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امللّخص
تبحــث هــذه الدراســة أثــر اســرتاتيجية الصــور التفســريية يف تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة لطــالب الصــف 
ــة كرمانشــاه. اتبعــت هــذه الدراســة املنهــج  ــة ملدين ــة الثالث ــوم اإلنســانية يف املنطق ــوي، قســم العل الثالــث الثان
الشــبه جتريبــي. وّضــم املجتمــع اإلحصائــي مجيــع طــالب املــدارس الثانويــة يف الســنة الثالثــة يف قســم العلــوم 
اإلنســانية مــن العــام الــدرايس )1394ـ1395( )2015-2016(، حيــث تــم اختيــار العينــة املتوفــرة وشــملت 
ــا مــن املــدارس الثانويــة يف كرمانشــاه. واعتمــدت أداة البحــث عــى دراســة املصــادر العلميــة املعــدة  43 طالًب
مــن قبــل معلمــي اللغــة العربيــة. وتــم اســتخدام اختبــار اللغــة العربيــة كأداة للبحــث وذلــك بمســاعدة معلمــي 
اللغــة العربيــة. وقــد قــام اخلــرباء بالتأكــد مــن صــدق وثبــات األداة باســتخدام طريقــة تكــرار االختبــار عــى 
20 شــخًصا يف املجتمــع اإلحصائــي خــالل مــدة زمنيــة 15يومــًا. وُأجــري حتليــل البيانــات بصــورة اإلحصــاء 
الوصفــي )املعــدل واالنحــراف املعيــاري( واإلحصــاء االســتقصائي. ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة هــي أن التدريــس القائــم عــى الصــور التفســريية إىل جانــب الطــرق التقليديــة أدى ايل رفــع مســتوى 

الطــالب إىل حــٍد كبــري يف تعلــم املفــردات، وتعلــم رصف ونحــو اللغــة العربيــة.

الكلات الدليلية: الصور التفسريية، التعليم، مادة اللغة العربية، طالب املرحلة الثانوية.

namdari@kshpnu.ac.ir :الكاتب املسؤول *



فاعلية استخدام إسرتاتيجية الصور التفسريية  يف تنمية املفردات و...130

التمهيد
ــن  ــب املتعلم ــا أغل ــج تعليمــي حيتاجه ــة أســاس كّل برنام ــب التعليمي ــح أّن الكت ــن الواض م
ــدون  ــا يعتم ــادة م ــب ع ــي الكت ــا أّن مؤلف ــا، ك ــة ومعلميه ــة األجنبي ــي اللغ ــة متعلم وخاص
علــی النصــوص املكتوبــة يف كتاباهتــم ومــن النــادر مــا يرفقوهــا بصــور ايضاحيــة؛  فمــن املهــم 
يف الوســائل االيضاحيــة التعليميــة أن يتــم الرتكيــز علــی الصــورة يف تعليــم اللغــة ومفرداهتــا 
إىل جانــب االهتــام  باملحتــوى التعليمــي، وذلــك حتــی يقــوي دافــع املتعّلــم يف تعّلــم اللغــة؛ 
ــة  ــميتن )العربي ــري رس ــن غ ــس لغت ــه تدري ــم في ــا يت ــمي لبلدن ــم الرس ــام التعلي ــا أّن نظ وب
ــام هبــذا  ــة أمــر هــاّم جــّدًا، فيجــب االهت ــم اللغــة العربي ــرب تعلي ــة(، وكذلــك يعت واإلنجليزي
ــي  ــن لفظ ــن جزَئ ــون م ــة تتك ــرة البرشي ــورة؛ فالذاك ــی الص ــد عل ــي املعتم ــب التعليم اجلان
ــي  ــي اللفظ ــد يف النظام ــة األم ــرة الطويل ــات يف الذاك ــن املعلوم ــه ختزي ــم في ــي ويت ــري لفظ وغ
أو غــري اللفظــي. حيــث يتضمــن النظــام اللفظــي كلــات مطبوعــة وأصــوات منطوقــة. بينــا 
يتــم ختزيــن الصــور واألشــياء ومــا شــابه ذلــك يف القســم غــري اللفظــي مــن ذاكــرة اإلنســان. 
وعــى الرغــم مــن أن هذيــن اجلزئــن مــن الذاكــرة البرشيــة مســتقالن، لكــن يمكنهــا االتصــال 
ــر  ــذي ُيظه ــزدوج، وال ــز امل ــة الرم ــاس نظري ــو أس ــذا ه ــياء. وه ــتدعاء األش ــاعدة يف اس واملس
ــة وغــري  ــريات اللفظي ــا يتعــرض للمتغ ــرد يمكــن أن يكــون أســهل عندم ــد الف ــم عن أن التعل

)Paivio1971: 67( اللفظيــة
ــراين  ــون اإلي ــا القان ــث أكــد عليه ــة حي ــة اللغــة العربي ــی شــأن وأمهي ــا نالحظــه ف وكــا م
بعــد الثــورة اإلســالمية وبموجــب املــادة السادســة عــرشة مــن الدســتور، جیتــاز مجيــع طــالب 
الثانويــة مــا ال يقــل عــن ســت ســنوات )أي مايعــادل 300ســاعة( مــادة اللغــة العربيــة )حكيــم 

زاده وآخــرون ألــف، 1394: 2(.
ــي  ــا الت ــى بالدن ــنة ع ــف س ــرور أل ــد م ــة وبع ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي ــدث يف جم ــا ح  وم
شــهدت التغيــريات الكثــرية هــو عــدم االنســجام واملواءمــة بــن اللغــة العربيــة واللغــة 
ــاعة  ــة وإش ــم الديني ــم والتعالي ــة واملفاهي ــارص الثقافي ــع العن ــاركتها م ــة مش ــية وخاص الفارس
ــوع )فكــري،1392: 18( ــا هــذا الن ــم هلــذه اللغــة يف أســاليب التدريــس وقضاي مضمــون القي

فنجــد أن تدريــس اللغــة العربيــة يبــدأ يف املرحلــة املتوســطة ويســتمر حتــى هنايــة املرحلــة 
الثانويــة. ويتوقــع مــن الطــالب حتقيــق األهــداف التاليــة:

1. معرفة النظام الصويت وقواعد اللغة العربية من أجل فهم التعاليم الدينية والقرآنية.
2. اإلملام بالبنية املكانية والنحوية للجمل العربية.

3. فهم القواعد املطلوبة لفهم النصوص الدينية وذلك باجتاه جديد.
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4. التعــرف عــى النصــوص الدينيــة املختلفــة للتعبــري عــن القيــم والقضايــا األخالقيــة بطريقــة 
غــري مبــارشة.

5. التعرف عى ترمجة العبارات العربية وفهمها، خاصة اآليات القرآنية واألحاديث.
6. التعــرف عــى العالقــة الوثيقــة بــن اللغــة الفارســية والعربيــة واالســتخدام الوافــر للكلــات 

العربيــة يف اللغة الفارســية.
7. تعزيز القدرة عى قراءة العبارات والنصوص العربية بشكل صحيح.

8. زيــادة اهتــام الطــالب باللغــة العربيــة وتشــجيعهم عــى اســتخدام التعاليــم بشــكل صحيــح 
)حكيــم زاده وآخــرون ب، 1394: 77(

ولكــن حتــى اآلن مل تســتطع أســاليب التدريــس يف مدارســنا مســاعدة الطــالب عــى 
ــذا  ــات يف ه ــج الدراس ــى نتائ ــاء ع ــة بن ــذه القضي ــري ه ــن تفس ــداف. ويمك ــذه األه ــق ه حتقي
املجــال؛ لذلــك حيــاول العديــد مــن باحثــي اللغــة العربيــة إجیــاد طــرق للخــروج مــن مشــاكل 
هــذا الــدرس يف املــدارس؛ بحيــث يتــم نقــل مفاهيــم اللغــة العربيــة للطــالب وخلــق الدافــع 

ــة. ــة العربي ــم اللغ ــروري لتعل ال
ــة أن تعليــم املفــردات هــو  وقــد أظهــرت األبحــاث املتعلقــة بتعلــم مفــردات اللغــة الثاني
 NICHD  ــة ــة البرشي ــي لصحــة األطفــال والتنمي جــزء مهــم مــن أي منهــج )املعهــد الوطن
 Phillips, 2016:( ــة ــرق متنوع ــردات بط ــم املف ــن تعل ــه يمك ــن أنَّ ــم م ــى الرغ 2000( وع
1( ولكــن الكلــات املرتبطــة باألشــياء احلقيقيــة أو التقنيــات املرئيــة أســهل بكثــري مــن تعلــم 
تلــك التــي ال حتتــوي عــى صــورة )Ahangari & Abdollahpour, 2010: 1( وإحــدی 
 Interpreting( النــاذج اجلديــدة للتعليــم القائــم عــى الصــور هــو نمــوذج الصــور التفســريية
Images( والتــي تتضمــن قوالــب الوســائط املتعــددة؛ حيــث ختتــار صــورة للــدرس، و بعــد 
عــرض مناقشــة املوضــوع املرتبــط بالصــورة، تلصــق عــى هوامــش املــادة التفســريية املرتبطــة 
بــكل مقطــع مــن الصــورة، أو بعبــارة أخــرى، يعّلــق عــى الصــورة تعليًقــا توضيحًيــا يســاعد 
ــم اللغــة  ــة التفســريية يف تعلي عــى اســرتداد املعلومــات. إّن الغــرض مــن الرســوم التوضيحي
 .)Bucak, 2011: 2083( العربيــة هــو توفــري عالمــات الكلــات الرئيســية لوصــف الصــورة
تعتمــد هــذه التقنيــة عــى نظريــة ثنائيــة الوســائط املتعــددة، والتــي يســهل تعلمهــا وتذكريهــا 
كلــا أمكــن عــرض األشــياء يف شــكل كتابــة وتوضيــح، كــا توفــر للطالــب، أن يشــارك 
مشــاركة مبــارشة يف إعــداد النــص والصــورة معــا، وتســاعده عــى تعلــم وتذكــر املحتــوى؛ ويف 
النهايــة يتمكــن الطــالب عــى التعلــم ويرتفــع مســتوى املهــارة اللغويــة لدهيــم )مثــل تعليــم 
ــم الكلــات )مثــل مــواد الطباعــة  ــة(. وكذلــك يتعلمــون الطــرق املتعــددة لتعلي اللغــة العربي
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والقــراءة( والصــور )مثــل الرســوم البيانيــة، الصــور الفوتوغرافيــة، الصــور، اخلرائــط، 
الرســوم املتحركــة أو الفيديــو( لتوفــري مدخــالت ذات معنــى وتســهيل التفاعــل الفعــال مــع 
اللغــة املســتهدفة واســتخراج نتائــج ذات داللــة )Plass & Jones, 2005: 476(. يف مثــل 
هــذه األجــواء يمكــن أن يــؤدي التفاعــل بالتعليقــات التفســريية عــى شــكل نصــوص وصــور 
.)Watanabe,1997:288( إىل مدخــالت أكثــر قابليــة للفهــم وبالتايل زيــادة تعلــم املفــردات
ــم الطــالب  ــه عندمــا تعلَّ عــى ســبيل املثــال الحــظ بــالس وتشــان ومايــر ولتنــر )1998( أنَّ
ــريي كان  ــق التفس ــاس التعلي ــى أس ــورة وع ــاس الص ــى أس ــة ع ــة األملاني ــص باللغ ــراءة ن ق
أفضــل مــن تعليمهــم بكتابــة النــص فحســب؛ وعــى أســاس هــذا االختبــار حصــل الطــالب 

عــى قــدرة إلنتــاج املفــردات. تبًعــا لذلــك لدينــا ســؤاالن وفرضيتــان؛ أال ومهــا:
هــل للتعليــم املبنــي علــی الصــور التفســريية أثــرًا يف تعليم مفــردات اللغــة العربيــة وكذلك 

الرتمجــة مــن العربيــة إىل الفارســية؟ ومــا هــو أثــر هــذا التعليــم فی تعليــم الــرصف والنحو؟
- التعليــم املبنــي عــى الصــور التفســريية يف تعلــم املفــردات العربيــة والرتمجــة مــن العربيــة إىل 

الفارســية ذو أثــر قــوّي جــًدا.
- التعليم املبني عى الصور التفسريية يف تعلم الرصف والنحو مؤثٌر جداً لدی الطالب.

الدراسات السابقة 
ــاكل يف  ــن املش ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــذا لرأين ــا ه ــبقت بحثن ــات س ــر يف دراس ــا النظ ــو أمعن ل
ــائل  ــام بالوس ــن االهت ــد م ــب املزي ــذي يتطل ــر ال ــدارس؛ األم ــة يف امل ــة العربي ــس اللغ تدري
التعليميــة احلديثــة يف هــذا املجــال، ومــن الذيــن تطرقــوا إلــی مشــاكل ومعانــاة تدريــس 
ــدارس  ــة يف امل ــة العربي ــس اللغ ــاة التدري ــُم معان ــذي يقسِّ ــويل )1384( ال ــة، رس ــة العربي اللغ
إىل أربعــة أقســام، أظهــرت دراســُته أنَّ مســتوى تعليــم العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة أقــل مــن 
املســتوى املرغــوب فيــه وبعــض الطــالب ال يبــدون الكثــري مــن االهتــام باللغــة العربيــة. كــا 
أنَّ العديــد مــن طــالب العربيــة يف اجلامعــات ليــس لدهيــم دافــع ممــا يظهــر عليهــم عالمــات 
االحبــاط واليــأس يف التعليــم؛ ويف بعــض املراكــز املرتبطــة بالعربيــة يوجــد نقــص يف الطاقــات 

ــة. املتخصصــة باللغــة العربي
أظهــر حكيــم زاده وآخــرون )1394( يف دراســته أنَّ املشــاكل والتحديــات اخلاصــة 
ــدة  ــات عدي ــه حتدي ــرباء تواج ــرأي اخل ــا ل ــة وفًق ــدارس اإليراني ــة يف امل ــة العربي ــس اللغ بتدري
ــات  ــة يف اجلامع ــة العربي ــي للغ ــام التعليم ــه النظ ــية. ويواج ــة والسياس ــا الثقافي ــل القضاي مث

ــرية. ــاكل كث ــدة ومش ــا معق ــدارس قضاي وامل
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أظهــر أمينــي )1383( يف دراســته أنَّ معظــم طــالب املــدارس الثانويــة ال هيتمــون بالــدروس 
ــم ال حيتاجــون  ــة؛ ويزعمــون بأهنَّ ــة كلغــة أجنبي ــا ينظــرون إىل اللغــة العربي ــا م ــة وغالًب العربي
إليهــا يف املســتقبل ويعتقــدون أن اللغــة العربيــة هــي لغــة قديمــة وغري عمليــة يف احليــاة اليومية.
أظهــر باكيــزه خــو وآخــرون )1385( أســباب عــدم اهتــام طــالب املــدارس الثانويــة باللغــة 
العربيــة يف مدينــة شــرياز 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(
ــدم  ــات، ع ــة املعلوم ــة وإضاف ــز املطالع ــدان حاف ــن )فق ــاص باملعلم ــي اخل ــد املهن 2ــــ الُبع

اســتخدام الوســائل التعليميــة، قلــة املعرفــة باألســاليب اجلديــدة، وإلــخ(
3ــــ الُبعــد األختصــايص للمعلمــن )عــدم التعــرف عــى املجــالت واإلذاعــة واألفــالم العربية 
وعــدم تطبيقهــا عمليــًا، وعــدم معرفــة أســاليب تعلــم اللغــة، وعــدم معرفــة اســتخدام طريقــة 

اجلــدول لتعليــم القواعــد...(
ــران،  ــة يف إي حــق دوســت راد )1388(، يلخــص أهــم املشــاكل يف تدريــس اللغــة العربي
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 اهتام بعض الطالب اهتاما تاّما باللغة العربية.

3ــ فقدان الدافع للعديد من طالب اللغة العربية يف اجلامعات. 
4ــ قّلة اخلرباء فی اللغة العربية 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، يقــرتح أن أحــد 
احللــول الرئيســية للقضــاء عــى هــذه املشــاكل هــو تأطــري فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 

اجلامعــات.
ــم يف وزارة  ــاث التعلي ــد أبح ــي ملعه ــرشوع بحث ــا )1382(، يف م ــمي أيض ــي هاش عظيم
الرتبيــة والتعليــم وصديقــي أورعــي )1382( أظهــرا أن الطــالب أقــل حتفيــًزا للــدروس 

ــتوى. ــل املس ــة قلي ــم يف الدراس ــة وأنَّ تطوره العربي
التفســريية  الصــور  تأثــري  )Salehifar, M) )2006( يف طهــران، درس  فــر  صاحلــي 
املتعــددة الوســائط عــى تعلــم املفــردات لــدی الطــالب )EFL(. مــن أجــل القيــام بذلــك، قــام 
بتدريــب 55 طالبــة مــا قبــل اجلامعــة يف ثــالث جمموعــات وقــام بتدريبهــن عــى التــوايل بطــرق 
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ــته  ــج دراس ــرت نتائ ــريي( وأظه ــف التفس ــريية والتعري ــة التفس ــريية والرتمج ــور التفس )الص
أنــه ال يوجــد فــرٌق كبــرٌي بــن املجموعــات الثالثــة يف التعليــم عــى املــدى القصــري ولكــن يف 

التعليــم عــى املــدى الطويــل، يكــون للصــور التفســريية تأثــرٌي أكــرب عــى تعلــم الطــالب.
 Yeh & Wang(( أمــا الدراســات التــي أجريــت خــارج البــالد، فأظهــر يــه وونــغ
ــالب  ــم ط ــردات يف تعل ــرشوح للمف ــن ال ــواع م ــة أن ــة ثالث ــدف مقارن ــة هب 2003(( يف دراس
ــق عــى الصــورة،  ــة التعلي ــوان أن طريقــة مرافقــة الصــورة والنــص وكتاب ــة يف تاي اللغــة الثاني

ــم. ــرًيا للتعل ــر تأث ــة األكث ــي الطريق ه
كــا قــام خالــد الصغــري )Al-Saghayer; K( )2001( بدراســة تأثــري كتابــة التعليــق 
التوضيحــي للصــور والفيدئــو عــى تعلــم مفــردات اللغــة الثانيــة أظهــر أن التعليــق التوضيحي 
للفيديــو مــع كتابــة النــص، لــه أثــٌر أكــرب مــن كتابــة اهلوامــش عــى الصــور يف تعلــم الكلــات 

غــري املعروفــة.
ــات  ــن الكل ــرتان ب ــري االق ــه يف تأث ــة ل ــس )Philips, m( )2016(، يف دراس ــر فيليب أظه
والصــور واســرتاتيجيات رســم اخلرائــط الدالليــة، أنَّ هــذه الطريقــة حّســنت مســتوى تعلــم 
ــار. لذلــك، وبالنظــر إىل  ــار وبعــد االختب ــل االختب ــا قب ــدى الطــالب إىل %80 في املفــردات ل
مــا تــم مــروره، فــإن مشــكلة البحــث احلــايل هــي أنــه بالنظــر إىل أن البــرص البــرشي لــه أقــوى 
ــور  ــون الص ــن أن تك ــدى يمك ــرشي، وإىل أي م ــم الب ــن التعل ــة م ــمُّ 75 باملائ ــاس ويض إحس
ــالب  ــريب لط ــو الع ــرصف والنح ــة وال ــارات الرتمج ــتوى مه ــن مس ــرة يف حتس ــريية مؤث التفس

ــة يف فــرع العلــوم اإلنســانية؟  املــدارس الثانوي

مراجعة األدب النظري
ــيلة  ــي الوس ــور ه ــت الص ــوب، كان ــل مكت ــن عم ــوع م ــور أي ن ــط أوظه ــن اخل ــل ظهورف قب
ــال  ــور واخلي ــق الص ــن طري ــل ع ــان يتواص ــد، وكان اإلنس ــل القص ــدة للتعبريوتوصي الوحي
والتأثــريات البرصيــة. وبعــد ذلــك تــم اخــرتاع وســائل التوصيل الكتابيــة مثل اخلــط واملكتوب 
وإشــاعتها عاملًيــا. وشــملت الوســائل التعليميــة أنواعــا خمتلفــة: اللغــة اللفظيــة املكتوبــة 
واملســموعة واخلرائــط والرســوم البيانيــة والتســجيالت الصوتيــة والصــور الفوتوغرافيــة 
ــة  ــبات اإللكرتوني ــات واحلاس ــاذج والعين ــة والن ــات التعليمي ــة واللوح ــزة التعليمي واألجه
والفيديــو التفاعــي وشــبكة اإلنرتنــت وغريهــا. »واآلن، وبعــد أن تطــورت وســائل االتصــال 
اجلديــدة واألجهــزة مثــل األقــار الصناعيــة والفيديــو واأللعــاب اإللكرتونيــة وشــبكات 
ــات  ــالل اإلمكاني ــن خ ــايض وم ــرى كامل ــرة أخ ــان م ــام اإلنس ــت، ق ــل اإلنرتن ــر مث الكمبيوت
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ــر«. )شــاه ويل ومشــفق،  ــر فأكث ــي تعمــل بشــكل أفضــل وأرسع بالتواصــل أكث ــة الت التصويري
 )5  :2006

ــل  ــة لنق ــوة غريب ــه »ق ــم، ل ــاج إىل التعلي ــذي ال حيت ــي وال ــدر طبيع ــرصي كمص ــم الب الفه
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 
ــم يف  ــم والتعل ــة يف التعلي ــارص البرصي ــإن وجــود العن )Avgerinou, 2011: 28( لذلــك، ف
ــة  ــات التعليمي ــب املدرســية والكتيب ــوم. دمــج الصــورة مــع النــص يف الكت ــد مســتمر الي تزاي
 Stokes, 2002:( ــة، ... هــي عالمــات هــذا احلضــور والواجهــات الرســومية والكمبيوتري

)10
يعتــرب تصويــر املعلومــات إحــدى الطــرق اجلديــدة لتقديــم وعــرض املعلومــات التلقائــي 
التــي هتــدف إىل فهــم البيانــات بشــكل أفضــل وفهمهــا واســتخدامها بكفــاءة يف خمتلــف 
ــى  ــاعد ع ــة تس ــرتاتيجيات برصي ــتخدامها اس ــرة باس ــة املؤث ــذه الطريق ــوم. »ه ــاالت العل جم
ــدة  ــدر إىل وح ــدة املص ــن وح ــات م ــل املعلوم ــن نق ــن املمك ــل م ــم وجتع ــاق العل ــيع نط توس

ــبة. ــة مناس ــد بطريق املقص
الغــرض الرئيــي مــن اســتخدام أســاليب التصــور هــو الرتقيــة وازديــاد املســتوى املناســب 

لقــوة التفكــري وحتليــل املعلومــات لــدى املســتخدمن«. )درودي، 1388: 106(
إن التفســري البــرصي والتلقائــي أداٌة تســاعد الطالــب عــى إجــراء بحــث دقيــق ومتعمــق 
ــة  ــوي القص ــورة يق ــق الص ــذي خیل ــى ال ــن. املعن ــاب مع ــة لكت ــورة معين ــل ص ــة تأوي لكيفي
ويوســعها. لــو صورنــا هــذه التحليــالت لرســمنا أمامنــا طريقــا يشــتمل عــى كال مــن األبعــاد 

ــوى. ــة التعامــل مــع املحت ــة يف كيفي ــات اإلبداعي ــة واإلجاب الفني
ــه عندمــا تقــوم بتشــكيل  مصطلــح »التفســريي« وبشــكل خــاص مهــٌم مــن هــذا اجلانــب أنَّ
ن نتيجــًة  حتليــل بــرصي، يرتســخ يف ذهنــك. »إذا كنــا نتفــق عــى هــذا املوضــوع أّن املعنــى ُيــدوَّ
للتفاعــل بــن قــارئ واحــد والنــص يف وقــٍت معــن مــن الزمــن، وإذا قبلنــا أن كلَّ نــص أو كل 
صــورة هلــا العديــد مــن التفســريات املحتملــة، إذن مــا يمكــن توفــريه للطــالب هــو احلصــول 
عــى بعــض هــذه االحتــاالت املمكنــة. واهلــدف ليــس منحهــم تفاســري »دقيقــة وصحيحــة« 
بــل مــن خــالل توجيــه اآلخريــن إىل رؤيــة مــا نــراه، فإننــا ال نقــدم طرًقــا جديــدة للمشــاهدة 

حــول صــورٍة مــا بــل نقدمهــا حــول العــامل الــذي مــن حوهلــم«. )خليــي، 1385: 198(
ــريية.  ــا أداة تفس ــردة هل ــة أو املج ــات الصعب ــم املعلوم ــى فه ــم ع ــاعد املتعل ــي تس ــور الت الص



فاعلية استخدام إسرتاتيجية الصور التفسريية  يف تنمية املفردات و...136

ــكان  ــدر اإلم ــة ق ــارة قريب ــور املخت ــون الص ــب أن تك ــور، جی ــريية للص ــة التفس ــي الطريق فف
مــن املفاهيــم التــي يتــم تدريســها يف الكتــاب وذلــك مــن أجــل نقــل املفاهيــم التــي حيتاجهــا 
الطــالب. وهبــذه الطريقــة، يتــم فتــح عقــول الطــالب وإعطائهــم الفرصــة يف جمموعــات 
ــا  ــريا خاّص ــا تفس ــي يروهن ــور الت ــرسوا الص ــی يف ــة( حت ــة أو أربع ــخاص )ثالث ــدة أش ــن ع م
ــورة  ــق بالص ــوى املتعل ــن املحت ــري ع ــة للتعب ــی صعوب ــدون أدن ــث الجی دون أي رشوط؛ حي
ويمكنهــم التعبــري عــن تفســريهم الشــخيص هلــا. وبعــد إعطائهــم التفســري، يمكنهــم اإلصغــاء 
إىل تفاســري األصدقــاء اآلخريــن يف جمموعتهــم ويف جمموعــات أخــرى، وبمقارنــة أفكارهــم، 
ــوح  ــة إىل الوض ــارة بعناي ــور املخت ــف الص ــم. وتضي ــوب تفكريه ــون عي ــوف يدرك ــم س فُه
البــرصي للرســالة مــع الــرشح املرئــي. عــى ســبيل املثــال يف كتــاب العلــوم، ُتســتخدم الصــور 
ــب  ــة القل ــاء، أو مقارن ــق امل ــون بتدف ــذا القان ــة ه ــن مقارن ــم. ويمك ــون األه ــح القان لتوضي
ــن  ــن وأنجل ــرأي لف ــا ل ــريية. وفًق ــور التفس ــتخدام الص ــى اس ــة ع ــذه أمثل ــاء. ه ــة امل بمضخ
ــة  ــو آلي ــريها ه ــور وتفس ــم الص ــل وتنظي ــف التمثي ــن وظائ ــز ب ــإن التميي وكارين )1987( ف
ــل املوضوعــي  ــة مــن التمثي ــد الصــور التمثيلي ــة اســتخدام الصــور(. »تزي ــي كيفي مهمــة )يعن
وامللمــوس للمعلومــات املألوفــة. تضيــف الصــور التنظيميــة إىل متاســك املــواد التعليميــة. مــن 
ناحيــة أخــرى فــإنَّ الصــور التفســريية تزيــد اســتيعاب املــواد التعليميــة الصعبــة أو املجــردة« 
)موريســون وآخــرون، 1387: 339( . فالصــور هــي لقطــات ثابتــة ألشــياء حقيقيــة يمكــن 
عرضهــا أليــة فــرتة زمنيــة، حيــث يكــون 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. 

الطریقة
هــذا البحــث مــن حيــث الطريقــة بحــث تطبيقــي ومــن حيــث الطبيعــة واملنهجيــة بحــث شــبه 

جتريبــي مــع جمموعــة مــن اختبــارات قبليــة وبعديــة وجمموعــة املراقبــة. 

جمتمع وعينة الدراسة
ــة  ــانية يف املنطق ــوم اإلنس ــم العل ــة يف قس ــنة الثالث ــالب الس ــن ط ــة م ــة الدراس ــار عين ــم اختي ت
الثالثــة ملدينــة كرمانشــاه، يف العــام الــدرايس )1395ـ1394(-)2015-2016(، وتــم اختيــار 
43 طالبــًا مــن مدرســتن ثانويتــن مــن خــالل أخــذ العينــات امُلتاحــة بصــورة عشــوائية لــكلٍّ 
مــن املجموعتــن التجريبيتــن )20طالًبــا( وضابطــة )23طالًبــا(. 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 الــرصيف واإلعــراب. وقــد تــم التأكــد مــن صــدق األداة 
باســتخدام رأي اخلــرباء )بــا يف ذلــك مخســة مدرســن يف املاجســتري يف فــرع اللغــة العربيــة(، 
والتحقــق مــن صــدق االختبــار بتكــرار االختبــار عــى 20 شــخًصا مــن أفــراد املجتمــع 

ــبة )0/789(. ــدل بنس ــاب املع ــع حس ــا م ــرتة 15 يوًم ــي وبف اإلحصائ

حتليل البيانات 
اعتمــدت طريقــة تصنيــف األســئلة واألجوبــة عــى ورقــة »تقييــم األســلوب« احلاليــة 
للــدروس العربيــة يف املــدارس الثانويــة. ومتشــًيا مــع ذلــك تــم إجــراء حتليــل البيانــات يف شــكل 
إحصائيــات وصفيــة )املعــدل واالنحــراف املعيــاري( واإلحصائيــات االســتقصائية )حتليــل 

ــس(. ــن: كوواريان التباي
طريقــة التنفيــذ: تــم تقديــم مــادة البحــث للتدريــس يف املجموعــة التجريبيــة وذلــك باســتخدام 
الصــور التفســريية. لذلــك يف البدايــة قدمــت الصــور الالزمــة لتعليــم املفاهيــم. ثــم رّتبــت كّل 
مــن الصــور عــى لوحــٍة مــا، وفقــا لصفحــات املوضــوع لُتعــَرض عــى الطــالب. وبعــد ذلــك 
ــة وأن  ــور بعناي ــروا إىل الص ــة أن ينظ ــات خمتلف ــالب يف جمموع ــن الط ــة م ــن جمموع ــب م ُطل
يكتبــوا كل مــا يفهمونــه مــن الصــور عــى ورقــة. وبعــد هــذه املرحلــة التــي جــرت يف غضــون 
10 دقائــق، تــم الطلــب مــن كل جمموعــة أن تقــرأ املــادة املكتوبــة عــن الصــور لزمالئهــم، وعــى 

بقيــة الطــالب أن يبــدوا موافقتهــم عــى الصــور أو خمالفتهــم هلــا.
لتقديــم املحتــوى والنقــاش بــن الطــالب اســتغرق األمــر حــوايل 20 دقيقــة. ثــم تــم الطلــب 
مــن الطــالب مقارنــة الصــور املقدمــة يف الصــف مــع الصــور التفســريية للكتــاب، وكان 
ــا بينهــا. تــم توســيع العالقــة بــن املحتــوى  عليهــم بــأي طريقــة إدراك وتوصيــل العالقــة في
ــاب  ــح الكت ــالب فت ــن الط ــب م ــم الطل ــم ت ــة. ث ــة والطبيع ــي يف البيئ ــوى الفع ــدم للمحت املق
ودراســته بــن املجموعــات وقراءتــه لزمــالء آخريــن. ثــمَّ أكمــل املعلــم التوضيــح مــن خــالل 
تقديــم مــا ســبق تدريُســه حــول مفهــوم املحتــوى ثــم طلــب مشــاركة الطــالب يف أن يقدمــوا 
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ــه عــى ســبورة الصــف. ــادة الدراســية وكتابت ــوى املعــروض يف امل ملخًصــا للمحت
ــج  ــم املنه ــم مفاهي ــم تعلي ــة ت ــة الظابط ــة: يف جمموع ــة الضابط ــذ يف جمموع ــة التنفي طريق
ــا يف التدريــس التقليــدي أي اســتخدام طريقــة املحــارضة  للطــالب بالطريقــة املوجــودة حالًي
والــرشح بمشــاركة املتعلمــن. لذلــك يف كل دورة تدريبيــة يقــوم املعلــم بعــد اختبــار الطــالب 
ــراءة  ــم ق ــب منه ــات والطل ــيمهم إىل جمموع ــابق بتقس ــدرس الس ــات ال ــن حمتوي ــؤال ع بالس
ــوت  ــوى بص ــض املحت ــة بع ــراءة وكتاب ــم ق ــب منه ــم يطل ــم. ث ــا بينه ــوع في ــات املوض حمتوي
عــال. ثــم يقــوم املعلــم أثنــاء رشح مــا ســبق قراءتــه للطــالب بتكميــل التوضيــح الــذي يقدمــه 
الطــالب. يف هنايــة الربنامــج يقــدم الطــالب ملخًصــا لــكلِّ حمتــوى معــروض يف الصــف 

وبالتعــاون مــع املعلــم.

عرض النتائج
فرضيــة رقــم 1: التعليــم القائــم عــى الصــور التفســريية مؤثــٌر يف تعلــم الطــالب للمفــردات 

العربيــة والرتمجــة مــن العربيــة إىل الفارســية، وكانــت النتائــج يف اجلــدول 1 كــا يــي:

اجلدول رقم )1( إحصاءات االختبار القبيل والبعدي للمجموعات التجریبية والضابطة

االنحراف املعيارياملتوسطاألعىاألدنىالفئات

 االختبار القبي للمجموعة
6/7514/5010/71التجريبية

2/04

 االختبار القبي للمجموعة
715/7511/292/33الضابطة

 االختبار القبي للمجموعة
12/751915/651/89التجريبية

 االختبار القبي للمجموعة
10/751914/41 الضابطة

1/84

تظهــر نتائــج اجلــدول رقــم 1 أنــه عــى الرغــم مــن أن عمليــة املجموعــة الضابطــة يف 
االختبــار القبــي )11/29( أكثــر مــن متوســط عمليــة املجموعــة التجريبيــة )10/71(، فــإن 
ــد  ــا بع ــة م ــن يف مرحل ــة؛ ولك ــة اإلحصائي ــن الناحي ــًا م ــدو مه ــل وال يب ــالف قلي ــذا االخت ه
ــة  ــن املجموع ــر م ــو )15/65( أكث ــة ه ــة التجريبي ــة املجموع ــط عملي ــإن متوس ــار، ف االختب
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الضابطــة )14/41(. لذلــك ومــن أجــل القبــول أو عــدم قبــول فرضيــة البحــث بخصــوص 
ترمجــة األفــراد الذيــن تــم اختبارهــم يف اجلــدول رقم 2، تــم عرض نتائــج التحليل االســتداليل 

ــس(. ــل التباين)كوواريان ــار حتلي ــكل اختب ــات يف ش للبيان

اجلدول رقم )2( نتائج حتليل التباین لعرات ما بعد االختبار للمجموعتن مع الضابطة ما قبل االختبار

Sig  عامل التأثري F متوسط املجذور       مصدر التغيري        جمموع اجلذور    درجة احلرية

0/235 0/005 6/128 18/587 2 37/173      نمط تم تصحيحه

0/631 0/000 68/483 207/712 1 207/712           املقدار الثابت

0/146 0/012 6/589 20/805 1 20/805         ما قبل االختبار

0/150 0/011 7/035 21/336 1 21/336                            فئة

3/033 40 121/321                           خطأ

43 9818/5                         إمجال

ــة  ــات التجريبي ــن املجموع ــري ب ــرق كب ــود ف ــن وج ــة تبي ــذه الفرضي ــة ه ــل دراس ــن أج م
)املدربــة بالصــور التفســريية واملدربــة باســتخدام الطريقــة التقليديــة يف املدراس( بعــد التحكم 
يف تأثــري 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، 
ــبق  ــل نتائــج االختبــار املس ــد تعدي ــس. بع ــن متجان ــن املجموعت ــإن تباي ــرى ف ــارة أخ وبعب
 )Sig=0/011، واســتخدام حتليــل التبايــن، تــم قبــول التأثــري الكبــري لتطبيــق طريقــة التدريــس
)F=7/35، ونظــًرا ملعامــل Eta، يمكننــا قــول أنَّ طريقــة التدريــس بعــد ضبــط تأثــري املعرفــة 

الســابقة توضــح %15 مــن تبايــن درجــة االختبــار املســبق.

فرضية 2:
التعليــم املبنــي عــى الصــور التفســريية مؤثــٌر عــى تعّلــم طــالب الــرصف والنحــو، كــا نالحــظ 

يف اجلــدول )3(
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اجلدول رقم 3. إحصاءات االختبار املسبق وما بعد االختبار للمجموعات التجریبية والضابطة

االنحراف املعياري                املتوسط                 األعى                    األدنى                           الفئات

12/7518/2515/611/47    اختبار مسبق لفئة االختبار

13/251815/291/44اختبار مسبق لفئة الضابطة

15/752018/021/22        اختبار مسبق لفئة االختبار

141916/661/59اختبار مسبق لفئة الضابطة

تظهــر نتائــج اجلــدول رقــم 3 أنــه عــى الرغــم مــن أن متوســط عمليــة املجموعــة التجريبيــة 
ــذا  ــإن ه ــة )15/29(، ف ــة الضابط ــة جمموع ــن عملي ــى م ــبق )15/61( أع ــار املس يف االختب
ــار  ــن يف االختب ــة؛ ولك ــة اإلحصائي ــن الناحي ــًا م ــدو مه ــر وال يب ــكاد يذك ــٌل وال ي ــرق قلي الف
البعــدي، كان متوســط القــراءة الصحيحــة لعمليــة املجموعــة التجريبيــة )18/02( أكثــر مــن 
املجموعــة الضابطــة )16/66(. لذلــك مــن أجــل قبــول أو رفــض فرضيــة البحــث بخصوص 
ــل االســتداليل  ــم )4( نتائــج التحلي ــدول رق ــار، يعــرض يف اجل ــة لالختب ــراءة الصحيح الق

للبيانــات يف شــكل اختبــار حتليــل التبايــن.
اجلدول رقم 4. نتائج حتليل التباین لعرات ما بعد االختبار وبناء اجلملة ملجموعتن مع حتكم ما قبل 

االختبار

Sig  عامل التأثري F متوسط املجذور  درجة
      مصدر التغيري        جمموع اجلذور    احلرية

0/621 0/000 31/8 32/274 2 64/549      نمط تم تصحيحه

0/264 0/001 14/312 14/082 1 14/082           املقدار الثابت

0/532 0/000 45/434 44/705 1 44/705         ما قبل االختبار

0/256 0/001 13/782 13/561 1 13/561                            فئة

0/984 40 39/358                           خطأ

43 12968/18                         إمجال



141 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397

مــن أجــل دراســة هــذه الفرضيــة تبيــن وجــود فــرق كبــري بــن املجموعــات التجريبيــة )املدربة 
ــم يف  ــد التحك ــدراس( بع ــة يف امل ــة التقليدي ــتخدام الطريق ــة باس ــريية واملدرب ــور التفس بالص
تأثــري 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، 
ــبق  ــار املس ــل نتائــج االختب ــد تعدي ــس. بع ــان متجان ــن املجموعت ــإن تباي ــرى ف ــارة أخ وبعب
  )Sig=0/001،واســتخدام حتليــل التبايــن، تــم قبــول التأثري الكبــري لتطبيــق طريقــة التدريــس
)F=13/87، ونظــًرا ملعامــل Eta، يمكننــا قــول أنَّ طريقــة التدريــس بعــد ضبــط تأثــري املعرفــة 

الســابقة توضــح %26 مــن تبايــن درجــة االختبــار الســابق.

مناقشة النتائج
ــة يف  ــة العربي ــم اللغ ــريية يف تعل ــور التفس ــتخدام الص ــة أن اس ــذه الدراس ــج ه ــرت نتائ أظه
ــية. ويف  ــادة الدراس ــذه امل ــس ه ــة يف تدري ــة احلالي ــن الطريق ــرًيا م ــر تأث ــة أكث ــة الثانوي املرحل

ــي: ــا ي ــج ك ــت النتائ ــت كان ــي مت ــة الت املقارن
إىل  العربيــة  مــن  والرتمجــة  املفــردات  )تعلــم  الفئتــن  يف  الطــالب  أداء  مســتوى  كان 
الفارســية( وكذلــك )الــرصف والنحــو العــريب( يف طريقــة الصــور التفســريية أعــى بكثــري مــن 
ــة إىل  ــري هــذه الطريقــة التعليمي درجــات الطــالب يف املجموعــة الضابطــة. ويعــود ســبُب تأث
ــن مســتوى الرتمجــة ومهــارات الطــالب يف الــرصف النحــو إىل جانــب التعّلــم الفّعــال يف  حتسُّ

ــة للتدريــس،  هــذه الطريق
املناقشــة بــن الطــالب حــول خمتلــف القضايــا واملفاهيــم التعليميــة التــي يتــم تقديمهــا هبذه 
الطريقــة، عــى الرغــم مــن جــذب انتبــاه الطــالب إىل التمعــن والفهم الشــامل ملوضــوع التعليم 
ومناقشــته فيــا بينهــم وتفســري الصــورة مــن جوانــب خمتلفــة واســتخدام الصــور املســاعدة عــى 
فهــم املوضــوع؛ يمكنهــا أن تكــون قــادرة مجيعــا عــى حتســن مســتوى الرتمجــة وتعلــم الــرصف 
والنحــو لــدى الطــالب. لكــن أساســها النظــري مبنــيٌّ عــى اقــرتاح مايــر )1997( اخلــاص بـــ 
»نظريــة توليــد التعليــم بمتعــدد الوســائط«؛ حيــث يعتقــد أن األفــراد لدهيــم نظامــن شــفهين 
ر شــائع. إن ترمجــة الكلــات مــن خــالل  متميزيــن )اللغــة األوىل واللغــة الثانيــة( ونظــام ُمصــوِّ
العــرض املتزامــن للصــورة والنــص يربــط بــن نظامــن لفظيــن وهــذه القــوة تــؤدي إىل التعلــم 

يف النظــام اللفظــي الثــاين.
يوفــر اســتخدام الصــورة يف الرتمجــة والــرصف والنحــو ارتباًطــا عقلًيــا قوًيــا بــن املفاهيــم 
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والكلــات وســياق التعلــم وتذكريهــا. ألنــه يف تصويــر املفاهيــم يتــم توفــري طريقــة اســتخدام 
ــا  ــة هل ــة البرصي ــن أن احلاس ــم م ــى الرغ ــد؛ وع ــت واح ــمعية يف وق ــة والس ــوات البرصي القن
ــة يف  ــي الرسع ــوة البــرص ه ــص ق ــرشي، إال أن إحــدى خصائ أمهيــة خاصــة يف اإلدراك الب
ــا،  ــًرا برصًي ــة ونالحــظ أث ــة البرصي ــم العملي ــا تت ــارش يف التواصــل. فعندم العمــل وأثرهــا املب
يتــم توفــري الــرشوط الالزمــة ألن تعمــل القــوة الســمعية بدقــٍة أكثــر؛ ولذلــك فــإن اســتخدام 
ــرصي، يف  ــال ب ــرة يف جم ــن م ــر م ــات أكث ــرار الكل ــاس لتك ــري األس ــريية لتوف ــور التفس الص
شــكل أنشــطة شــاملة وأســاليب النقــاش وتبــادل اآلراء، هــو أســاٌس لتحســن مســتوى تعلــم 

ــى الكلــات للمتعلمــن. معن
ــورة  ــالب بص ــد الط ــم تزوي ــريية، يت ــور التفس ــى الص ــم ع ــي القائ ــلوب التعليم  يف األس
تتعلــق بمفهــوم مــا واســتخراج مجيــع الكلــات املرتبطــة هبــذا املفهــوم. كذلــك نشــاط الطالــب 
يف العمــل عــى الصــورة وعــرض التفاســري املتعارضــة يف بعــض األحيــان، خیلــق خلفيــة 
متحديــة الســتخدام كلــات متعــددة وخمتلفــة. لذلــك فــإن اســتخدام الصــور يف هــذا النمــوذج 
ــالب،  ــدة للط ــع جدي ــم ومواضي ــات ومفاهي ــم كل ــروري لتعل ــرصي ال ــس الب ــر احل يوف
وجیعــل الطــالب يف اســتخدامهم املحتــوى املــدروس، أن يكونــوا جــزًء مــن جمموعــة الصــف 
ويشــعروا بأنــه يمكنهــم املشــاركة يف األنشــطة التعليميــة. كــا يمكــن اســتخدام الرســم البيــاين 
ــة  ــة لتمكــن الطــالب مــن إضاف ــم كمرجــع فــوري أو مصطلحــات مفاهيمي ــي للمفاهي املرئ

مفاهيــم إىل ذاكرهتــم طويلــة املــدى واســتخدام مفــردات أكثــر ثــراًء. 
وأخــريا توافــق هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســات الســابقة يف الداخــل واخلــارج وتزيــد 

عليهــا التأكيــد عــى تثبيــت التعليــم بالصــورة لبقاءهــا يف ذاكــرة الطــالب.
ــدي يف  ــي وأس ــه هبرنك ــام ب ــا ق ــاهبة ك ــوث املش ــع البح ــث م ــذا البح ــة ه ــت مقارن إذا مت
ــم عــى الصــور، وخاصــة  ــة التدريــب القائ دراســة مماثلــة )1388( يف القســم اخلــاص بفعالي
مرافقــة النــص والصــورة أو طريقــة اســتقراء الكلمــة- الصــورة )بــا يف ذلــك الطــرق 
ــة برامــج الوســائط املتعــددة يف الســنة األوىل مــن  ــة للنصــوص والصــور( مــع إضاف املصاحب
تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة؛ أشــارت نتائــج البحــث إىل التوســع يف تعليــم املفــردات، والقــدرة 

ــة.  ــة يف الدراس ــة اإلنجليزي ــاء للغ ــة واإلنش ــارات يف الكتاب ــم وامله ــم املفاهي ــى فه ع
اســتخدم موســوي )1386( نفــس النمــوذج يف تعليــم اللغــة العربيــة كأول عنــرص يف التوجيه، 
ــادة لفهــم املفاهيــم، وتذكــر  والــذي ينــص عــى أن هــذه الطريقــة تســاعد عــى الطريقــة املعت

الكلــات واجلمــل العربيــة، وترمجــة املفــردات واجلمــل لــدی الطــالب.
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التوصيات
بنــاًء عــى نتائــج هــذه الدراســة ونظــرًا إىل أن تعلــم لغــة ثانيــة يتطلــب معرفــة نســبة كبــرية مــن 
ــه مــن الصعــب تعلــم هــذه الكلــات شــفهًيا وســيكون  الكلــات للفهــم األويل للغــة اهلــدف فإنَّ
ــادة  ــة لزي ــات العلمي ــتخدام التقني ــإن اس ــك ف ــل. لذل ــدى الطوي ــة يف امل ــر صعوب ــر أكث التذّك

نطــاق التعّلــم وحفــظ وتذّكــر هــذه املفــردات هــو قضيــة أساســية.
يف هــذه الدراســة، تــم التأكيــد عــى أمهيــة الصــورة بشــكل عــام واســتخدام الصــور 
ــة  ــاًء عــى ذلــك ُيقــرتح عــى مؤلفــي الكتــب املدرســية العربي التفســريية بشــكل خــاص؛ وبن
توفــري الصــور الالزمــة لتعلــم حمتويــات هــذا الكتــاب بحجــم مناســب، وتقديــم هــذه الكتــب 
ــًرا إىل  ــن نظ ــى املعلم ــرتح ع ــا ُيق ــة. ك ــة تعليمي ــكل ُحزم ــة يف ش ــور الالزم ــب الص إىل جان
الغــرض ومســتوى الصعوبــات والتصميــم العلمــي أن خیتــاروا وســائل مناســبة )بــا يف ذلــك 

ــن. ــريية( للمتعلم ــور التفس الص
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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 کرمانشــاه 
انجــام شــده اســت. شــیوۀ اجــرای پژوهــش شــبه آزمایشــی اســت. نمونــۀ آمــاری مــورد مطالعــه تعــداد 
ــه روش  ــه ب ــت ک ــاه  اس ــهر کرمانش ــطح ش ــه س ــۀ س ــتاِن ناحی ــوز از دو دبیرس ــش آم ــر دان 43 نف
ــه گیــری در دســترس انتخــاب شــده  اند. از ایــن  رو جامعــۀ آمــاری شــامل کلیــۀ دانــش آمــوزان  نمون
ســال ســوم دبیرســتان رشــتۀ علــوم انســانی ناحیــه ســه آمــوزش و پــرورش شــهر کرمانشــاه در ســال 
تحصیلــی 95-94 اســت. ابــزار پژوهــش محقــق ســاخته و بــر اســاس مطالعــۀ منابــع علمــی مربــوط 
ــون  ــک آزم ــزار پژوهــش شــامل ی ــده اســت. اب ــه گردی ــی تهی ــان عرب ــا کمــک اســاتید رشــتۀ زب و ب
ــا اســتفاده از  عربــی اســت کــه بــا کمــک دبیــران عربــی تهیــه گردیــد. روایــی ابــزار ســاخته شــده ب
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 داده  هــا در قالــب آمارهــای توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( و آمــار اســتنباطی )تحلیــل 
کوواریانــس( صــورت گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش مبتنــی بــر تصاویــر تفســیری نســبت بــه 
ــا  ــوزان ارتق ــش آم ــی را در دان ــری درس عرب ــزان یادگی ــاداری می ــه شــکل معن روش  هــای مرســوم، ب

می  بخشــد.

واژگان كلیدی: تصاویر تفسیری، یادگیری، درس عربی، دانش آموزان متوسطه.

 namdari@kshpnu.ac.ir :نويسنده مسؤول *



The effect of using interpretive illustrations strategy on 
students’ learning Arabic vocabulary and grammar at 

Kermanshah high schools 
Ebrahim Namdari*1, Yusuf Nazari2, Hosein Alimehr3

1. Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Payam Noor University, Iran
2. Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Shiraz University, Iran.
3. M. A in Arabic Language and Literature, Payam Noor University, Iran.

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 2014-
15. 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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