التبايــن،
وبعبــارة أخــرى فــإن تبايــن املجموعتــن متجانــس .بعــد تعديــل نتائــج االختبــار املســبق
واســتخدام حتليــل التبايــن ،تــم قبــول التأثــر الكبــر لتطبيــق طريقــة التدريــس (Sig=0/011،
) ،F=7/35ونظـ ًـرا ملعامــل  ،Etaيمكننــا قــول َّ
أن طريقــة التدريــس بعــد ضبــط تأثــر املعرفــة
الســابقة توضــح  15٪مــن تبايــن درجــة االختبــار املســبق.
فرضية :2
التعليــم املبنــي عــى الصــور التفســرية مؤثـ ٌـر عــى تع ّلــم طــاب الــرف والنحــو ،كــا نالحــظ
يف اجلــدول ()3
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اجلدول رقم  .3إحصاءات االختبار املسبق وما بعد االختبار للمجموعات التجريبية والضابطة
الفئات

األدنى

األعىل

املتوسط

االنحراف املعياري

اختبار مسبق لفئة االختبار

12/75

18/25

15/61

1/47

اختبار مسبق لفئة الضابطة

13/25

18

15/29

1/44

اختبار مسبق لفئة االختبار

15/75

20

18/02

1/22

اختبار مسبق لفئة الضابطة

14

19

16/66

1/59

تظهــر نتائــج اجلــدول رقــم  3أنــه عــى الرغــم مــن أن متوســط عمليــة املجموعــة التجريبيــة
يف االختبــار املســبق ( )15/61أعــى مــن عمليــة جمموعــة الضابطــة ( ،)15/29فــإن هــذا
الفــرق قليـ ٌـل وال يــكاد يذكــر وال يبــدو مهـ ًـا مــن الناحيــة اإلحصائيــة؛ ولكــن يف االختبــار
البعــدي ،كان متوســط القــراءة الصحيحــة لعمليــة املجموعــة التجريبيــة ( )18/02أكثــر مــن
املجموعــة الضابطــة ( .)16/66لذلــك مــن أجــل قبــول أو رفــض فرضيــة البحــث بخصوص
القــراءة الصحيحــة لالختبــار ،يعــرض يف اجلــدول رقــم ( )4نتائــج التحليــل االســتداليل
للبيانــات يف شــكل اختبــار حتليــل التبايــن.
اجلدول رقم  .4نتائج حتليل التباين لعرشات ما بعد االختبار وبناء اجلملة ملجموعتني مع حتكم ما قبل
االختبار
مصدر التغيري

جمموع اجلذور

درجة
احلرية

متوسط املجذور

F

Sig

عامل التأثري

نمط تم تصحيحه

64/549

2

32/274

31/8

0/000

0/621

املقدار الثابت

14/082

1

14/082

14/312

0/001

0/264

ما قبل االختبار

44/705

1

44/705

45/434

0/000

0/532

فئة

13/561

1

13/561

13/782

0/001

0/256

خطأ

39/358

40

0/984

إمجال

12968/18
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مــن أجــل دراســة هــذه الفرضيــة تبيــن وجــود فــرق كبــر بــن املجموعــات التجريبيــة (املدربة
بالصــور التفســرية واملدربــة باســتخدام الطريقــة التقليديــة يف املــدراس) بعــد التحكــم يف
تأثــر املعرفــة الســابقة (االختبــار الســابق) ،تــم اســتخدام حتليــل التبايــن .واظهــرت النتائــج
أن البيانــات تتبــع فرضيــة جتانــس منحــدرات حتليــل االرتبــاط .كذلــك تظهــر نتائــج اختبــار
لــوون لتحليــل جتانــس الفــروق أن البيانــات املفروضــة ال تشــكك يف تســاوي خطــأ التبايــن،
وبعبــارة أخــرى فــإن تبايــن املجموعتــان متجانــس .بعــد تعديــل نتائــج االختبــار املســبق
واســتخدام حتليــل التبايــن ،تــم قبــول التأثري الكبــر لتطبيــق طريقــة التدريــس(Sig=0/001،
) ،F=13/87ونظـ ًـرا ملعامــل  ،Etaيمكننــا قــول َّ
أن طريقــة التدريــس بعــد ضبــط تأثــر املعرفــة
الســابقة توضــح  26٪مــن تبايــن درجــة االختبــار الســابق.

مناقشة النتائج
أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن اســتخدام الصــور التفســرية يف تعلــم اللغــة العربيــة يف
تأثــرا مــن الطريقــة احلاليــة يف تدريــس هــذه املــادة الدراســية .ويف
املرحلــة الثانويــة أكثــر
ً
املقارنــة التــي متــت كانــت النتائــج كــا يــي:
كان مســتوى أداء الطــاب يف الفئتــن (تعلــم املفــردات والرتمجــة مــن العربيــة إىل
الفارســية) وكذلــك (الــرف والنحــو العــريب) يف طريقــة الصــور التفســرية أعــى بكثــر مــن
ـبب تأثــر هــذه الطريقــة التعليميــة إىل
درجــات الطــاب يف املجموعــة الضابطــة .ويعــود سـ ُ
حتســن مســتوى الرتمجــة ومهــارات الطــاب يف الــرف النحــو إىل جانــب التع ّلــم الف ّعــال يف
ُّ
هــذه الطريقــة للتدريــس،
املناقشــة بــن الطــاب حــول خمتلــف القضايــا واملفاهيــم التعليميــة التــي يتــم تقديمهــا هبذه
الطريقــة ،عــى الرغــم مــن جــذب انتبــاه الطــاب إىل التمعــن والفهم الشــامل ملوضــوع التعليم
ومناقشــته فيــا بينهــم وتفســر الصــورة مــن جوانــب خمتلفــة واســتخدام الصــور املســاعدة عــى
فهــم املوضــوع؛ يمكنهــا أن تكــون قــادرة مجيعــا عــى حتســن مســتوى الرتمجــة وتعلــم الــرف
ـي عــى اقــراح مايــر ( )1997اخلــاص بـــ
والنحــو لــدى الطــاب .لكــن أساســها النظــري مبنـ ٌّ
«نظريــة توليــد التعليــم بمتعــدد الوســائط»؛ حيــث يعتقــد أن األفــراد لدهيــم نظامــن شــفهيني
متميزيــن (اللغــة األوىل واللغــة الثانيــة) ونظــام ُمصـ ِّـور شــائع .إن ترمجــة الكلــات مــن خــال
العــرض املتزامــن للصــورة والنــص يربــط بــن نظامــن لفظيــن وهــذه القــوة تــؤدي إىل التعلــم
يف النظــام اللفظــي الثــاين.
يوفــر اســتخدام الصــورة يف الرتمجــة والــرف والنحــو ارتبا ًطــا عقل ًيــا قو ًيــا بــن املفاهيــم
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والكلــات وســياق التعلــم وتذكريهــا .ألنــه يف تصويــر املفاهيــم يتــم توفــر طريقــة اســتخدام
القنــوات البرصيــة والســمعية يف وقــت واحــد؛ وعــى الرغــم مــن أن احلاســة البرصيــة هلــا
أمهيــة خاصــة يف اإلدراك البــري ،إال أن إحــدى خصائــص قــوة البــر هــي الرسعــة يف
العمــل وأثرهــا املبــارش يف التواصــل .فعندمــا تتــم العمليــة البرصيــة ونالحــظ أثـ ًـرا برص ًيــا،
يتــم توفــر الــروط الالزمــة ألن تعمــل القــوة الســمعية بدقـ ٍـة أكثــر؛ ولذلــك فــإن اســتخدام
الصــور التفســرية لتوفــر األســاس لتكــرار الكلــات أكثــر مــن مــرة يف جمــال بــري ،يف
ـاس لتحســن مســتوى تعلــم
شــكل أنشــطة شــاملة وأســاليب النقــاش وتبــادل اآلراء ،هــو أسـ ٌ
معنــى الكلــات للمتعلمــن.
يف األســلوب التعليمــي القائــم عــى الصــور التفســرية ،يتــم تزويــد الطــاب بصــورة
تتعلــق بمفهــوم مــا واســتخراج مجيــع الكلــات املرتبطــة هبــذا املفهــوم .كذلــك نشــاط الطالــب
يف العمــل عــى الصــورة وعــرض التفاســر املتعارضــة يف بعــض األحيــان ،خيلــق خلفيــة
متحديــة الســتخدام كلــات متعــددة وخمتلفــة .لذلــك فــإن اســتخدام الصــور يف هــذا النمــوذج
يوفــر احلــس البــري الــروري لتعلــم كلــات ومفاهيــم ومواضيــع جديــدة للطــاب،
وجيعــل الطــاب يف اســتخدامهم املحتــوى املــدروس ،أن يكونــوا جــز ًء مــن جمموعــة الصــف
ويشــعروا بأنــه يمكنهــم املشــاركة يف األنشــطة التعليميــة .كــا يمكــن اســتخدام الرســم البيــاين
املرئــي للمفاهيــم كمرجــع فــوري أو مصطلحــات مفاهيميــة لتمكــن الطــاب مــن إضافــة
مفاهيــم إىل ذاكرهتــم طويلــة املــدى واســتخدام مفــردات أكثــر ثــرا ًء.
وأخــرا توافــق هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســات الســابقة يف الداخــل واخلــارج وتزیــد
علیهــا التأكيــد عــى تثبيــت التعليــم بالصــورة لبقاءهــا يف ذاكــرة الطــاب.
إذا متــت مقارنــة هــذا البحــث مــع البحــوث املشــاهبة كــا قــام بــه هبرنكــي وأســدي يف
دراســة مماثلــة ( )1388يف القســم اخلــاص بفعاليــة التدريــب القائــم عــى الصــور ،وخاصــة
مرافقــة النــص والصــورة أو طريقــة اســتقراء الكلمــة -الصــورة (بــا يف ذلــك الطــرق
املصاحبــة للنصــوص والصــور) مــع إضافــة برامــج الوســائط املتعــددة يف الســنة األوىل مــن
تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة؛ أشــارت نتائــج البحــث إىل التوســع يف تعلیــم املفــردات ،والقــدرة
عــى فهــم املفاهيــم واملهــارات يف الكتابــة واإلنشــاء للغــة اإلنجليزيــة يف الدراســة.
اســتخدم موســوي ( )1386نفــس النمــوذج يف تعليــم اللغــة العربيــة كأول عنــر يف التوجيه،
والــذي ينــص عــى أن هــذه الطريقــة تســاعد عــى الطريقــة املعتــادة لفهــم املفاهيــم ،وتذكــر
الكلــات واجلمــل العربيــة ،وترمجــة املفــردات واجلمــل لــدی الطــاب.
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التوصيات
بنــا ًء عــى نتائــج هــذه الدراســة ونظــر ًا إىل أن تعلــم لغــة ثانيــة يتطلــب معرفــة نســبة كبــرة مــن
الكلــات للفهــم األويل للغــة اهلــدف فإ َّنــه مــن الصعــب تعلــم هــذه الكلــات شــفه ًيا وســيكون
التذكّــر أكثــر صعوبــة يف املــدى الطويــل .لذلــك فــإن اســتخدام التقنيــات العلميــة لزيــادة
نطــاق التع ّلــم وحفــظ وتذ ّكــر هــذه املفــردات هــو قضيــة أساســية.
يف هــذه الدراســة ،تــم التأكيــد عــى أمهيــة الصــورة بشــكل عــام واســتخدام الصــور
التفســرية بشــكل خــاص؛ وبنــا ًء عــى ذلــك ُيقــرح عــى مؤلفــي الكتــب املدرســية العربيــة
توفــر الصــور الالزمــة لتعلــم حمتويــات هــذا الكتــاب بحجــم مناســب ،وتقديــم هــذه الكتــب
نظــرا إىل
إىل جانــب الصــور الالزمــة يف شــكل ُحزمــة تعليميــة .كــا ُيقــرح عــى املعلمــن ً
الغــرض ومســتوى الصعوبــات والتصميــم العلمــي أن خيتــاروا وســائل مناســبة (بــا يف ذلــك
الصــور التفســرية) للمتعلمــن.
املصادر واملراجع

امینــی ،لطیــف« .)1383( .بررســی علــل بــی عالقگــی دانــش آمــوزان بــه درس عربــی» .جملــه رشــد

معلــم .شــاره .23

هبرنگــی ،حممدرضــا و اســدی ،آرش« .)1388( .مهــراه ســازی نــرم افــزار مولتــی مدیــا بیلــدر

بــا الگــوی تدریــس اســتقرایی نــگاره كلمــه بــرای آمــوزش زبــان انگلیســی پایــه اول راهنامیــی».

فصلنامــه تعلیــم و تربیــت ،شــاره .97

پاكیــزه خــو ،طوبــی؛ خاقانــی ،حممــد و لیاقتــدار ،حممدجــواد«.)1385( .بررســی علــل كــم عالقگــی
دانــش آمــوزان دبریســتان بــه درس عربــی از دیــدگاه دبــران شــهر شــراز» .جملــه انجمــن ایرانــی زبــان

و ادبیــات عربــی ،شــاره .5

حــق دوســت راد ،ســیده زهــرا« .)1388( .موانــع یادگــری درس زبــان عربــی در دوره متوســطه از
دیــدگاه دانــش آمــوزان و دبــران» .كتــاب مــاه ادبیــات ،شــاره .2

حكیــم زاده ،رضــوان؛ متقــی زاده ،عیســی و ســلطانی نــژاد ،نجمــه ،ألــف« .)1394( .بررســی

مشــكالت و چالــش هــای آمــوزش زبــان عربــی در مــدارس ایــران از نظــر متخصصــان» .پژوهــش
نامــه ی انتقــادی متــون و برنامــه هــای علــوم انســانی ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات

فرهنگــی ،ســال پانزدهــم ،شــاره اول ،ص .23-1

حكیــم زاده ،رضــوان؛ متقــی زاده ،عیســی و ســلطانی نــژاد ،نجمــه ،ب« .)1394( .بررســی میــزان
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كارآمــدی آمــوزش زبــان عربــی عمومــی در مقطــع متوســطه از نظــر دبــران و دانــش آمــوزان شــهر

كرمــان» .دو ماهنامــه جســتارهای زبانــی ،دوره  ،6شــاره  ،2ص .106-77

خلیلی ،مهسا« .)1385( .تصویرگری و هنر .كتاب ماه كودك و نوجوان» ،شامره  104تا .106

داندیــس ،دونیــس آ« .)2008( .مبانــی ســواد بــری (بــرای دانشــجویان و هنرجویــان)»( .ترمجــه

نســیم منوچهــر آبــادی) .هتــران :بازتــاب اندیشــه.

درودی ،فریــرز« .)1388( .كاربــرد فنــون مؤثــر و روشهــای مصــور ســازی اطالعــات و تأثــر

ســواد دیــداری در فعالیتهــای آموزشــی» .جملــه نوآوریهــای آموزشــی ،شــاره .30

رســولی ،حجــت« .)1384( .مصــادر اخللــل فــی تعلیــم اللغــه العربیــه فــی اجلامعــات االیرانیــة

(قواعــد تعریــف التخصصــات)» .جملــة بحــوث العلــوم االنســانیة ،العــدان 47 ،و .48

شــاه ولــی ،منصــور؛ مشــفق ،ژیــا« .)1385( .بررســی كاركــرد اطــاع رســانی كاریكاتــور بــا توجــه
بــه ویژگیهــای شــخصی ســواد بــری و دانــش عمومــی كاریكاتــور» .نرشیــه كیهــان كاریكاتــور،
شــاره  175و .176

صدیقــی اورعــی ،زینــب« .)1382( .ســنجش گرایــش دانــش آمــوزان دبریســتانی بــه درس عربــی».

رشــد معلــم .شــاره .22

عظیمــی هاشــمی ،مــژگان« .)1382( .ســنجش گرایــش دانــش آمــوزان دبریســتانی بــه درس

عربــی» .پژوهشــگاه تعلیــم و تربیــت وزارت آمــوزش و پــرورش.

فكــری ،مســعود« .)1392( .آســیب شناســی كتاهبــای دانشــگاهی در زمینــه آمــوزش مهــارت هــای
زبــان عربــی» .فصلنامــه پژوهــش و نــگارش كتــب دانشــگاهی .شــاره  .28ص .35-16

موریســون ،گــری .آر؛ روس ،اســتیون .ام؛ كمــپ ،جرالــد .ای .)1387( .طراحــی آمــوزش
اثربخــش( .مرتجــم غالحمســن رحیمــی دوســت) .اهــواز :نــر دانشــگاه شــهید چمــران.

موســوی ،ســیدمصطفی ( .)1386كاربــرد الگــوی اســتقرایی نــگاره – كلمــه در آمــوزش عربــی

پایــه اول راهنامیــی اســتان قــم .پایــان نامــه كارشناســی ارشــد .دانشــگاه تربیــت مع ّلــم .دانشــكده
روانشناســی و علــوم تربیتــی .هتــران.
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 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
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چكیده

ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر تصاویــر تفســیری بــر یادگیــری درس زبــان عربــی در دانــش
آمــوزان ســال ســوم متوســطه (دورۀ دوم دبیرســتان) در رشــتۀ علــوم انســانی ناحیۀ ســه شــهر كرمانشــاه
انجــام شــده اســت .شــیوۀ اجــرای پژوهــش شــبه آزمایشــی اســت .نمونــۀ آمــاری مــورد مطالعــه تعــداد
 43نفــر دانــش آمــوز از دو دبیرســتا ِن ناحیــۀ ســه ســطح شــهر كرمانشــاه اســت كــه بــه روش
نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدهاند .از ایــنرو جامعــۀ آمــاری شــامل كلیــۀ دانــش آمــوزان
ســال ســوم دبیرســتان رشــتۀ علــوم انســانی ناحیــه ســه آمــوزش و پــرورش شــهر كرمانشــاه در ســال
تحصیلــی  94-95اســت .ابــزار پژوهــش محقــق ســاخته و بــر اســاس مطالعــۀ منابــع علمــی مربــوط
و بــا كمــك اســاتید رشــتۀ زبــان عربــی تهیــه گردیــده اســت .ابــزار پژوهــش شــامل یــك آزمــون
عربــی اســت كــه بــا كمــك دبیــران عربــی تهیــه گردیــد .روایــی ابــزار ســاخته شــده بــا اســتفاده از
نظــر متخصصــان و پایایــی آن بــا اســتفاده از روش آزمــون مجــدد بــر روی تعــداد بیســت نفــر از افــراد
جامعــۀ آمــاری و بــه فاصلــۀ زمانــی پانــزده روز و محاســبۀ ضریــب همبســتگی تعییــن گردیــد .تجزیــه
و تحلیــل دادههــا در قالــب آمارهــای توصیفــی (میانگیــن و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی (تحلیــل
كوواریانــس) صــورت گرفــت .نتایــج نشــان داد كــه آمــوزش مبتنــی بــر تصاویــر تفســیری نســبت بــه
روشهــای مرســوم ،بــه شــكل معنــاداری میــزان یادگیــری درس عربــی را در دانــش آمــوزان ارتقــا
میبخشــد.
واژگان كلیدی :تصاویر تفسیری ،یادگیری ،درس عربی ،دانش آموزان متوسطه.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of interpretive
illustrations on learning Arabic language of junior high school
students studying humanities in the third district of Kermanshah. The
method was quasi-experimental research because the participants
were selected through available sampling procedure. Therefore, the
statistical population included all junior high school students studying
humanities in Kermanshah, Kermanshah, in the academic year 201415. The researcher developed the research tool which was a test based
on available literature and with the help of Arabic language professors
The content validity of the test was confirmed by experts, and its
reliability was determined using a test-retest method on 20 people
in the statistical population with 15 days interval and the correlation
coefficient was calculated. Data analysis was performed in the form
of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential
statistics (covariance analysis). Results showed that education based on
interpretive illustrations rather than traditional methods significantly
improved students’ Arabic language learning.
Keywords: Interpretative illustrations, learning, Arabic lessons, high
school students.
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