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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/  .  هـ 1401شتاء، 65الـالعدد  ،  حمكمة ةيعلم

 97-124صص؛ م  2022

 های عربی متوسطه اولعد بازنمایی در تصاویر کتاببُ
 نوع مقاله: پژوهشی 

 ، مریم جالئی* نژادبهنام آقائی

 ايران، کاشان های خارجی ، دانشکده ادبيات و زبانکارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان

 ايران، کاشان های خارجی،دانشکده ادبيات و زبان  ،دانشيار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه کاشان

 01/04/1401:  پذیرشتاریخ                  23/11/1400 : دریافتتاریخ 

 چکیده 
که   آنجايی  آموزشیاز  متون  نق  ، در  توجهی  شتصاوير  ايفا می   قابل  آن  روشمند  کاربست    لذا  کنندرا 

  تصاوير  حاضر،در پژوهش  شود.    افزايش عملکرد شناختی فراگيران  وتسهيل يادگيری    تواند موجبمی

های عربی متوسطه اول از لحاظ ابعاد مختلف بازنمايی شامل بُعد فرايند، شخصيت و محيط بر  کتاب

متناسب    ی تصاويرچگونگی انتقال معنا( و نيز  2006اساس نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون ليوون ) 

آنها  با دانش فراگيران و رشد   ادراکی  به    (2015بر اساس ديدگاه رشدشناسی گو و فنگ ) شناختی و 

کيفی و  کمی  )چک  و  روش  بازبينه  از  استفاده  گرفتليست(  با  قرار  تحليل  و  بررسی  نتايج    .مورد 

نشان   بيشتر  دادپژوهش  در  در  بازنم  تصاوير  معنای  در   ،یاي ابعاد  تصاوير  گزينش  در  مناسب  الگوی 

  عدزيرا در بررسی بُ ؛متناسب با روند رشد شناختی و ادراکی فراگيران وجود ندارد هفتم تا نهم هایپايه

های پايه هفتم تا روايتی به مفهومی در تصاوير کتاب  فرايند  تغييرات رشدی و شناختی از شيوه  فرايند،

است نشده  رعايت  کامل  طور  به  بُ  .نهم  شخصيت در  از  نيز  عد  شناختی  و  رشدی    تصاوير تغييرات 

  استفاده های فردی و گروهی تا حدودی  تصاوير واقعی رعايت نشده و فقط از شخصيت    کارتونی به

  های غير بومی های بومی به محيطمحيط نيز تغييرات رشدی و شناختی از محيط. از نظر بُعد شده است 

-کمک کند تا در چاپلفان  ؤ م  تواند بهنتايج اين پژوهش می   .وجود ندارد  در تصاوير پايه هفتم تا نهم

-تسهيلمناسب با تغييرات رشدی و شناختی فراگيران انتخاب کنند تا    یتصاوير  هاآتی اين کتاب  های

 . باشد آنهايادگيری کننده 

شناسی اجتماعی کرس و ون  های عربی متوسطه اول، نشانه تصاوير، بُعد بازنمايی، کتاب :  ها کلیدواژه 

 .ليوون، رشدشناسی گو و فنگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

       maryamjalaei@gmail.comنويسنده مسئول                                                                            *

mailto:maryamjalaei@kashanu.ac.ir
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 مقدمه  -1

و    1کنند؛ لوی تصاوير بر حسب کارکردی که دارند نقش قابل توجهی را در يادگيری ايفا می

می  2لنتز »اظهار  نزديکدارند  آن  نتيجة  کنند،  تقويت  را  متن  محتوای  تصاوير،  شدن  چنانچه 

متن  فراگير پيام اصلی  که دستاورد  به  يادگيری است   آن  است  برآيند  : 1۳۸6  ی،ظهراب )«  افزايش 

هايی  در بينايی فراگيران، نقش مهمی در يادگيری دارد. پژوهش  تصوير به علت اثرگذاری  (.95

داده نشان  شده  انجام  زمينه  اين  در  که  که  بينايی    % 75اند  قوه  طريق  از  فراگيران  يادگيری  از 

  گسترش دانش بشر را    گر،ي دی  ارتباط  لهي هر وسثرتر از  ؤ متواند  می  ريزبان تصو   شودحاصل می

قابل    یدر شکل  را  اتشيکه تجربه کند و تجربدهد  امکان را به انسان میاين    ريتصو   دهد. زبان

ترين وظيفة تصور،  توان گفت مهمبنابراين می  (.  2۸:  1۳92،  )زارعی زوارکی  مستند سازد  ،مشاهده

های درسی  هايی که در کتابو عکس  صاويرت  .(7:  1۳97)حبيبی و همکاران،  انتقال اطالعات است  

شوند، بخشی از محتوا است که قرارگيری آن در موقعيت مناسب و حفظ تناسب  استفاده می

ا مشاهده و رجوع به آنها توسط فراگير  طلبد تبا متن و محتوا دقت و دانش بسياری را می هاآن

 باعث سهولت يادگيری شوند.

ارتباط کالمیکتاب      از  آموزان    های درسی پس  ارتباطبا معلم مهمزبان  با   آنان  ترين منبع 

است  بين  ؛زبان  اين  کتاب  ،در  در  موجود  انتقال  تصاوير  به  بخشيدن  سرعت  در  درسی  های 

کنند ايفا می  اريکسون  نظربه گونه ای که طبق    ؛مفاهيم نقش کليدی و مهمی را   ۳هيبينگ و 

های  کتاببا توجه به اينکه    ( بنابراين75۸،  200۳ارزش يک تصوير بيش از هزار واژه است )

های عربی متوسطه اول که  است به خصوص کتابآموزش در مدارس  ترين ابراز  درسی، مهم

زبان اين  يادگيری  منبع  تصاوير  باشندمی   اولين  بازنمايی  ابعاد  بررسی  به  پژوهش حاضر  در   ،

کتاب در  محيط(  بُعد  و  شخصيت  بُعد  فرآيند،  نشانه  مذکورهای  )بُعد  از  استفاده  شناسی  با 

ليوون  ون  و  کرس  سا   4اجتماعی  همچنين  است.  شده  کتابپرداخته  اين  تصاوير  از  ختار  ها 

لحاظ تغيير بازنمايی و تناسب اين تصاوير با توانايی ادراکی و رشد شناختی بر مبنای ديدگاه  

 

 
1-Levie 
2-Lentz 
3 Hibbing & Ericson 
4- Kress & Van Leeuwen 
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فنگ  و  می2015)  1گو  قرار  تحليل  و  بررسی  مورد  منظرگيرد؛  (   دو  از  و  فرآيندها   روايتی 

عکس   يا )تخيلی(  نیو کارت جزئی، يا  کلی    فردی،يا  گروهی  ها از سه منظر  شخصيت و  مفهومی  

قرار   )واقعی( بررسی  موارد بررسیگيرند.  می  مورد  لحاظ    اين  از  تصاوير  بررسی  مخصوصاً 

عکس يا  اس  ،کارتونی  اهميت  باورت؛  حائز  اين  بر  فنگ  و  گو  تصاوير   ندزيرا  قبيل  اين  که 

ديری،  دهند  تغييرات رشدی را به طور واضح نشان می و  روحانی  از  نقل  آخرين (.  105 :1۳96)به 

باشد که  محيط می  گيرد،میجزء مفهوم بازنمايی تصاوير که در اين نوشتار مورد بررسی قرار  

های عربی متوسطه اول به دليل اينکه مخاطبان کتاب  ؛شامل محيط های بومی و غيربومی است 

  جزء محيط   فرآيندهايی که در محيط ايران به تصوير کشيده شده  باشندمیزبان آموزان ايرانی  

غير بومی    از ايران  به تصوير کشيده شده، جزء محيط  محيط خارجفرآيندهايی که در  بومی و  

 . شوددر نظر گرفته می

 : باشدهای پژوهش بدين شرح میپرسش

ليووننشانه  بازنمايی  معنای  هایويژگی - ون  و  کرس  اجتماعی  تصاوير  در    شناسی 

 از نظر ابعاد فرايند، شخصيت و محيط چگونه است؟ های عربی متوسطه اولکتاب

و  شخصيت ،  فرايند  ابعاد بسامد - کتاب   محيط  ،  به چه در  اول  متوسطه  عربی  های 

 ميزان است؟ 

 های عربی متوسطه اولروند تغيير بازنمايی در ساختار تصاوير به کار رفته در کتاب -

 ؟شودچگونه ارزيابی میشخصيت و محيط از نظر ابعاد فرايند، 

مطابق و   حد  چه  تا  اول  متوسطه  عربی  هایکتاب  تصاوير  در  بازنمايی  ساختارهای -

آنها بر اساس الگوی گو و    شناختی و ادراکی  رشد  و  فراگيران  دانش  انتقال  با  مرتبط

 فنگ است؟ 

 های زير برای سؤاالت فوق مترتب است: فرضيه

شخصيت و محيط تصاوير مناسب و متناسب با    ،ابعاد فرايندرسد از نظر  به نظر می -

سن دانش آموزان در هر پايه به کار رفته باشد که با توجه به آموزشی بودن کتاب  

 .منطقی است 

 

 
1- Guo & Feng 
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آموزان، رود با توجه به لزوم رعايت تناسب تصاوير با رشد ادراکی دانشانتظار می -

رشد  نهم  به  هفتم  پايه  از  روايتی  تصاوير  از    تعداد  و  باشد  داشته  بُفزاينده  عد  نظر 

از نظر بعد    باشد، وپايه هشتم و نهم  از    بيشتر  ،در پايه هفتم تصاوير فردی  شخصيت 

 ، کتاب هفتم بيشترين فراوانی را در تصاوير بومی داشته باشد. محيط

نظر می  - ابعاد  به  نظر  از  تصاوير  بابازنمايی  رسد  دانش     متناسب  ادراکی  روند رشد 

  های پايهبه سوی فرايندهای مفهومی در    پايه هفتمهای روايتی در  فرايند  ازآموزان  

 .  بعدی پيش بروند

گو و فنگ هماهنگی کاملی     در ساختار بازنمايی تصاوير طبق نظر  رسدبه نظر می -

آموزان ايجاد  با فرايند رشدی دانش   در فرآيند رشد تصاوير اين کتاب در طول زمان

 . شده باشد

 

 هش پژوپیشینۀ  -2
بررسی از  در  پس  پژوهشی  تاکنون  شد  مشخص  اطالعاتی  منابع  در  شده  انجام  های 

-های عربی انجام نشده است؛ اما تعدادی از کتاببررسی بُعد بازنمايی تصاوير کتاب  راستای

گرفته قرار  واکاوی  مورد  رويکرد  اين  اساس  بر  ايران  آموزشی  نظام  درسی  به های  که  اند 

 ها اشاره خواهد شد. بارزترين آن

( زاده  کتاب1۳91مصلح  تصاوير  نشانه(  اساس  بر  را  راهنمايی  دوره  درسی  شناسی  های 

نتايج نشان داد ساخت تصاوير بيشتر روايتی بوده و در بيشتر  .  اجتماعی مورد پژوهش قرار داده

مشاهده با  ارتباط  برقراری  امکان  نيست.تصاوير  و    گر  در   (1۳91)  2012  بوعوضا الفاعوری 

بررسشی  پژوه تصاو  ريثأت  یبه  از  لغات و جمالت عرب  رياستفاده  آموزش    ی عرب   ر يبه غ  یدر 

لغات   ی معنا  شيها نشان داد گروه آزماپژوهش آن  جينتا  .ندزبان ها در دانشگاه اردن پرداخته ا

مثبت    ريثأت  انگريب  مسأله،  نيکه ا  آموختند  گواه  روهاز گ   عتريبهتر و سر  اريرا بس  یو جمالت عرب

های زبان  ( کتاب1۳92تحريريان و صدری )  بوده است.  یدر آموزش زبان عرب  ريکاربرد تصاو

و دريافتند    قرار داده   بررسیمورد  شناسی  بر اساس رويکرد نشانه  را  انگليسی در مقطع دبيرستان

طور کامل  آنها بهاند اما از قابليت بالقوه  ها دارای کارکرد توضيحیکه هرچند تصاوير اين کتاب

کاستی اين  و  است  نشده  میاستفاده  باعث  تصاوير  ها  با  خوبی  به  نتوانند  آموزان  دانش  شود 

( تصاوير کتاب  1۳95شود. نظری طرهان )ارتباط برقرار کنند و مانع تحقق اهداف آموزشی می
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نشانه رويکرد  اساس  بر  را  دبستان  اول  دادهفارسی  قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  است.    شناسی 

ها در تصاوير، انسان و  نتايج تحقيق نشان داد از لحاظ فرانقش بازنمودی، بيشتر شرکت کننده

جامعه متوسط  طبقه  افراد  جزء  همگی  شده  بازنمايی  )افراد  ديری  و  روحانی  به  1۳96اند.   )

شناسی اجتماعی  های زبان انگليسی متوسطه اول بر اساس رويکرد نشانهبررسی تصاوير کتاب

شناسی با توجه  اند و دريافتند که در انتخاب تصاوير، الگوی مناسب با چارچوب نشانهختهپردا

 آموزان ارائه نشده است.  به روند رشد ذهنی زبان

-های عربی متوسطه اول از ابعاد مختلف انجام گرفتهمطالعاتی نيز در راستای تحليل محتوای کتاب     

از جمله: )  است؛  ايراندوست  و  به  1۳9۸جالئی  کتاب(  محتوای  بر  تحليل  اول  متوسطه  عربی  های 

که هر هفت نقش زبان هاليدی در اين کتاب   نشان دادنتايج  گرايی هاليدی پرداختند.  اساس نظريه نقش

ابزاری و تخيلی کمترين بسامد را داشت.  اردها وجود د بيشترين بسامد و نقش  . نقش اطالع رسانی، 

  توانند در ايجاد توانش ارتباطی در دانش آموزان موفق عمل کنند. توان گفت اين کتاب ها مین میبنابراي 
( همکاران  و  پديده (  1۳9۸زارع  نمود  چگونگی  بررسی  طبقه به  و  سنی  مراحل  جنسيت،  های 

اين کتاب اجتماعی پرداختند.  در  مواد    نتايج  ها  پراکندگی جنسيت مذکر و مؤنث در  ديداری و  ميزان 

های مختلفِ  نماياند که به زنان در زمينهنوشتاریِ سه کتاب به شکل همگن صورت گرفته و چنين می 

شده پرداخته بخشيده  مردان  همچون  ارزشی  اجتماعی،  جايگاه  و  شغل  ازجمله  کتاب  در  است.  شده 

طبقه   و  نمود سن  کيفيت  و  است  متوسط  اجتماعی  طبقة  نمايانگر  تصاوير  بيشتر  با  همچنين  اجتماعی 

دانش  سنی  مراحل  و  ايرانی  هم فرهنگ  و  متناسب  شکل آموزان  و  تصاوير  بيشتر  چراکه  است؛  ها سو 

 .دهدمرحله نوجوانی را نشان می 

برايند حاصل از اين  ها مورد واکاوی قرار دادند.  هويت ايرانی را در اين کتاب   (1۳99زارع و زمانی )

به صورت همگن نيست و به برخی از عناصر هوّيت ايرانی   که پراکندگی اين عناصر  دادپژوهش نشان  

قوميت  و  رسوم  و  آداب  جمله  شده از  داده  کمتری  اهمّيّت  عناصر  ديگر  به  نسبت  ايرانی  .  استهای 

-های عربی دوره اول متوسطه از منظر جهت ای کتابتحليل محتو( به  1۳99يراندوست و همکاران ) ا

تکنيک براساس  پرداختهآنتروپیهای  گيری جنسيتی  تاپسيس  داد  بررسی  اند. شانون و  ايشان نشان  های 

تری بين دو جنس ايجاد شده است اما  های جنسيتی و تصاوير کتاب« تعادل بيشهای »واژهکه در مؤلفه 

زمينه برخی  در  جنسيتی  نابرابری  میهمچنان  چشم  به  )خورد.   ها  همکاران  و  ( 1۳99احمدی 

بازنمايی   فارس  رسنامهد  ريتصاوچگونگی  زبان  مورد آموزش  توصيفی  و  کمی  روش  به  را  ی 

اند. نتايج پژوهش آنها بيانگر آن بود که در سه فرانقش مورد بررسی،  تجزيه و تحليل قرار داده

   اند؛ اما تصاوير روايتی بسيار کم است.تصاوير مفهومی بسيار زياد به کار برده شده
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 مبانی نظری  -3

 . تصویر3-1
برا  imageواژه    يیاروپا   یهازباندر   اکار برده  به  ريتصو   یرا  ن  نياند که    ی اصل  شهير  زي واژه 

  pictureواژه    یدر خود معان  imageواژه    ني( است. همچنlimitation)  ديبه نام تقل  یگريواژه د

که    1جيمز گيبسون   .image :(Oxford English Dictionary, 1989)  باشدیدارا م   زي)عکس( را ن

نشانهافراد    جمله در  است پيشرو  تصويری  می  شناسی  تصوير  مفهوم  يا درباره  »تصوير  گويد: 

توان عدی، نقش بسته و مینشانه تصويری، عبارت است از خطوط و عالئمی که بر سطح دو بُ

هايی از جهان متعارفی که به ادراک ما درآمده محسوب کرد« )به نقل از  آن را فرانمود صحنه

 (. 1۸۸: 1۳۸۳ضميران، 

 ی کرس و ون لیوون اجتماع ی شناسنشانه .  3-2
و  مبنا  یديهال  یگرانقش  هينظر  ونيول  نو  کرس  و  خود  مطالعه  ی را  دادند    کرد يرو  قرار 

ب  یاجتماع  ی شناسنشانه منظور  را  گرفتن  ر يتصاو  ليتحله  کار  معتقدندد.  به   که  همانطور  آنها 

  ی ر يتصو   یدستور زبان طراح،  است   دهيچيدرک جمالت پ  در  خوانندهرسان  زبان، ياری  دستور

شناسی  نشانه  کرديرو. (104:  1۳96  ،یريو دی  )روحانکند  ايفا می  ريرا در درک تصاو  یهم نقش مهم

و در کتاب خودشان به نام    دهندیارائه م  یرينمود تصو زاز با  اين دواست که    یليتحل  اجتماعی

  ن يرا تحت ا  ريتصاو  ی( روش خود در بررس2006)  «یبصر  یدستور طراح  ر،ي»خوانش تصو 

  . (Kress & Van Leeuwen, 2006: 1-3بنگريد به  ) اندکرده ی( معرفیاجتماع یشناسعنوان )نشانه

آنها را   تاد  داده شدن  رييتغ  ون يو ل  ون  توسط کرس و  ،2یديشده توسط هال  فيتوص  یهافرانقش

  ی هافرانقش ،نوويل ون  کرس و(  2014) ۳کاکس  ويل   . به اذعانبه کار برند ر يتصاو ل يتحل یبرا

از فرانقش   ی،بازنمود   یبه معنا  یگانشينقش اندمند را از فرانظامی  گرادر دستور نقش  یديهال

معنا  ی نافرديب متن  ی تعامل  یبه  از فرانقش  ايده  دادند و    رييتغ  یبيترک  یبه معنا  یو  در    رييتغبا 

   )همان(. استفاده کردند ريتصاو ليتحلها در جهت از اين فرانقشواژگان 

 

 
1 James Gibson 
2 Holliday 
3 Wilcox 
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 . معنای بازنمودی )بُعد بازنمایی( 3-2-1
اجزای  بازنمود  یمعنا تصو   ی با  اشخاص  ريسازنده  اشمکان  ،مانند  و    ن ي ااست.  مرتبط    ء،اي ها 

  دهيا  ؟کندیم  يیرا بازنما   يیزها يچچه    ر يکه تصاو  دهدیپاسخ م  هم  ال مهمؤ س   نيفرانقش به ا

آن   ديکأمربوط به ت  ینظر فرانقش بازنمود  از   ريتصاو  ليتحل  یبرا  یاجتماع  یشناسنشانه  نينو 

 ینحو بصر  یالگوها  نيا  نو و يل  ون  و  سکر  ؛است   یمنبع بازنمود  کيبه عنوان    ريبر نحو تصاو

ا در  آنها  کارکرد  اساس  بر  ب  جاديرا  معنادار  دو  ريتصو   یاجزا  نيارتباط  و    یتي روا  یلگو ا  به 

 (. 110  -109و   ۸9-۸7همان: ) اندکرده یبندميتقسی مفهوم یالگو 

به واسطه   ريتصاو  د،نشو یم  دهيهم نام  تگريروا  ،ريالگو که تصاو  نيدر ا  :1الف( الگوی روایتی 

را به    ر يمختلف تصو   یاجزا  ،که دو سر آن  است   یبردار خط  ن يشوند که ایشناخته م  رداربُ  کي

و مشخص کرده  مرتبط  وکننده  هم  عناصر    کنش  تصو   موجودفعاليت  ا  ريدر  که   امر  نياست 

اگر هم کنشگر و هم هدف    ير، تصاو  اين نوع از  در.  شودیم  يا کاری در آن  یانجام فعلمنجر به  

تصو  در  گذرا  ريتصو   ،باشد  ريکنش  تصو   مينامیم  را  اگر  کنشگر  یر يو  شامل    عنصر   و  فقط 

   .(همان) ميخوانیرا ناگذرا م ريآن تصو  ،نباشد انيدهنده کنش باشد و هدف در آن نمانشان

مفهومی  الگوی  دارا   ی ر ي تصاو   : 2ب(  ن   ی که  کنش  تصاو   ، ستند ي بردار  دسته  که  ی مفهوم   ر ي جزء  اند 

ها در  بلکه آن   نيستند؛   ی در حال انجام کنش   ء اجزا در اين تصاوير    . وجود ندارد   تصوير   در   ی رخداد 

،  و همکاران   جمع ی )زرگرباال   رند ي گ ی قرار م ن  داشت   ی ن ي مع   ی ژگ ي و   ، داشتن   يی معنا   ، بودن   ی ز ي چ   ت ي وضع 

  لي تحل و    ف ي تعر   ی ها به صورت بصر و مکان   ء ا ي اش   ، افراد   ، ر ي نوع تصاو   ن ي در ا   ، ن ي بنابرا .  ( 99:  1۳99

  یبند م ي تقس   ی ل ي و تحل   ن ي نماد   ی، طبقه بند   ی خود به سه دسته ساختارها   ر ي نوع تصاو   ن ي ا .  شوند ی م 

 (. 26:  1۳91)مراجعه شود: مصلح زاده،  گنجد  ها در اين مجال نمی که پرداختن به آن   شوند ی م 

  

 

 
1 Narrative pattern 
2 Conceptual pattern 
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 شناسی گو و فنگ . دیدگاه رشد 3-2-2
به    ،نوليو   ون  تصاوير توسط کرس وثر از ابعاد بازنمايی ارائه شده برای  أمت(  2015)گو و فنگ  

ت  دارند که اظهار می  اند. گو و فنگ پرداخته  ادراکی  رشد  روند  لحاظ  ازثير تصاوير  أبررسی و 

گذاری و بازسازی در مراحل اوليه، به اه با متن مربوطه از کنش اشتراک تصاوير آموزشی همر

و بررسی اين فرايند رشدی سمت گزارش و تشريح در مقاطع باالتر بايد پيش روند؛ از اين ر

انواع فرايند تصاوير می با  بهبود کيفيت آموزشی  تواند در شکلهمراه  گيری دانش فراگيران و 

باشد مؤثر  )(Guo & Feng, 2015:115-129)  آنها  کريستی  باور  به  به  2017.  که  نظريه  اين   )

می فراگيران  رشدی  میتغييرات  میپردازد  آن  پايه  بر  که  کند  فراهم  را  اصولی  به  تواند  توان 

در پيشرفت تحصيلی و افزايش کيفيت يادگيری دانش   ینقش مؤثرترمعلمان اين فرصت را داد 

ای مناسبی برای انجام تکاليف در هو راهکار  آموزان در مقاطع مختلف تحصيلی داشته باشند

 (.101: 1۳96)نقل از روحانی و ديری،  طول سال تحصيلی ارائه دهند

 

 پژوهش  شناسی روش  -4
اين پژوهشِ       نوع تحليل محتوا است.  روش  از  آماری    توصيفی  اين پژوهش شامل  جامعه 

-درس می 10شامل های هر پايه کتاب که  است 1400سال  چاپاول  متوسطه سه کتاب عربی

تحليل  .باشد مورد  شامل  واحدهای  پژوهش  درس   اين  هر  اصلی  بخش  به  مربوط  تصاوير 

عربی) جمالت  به  مربوط  درس  ،تصاوير  هر  تمارين  و  قواعد  اساس   کهاست  (  آموزش    بر 

( و ديدگاه رشدشناسی گو و 2006)  ون ليوون  و  شناسی اجتماعی کرسنشانه  معنای بازنمودی

ليست و برای  ها از چکگردآوری دادهبه منظور    . ه است بررسی قرار گرفت  مورد(  2015فنگ )

جهت    استفاده شد.  تحليل محتواو  ها  واژه  بررسی فراوانیدو رويکرد    ها ازآنتجزيه و تحليل  

  هر دو نويسنده به تفکيک توسط  آن    و توزيعها  مؤلفهفراوانی    ،های پژوهشبررسی روايی داده

-زبان عربی صورت پذيرفت و ميان يافتهآموزش  و يک متخصص ديگر در حوزه    اين جستار

 .مالحظه نشداختالفی های آن دو 

سه    1در جدول   هر  همچنين صفحات  و  دروس  اصلی  اجزای  پژوهش  مورد  تصاوير  تعداد 

 قابل مالحظه است. اول متوسطه کتاب عربی پايه 
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 اول متوسطه دوره نونگاشت های عربی و تعداد صفحات کتاب : توصیف فراوانی تصاویر1جدول 

تعداد  تعداد تصاویر  کتاب

 صفحات 

عربی، زبان قرآن پایه  

 هفتم

158 128 

عربی، زبان قرآن پایه  

 هشتم

197 136 

عربی، زبان قرآن پایه  

 نهم 

132 136 

 400 487 مجموع

 

 د. نگيرمورد بررسی قرار می 2های مندرج در جدول ؤلفهم های مذکور بر اساس کتاب
 یدرس یهادر کتاب یرتصاوودی در بازنم معنای یاجزا: 2جدول 

 ( 2015؛ ارائه شده توسط گو و فنگ، 2006يوون، برگرفته از کرس و ون ل)

 زیر مجموعه  مجموعه  حالت 

 

 

 بازنمودی 

 فرايند يا الگو 

 روايتی 
 گذرا 

 ناگذرا 

 مفهومی

 بندی ساختار طبقه

 ساختار نمادين

 ساختار تحليلی 

 شخصيت 
 گروهی / فردی 

 کارتون )تخيلی( / عکس )واقعی( 

 محيط 

 بومی 

 جامعه 

 مدرسه 

 

 

 خانواده 

 غير بومی
 ای منطقه

 جهانی 
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 ها واکاوی داده -5
به منظور    شخصيت و محيط  ،ينداشامل فر  ردهنده مفهوم بازنمايی تصاوينشان  بُعدسه    ادامهدر  

های  های بازنمايی تصاوير، ارزيابی فرايند انتقال مفاهيم به کمک تصاوير کتاببررسی ويژگی

 گيرند.میقرار   واکاویمورد   االت پژوهشؤ عربی متوسطه اول و به طور کلی پاسخ به س 

 

 . بررسی بُعد فرایند یا الگو5-1
  قابل مشاهده   ۳عد بازنمايی همانطور که در جدول  بُ  فرايند در  پس از بررسی تصاوير از نظر

کتاب  ،است  تصاوير  در  مفهومی  و  روايتی  فرايند  دو  اولهر  متوسطه  عربی  مالحظه   های 

کنند اندکی بيشتر  ها را معرفی میانسانء،  تصاوير با فرايند مفهومی که در آنها اشيا   اما  ؛شودمی

به  شود؛  منعکس میکنش و حرکات عناصر انسانی  از تصاوير با فرآيند روايتی است که در آنها  

   %4۸/ ۸7ل  مورد معاد  2۳۸روايتی    از نظر فرايند  های هر سه پايهکتاب  اين صورت که تصاوير

 .است  %51/ 12مورد معادل  249مفهومی  از نظر فرايند و تصاوير
 : توصیف فراوانی و درصد فرایندها در تصاویر مورد بررسی3جدول 

                                                                                                                                      

 فرایند و زیر مجموعه 

 عربی پایه نهم  عربی پایه هشتم  عربی پایه هفتم 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 روايتی 
 % ۳2.57 4۳ % ۳۸.07 75 % ۳2.27 51 گذرا 

 % 6.06 ۸ % 17.25 ۳4 % 17.0۸ 27 ناگذرا 

 مفهومی

 % 11.۳6 15 % 1.52 ۳ % 0.00 0 بندی طبقه

 % 1.51 2 % 4.56 9 % 4.4۳ 7 نمادين

 % 4۸.4۸ 64 % ۳۸.57 76 % 46.20 7۳ تحليلی 

 % 100.00 1۳2 % 100.00 197 % 100.00 15۸ جمع

 

نوع    بررسی جزئی نظر  از  پايهتصاوير  از  قابل    ۳ها همانطور که در جدول  فرايند در هر يک 

  ۸0)  تصاوير با فرايند مفهومی در کتاب های عربی پايه هفتم  که  دهدنشان می  مشاهده است،

معادل   روايتی(  %50/ 6۳مورد  فرايند  با  تصاوير  از  بيشتر  معادل   7۸  )   اندکی    ( %۳6/ 49مورد 

اما    ؛تحليلی می باشد،  گذرا و بيشتر تصاوير مفهومی،  است و بيشتر تصاوير روايتی در اين پايه

روايتی فرايند  نظر  از  تصاوير  هفتم  پايه  برخالف  هشتم  پايه  معادل    109) در  (  % 55/ ۳۳مورد 

 کتاب
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مفهومی فرايند  با  تصاوير  از  معادل  ۸۸)بيشتر  در    بيشترت.  اس (  % 46/ 67  مورد  تصاوير روايتی 

هفتم هم  پايهاين   پايه  نيز،  مانند  مفهومی  تصاوير  بيشتر  و  است   گذرا  نهم   .تحليلی  پايه  در 

بيشتر از فرآيند (  %61/ ۳4مورد معادل    ۸1)  فرايند مفهومی  از نظر  برخالف پايه هشتم تصاوير

پايه هفتم و هشتم بيشتر  همانند  در اين پايههمچنين    .است (  %۳۸/ 6۳مورد معادل    51)روايتی  

بنابراين تصاوير با فرايند روايتی    ؛گذرا و بيشتر تصاوير مفهومی تحليلی است   روايتیتصاوير  

دو   از  بيشتر  هشتم  پايه  عربی  کتاب  می   پايهدر  مشاهده  کتابديگر  در  و  نهم شود  پايه  های 

به چشم می کمتر  روايتی  فرايند  با  تصاوير  ميزان  ديگر  پايه  به دو  نسبت    ؛ خوردنسبت  به  اما 

برده کار  به  مفهومی  نقطه ضعف  تصاوير  نظر  اين  از  که  بيشتر است  پايه  اين  در  شمار  بهشده 

اساس  زيرا  ؛آيدمی روايتی    ،شناسیرشد  ديدگاه  بر   ادراکی  رشد   مسير  در  صورتی  درتصاوير 

پايه هفتم های روايتی در  فرايند  از  که  گيرندمی   قرار  آموزان  دانش اوليه يعنی  به سوی   مقاطع 

اين نوع   بسامد باالیکه در پايه هفتم به دليل    روند  بعدی پيش  هایپايهفرايندهای مفهومی در  

زيرا بر اساس روند رشد شناسی در پايه   ؛اما در پايه نهم نقطه ضعف است   ،نقطه قوت  ،تصاوير

 بايست تصاوير مفهومی بيشتر روايتی باشند. نهم می

 . تحلیل بصری نمونه تصاویر از نظر بُعد فرایند روایتی  5-1-1

 ای از فرایند روایتی ناگذرا: نمونه 2ای از فرایند روایتی گذرا                          تصویر: نمونه 1تصویر    

 (          7۸: 1400هشتم،  )عربی        (                                            15: 1400)عربی هفتم،             

هر دو دارای فرآيند روايتی    که به عنوان نمونه در اين بخش ذکر شده  2و    1تصاوير شماره  

شماره  ناگذرا است. تصوير    2  شماره   فرايند روايتی گذرا و تصوير  1شماره    باشد که تصويرمی

موضوعی را    و  از اين جهت فرآيند روايتی است که در آن کنش انسانی صورت گرفته است   1

ال معلم از دانش آموزان و واکنش دانش آموزان  ؤ نوع کنش در اين تصوير س   .روايت می کند
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ال معلم است و به اين دليل نوع کنش يا روايت گذرا است که هدف کنش دو  ؤ نسبت به س

 شماره  يز مانند تصويرن  2در تصوير شماره  .  وز در تصوير وجود داردطرفه بين معلم و دانش آم

با دوربين   پسریهمان نگاه کردن   که صورت گرفته  هبه دليل وجود عنصر انسانی و کنشی ک   1

ناگذرا    ، نوع فرايند روايتی  1اما برخالف تصوير شماره    ؛تصوير فرايند روايتی می باشد  ،است 

.  که اين شخص تماشا می کند در تصوير مشخص نيستزيرا هدف کنش يعنی جايی    ؛است 

کتاب تصاوير  يا  بيشتر  عمل  بازنمايی  برای  که  تصاويرند  نوع  اين  از  هشتم  پايه  عربی  های 

 اند.  کنشی، آمده

 

 . تحلیل بصری نمونه تصاویر از نظر بُعد فرایند مفهومی 5-1-2

 ای از فرایند مفهومی نمادین             : نمونه 4تصویر                       بندیای از فرایند مفهومی طبقه : نمونه 3تصویر

   (   12: 1400(                                                     )عربی هفتم، 24: 1400)عربی نهم،              

 تحلیلی ای از فرایند مفهومی : نمونه 5تصویر                                
 (   ۳7: 1400)عربی هشتم،                                
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روايتی تصاوير  برخالف  تصاوير  آن  کنشی  ،اين  نمیدر  صورت  وها  آن  گيرد  اشيا در  ء  ها 

ين قبيل تصاوير شامل انواع مختلفی  اند؛ ااز نوع فرايند مفهومی  پس  ،شوندها معرفی میانسانو

 فرايند  رو  اين  از  ۳  تصوير  است.  شده  آورده  تصوير  يک  نمونه  هر  برای  بخش  اين  در  که است 

  پرداخته  تصوير  داخل   اجزاء يا اشياء    معرفی  به   آن کنشی وجود ندارد و  در  است که  مفهومی

اينکه   به  توجه  با  منظورب  تصوير  در  موجود   عناصر  بندیدسته   و  بندیطبقهاست.  هم  ف  ه 

تابلوهای) موضوع انواع  صورترانندگی  و  راهنمايی  معرفی    مفهومی   فرايند  نوع  از  ،گرفته  ( 

  در   موضوعات  بندیطبقه  و  معرفی  برای  قديمی  و  ساده  راهکارهای  از  يکی  است.  بندیطبقه

دارای    هم به اين دليل  4تصوير    .باشدآموزشی زبان، استفاده از اين نوع تصاوير می  هایکتاب

که است  مفهومی  آن  ساخت  و    در  بوده  ثابت  اساساً  تصوير  است،  تصويرکشيده شده  به  کوه 

گيرد و همچنين کنشگری نيزوجود ندارند. تصوير از نظر نوع ساخت  کنشی در آن صورت نمی

  گوناگونی دارد؛ مانند استقامت  مفهومی، ساختار نمادين دارد؛ به دليل اينکه کوه معانی نمادين

نيز به دليل اينکه مفهوم درخت و کاغذ به تصوير کشيده شده است از    5. در تصوير  مت مقاوو

ويژگی از  يکی  زيرا  است؛  تحليلی  مفهومی  ساخت  مفهومی های  نوع  ساخت  دارای    تصاوير 

معرفی ويژگی  تحليلی،  میتصويری  شده  ارائه  مفاهيم  کتاب  باشدهای  تصاوير  بيشتر  های  و 

مخصوصاً و  عربی  هفتم  می  پايه  تصاوير  نوع  اين  از  توصيف  نهم  و  معرفی  برای  که  باشد 

 اند.ها به کار برده شدهتصويری مفاهيم و يادگيری آن

 . بررسی بُعد شخصیت 5-2

بُ     پژوهش  اين  گرفتدر  قرار  بررسی  ابعاد مختلف مورد  در  تصاوير  در    ه شد. عد شخصيت 

تحليل   4در جدول  .بررسی شدند و کارتونی يا عکس  فردی  شخصيت ها به صورت گروهی يا 

  گروهی يا فردی از لحاظ    )از مجموع تصاوير(  عد شخصيت هستندکمی تصاويری که دارای بُ

 قابل مالحظه است. 
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 ها )گروهی یا فردی( در تصاویر مورد بررسی: توصیف فراوانی و درصد شخصیت4جدول           

 

  ها به صورت گروهی در پايه هشتم نمود شخصيت   ،نشان داده شده  4همانطور که در جدول  

نهم  (27.۸4%) فردی (  % 29.54)  و  از  فردی   بيشتر  تصاوير  تعداد  هفتم  پايه  در  تنها  و   است 

همچنين تصاوير فردی از پايه هفتم تا نهم روند    .است   (%27.۸4)  بيشتر از گروهی  (۳2.27%)

نهم کمترين تصاوير فردی و پايه هفتم بيشترين تصاوير  ه طوری که پايهب  کاهشی داشته است 

نهم کمترين تصاوير    همچنين پايه هشتم بيشترين تصاوير گروهی و پايه  .باشدفردی را دارا می

را   کتاب  دارندگروهی  تصاوير  مابقی  در جدول  و  که  همانطور  پايه  سه  هر  ذکر شده    4های 

 .  است  هاصيت تصاوير بدون نمود و حضور شخ 

 . تحلیل بصری نمونه تصاویر از نظر بُعد شخصیت گروهی یا فردی 5-2-1

 های فردی                          ای از شخصیت: نمونه 7های گروهی                        تصویرای از شخصیت: نمونه 6تصویر      

 (  ۳9: 1400)عربی پايه هشتم،                                           (10۳: 1400)عربی پايه نهم،               

افرادشده  بازنمايی  گروهی  صورت  به  ها، شخصيت 6در تصوير    از  گروهی  تصوير  درون  اند. 

  داخل   افراد  مشترک   کنش   طريق  از  که   اندکتاب درسی  مطالعه  حال  در  که  باشندمی  آموزاندانش

  اين   در  بنابراين  بريم؛می  پی  مورد  اين  به )کانوا َيْدُرسوَن(مربوطه    عربی  متن  همچنين  تصوير و

                                      

 شخصیت و زیر مجموعه 

 عربی پایه نهم  عربی پایه هشتم  عربی پایه هفتم 

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

گروهی یا 

 فردی 

 % 29.54 39 % 27.41 54 % 27.84 44 گروهی 

 % 16.66 22 % 22.84 45 % 32.27 51 فردی 

 % 53.78 71 % 49.74 98 % 39.83 63 بدون شخصیت 

 کتاب
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چشم  خا  شخصيت   چند  يا   يک  حضور  تصوير به  تفاوتمینص  و  دانش  خورد  فردی  های 

بلکه آنها به عنوان گروهی از دانش آموزان ديده    ؛ آموزان نيز در تصوير نشان داده نشده است 

 خالف   بر  7  تصوير  شوند. درمی  گروهی محسوب هایاز اين رو به عنوان شخصيت   ؛شوندیم

در اين تصوير دو شخص    ؛انداشته شدهگذ  نمايش  به  فردی  صورت  به  هاشخصيت   6  تصوير

  عربی   متن   اند و با توجه بهو مريض به عنوان شخصيت خاص و مجزا بازنمايی شده  پزشک

»تَفحَصينَ«  ب«ي»طَب  کلمات  يعنی  تصوير  به   مربوط   و   پزشک  فردی  شخصيت   به  مربوط  و 

 های شخصيت   اينکه  به  توجه  با  بنابراين  است؛  مريض  فردی  شخصيت   به  مربوط  «رضیلمَ»ا

های فردی آنها )شخص مداوا کننده و شخص مداوا شونده(  و تفاوت  و مريض  پزشک  خاص

 شوند.  های فردی محسوب میخورند، اين دو به عنوان شخصيت در تصوير به چشم می

 

 . بررسی تصاویر از نظر بُعد شخصیت کارتونی یا عکس  5-2-2
فردیشخصيت  و  گروهی  بر  تصاوير عالوه  در  ومی،  ها  کارتونی  به صورت  يا عکس    توانند 

های عربی هر سه پايه از اين منظر نيز مورد تحليل  کار رفته در کتابهبنابراين تصاوير ب  .باشند

گرفتند قرار  کيفی  و  جدول    .کمی  هر 5در  تصاوير  کمی  لحاظ    هس  تحليل  از  کتاب 

آورده شدهشخصيت  يا عکس  کارتونی  فقط   است؛  های  را  اين قسمت  آماری  بنابراين جامعه 

 . دهدتشکيل میباشند، میعد شخصيت دارای بُتصاويری که 
 ها )کارتونی یا عکس( در تصاویر مورد بررسی: توصیف فراوانی و درصد شخصیت5جدول           

 کتاب

 شخصیت و زیر مجموعه 

 عربی پایه نهم  عربی پایه هشتم  عربی پایه هفتم 

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 کارتونی )تخیلی( 

 )واقعی( یا عکس 

 % 11.47 7 % 7.07 7 % 16.84 16 کارتون

 % 88.52 54 % 92.92 92 % 83.15 79 عکس

 

های تصاوير به صورت کارتونی ارائه شده  های عربی هر سه پايه تا حدودی شخصيت در کتاب

 همانطور که در جدول  .باشدمی  های تصاوير به صورت عکس واقعیو بيشتر شخصيت   است 

تصاوير کارتونی    ،های عربی پايه هفتم نسبت به دو پايه ديگرتصاوير کتابشود  مشاهده می  5

لحاظ از  است بُ  بيشتری  شده  ارائه  هشتمدر  و    ( %16.۸4)معادل    عد شخصيت  از     پايه  کمتر 

کارتونی است   تصاوير  شده  گرفته  بهره  واقعی  تصاوير  نسبت   ۸تصوير    (.%7.07)معادل    به 
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ها را  های واقعی شخصيت نمونه عکس  . ورت کارتونی است ها به صارائه شخصيت از  ای  نمونه

 . توان مشاهده کردمی  7و  6، 2، 1 در تصاوير 
 های کارتونی                          ای از شخصیت: نمونه 8تصویر                                        

 (   72: 1400)عربی هفتم،                                            

 

 . بررسی بُعد محیط5-3
بُ نظر  بررسی    ،عد محيطاز  مورد  بومی و غيربومی  موقعيت  اساس  بر  تصاوير  موقعيت مکانی 

گرفت  شهرموقعيت   .قرار  يا  جامعه  محيط  شامل  بومی  می  ،های  خانواده  و   . باشدمدرسه 

فراوانی و درصد    6  در جدول  .جهانی است   ای وهای منطقههای غير بومی شامل محيطموقعيت 

 . عد محيط نشان داده شده است توزيع تصاوير از لحاظ بُ
 ها )بومی یا غیر بومی( در تصاویر مورد بررسی: توصیف فراوانی و درصد محیط6جدول 

 کتاب

 محیط و زیرمجموعه 

 عربی پایه نهم  عربی پایه هشتم  عربی پایه هفتم 

 درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

 بومی

 % 11.۳6 15 % 5.07 10 % ۳.79 6 جامعه

 % 15.90 21 % 6.59 13 % 6.96 11 مدرسه

 % 2.27 3 % 0.00 0 % 1.26 2 خانواده 

 غیربومی 
 % 6.06 8 % 4.56 9 % 2.5۳ 4 ای منطقه 

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 جهانی

 % 64.۳9 85 % ۸۳.75 165 % ۸5.44 135 بدون بعد محیط
 

نشان تصاوير  کمی  تصاوير  تحليل  پايه  سه  هر  در  که  است  اين  نظردهنده   که  محيط  بُعد  از 
اند بيشتر  اند از تصاويری که دارای موقعيت های غير بومیعيت يا محيط های بومیموق  دارای

موقعيت باشنمی کتابد.  از  مدرسه  و  جامعه  بومی  هفتمهای  پايه  نهم   (%10.4۸)  های   تا 

ها استفاده  و موقعيت بومی خانواده کمتر در تصاوير اين کتاب  روند صعودی داشته  (27.26%)
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  . های پايه هشتم اصالً از اين نوع محيط استفاده نشده استبه طوری که در کتاب  ؛شده است 

کتاب موقعيت در  پايه  سه  هر  موقعيت های  ساير  از  بيشتر  مدرسه  بومی  چشم های  به  ها 

  وجود   و نهم  هشتم  هایپايه  در   ميزان  يک  به  تقريباً ایمنطقه  نوع  از  بومی  غير  يرتصاو.  خوردمی

در در هيچ کدام از اين تصاوير    و  استفاده شده است   تصاوير  اين  از  کمتر  هفتم  پايه  در  اما  دارند

  را  آن بتوان  که تصاويری يا و  کندبازنمايی   را جهانی  محيط غير بومی که ، تصاويریهر سه پايه

 از  نمونه  چند  فقط  غيربومی  محيط  نظر  از  بنابراين  شود؛نمی  ديده  داد،  ربط  جهانی  مسائل  به
به عنوان نمونه تصوير خانه    .های مورد بررسی موجود بودابای در تصاويرکتمنطقه  هایمحيط

عربی پايه هفتم و تصوير ديوار چين در   49و مرقد مولوی در ترکيه صفحه   ۳4کعبه در صفحه  

 هايی از اين محيط است. عربی پايه نهم نمونه ۸5صفحه 
 

 . تحلیل بصری نمونه تصاویر از نظر بُعد محیط بومی5-3-1

 ای از محیط بومی مدرسه             : نمونه 10ای از محیط بومی جامعه                      تصویر: نمونه 9تصویر        

                (                                15: 1400(                                                    )عربی نهم، 99: 1400)عربی هشتم،                 

 ای از محیط بومی خانواده: نمونه 11تصویر                                     
 (  96: 1400)عربی هفتم،                                                

اجتماعیموقعيت   11تا    9تصاوير  در   محيط  يا  جامعه  بومی  محيطهای  و   ،    محيط   مدرسه 
بازنمايی شده موقعيت   .اندخانواده  از  گرفتهاييکی  قرار  بررسی  مورد  بومی  محيط  در  که    ه، ی 
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هايی که  اند يا مکانهای مختلف در آن بازنمايی شدهافراد جامعه از طبقه  .جامعه است   موقعيت 
  9بنابراين تصوير    است.که در اين قسمت آورده شده    9مانند تصوير    مربوط به جامعه باشند

اند دهد که افراد مختلف جامعه در محيط باز گرد هم آمده ای از محيط جامعه را نشان میمونهن
اجتماعی نيز  ، محيط  اين نوع از موقعيت   (2015)  از نظر گو و فنگ  .و در حال تفريح هستند

می از   ؛شوندناميده  نقل  )به  بگذارند  اشتراک  به  يکديگر  با  را  عاليقشان  قادرند  افراد  چون 
ديری، روحان و  محيط  119:  1۳96  ی  يا  جامعه  به  مربوط  بومی  محيط  نهم  تا  هفتم  پايه  از   .)

.  محيط ديگری که مورد بررسی قرار گرفت محيط مدرسه بود   .اشتهاجتماعی روند صعودی د
بودن    یعد موقعيت مربوط به محيط مدرسه است که با توجه به آموزشبيشتر تصاوير از نظر بُ

مانند تصوير     ؛رسدمنطقی به نظر می ها مربوط به دانش آموزان است کتاب و اينکه اين کتاب
آن  10 در  درس  که  می  ی کالس  است مشاهده  تدريس  حال  در  معلم  که  آموزان  .  شود  دانش 

  . محيط خانواده بود  ،محيط بومی ديگر مورد بررسی  .  ...های فرم مدرسه را بر تن دارند ولباس
بيرون از خانه مشغول   در آن موقعيتی نشان داده شده که پدر خانواده و فرزندان پسر 11تصوير 

. اين  ندباشمیداری  خانهامور  و مادر خانواده و دختران در داخل خانه مشغول انجام    کشاورزی 
های پايه هفتم تا  محيط خانواده در تصاوير کتاب  دهنده محيط خانواده است.تصوير کامالً نشان

بهنهم   شدهمحيط   نسبت  کشيده  تصوير  به  کمتر  ديگر  و  اهای  به  ست  اصالً  هشتم  پايه  در 
اند و تصاويری هم که در آن موقعيت خانواده به تصوير کشيده شده از نوع  تصوير کشيده نشده

کارتونی يا  واقعی  تصويرانغير  مانند  می  .11  د  مجموع  در  گفت  بنابراين  تصاوير  توان  در  که 
 . محيط خانواده نشده است  بهچندانی متوسطه اول توجه  کتاب های عربی

 . تحلیل بصری نمونه تصویر از نظر بُعد محیط غیر بومی 5-3-2

 ای ای از محیط غیربومی منطقه : نمونه 12تصویر                                        

     (5۸: 1400)عربی نهم،                                                     

ای و غيربومی است که خود به دو دسته محيط منطقه ، محيطنوع ديگری از محيط مورد بررسی 

تقسيم جهانی  میمحيط  محيطبندی  به  نسبت  غيربومی  های  محيط  دارای  تصاوير  های  شوند. 
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برد کار  به  کمتر  شدهبومی  محيطه  فقط  ميان  اين  در  و  منطقهاند  نوع  از  غيربومی  به  های  ای 

ديوار معروف چين نشان داده شده است    12  به عنوان نمونه در تصوير  اند.تصوير کشيده شده

منطقه  نوع  از  غيربومی  محيط  عنوان  به  چين  موقعيت  به  توجه  با  آسيا(  ایکه  قلمداد    )قاره 

ع جهانی در هيچ يک از تصاوير کتاب های هر سه پايه به کار  تصاوير غيربومی از نو   .شودمی

 . برده نشده است

 گیری بحث و نتیجه  -6
 در  که  است   اين  دهندهنشان  اول  متوسطه  عربی  هایکتاب  تصاوير  در   فرايند  بُعد  بررسی 

معادل    249)    مفهومی  تصاوير  مجموع، روايتی  %51.12مورد  تصاوير  از  بيشتر  حدودی  تا   )

د تا  نتصاوير مفهومی به دانش آموزان کمک می کن  ؛اند( به کار برده شده%4۸.۸7معادل  2۳۸)

افرادويژگی ويژگی  ءاشيا   و  های  با  همچنين  و  بياموزند  را  شده  مکانبازنمايی  به  های  های 

شوند آشنا  نيز  شده  کشيده  کنا  .تصوير  برده  در  کار  به  نيز  روايتی  تصاوير  مفهومی  تصاوير  ر 

دانششده به  تصاوير  از  قبيل  اين  که  میاند  کمک  کنشنک آموزان  و  رخدادها  درباره  ها  د 

  يکسان به اين که از هر دو فرآيند روايتی و مفهومی تقريباً به نسبت    نظر  .اطالعات کسب کنند

بخش   .رسدبا توجه به آموزشی بودن کتاب و سطح مخاطبان منطقی به نظر می   ،استفاده شده

فرايند از  کتابزيادی  تصاوير  در  شده  ارائه  مفهومی  تحليلی  های  نوع  از  پايه  سه  هر  های 

بندی که  مخصوصاً فرآيند مفهومی طبقه  ؛ خوردتر به چشم می فرايندهای مفهومی کم   و  باشندمی

ندرت   به  پايه هشتم  در  ندارد و  هفتم اصالً وجود  پايه  کتاب  تصاوير    استفاده شده است. در 

پايه هشتم بيشتر از پايه های ديگر است و در تصاوير کتاب  تصاوير از نظر فرايند روايتی در 

  ( اظهار 2015)گو و فنگ    .باشدگذرا می  ،فرايند روايتیهای هر سه پايه بيشتر تصاوير از نظر  

  از   که   گيرندمی  قرار  آموزان  دانش  ادراکی  رشد  مسير  در  صورتی  در  تصاوير  که  دارندمی

های روايتی در مراحل ابتدايی آموزش به سوی فرايندهای مفهومی در مراحل بعدی پيش فرايند

 که   شد  مشخص  پژوهش  اين  هایداده  حليلت  نتايجدر    .(Guo & Feng, 2015:115-129)بروند  

  کامل   صورت  به   نه  و  حدودی  تا نهم  تا  هفتم  پايه  عربی  بررسی  مورد  تصاوير   در  تطابق  اين

ها و حرکات انسان را نشان  کنش  که تصاوير روايتی    هفتم  پايه  های  کتاب  از  است؛   گرفته  شکل

تصاوير  می الگو  اين  طبق  هشتم  پايه  در  و  گرفته  اشيادهند شکل  که  انسان  ءمفهومی  را  و  ها 

اما در پايه نهم اين روند معکوس شده و مجدداً    ؛کند بيشتر نشان داده شده است بازنمايی می
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بنابراين    .تصاوير روايتی بيشتر شده و توجه چندانی در اين پايه به تصاوير مفهومی نشده است 

اين  می تصاوير  رشدی  فرايند  در  کاملی  هماهنگی  که  گفت  با  توان  زمان  طول  در  کتاب 

 . فرايندهای رشدی دانش آموزان ايجاد نشده است 

  شناسی رشد  منظر  از  است.  شخصيت   بُعد  گرفت،  قرار  بررسی  مورد  که  ديگری  بازنمايی  بُعد   

و    هایويژگی  شناخت   از  تدريج  به  و  ابتدا  آموزاندانش  که  رودمی  انتظار  فنگ  و  گو  فردی 

کارتونی تصاوير  ويژگیيادگير  سمت   به  هفتم  پايه  مثالً  ابتدايی  هایسال  در  همچنين  های  ی 

های بعد حرکت کنند و در مقاطع در پايه  و تصاوير واقعی يا عکس  هاکلی و گروهی شخصيت 

 و   گروهی  و  کلی  صورت  به   تصاوير  در  ها، شخصيت مثالً در پايه نهم در تصاوير کتاب  باالتر

های هر سه  های فردی و گروهی در کتاببررسی شخصيت . از نظر  شوند  ارائه  عکس واقعی

است  شده  رعايت  تقريباً  الگو  اين  هفتم    ؛پايه  پايه  از  ابتدايی)يعنی    در   هاشخصيت    (مقطع 

 مطابق  و  کرده  تغيير  روند    و در پايه هشتم و نهم  اندشده  ارائه   فردی  صورت  به  بيشتر  تصاوير

  که   است   شده  ارائه  فردی  از  بيشتر  گروهی  تصاوير  تحصيلی،مقطع    و  سن فراگيران  افزايش  با

 اندکرده  مطرح (2015فنگ )  و  گو   که  آموزان  دانش  ادراکی  رشد   روند  با  مطابق  مورد  اين  در

نمود جنسيت،  "( با عنوان  1۳9۸همچنين از  اين نظر  مطابق با نتايج پژوهش زارع )  باشد.می

کتاب در  اجتماعی  طبقة  و  عربسن  درسی  )ارزيابی های  ايران  در  اول  متوسطه  دوره  در  ی 

تصاوير    ؛باشدمی  "شناختی(جامعه که  شده   اشاره  نيز  پژوهش  آن  نتايج  از  بخشی  در  زيرا   

است.  کتاب همسو  و  متناسب  آموزان  دانش  سنی  مراحل  با  بررسی  مورد    نظر   از  اما  های 

نشده است که ابتدا در مقاطع    رعايت   روند  اين  تصاوير  هایشخصيت   بودن  واقعی  و   کارتونی

اطع باالتر تصاوير واقعی و اين روند رشدی ديده ابتدايی تصاوير کارتونی بيشتر باشد و در مق

کتاب  ؛شودنمی تصاوير  در  هرزيرا    تصاوير   از  بيشتر   عکس  يا  واقعی  تصاوير  پايه سه  های 

 اند. نکرده پيروی الگو  اين از و اندشده  برده کار  به کارتونی

  گرفت،   قرار  بررسی  مورد  اول  متوسطه  عربی  هایکتاب  تصاوير  در  که  بازنمايی  بُعد آخرين

)  و  گو   رشدشناسی  الگوی  طبق  بود.  محيط  بُعد  لحاظ  از  تصاوير  بررسی محيط 2015فنگ   )  

ير به  تصاو   ابتدايی، بيشتر  مقاطع در  که   آيدمی  آموزان  دانش  رشدی  روند کمک  به  وقتی   تصاوير

ای و جهانی ارائه شوند های منطقه های بومی و در مقاطع باالتر به صورت محيطصورت محيط

(Guo & Feng, 2015:115-129) .   به  تصاوير  در  محيط  بُعد  نظر  از  گرفته  صورت  بررسی  در 

موقعيت    به  هفتم  پايه  يعنی  ابتدايی   مقاطع  در   بومی  هایموقعيت   از  رشدی  تغيير   شده،  برده  کار
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نشد مشاهده  نهم  و  هشتم  پايه  يعنی  باالتر  مقاطع  در  بومی  غير  مورد   .های  تصاوير  در  پس 

بُ نظر  از  محيطبررسی  فنگ  ،عد  و  گو  الگوی  با  مطابق  مشخصی  رشد  ديده    (2015)  روند 

غير  ؛شودنمی محيط  به  نسبت  بومی  محيط  بعد  نظر  از  تصاوير  صورت   زيرا  به  بومی 

ديده میگسترده پايه  تصاوير هر سه  در  بُتری  نظر  از  تصاوير  به  شوند و  بومی  عد محيط غير 

  موقعيت  يا  محيط  ارائه  با  تصاوير  و  ای  فقط از نوع منطقه  اند آن همدود ارائه شدهصورت مح

 شود. نمی ديده کندمی منتقل را جهانی  مسائل که تصاويری يا جهانی

های  دهد که ميان بيشتر ابعاد بازنمايی تصاوير کتابر نشان میحاض  پژوهش  نتايج  کلی  طور  به

قبيل   از  اول  متوسطه  شخصيت   هاشخصيت بُعد    ،فرايندها  بُعدعربی  نظر  و  های  از  کارتونی 

لحاظ  فنگ   و گو  توسط شده  ارائه الگوهای با مناسب  و کامل   تطابق ،عد محيطعکس واقعی و بُ

ه ب  .ادراکی دانش آموزان نيست   ذهنی  رشد  روند  با  مطابق  کامل  طور  به  تصاوير  و  نشده است 

-توصيه میق اهداف آموزشی تصاوير مطابق با رشد ادراکی و ذهنی دانش آموزان  تحق  منظور

اين موارد   ،کتاب  آتیهای  لفان به اين موارد توجه کرده و در انتخاب تصاوير در چاپؤ م   شود

دهند قرار  نظر  مد  کتاب  . را  در  تصاوير  بازنمايی  نحوه  به  بررسی  اول  متوسطه  عربی  های 

ثير استفاده صحيح و مناسب از تصاوير را أکند که تها کمک میاندرکاران اين قبيل کتابدست 

در يادگيری بهتر زبان عربی مد نظر قرار داده و در هدفمند کردن آن مطابق با الگوی بيان شده  

 .برای انتقال مطالب درسی اهتمام بورزند
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 منابع 
 هاکتاب

 عربی 

ه هفتم دوره اول  ی عربی، زبان قرآن پا  ش(.1400)زی آموزشی  يربرنامهسازمان پژوهش و    -

تألمتوسطه دفتر  کتابي،  پرورش  ف  و  آموزش  وزارت  نظری،  متوسطه  و  عمومی  درسی  های 

 جمهوری اسالمی ايران. 

پا  ش(.1400)   --------------------  - قرآن  زبان  متوسطهیعربی،  اول  دوره  هشتم  دفتر ه   ،

 های درسی عمومی و متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران. کتاب ف يتأل

ف  ي، دفتر تأله نهم دوره اول متوسطهیعربی، زبان قرآن پا   (.ش 1400)   --------------------  -

 ران. ي های درسی عمومی و متوسطه نظری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی اکتاب

 

 فارسی 

 . ، تهران: نشر قصهشناسی هنردرآمدی بر نشانه ش(، 1۳۸۳ضميران، محمد )  -

 

 انگلیسی

- Guo, N. S., & Feng, D. (2015). Infusing multiliteracies into 

English language curriculum: The visual construction of 

knowledge in English textbooks from ontogenetic perspective. 

Linguistics and Education. 
- Hibbing, A. N., & Rankin-Ericson, J. L. (2003). A picture is worth a 

thousand words: Using visual image to improve comprehension for middle 

school struggling readers. The Reading Teacher, 56(8), 758-770 
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006): Reading images: The grammar of 

visual design (2nd ed), New York: Routledge. 

, 1989 (second edition): imageOxford English Dictionary - 
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 ها پایان نامه

رو  ریتصاو  یشناسنشانه   یبررس  ش(،1۳95)   اليل  طرهان،  ی نظر  - اساس  بر  کودکان    کرد یکتب 

موردیاجتماع  یشناسنشانه  مطالعه  فارس  ی:  دبستان   هیپا   یکتاب  پااول  کارشناس  اني ،  ارشد،   ینامه 

 کرمانشاه.  ،یدانشگاه راز

 مجالت

درسنامه   ري تصاو  یبررس»ش(،  1۳99)  عيرب   یو عل  یزداني   ديو سع  ی و زهرا باباساالر  بيحب  ،یاحمد  -

 یاپي، پ1سال نهم، شماره  ،«زبانانی فارس  ريبه غ  یآموزش زبان فارس  ینامهپژوهش   ،یآموزش زبان فارس

  . 14۸-129، صص 19

های عربی  تحليل محتوای کتاب( ،  1۳99ايراندوست، فاطمه، و مريم جالئی و عباس زارعی تجره )  -

شانون و تاپسيس، مجله های آنتروپیبراساس تکنيکگيری جنسيتی  دوره اول متوسطه از منظر جهت

 . 114-۸9، صص  57انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره 

صدر  نيمحمدحس  ان،ي ري تحر  - الهام  تحل  هي تجز»ش(،  1۳92)  یو  زبان    یهاکتاب   ري تصاو  ليو 

 . 1۳7-160، صص  2سال شانزدهم، شماره  ،یکاربرد  یشناسمجله زبان  ،«رستانيدر مقطع دب یسيانگل

حمتوی الكتب العربية للمرحلة الثانوية األولی يف ضوء   حتليل(، 1۳9۸جالئی، مريم و فاطمه ايراندوست ) -
، صص  51  ، العددجملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبانظرية الوصف الوظيفي لالستعمال اللغوي،  

1-24. 

علی  - )حبيبی،  همکاران  و  »1۳99اصغر  تصوش(.  ها  ري ارتباط  داستان  با  کودک  تعامل  در  متن    ی و 

 . 24-1. صص 41. شمارة12. دورة لسان مبین «. نودلمن یپر هي کودکانه محمد العبد براساس نظر

های بين تصوير و متن  ش(، »ارزيابی پيوستگی1۳96روحانی، علی و بشير جم و زهرا جمشيدزاده )  -

  ، شماره5، دوره  های خارجیهای زبانشناختی در زبان «، پژوهش های آموزش زبان انگليسی در کتاب 

 . 269-2۸۸، صص  2

بازنمايی تصاوير کتاب1۳96روحانی، علی و خديجه ديری )   - »بررسی بعد  انگليسی دوره  ش(،  های 

نشانه  چارچوب  در  متوسطه  اجتماعی«،  اول  زبان پژوهششناسی  زبان های  در  خارجهشناختی  ، های 

 . 99-12۸، صص  1، شماره 7دوره 

التشريع والتطبيق  اهلوية اإل(،  1۳99زارع، ساجد و محسن زمانی، )   - العربية املدرسية بني  يرانية يف کتب 
 . 96-7۳، صص  55، العدد )کتب العربية للثانوية األولی منوذجاً(، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
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جتليات النوع االجتماعي والعمر والطبقة  (.  1۳9۸. )حسين کيانی و علی اصغر کارگر  و  ساجد  ،زارع  -
اجلمعية   جملة  اجتماعي(،  )تقييم  إيران  يف  األولی  الثانوية  ابملرحلة  املدرسية  العربية  يف کتب  االجتماعية 

 . 21-40، صص 50العدد  ، اإليرانية للغة العربية وآداهبا

ش(، »بررسی کاربرد تصوير در آموزش ويژه«،  1۳92زارعی زوارکی، اسماعيل و فاطمه جعفرخانی )  -

 . 27-۳6، صص 120، پياپی 7، سال سيزدهم، شماره  استثنایی  مجله تعلیم و تربیت

های  ش(، »بازنمود متغير 1۳99جمع، شيما و شهرام مدرس خيابانی و محمدجواد حجازی ) زرگرباالی  -

کتاب  انگليسی  اجتماعی در تصاوير  زبان  آموزش  پرورش«،  Prospects»های  فصلنامه  « در آموزش و 

 . 9۳-114، صص  1انسانی و مطالعات فرهنگی، سال يازدهم، شماره ، پژوهشگاه علوم زبان شناخت

 . 249-260، صص  1۳، شماره  نشریه عالمه ش(،»نقش تصوير و متن در يادگيری«،  1۳۸6ظهرابی، محمد )   -

أثر استخدام الصورة يف تعليم اللغة العربية للناطقني  »م(،  2012الفاعوري، عوين؛ إيناس أبو عوض )  -
، صص  2، العدد    39، دورة  جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  «اجلامعة األردنيةبغريها يف  

284-275. 
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 صور الكتب العربية يف الوظيفة التمثيلية   دراسة
 للمرحلة الثانوية األوىل يف املدارس اإليرانية 

 أصيلة  نوع املقالة: 
 نژاد، مرمي جالئيآقائيهبنام 

 ماجستري اللغة العربية وآداهبا، جامعة کاشان، کلية اللغات األجنبية، إيران، کاشان 
 أستاذة مشارکة يف قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة کاشان، ، کلية اللغات األجنبية، إيران، کاشان 

 ص امللخ  

التعليمية، فإن توظيفها العلمي يؤدي إلی حتسني التعلم کما يزيد من األداء  نظًرا ألن الصور تلعب دورًا مهًما يف النصوص  
العربية للمرحلة اللثانوية األولی من حيث األبعاد املختلفة   الدراسة الراهنة قمنا بدراسة صور الكتب  املعريف للمتعلمني. يف 

( 2006لسيميولوجيا االجتماعية لکريس وفان ليوين )، والبيئة بناًء على اةللوظيفة التمثيلية، مبا يف ذلك العملية، والشخصي
( يف علم النفس 2015وكيفية نقل مفاهيم الصور املناسبة وتطور املتعّلمني املعريف واإلدراكي علی أساس آراء جو وفنج )

سب يف اختيار الصور  التنموي كمًيا ونوعًيا. وأظهرت النتائج أنه يف معظم الصور يف أبعاد الوظيفة التمثيلية، ال يوجد منط منا
يف السنة السابعة حتی التاسعة وفق عملية التطور املعريف واإلدراكي للمتعلمني؛ ألنه عند دراسة بُعد العملية، مل تتم مالحظة  
التغيريات التنموية واملعرفية من طريقة العملية السردية إىل العملية املفاهيمة يف صور كتب الصف السابع إىل التاسع بشكل  

. يف البُعد الشخصي، مل يتم مالحظة التغيريات التنموية واملعرفية من الصور الكارتونية إىل الصور الواقعية، ومت استخدام  كامل
البيئات   من  ومعرفية  تنموية  تغيريات  توجد  ال  البيئي،  البُعد  حيث  من  ما.  حٍد  إىل  فقط  واجلماعية  الفردية  الشخصيات 

ف السابع إىل التاسع. نتائج هذا البحث تساعد املؤلفني يف اإلصدارات املستقبلية من  األصلية إىل غري األصلية يف صور الص
 هذه الكتب على اختيار الصور املناسبة مع التغيريات التنموية واملعرفية للمتعلمني لتسهيل تعليم العربية وتعّلمها. 

للمرحلة الثانوية األولی، السيميائية االجتماعية لكريس وفان  الصورة، البُعد التمثيلي، الكتب العربية  :  الرئيسةالكلمات  
 ليوين، آراء جو فنج يف علم النفس التطويري. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــ
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Abstract 
Since images play a significant role in educational texts, its systematic application 

could simplify learning and increase learners' cognitive performance. In present 

study, images of first grade of high school Arabic textbooks were qualitatively and 

quantitatively analyzed in terms of various aspects of representation, including 

development, character and setting based on the social semiotics of Kress & van 

Leeuwen (2006) and in what manner to convey the meaning of images proper to 

learners' knowledge and their cognitive and perceptual progress on the basis of Guo 

and Feng's Ontogenetic perspective (2015). The results displayed that in most 

images in the modes of representational meaning, there is no appropriate pattern in 

the selection of images in the seventh to ninth grades in accordance with the 

procedure of cognitive and perceptual progress of learners; Because in reviewing the 

development mode, progressive and cognitive changes have not been fully observed 

from the narrative process method to the concept in the pictures of seventh to ninth 

grade textbooks. In the character mode, progressive and cognitive changes from 

cartoon images to real images have not been observed and only individual and group 

characters have been used to some extent. In terms of setting mode, there are no 

progressive and cognitive changes from indigenous to non-indigenous environments 

in the seventh to ninth grade images. The results of this research can assist the 

authors to select appropriate images with developmental and cognitive modifications 

of learners to facilitate their learning in future editions of these textbooks. 

Keywords: images, representational mode, first grade high school Arabic 

textbooks, social semiotics of Kress and van Leeuwen, ontogenetic of Gou and 

Feng. 
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