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الملخص

إن ملييره الدراسيية
متاشييیام مي تطييور ااهيياملس ااسييتتدلة لتعلييیم اللميغيية وتءو يام للفييا ة ال يية لييدی ااتعلميمييا ارايراإیا مي
مليدت إليی اللشييع عيد ميدی تاعلیيية الطراءية التعاوإیيية يف تهمیية کفيا ة ال يية لطيال اارةلية الوالويية الواإواية مييد
خييات تطقیءهييا عل يی تييدرار تر يية إلييو اللت يال العييرا اادرسييد .لءييد دمي اسييتبداب ااسييلول شييق الت يرا
ِ
وتلوإ عیميهية القتيث ميد أربعيا دارسيام
مهه ام لإلجابة عد أسئلة القتث ،کما استُبدب االختقار کأداة الدراسة .مي
مد اجملتم ااصلد ،اخ إاملا ضمد جمموعتا مد الطلقية الدارسيا يف السيهة الوالوية الواإواية بطراءية عشيوائیة ،عليی
يدرت تر يية إلييو اللتييال للم موعيية الت راقیيية عل يی أسييات ااييدخع التعيياوم وللم موعيية الاييابطة وتء يام
أن تي مي
للتأکيد ميد تليات
للطراءة التءلیداية ااعتياد علیهيا يف أيلقیية اايدارت اراراإیية .أجيرر اختقيار ققليد يف بدااية الفليع مي
ااوت لءیات
اجملموعتا يف کفا ة ال ة ققع إجناز مشروع القتث ،وأجرر اختقار بعدر يف هنااة الفلع الدراسد مي
ماد شهراد عليی الفليع الدراسيد
مدی تهمیة کفا ة ال ة مي
للع مد اجملموعتا مث أجراها اختقارام بعداام لاإیام بعد مي
ااوت لتقیا مدی اةتفاظ اجملميوعتا بااعلوميا  .وتءيام للقیاإيا اارصيودة ت مي
يدت إتی ية القتيث عليی أن ملهيا ترقيام
أن مثة ألرام إجيابیام لتطقیق الطراءة التعاوإیة علی تدرار تر ة
ذا داللة إةلائیة با اجملموعتا الت راقیة والاابطة ،و مي
الهلو يف تهمیة کفا ة ال ة وترسیخ ااعلوما لدی عیميهة القتث.

الكلمات الرئيسة :تدرار اللغة العربیة؛ اادخع التعاوم؛ الطراءة التعاوإیة؛ تدرار ال ة.

اللاتقة ااس ولة

ganji@fgn.ui.ac.ir
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 .1المقدمة
اقييدو أإ ي ملهييا دور ممیميييل لل يية يف تعلييیم اللغيية الواإیيية أو اللغيية ااجهقیيية ،ةیييث مييد اااة ي يف
اللويين مييد ااةیييان أن ةلیييع ااييادة اا ا يية الءييد أض يوا کاشييفة عييد ا واإييب اللامهيية يف اادا
اللغور للمتعلميم وتءام املداف التعلیم.
إن علم ال ة مرتقط ارتقاطام ولیءام بعلم اللغة التءابلد الرر استهدف ااءابلة با لغتا الهتا
مي
أر ب ييا مسي يتواا حن ييواا متعاص ي يراد کم ييا واه ييدف رلق ييا الف ييرو ب ييا ااس ييتواا يف اجمل يياال
اافرداتی ي يية والءواعدا ي يية بارض ي يياتة إل ي ييی دوره الهاش ي ييط يف می ي ييدان الدراس ي ييا ع ي ي الوءاتی ي يية (Cross-
( )culturalاُهظي ي يير رآب ي ي ييادر1381 ،ه.ش 88؛ 1987 ،Catfordب  .)1وم ي ي ييا اس ي ي ي مييو االملتم ي ي يياب
بالءیمية التعلیمیية لوظيائع ال ية يف تعلمييم اللغيا ااجهقیية أإي اعيود إليی ع مييدة أسيقال ،أوالم إن
يتبدمة يف کويين مييد جميياال تعلميييم اللغييا ااجهقیيية أو اکتسييال اللغيية الواإیيية
ال يية متاةيية ومسي ا
(2007 ،Brutonب )367-356؛ ولاإی يام لييد اتعلميمييد اللغييا ااجهقیيية ع ي ال يية ارتييادة مييد
معلوماهتم اللغواية السيابءة (1996 ،Uzawaب )294_271؛ ولالويام إن ال کیيل عليی السيیا والقهیية
اللغواة مد خات ال ة أکور مد سائر الوظائع اللغواة ،وأخينام تي ن ال ية ُمت مييد اايتعلم بءواليب
اللغ ي يية ا ي ييدف ( )Target-Languageبتتدا ي ييد م ي ييدی الفي ي يوار ااهتظم ي يية ب ي ييا اللغت ي ييا (،Hyland
2003ب  .)29-17علی ملرا ،تلیر مد الع یب أن اُهظير إليی ال ية عليی ميأهنيا الوسيیلة ا وملراية
لهشيير العلييوب وااسييت ميدا العلمیيية والروائي اادبیيية الييا ظهيير يف ثتلييع القلييدان والوءاتييا علييی
أن بعض القاةوا جيدون ال ة جل ام مد علم
اللعید العااد (2009 ،Ghazanfariب  .)25کما مي
اللغة التطقیءد ا ضوابطها وأقسامها ال تهفلع عد اللغة وارون أن إ ظراا اللغة وال ة
تتفيياعان واهسي م بعاييهما مي امخيير علييی مهتييی واةييد 2010 ،El-Dali( .ب )23؛ مييد
بأن علم اللغ ة جيب أن ا لمير علی حبوث ال ة
صرح مي
زمرة مل ال القاةوا ،ااکوبسد الرر مي
يأن کييعمي دراسية مءارإيية بيا لغتييا الهتيا تتهياوت تر تهمييا ااتقادلية ملييد مما رسية واسييعة
قيائام ب مي
االإتشار يف جمات التواصع با اللغا  ،تلعمي عملیة تعتين بال ة تهدرج يف دائرة علم اللغة
( 1959 ،Jacobsenب .)234- 223

ميأما اللتب اادرسیة الا أُلميف خات السهوا ااخنة يف جمات تيدرار اللغية العربیية باايدارت
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الواإوايية يف إايران ته ييد تیهييا ترکیيلام التتيام علييی ال يية مييد العربیيية إلييی الفارسييیة وعلييی العليير مييد
ذل يك  .تالءسييط ال يواتر مييد ااسييئلة ااطروةيية اييادة اللغيية العربیيية يف امتتييان الءقييوت ا ييامعد اعتييين
طاب يام ال تللييون ااهييارة أو ال ُءي ُيدرا اللاتیيية ل يية
بال يية .وللييد ريييم ذل يك كلميي جنييد أةیاإ يام مي
الهلو تهد تءتلر يف ما بءد يف ذاکراهتم مما ةفظوا مد ااواد اا ا ة لهلو اللتال وسوی
ذلك تا لههم التمتمي بوظائع ال ة ک ةدی أدوا علم اللغة التءابلد .ملها أسقال متعددة
يدرت يف تيدرار اللغية العربیية -وينمليا ميد اللغيا -
ا تألن مقاشر بيا شي مي
ك عليی ميدی توتمييق اا مي
اادرسا ومتعلمد
اتم تدراسها وما ارتقط مبواقع مي
مهها أسالیب التدرار ،ومیلا الهلو الا مي
کع مههم.
اللغة والقواعث الهفسیة اللامهة يف مي
ومبييا أن ااش يياکع ااعهیمييية بالريقييا والقواع ييث ذا ت ييألن س ييل يف عملیيية التعل ييیم تعل ييی ع يياتق
اادرسا دراسة وتءومي ااهاملس اابتلفة لتعليیم ااهيارا اللغواية (مسيتغين.)220 1377 ،
القاةوا و مي
ريم االملتماب ااتلااد باللغة العربیة بعد الومييورة ارسيامیة يف إايران إال أن أيلقیية الطيال ال اريقيون
يف ملرا الدرت واعت وإ شاقميا بيا جيدوی (مهفيرد .)310 1377 ،وتي ز ماميه مليره الظياملرة بل مييع
وض ييوح يف الا ييعع اللغ ييور ل ييدی بع ييض الط ي مييال م ييد خ ييات م ييا ا وإ ي م ييد إل ييو اللت ييال
اادرس ييد .إظ يرام ا ی يية «ال يية» يف تهمی يية مه ييارة «ته ييم ال ييه مي » ( )Comprehensionو«التط ي مييور
اللغييور» ( )Language developmentعهييد ااييتعلميم اهييدف ملييرا القتييث إلييی تءييدار مييدی تاعلیيية
إةدی ااهياملس التعلیمیية يف تيدرار تر ية الهليو لللتيال العيرا اادرسيد وتقتيث عيد العوائيق
والتتي مييداا الييا تواج ي يف سييقیلها مييد خييات دراسيية تطقیءیيية .تالطراءيية التءلیدايية الراملهيية وااکويير
شييیوعام لتييدرار إل ييو اللت يب العربی يية اادرسييیة مل ييد التييدرار التلءی ييين أو ااقاش يير (Teacher-
اادرسيا باايدارت الواإواية؛
 )directed teaching instructionالرر شاع عهد عدد يين قلیيع ميد مي
دور اا ي جم اش ييرح للط ي مييال معه ييی ااف ييردا واال ييطلتا
وميييع ااعلميييم يف طراء يية الت ييدرار مل ييره ا
ااوجييودة يف إل يو اللتييال مث ُ لييد عل يیهم تر تهييا ،ةتييی اس ي ميد ثييلوهنم اللغييور ضييمد إطييار
يع .عملیيية ال يية مييد
يفور أو ملتييول بعييد ماي مييد ت ي ة يي مييددة علييی التييدرار يف اللي مي
اختقييار شي مي
خييات الطراءيية التلءیهیيية ترتلييل علييی ااعلومييا التييی أماملييا ااعلميييم علييی ااييتعلم لیُعیييد کتابتهييا علييی
تتتءيق عملیميية ال ية ميد خيات الطراءية
االوبة ااه َّءتية .تسيرعان ميا مي
ورقة االمتتان علی ملیئتها مي
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يدرت ميد تيدرار الءواعيد الليرتیة والهتواية لل مييع درت
التلءیهیة ةیث توتمير مد الوق ما ميليد اا مي
اءدب ال ةا اللائقة با
وةع متاراه وين ذلك .أضع علی ذلك مي
اادرت يف التدرار ااقاشر مي
إن مي
مي
أاييدر الطلقيية مييد القداايية ةیييث مييد ااملييد أن الييون هبييره الطراءيية أن تييهبفض درجيية اةتمييات
وقيوعهم يف اططيأ .ولل مييد «طراءية التيدرار التعياوم» ( )Collaborative teaching instructionي ي
يدرت وبييا
أو الييا يميی ي بالطراءيية التفاعلیيية أاا يام ي ي تءييوب علييی التعيياون ااتقييادت بييا ااتعلمييا وااي مي
يدرت تی ي جواإ ييب م ييد عملیمييية الت ييدرار إل ييی الط ي مييال
ااتعلم ييا بعا ييهم ال ييقعض مع يام .اف ي مييو اا ي مي
مي
واسيياعدملم علييی ذل يك بوصييف ملادا يام ومشييرتام علييیهم يف اللييع (شييهرتاش وآخييرون)218 1386 ،
دون أن اءي مييدب ييم ال يية اللييتیتة بييادد ااميير .تقييدأ عملیيية التييدرار علييی أسييات ملييرا ااييههس
يوخی تدراس ي يف ا ليية) مييد جاإييب
ب لءييا ضييو علييی کلیميييا ااييادة الدراسييیة (أر الييدرت ااتي مي
تتم ال ة علی أادر ااتعلميما بأإفسهم .تءاب القاةوون يف مليرا ااءيات بتطقیيق تيدرار
مي
اادرت مث مي
تر ة الهلو تعاوإیميام لطال اارةلة الوالوية الواإواية ميد خيات ااءارإية بالطراءية التءلیداية ااعهيود
ب وتعمیمام للفائدة ستأيت خطمية القتث ا اضر تیما الد
 .1-1أسئلة البحث وفرضياته

استهدف ااشروع ارجابة عد س الا ،تهما علی التوايل
 ميا ميدی تييألن ک مييع ميد الطيراءتا التعاوإیية والتءلیدايية بالءیيات إليی ااخييری يف تهمیية کفييا ة
ال ة وتءلیع أخطا ال ة لدی الطال باادارت الواإواة؟
 م ييا م ييدی ت ييألن ک ي مييع م ييد الطي يراءتا التعاوإی يية والتءلیدا يية بالءی ييات إل ييی ااخ ييری يف ترس ييیخ
ااعلوما واالةتفاظ هبا لدی الطال؟
فرضيتا البحث
 الطراءة التعاوإیة أکور تألنام إجيابیام علی تهمیة کفا ة ال ة لدی الطال مءارإة بالطراءة التءلیداة...
 الطراءة التعاوإیة ا تألن أوق يف ترسیخ ااعلوما واالةتفاظ هبا لدی الطال.
 .1-2منهج البحث

توخیها مد خات ملره الدراسة التتلیلیية تءيدار ميدی تاعلیية التيدرار تعاوإیيام يف تهمیية کفيا ة ال ية مبيا
مي
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تیها مد تر ية اافيردا وا ميع (ميد العربیية إليی الفارسيیة وعليی العلير ميد ذليك) ومهيارة تهيم اليه مي
لييدی جمموعيية مييد الطييال باارةليية الوالويية الواإوايية باعتقييارملم جييل ام مييد متعلمييد اللغيية العربیيية يف تلييع
متلهي ي يف ذاک ييرة
أن ا ييدف الو ييام مل ييو تء ييومي م ييدة االةتف يياظ بااعلوم ييا ال ييا مي
دراس ييد کام ييع؛ کم ييا و مي
الطييال والييا تعلميموملييا ضييمد تييدرار ال يية يف اللييع علييی أسييات ااييههس التعيياوم خييات الفلييع
ملممة علی اللشع عيد
اتم باستبداب اختقارا لالة مي
کع ذلك مي
بالءیات للمههس التءلیدر السائد؛ و مي
مييدی کفييا ة الطييال يف اجملمييوعتا؛ اجملموعيية الت راقیمييية واجملموعية الاييابطة اللتييا متيمي عملیيية التييدرار
تیهمييا تعاوإی يام وتءلیييداام علييی الت يوايل .واعتمييادام علييی مييدخع الييتعلميم التعيياوم ميإفيير القيياةوون ااييههس شييق
الت راق ي مييد علييی عیميهيية القتييث لتءييدار ألييره يف تهمیيية کفييا ة ال يية ومييدی االةتفيياظ بااعلومييا ااعوييور
علیها مد خال لدی الطال ضمد سهة دراسیة کاملة.
 .1-3مجتمع البحث

طال السهة الوالوية الواإواية ارايراإیا الدارسيا يف تيرع العليوب الت راقیية
اشمع جمتم ملرا القتث
ا
باادارت اراراإیة.
 .1-4عينة البحث والمنهج المطبق الختيارها

تلوإي عیميهيية القتييث عش يوائیام مييد  40طالق يام مييد طلقيية مرةليية الوالويية الواإوا ية السيياکها يف ييايل
مي
االوإية ميد
ياتظة تارت مي
وتوزعوا علی جمموعتا تقعام لتليمیم ااشيروع ،إذ موميلي اجملموعيةُ ااوليی مي
 20طالقام اجملموعةا الت راقیة والا دمي تدراسها بطراءة اليتعلميم التعياوم واجملموعية الواإیية ت ميوإي ميد
 20طالقام وملد اجملموعة الاابطة الا دمي تدراسها بالطراءة التءلیداة ااعتاد علیها .وقيد دمي التطقیيق
يتمر عاميام دراسييیميام
خييات العيياب الدراسييد  1395-1394ه.ش (ااواتييق ل ي 2016-2015ب) واسي مي
کامام .وقد اتقمي القاةوون اططوا امتیة يف اختیار العیميهة
التأکد مد عدب وجود طالب
1ي مد أجع ةءیق التلات با اجملموعتا الت راقیة والاابطة دمي مي
کع مههما اة ازام لإلدخات احملتمع لقیاإات وجتهميقام الير اطي ة السيابءة يف تر ية الهليو
راسب يف مي
الا قد سقق اةد مد ااتعلميما دراستها يف العاب اااضد.
 2ي وبارضياتة إليی ذليك أُج ِراي عملیية التليات ارةليائد بييا اجملميوعتا ققيع بدااية ااشييروع
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للتأکيد
علی أسات االختقيار الءقليد « »t-testاليرر سيیأيت شيرة ضيمد عير القیاإيا وةلیلهيا مي
مد أإ ال اُوجد تر ذو داللة إةلائیة بیههما.
 .1-5أداة الدراسة وتحليل البيانات

االختبار القبلي
دمي إجيرا ملييرا االختقييار علييی اجملمييوعتا الت راقیيية والاييابطة يف ا لسيية ااولييی مييد الفلييع الدراسييد ودون

للتأکييد مييد تلييات
أر إعييان مسييقق للمتعلميمييا ةتييی اتقي مييا مييدی ااعلومييا السييابءة لييداهم ققييع التييدرار مي
مي
الدرجا ققع إجناز ااشروع.
ت
معد
يف
بیههما
إةلائیة
داللة
ذو
تر
اوجد
أال
حبیث
اجملموعتا
مي
مي مي
االختبار البعدي
يف هنااة الفلع الدراسد ااوتُ ،جيری االختقار القعدر علی اجملموعتا بعد أن دمي تطقیق الطراءة
التعاوإیة يف اجملموعة الت راقیة والطراءة التءلیداة يف اجملموعة الاابطة .تعهد مءارإية اليدرجا اليا
اتقا مدی الفر با تاعلیمية الطراءتا يف تهمیة مهارة ال ة لدی ااتعلميما
ةلع علیها الطال مي
يف اجملموعتا علمام بوجود التلات بیههما إبميان إجناز ااشروع يف بدااة الفلع الدراسد.
االختبار البعدي الثاني
ماد شهراد علی هنااة الفلع الدراسد ااوت دون إعان مسقق للطال
اءاب ملرا االختقار بعد مي
يف اجملموعتا .بعقارة أوضه ،اءیر ملرا االختقار مدی االةتفاظ بااعلوميا اليا دمي تدراسيها يف
اهنم وم بدااة الفليع الدراسيد الويام مل
تلءاملا الطال يف شهراد سابءا؛ مي
الفلع ااوت والا مي
اتهاولوا خات ملره الف ة تلك ااعلوما الا عوروا علیها يف الفلع الدراسد السابق.
اشيمع ک مييع ميد االختقيارا الوالية  30سي االم؛  12سي االم مههيا يف تر ية اافيردا ميد العربیيية
إلی الفارسیة وعلر ذلك 12 ،س االم يف تر ة ا ما مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذليك،
و 6أس ييئلة مهه ييا يف ته ييم ما ييمون ال ييه  .اس ييتبدمها ال إ ييامس ارةل ييائد  SPSSوأداة اختق ييار t
متبييض القتييث عههييا إةلييائیام.
ااسييتءلة ( )Independent Samples t-testلتتلیييع الهتييائس الييا مي
التأکد مد صيد االختقيارا عرضيهاملا عليی أسية أسياترة يف اللغية العربیية وذليك ليإلدال
اجع مي
مباةظاهتم الا دمي التعداع يف ضو ملا ةتی ةلل اامیميلا الءیاسیة ااتَّي افق علیها لألسئلة .وقد
دمي اس ييتبداب معادل يية «کروإق ييال ألف ييا» ( )Cronbach's alphaوتطقیءه ييا عل ييی  30شبلي يام م ييد
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الطييال (ييين اجملمييوعتا الاييابطة والت راقیيية) ققييع إجنيياز مشييروع القتييث مييد أجييع التأ ميک يد مييد
مولوقیية ولقييا أدا الدراسيية ()Reliability؛ تييدلمي التهييائس ميد خا ييا أن أسييئلة االختقييار الءقلييد
قد ةلل عليی قیمية «کروإقيال ألفيا» تسياور  ./86کميا قيد ةليع االختقياران القعيداان ااوت
والوام قیمة «کروإقال ألفا» تساور  ./83وملد قیمة مءقولة ريرا القتث العلمد. ...
 .1-6خلفية الدراسة

ملهييا العداييد مييد القتييوث تتهيياوت مييههس التعلييیم التعيياوم الييا دمي تألیفهييا خييات السييهوا ااخيينة
کام مهها مد زاواة خاصة مما جيدر بارشارة إلی
ةیث عاجل القاةوون مي
 دراسة العهلر (1428ه) أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني فـ تنميـة بعـ المهـارات
النحويـة لــدی الطـالب المعــوقي سـمعياً فــي الصــّ ااول الثـانوي بمدينــة الريـا

(رسييالة مءدمية لهیييع

درجة اااجستن) .ةیث استعر القاةيث ميدی تاعلیية اليتعلم التعياوم عليی ااهيارا الهتواية ليدی
لب ي الدراس يية إل ييی أن اس ييتبداب ال ييتعلميم التع يياوم يف
الط ييال ااع ي مييوقا يعی يام باارةل يية الواإوا يية وتُ مي
تدرار قواعد اللغة العربیة ذو ألر إجياا يف تهمیة التتلیع الدراسد لدی ااتعلما.
 دراسة يميد يیيث ( 2002( )Ghaithب) دراسـة مـدی عالقـة مـنهج الـتعلم التعـاوني بـ درا
التعــاوال االجتم ــاعي والتق ــدم الدراس ــي .تعي ميير القاةييث تیهييا للموازإيية بييا ليياث جمموعييا مييد
االوإية
ااتعلما مد ةیث کفا اهتم العلمیة وةاالهتم السیلولوجیة .تفد ملره اجملموعا الواث مي
ميد  135طالقيام قياب مدرسيون لياث بتيدرار اللغيية ارجنلیلاية (بوصيفها لغية أجهقیية) بطير تلييع
يدرت طراءيية التييدرار
بعاييها عييد امخيير اختات يام إسييقیميام؛ ةیييث يف اجملموعيية ااولييی اسييتبدب ااي مي
التعاوم يف ما اءيارل حنيو تسيعا بااائية (  )90ميد جلسيا الليع ويف اجملموعية الواإیية طقميءي
يدرت يف ميا اءيارل حنيو أسية وأربعيا بااائية (  )45ميد ا لسيا ويف اجملموعية الوالوية يف مييا
اا مي
اءارل حنو عشراد بااائة (  .)20تُق مييا إتی ية القتيث أإي ملهيا للميدخع التعياملد يف التيدرار
صلة مقاشرة بلاادة اللفا ة العلمیة واالرتفاع بالقواعث الهفسیة ارجيابیة لدی ااتعلما.
 دراسة لیها يل ( 2008( )Lina Leeب) الترکيز عل مبادئ التعليم التعاوني م خالل تعامـل
المدرس والطالب عبر اإلنترنت .تهاوت القتث اادخع التعاوم (التفاعلد) يف تعلیم ارجنلیلاية عي
اادرت وااتعلميم هتیميئ اارضیة ااهاسقة
ارإ إ ؛ وأسفر عد إتائس مهها 1ي عملیة العلیم التعاوم با مي
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يدرت يف ملييره
للهءيياش وا يوار ااتقييادت مميمييا ا ي در إلييی وقييوف الطالييب علييی أخطييا ه 2 .ي تلييع دور ااي مي
العملیيية وتءيام للیفیيية ردود تعييع ااتعلمييا وتعيياملهم يف تلييتیه ااخطييا  3 .ي مل ايير عييدد مييد الطلقيية
اادرت يف التوجی وتهءیه ااخطا بید وأن القعض امخر وجدوملا م لرة وتاعلة. ...
عد مداخلة مي
 دراسة خلیع إبراملیم وعقد العقات ( 2005ب) أثر استخدام طريقتـي الـتعلم التعـاوني والـتعلم
الفردي في التحصيل لطلبـة کليـة المعلمـي فـي مـادة الجغرافيـة وتفايـرهم الناقـد؛ ةیيث ميد خيات
ااعا ييا ارةلييائیة الوصييفیة والتتلیلیيية اتغ ينا القتييث ألق ي القاةوييان وجييود تيير ذر دالليية
يادة ا غراتی يية وتهمی يية التفل يين الهاق ييد
إةل ييائیة ب ييا ل يياث طرائ ييق تدراس ييیة يف ةل ييیع الط ييال مب ي مي
لييداهم .وملييد الطراءيية التعاوإیيية والطراءيية الفردايية والطراءيية التءلیدايية إذ کاإي ااولييی والواإیيية أکويير
تألنام مد الطراءة الوالوة.
 دراسة مريم جالئي (1391ه.ش) «المدخل التواصـلي فـي تـدريس اادب العربـي المعاصـر

لطــالب العربيــة اإليــرانيي » الييا عمييد القاةويية تیهييا لللشييع عييد تاعلیيية ااييدخع التواصييلد مييد
توصل ل مد إتائس إةلائیة.
خات ما مي
تاز القتث ا ايل خبلوصیة ترادة ةیث مل اعا أةد مد القاةوا يف إاران إلی امن تءيد اسين
بهييا خط يوا حنييو تءييومي مهيياملس التييدرار يف تهمیيية کفييا ة ال يية لييدی الطييال ارا يراإیا الدارسييا يف
تءدب لد الءوت إن أ یة ملره الدراسة تت لميی يف الهءاط التالیة
الواإواا  .يف ضو ما مي
تطرقي ي إل ييی تء ييومي مه يياملس ت ييدرار اللغ يية العربی يية للط ييال
 1ي ي إ ييدرة الدراس ييا الس ييابءة ال ييا مي
ماسة رجناز ملرا ااشروع.
باادارت الواإواة يف إاران مما ميأدی بالقاةوا إلی شعور حباجة مي
 2ي إملاإیيية ارتييادة مييد الهتييائس الييا أسييفر عههييا القتييث يف کلیييا إعييداد ااعلميمييا کمييادة دراسييیة
اتدرل علیها ااعلميمون لتطقیءها ضمد التدرار يف اللفوف.
ملادتة إلی تعلیم طرائق التدرار مي
الفعالة مي
 3ي إملاإیيية طييرح إتييائس الدراسيية يف هيية تهسييیق اللتييب العربیيية اادرسييیة وتألیفهييا التابعيية لييوزارة
ال بیة والتعلیم اراراإیة متهیدام لألرضیة ااهاسقة بالهسيقة رعيداد اايو مياد الدراسيیة اليا قيد ته سيم مي
طرائق التدرار الفعالة أكور مد ققع.
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 .2اإلطار النظري للبحث
 .1-2التعلم التعاوني بي النظرية والمدخل والطريقة

کي مييع عملیيية يف جمييات التعلييیم اعتمييد علييی جمموعيية مييد الءواعييد وارج يرا ا وتء يام لألملييداف الييا
اخاملي ييا؛ وملي ييد ااي ييدخع (ااي ييرملب أو ااي ييههس) ( )Approachوالطراءي يية ( )Methodوااسي ييلول
اتو مي
( )Techniqueة ي مييددملا اللغ ييور التطقیء ييد اامرال ييد إدوارد أإط ييوم ( )Edward Anthonyع يياب
1963ب تیما ذکره عد تلسيفة تيدرار اللغية عليی مسيتوی الهظراية؛ تميا اليد ملهيا عير لل مييع ميد
ملره االطلتا الوالة
عرت ي أإط ييوم بأإ ي جمموع يية م ييد االت اضييا ال ييا تربطهييا بعا ييها ب ييقعض
ااييدخع (اا ييرملب) مي
عاقييا متقادليية ،ملييره االت اضييا تتلييع اتليياالم ولیء يام بطقیعيية اللغيية وطقیعيية عملیييا تدراسييها
إن ااييدخع الييع طقیعيية ااوضييوع للييتعلميم (2014 ،Richardsب
وتعلميمهييا( .الهاقيية1985 ،ب  )43مي
)21؛ مييداخع تعلييیم اللغ ية متتي مييد جييرور کي مييع مههييا إلييی «إظرايية لغوايية» ةييوت طقیعيية اللغيية اادروسيية
و«إظرا يية إفس ييیة» ة ييوت ااج يوا الهفس ييیة الس ييائدة ل ييدی ااعلميييم وااتلء ييد يف الس ييیا االجتم يياعد
( )Social contextلقیئة التدرار (االدر السابق .)24
ااادة اللغواة بلورة مهظميمة وبشلع ال اهاقض تی جل مد ملره اططة
الطراءة ملد اططمية العامة لعر مي
أر جييل آخ ير ،وال ييون ذل ييك کلمي ي مقهی يام عل ييی اا يدخع ال ييرر هت يياره (2014 ،Richardsب  .)29-28إذن
مي
اغن طراءة التدرار ،وملو ااستوی الرر إطقميق تی الهظراية وحن مييدد تیي مهيارا ومءيررا
تاادخع ملو الرر مي
إءدب ب ااواد الدراسیة .تاارملب إظرر ،بیهما الطراءة تطقیءیة ته د
مطلول تدراسها وکرلك ال تیب الرر مي
يف إطار ٍ
مرملب ما عددام مد الطر (جائد1391 ،ه.ش .)67
ااسييالیب وملييد ااإشييطة الييا اءييوب هبييا ااعلييم داخييع ة ييرة الدراسيية أو خارجهييا يف تطقیء ي
لطراءية تييدرار معیميهية ،وکي مييع إجيرا أو إشيياط اُع مييد جييل ام ميد الطراءيية أو مرةلية مييد مراةلهيا ،وملييره
ارجيرا ا وااإشييطة تُشي مييلع يف جمموعهييا طراءيية التييدرار (العلييیلد ،د .)277 .مييد ارجيرا ا
ااشهورة يف طرائق تدرار اللغيا ليد ارشيارة إليی ا يوار ،والتليرار ،والءيرا ة ا هراية ،والءيرا ة
اللامتة و ...وملره ارجرا ا إضاتةم إلی ما تاره ااعلميم مد ميواد لغواميية وميا اءيوب بي ميد ةاين
تشلع يف جمموعها طراءية التيدرار (جائيد1391 ،ه.ش  .)68مممييا م ميير ميد
الدروت وسائع التءومي مي
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لهها اختلارملا يف الرسم القیام التايل

رييم أن تعلميييم اللغية تعاوإیيام ايدعم إظرايية تفاعلیيية ( )Interactional theoryميد اللغيية واهسي م
م ي إظراييا لغوايية تُءي مييدب مييداخع لتييدرار اللغيية ولله ي الاتلييع بهظرايية لغوايية ييت مي ب ي اتليياالم
مقاشيرام؛ إن اللغيية علييی أسييات ملييره الهظراييا وسييیلة للتعقيين عييد ااعهييی وملييد مييا ال ُ تيياج إلیهييا يف
يتم إدراکي
مي
ةد ذاهتا إال طدمة ملرا ا دف ااتموميع يف إتادة ااعام؛ وااعهی يف اللون مد ااةیان ا مي
م ييد خ ييات عملی يية تعاوإی يية مش ي کة (2014 ،Richardsب  .)246کم ييا أهن ييا تعت ي وس ييیلةم للتفاع ييع
الشبلييد واالجتميياعد وأدا مة لتهفیيير ااهيياب؛ ويييور العداييد مييد ااإشييطة لييتعلميم اللغيية تعاوإی يام ملييو
استلمات أإواع ثتلفة مد ااهاب .ومد مثمي تُستبدب اللغة لتتءیق أملداف عملیة تتعلق باةتیاجا
ااتعلميما (االدر إفس .)247
أن طراءة التعلميم التعاوم الا ترتلل علی اادخع التعاوم
ملره الللما
مي
تدت بلع جا علی مي
ييا جييرور يف إظراييا لغوايية تُوق ي خطييورة ملييرا ااييدخع وتء يام اييا ل ي مييد الفاعلیيية علييی ااسييتوی
اللغور؛ أضع إلی ذلك ،إ ظراة إفسيیة يا صيلة مقاشيرة باايدخع التعياوم لتعليیم اللغية تعتءيد بيأن
عملیة التعلیم والتعلميم تتموميع يف ااجوا التعاملیة .ملره الهظراة ااعروتة بي«إظراية اليتعلميم االجتماعیية
والوءاتیة» ( )Sociocultural learning theoryالا تدعم التعلیم التعاوم ارملب أصتاهبا إليی أن
ان
عملی يية ال ييتعلميم مل ييد إتی يية تفاع ييع ة يوارر ( )Conversational interactionب ييا ااتعلم ييا .مي
اايدخع التعياوم «مليو التعياون معيام لتتءیيق أمليداف مشي کة؛ تفيد ااجيوا التعاوإیية اسيعی ااتيراد
للتوصييع إلييی إتييائس جمدايية ييم ولألعاييا ااتواجييداد يف س يائر اجملموعييا ؛ تييالتعلميم علييی أسييات
مي
ااييدخع التعيياوم اعييين االسييتبداب التعلیمييد جملموعييا صييغنة اعمييع ااتعلمييون مييد خا ييا علييی
ةءیييق أقلييی قييدر مييد الييتعلميم للي مييع مييههم؛ تهييتهس طراءيية الييتعلميم التعيياوم اجتامليام معاکسيام اييا اُعييرف
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ضد بعاهم بغیة إةيراز
بي«التعلميم التهاتسد» ( )Competitive learningالرر اعمع تی ااتعلمون مي
ملدف أکاد د موع الدرجة العالیة» (1994 ،Johnsonب 4؛ إءام عد 2014 ،Richardsب .)246
 .2-2تدريس ترجمة النصوص العربية عل أساس المدخل التعاوني

اعتمادام علی ما سقق الءوت تی جيب عليی ااعلمييم عهيد تطقیيق الطراءية التعاوإیية يف قاعية اليدرت أن
الي مييمم خطمييية شيياملة تييدار علیهييا عملیيية التييدرار مبييا تیي مييد أسييالیب وإسي اتی یميا تهسي م م ي
مقيادد ااييدخع التعيياوم يف التعلييیم ياايية االإسي اب .إذن تااسييألة ااولييی الييا إقتييث عييد ارجابيية
أن مييا ااسييالیب وارس ي اتی یا الفاعليية يف تهمیيية کفييا ة ال يية لييدی الطي مييال الييا
علیهييا ملييد مي
تساعدإا علی ةءیق طراءة تدرار التعاملیة ل ة إلو اللتال اادرسد باادارت الواإواة يف إاران؟
إن الطرائيق وااسيالیب ااهطلءية ميد اايدخع تطقیءیية مبعهيی أإي ليد ايدخع تعلیميد واةييد أن
مي
يادة
يتم تطقیءي بطرائييق ثتلفيية متعييددة تشي يف جواإييب و تلييع عييد بعاييها يف أخييری وتءيام للمي مي
اي مي
متلد ااعلميم مد إدارة قاعة اليدرت أو بيالهظر
الدراسیة التعلیمیة أو حبسب ظروف التعلیم أو مدی مي
إلی مواملب ااتعلما .بها ام علی ذلك ،توخیها إلءا ضو علی أشهر ااسالیب اليا اُعتميد علیهيا
يف طراءة التدرار التعاوإیة والا أ علیها معظم العلما اللغواا
1ي ي ي تش ييلیع اجملموع ييا ( )Groups formationال ييرر اعتي ي أوت خط ييوة لتل ييواد الس ييیا
االجتميياعد ااهاسييب ةیييث تتمويمييع تیي ااجيوا التعاوإیيية بييا ااتعلمييا .ملييره اجملموعييا تشييللمي
تهفیييرام اهميية خاصيية وملييد تشييمع طابيام اتعيياملون معيام لتتءیييق أملييداف مشي کة .ميأمييا ااتعلمييون يف
اجملموعي يية الت راقیي يية تلي يياإوا متلي ييوإا مي ييد  20طالق ي يام قمهي ييا بتي ييوزاعهم يف أرب ي ي جمموعي ييا لُالیي يية
وجمموعتا تشمان أربعة طال؛ دمي توزا اجملموعا وتءام لعدد ااعاا ااتواجيداد يف الليع،
مباةظة أإها اخ إا أعاا کع جمموعة تهازلیام ةسب الدرجا الا اکتسقوملا يف االختقيار الءقليد
( )Pre-testالييرر أجراهيياه ققييع إجنيياز ااشييروع؛ ةیييث تيور کي مييع جمموعيية طابيام ممييد ةلييع علييی
التأکيد ميد االعتمياد ااتقيادت
الدرجة العالیة إلی مد ةلع علی الدرجية ااتوسيطة وااهبفاية2 .ي ي مي
اتتءق ةا شعر ااعاا بيأن ک مييع ميد اسياعد بعايام
کع جمموعة وملو مي
ارجياا با ااعاا يف مي
اار بلاتية أعايا
اار بقعض مههم تهو أااام مي
کع مد مي
آخر مههم تهو اساعد اجملموعة بأ عها و مي
اجملموعة (اهظر 2014 ،Richardsب 250_249؛ 2008 ،Leeب  .)55اجع التأکد مد التعاطع
67

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،45شتاء 1396

واللداقة با أعاا اجملموعا اخ إا زعیميام لليع جمموعية (مميد ةيازوا عليی اليدرجا العالیية يف
ودايية
خولهيياه ي قييدر ارملييان ي ي حبرايية االختیييار يف اإتءييا زمائي ممييد بیييههم عاقيية مي
االختقييار الءقلييد) مي
ةلية
أکوير3 .ي ي تفيواض الوظيائع للم موعيا ميد ققيع ااعلمييم (االيدران السيابءان) .يف بدااية ک مييع مي
يوخی تدراسي بتقیييا اااييمون
لتييدرار تر يية إلييو اللتييال ألءیهييا أضيوا علييی إطييار الييدرت ااتي مي
العاب واحملور الرئیر الرر تدور علی العقارا ؛ مث قمهيا بشيرح اافيردا وااليطلتا ا داوية اليا
التأکييد مييد إتءييان ااتعلمييا مييد االييطاةا
مييا کييان ااتعلميمييون معهييوداد هبييا مييد ذر ققييع؛ بعييد مي
ا داويية مييد خييات ارجابيية عييد ااسييئلة الييا الءوهنييا تُفي َّيو عملیيية تر يية العقييارا إلييیهم ،حبیييث
ل ي ييم ااعلييم دقييائق ل يية تءييرة واةييدة اطلييب تر تهييا مييد کي مييع جمموعيية يف ملييرا ااوان مييد
مي
ةءييق عملی ية التفاعييع والتعيياون بييا ااعاييا
خييات الهءيياش والتتيياور ااتقييادت بييا ااعاييا  4 .ي ي مي
لتلييواب ااخطييا تیمييا بیييههم وصييوالم إلييی إتييائس مشي کة (االييدران السييابءان) .اُشييرف ااعلميييم علييی
واتهء ييع بی ييههم بغی يية التأک ييد م ييد تع يياون ااعا ييا تفاعلیي يام عه ييد تر يية العق ييارا
عم ييع اجملموع ييا
مي
اسييت ابةم مييههم لي  ،واعمييع علييی تفعیييع اجملموعييا وتوجیههيا علييی حني ٍو ييين مقاشيير إذا لييلب ااميير،
کع جمموعة تر ة العقارا القاقیة مد الدرت کواجب مهليل
ةتی اهتهد زمد ا لة .تی ب علی مي
جي ييب إمتام ي ةت ييی ا ل يية الءادم يية يف ااس ييقوع اميت لتء ييد ها يف الل ييع تالهء يياش ة ييوت کیفیته ييا
للتوصييع إلييی تر يية مش ي کة لييدی ی ي اجملموعييا ؛ وکي مييع جمموعيية تس ي َّ ع ل ي درجيية علييی ةسييب
مي
استمر وتنة
ااإشطة الا اءوب هبا أعااؤه داخع
مي
اللع وخارج إجنازام للواجب مي
اافو إلیهم .مي
تييدرار ال يية إلييی هناايية الفلييع الدراسييد بالطراءيية التعاوإیيية والتءلیدايية يف اجملمييوعتا الت راقیيية
والاابطة؛ تفد هنااة الفلع أجراها اختقارام بعداام ( )Posttestعلی اجملموعتا وبعيد ما مييد شيهراد
علی هنااة الفلع الدراسد أجراها اختقارام بعداام لاإیام للمءارإة با اليدرجا اعتميادام عليی التتلیيع
ارةلائد باستبداب ال إامس .SPSS
 .3عر

البيانات وتحليلها

تءدب شرة مد الدراسا السابءة ةوت التعلیم التعاوم ملتوبام مبا أشن إلی مد
علی أسات ما مي
م یيلا اايدخع التعياوم وا واإيب التعلیمیيية اليا اتمیيل هبيا ،ومبيا أن موييع مليره الدراسية مل اسيقق ييا
إظن داخع القاد تءمها مد خا ا بتءومي کفا ة اجملموعتا الاابطة والت راقیة لءیات مدی تعالیة
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تييدرار تر يية اللتييال العييرا اادرسييد علييی أسييات ااييدخع التعيياوم لطييال السييهة الوالويية الواإوايية
مبدارت إاران؛ سترکر تفاصیلها تیما اأيت
اختن جمموعتان مد الطلقة اتلون کع مههما مد  20طالقام؛ تاجملموعة ااوليی مليد اجملموعية
الت راقیيية الييا د تدراسييها بطراءيية الييتعلم التعيياوم والواإیيية ملييد اجملموعيية الاييابطة الييا د تدراسييها
استمر عامام دراسيیميام کيامام .تقعيام للبطيوا اايرکورة
بالطراءة التلءیهیة (التءلیداة)؛ وقد دمي التطقیق و مي
آإف يام متيميي اختق ييارا لال يية عل ييی اجملم ييوعتا الت راقی يية والا ييابطة وا ييدوت اميت اوض ييه درج ييا
اجملموعتا مد خات إةلا وصفد للع مد االختقارا
جدول  :2اإلحصاء الوصفي لدرجات المجموعتي التجريبية والضابطة في اختبارات ثالثة

االختبار البعدي 2

االختبار البعدي 1

االختبار القبلي

االنحراف

معدل

االنحراف

معدل

االنحراف

معدل

المعياري

الدرجات

المعياري

الدرجات

المعياري

الدرجات

./52

11/80

1/03

10/70

1/05

8/45

1/52

9/70

1/75

9/30

1/74

7/90

المجموعة الضابطة (ترجمة المفردات)

./68

11/50

0/99

10/55

2/07

7/25

المجموعة التجريبية (ترجمة الجمالت)

1/50

8/45

2/15

7/70

2/38

7/10

المجموعة الضابطة (ترجمة الجمالت)

./60

5/45

./83

5/20

1/49

4/15

المجموعة التجريبية (فهم النص)

1/21

3/10

1/41

3/00

1/33

3/75

المجموعة الضابطة (فهم النص)

المجموعة التجريبية (ترجمة المفردات)

ةسب القیاإا الواردة يف جدوت رقم  2إن معدت الدرجا للم موعتا الت راقیة والاابطة يف
االختقييار الءقلييد ملييو  8/45و 7/90يف أسييئلة تر يية اافييردا  7/25 ،و 7/10يف أسييئلة تر يية
ا ما  4/15 ،و 3/75يف أسئلة تهيم مايمون اليه عليی التيوايل؛ واالحنيراف ااعیيارر اي اوح
بييا  1/05و2/38؛ للتأکييد مييد تلييات اجملمييوعتا يف بداايية ااميير ،دمي اختقييار  tعلييی االختقييار
واقا ا دوت التايل إتائ
الءقلد الرر أجراهاه علی اجملموعتا يف بدااة الفلع الدراسد مي
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جدول  :3نتائج اختبار  tعل االختبار القبلي

T

درجة

مستوی الداللة

نوع ااسئلة
تر ة اافردا مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك
تر ة ا ما مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك

المحاسب

الحرية

1/208

38

./234

./212

38

./833

./893

38

./378

تهم مامون اله

مد اااة يف جدوت رقم  3أن مستواا الداللة  ./234و ./833و ./378أکوير ميد ./05
مبعهيی أإي ال اُوجيد تير ذو داللية إةلييائیة بيا مع مييدت درجيا اجملميوعتا الت راقیية والاييابطة يف
کي مييع مييد أإيواع ااسييئلة الواليية أر تر يية اافييردا مييد العربیيية إلييی الفارسييیة وعليير ذلييك ،تر يية
ا مييا مييد العربیيية إلييی الفارسييیة وعليير ذلييك وتهييم ماييمون الييه مي ؛ ممييا سي مييو لهييا ااءارإيية بييا
اجملموعتا مد أجع الت ات بیههما .ميأما القیاإا اارصودة يف جدوت رقم  2لدرجا ااتعلما يف
االختق ييار القع ييدر ااوت تتق ي مييا أن مع ي مييدت ال ييدرجا للم موع يية الت راقی يية والا ييابطة عل ييی الت يوايل
 10/70و 9/30يف أسئلة تر ية اافيردا  10/55 ،و 7/70يف أسيئلة تر ية ا ميا 5/20 ،
و 3/00يف أسييئلة تهييم ماييمون الييه مي ؛ کمييا أن االحن يراف ااعیييارر ا ي اوح بييا  ./83و2/15؛
يائس اختقييار  tعلييی االختقييار القعييدر ااوت الييرر أجراهيياه علييی
مي
اوضييه جييدوت رقييم  4تیمييا الييد إتي ا
اجملموعتا يف هنااة الفلع الدراسد تقییهام ادی تاعلیة ااههس التعاوم مءارإة بااههس التءلیدر (التلءیين) ،بعد
أن دمي تدرار اجملموعة الت راقیة بطراءة التعلم التعاوم واجملموعة الاابطة بالطراءة التءلیداة
جدول  :4نتائج اختبار  tعل االختبار البعدی ااول

 Tالمحاسب

درجة

مستوی الداللة

نوع ااسئلة

3/082

38

./004

تر ة اافردا مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك

5/367

38

./0005

تر ة ا ما مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك

5/993

38

./0005

الحرية

تهم مامون اله

ةسقما اُطلعها جدوت رقيم  4مثية تير ذو داللية إةليائیة بيا اجملميوعتا إذ مسيتواا الداللية يف
أن
کييع مييد أإ يواع ااسييئلة أقي مييع مييد  ./05مبعهييی أن اجملمييوعتا لیسييتا متليياتئتا وملييد تي مي
يدت علييی مي
تاعلی يية طراء يية الت ييدرار التع يياوم أکو يير م ييد الطراء يية التءلیدا يية وتء يام لل ييدرجا ال ييا ةل ييع علیه ييا
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ااتعلمون يف اجملموعتا الت راقیة والاابطة هنااة الفلع الدراسد.
ومييد اااةي يف جييدوت رقييم  2أن معي مييدت الييدرجا بييا اجملمييوعتا الت راقیيية والاييابطة يف االختقييار
القعييدر الوييام ملييو علييی التيوايل  11/80و 9 /70يف أسييئلة تر يية اافييردا  11/50 ،و 8/45يف أسييئلة
تر ة ا ما  5/45 ،و 3/10يف أسئلة تهم مامون اليه ؛ وإتيائس اختقيار  tااتمولية يف ا يدوت التيايل
تُ ميقا أإ ملع اُوجد مد الفر ذر داللة إةلائیة با اجملموعتا أو ال؟
جدول  :5نتائج اختبار  tعل االختبار البعدی الثاني

T

درجة

المحاسب

الحرية

5/824

38

./0005

8/249

38

./0005

7/771

38

./0005

مستوی الداللة

نوع ااسئلة
تر ة اافردا مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك
تر ة ا ما مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلك
تهم مامون اله

إن اجملمييوعتا
تييا وال إعييم؛ إذ تلييون مسييتواا الدالليية وتييق جييدوت رقييم  5أقييع مييد  ،/05أر مي
يدت علييی أن الطراءيية التعاوإیيية اارتلييل علیهييا يف تييدرار اجملموعيية الت راقیيية
ييين متليياتئتا وملييرا اي مي
أکويير تاعلی يةم مييد الطراءيية التءلیدايية ةسييب الييدرجا الييا عويير علیهييا ااتعلمييون يف اجملمييوعتا يف
اال ختقار القعدر الوام؛ بعقارة أوضه إن إسقة االةتفاظ بااعلوما لدی اجملموعة الت راقیة (الا
تلءتهيا مييد خيات الطراءيية التعاوإیيية يف الفليع الدراسييد اااضيد) أکويير ممييا ليدی اجملموعيية الاييابطة
مي
بعد إجناز عملیة التعلیم علمام بأن مي
کام مد اجملموعتا مل الد اتهياوت ااعلوميا ااعويور علیهيا آإفيام
وقييد دمي إج يرا االختقييار دون إعييان مسييقق للطييال؛ إذن ،تیتمياييه (وةسييب ا ييدوت التييايل) أإ ي
ملهييا ت ييرو ذا دالل يية إةل ييائیة ب ييا اجملمييوعتا بع ييد إج يرا االختق يياراد القع ييداا ااوت والو ييام
علیهما ريم التلات بیههما يف إتائس االختقار الءقلد.
جدول  :6نتائج اختبار  tعل تبيي مدی الفرق بي المجموعتي م خالل االختبارات الثالثة

 Tالمحاسب

درجة الحرية

مستوی الداللة

نوع االمتحاال

./849

38

./401

االختقار الءقلد

6/015

38

./0005

االختقار القعدر ااوت

9/408

38

./0005

االختقار بعدی الوام

ملل ييرا وسیتا ييه يف رس ييم رق ييم  7مع ي مييدت درج ييا ط ييال اجملموع يية الت راقی يية ( )Aواجملموع يية
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الاابطة ( ) Bيف كفا ة ال ة ضمد ااراةع اللمهیية اليواث (االختقيار الءقليد ،واالختقيار القعيدر
ااوت ،والوام)
رسم  :7معدل درجات المجموعتي في کفاءة الترجمة

يف ضو إتائس القتث وضمد ةيدوده جتلمييی أن ميدخع اليتعلم التعياوم کيان أکوير تاعلیية يف تهمیية
کفا ة ال ة ومدی االةتفاظ بااعلوما لدی ااتعلما .قيد تُعيلی مليره الهتيائس إليی دور اليوعد
واردرا ( )Consciousness and Awarenessيف تعلمييم اللغية ااجهقیية أو اللغية الواإیية وتيق إظراية
اللغييور ااعاصيير یييد ( )Schmidtالييا عرتي ب ي«ترضييیة اااةظيية» ()Noticing hypothesis
ةیث تءوت إإ جيب علی ااتعلميم بادد اامر أن ااة عد وعد يف ااادة اللغواية اادروسية ميد
أن
اتلءاملييا؛ وااع ي اف ب ي امن مي
خييات ال کیييل علييی شييلع ( )Focus on formالقهیيية اللغوايية الييا مي
االإتقيياه (أو اااةظيية) ا يياد ا ييون بهييا ام ضييروراام لفهييم کييع جاإييب مييد جواإييب اکتسييال اللغيية
يط االملتميياب وال کیييل للعداييد مييد
الواإیيية؛ تءييد کاإ ي العاقيية بييا االإتقيياه والييتعلميم لف ي ة طواليية يي مي
القت ييوث يف جم ييات عل ييم ال ييهفر ااع ييريف (( )Cognitive psychologyاُهظ يير 1990 ،Schmidtب
130؛ 1989 ،Allportب  682-631؛ 1995 ،Cowanب؛ 1984 ،Dulanyب  .)555-541اقي ي ييدو
أإي ملهيا عاقية إجيابیية وطیييدة بيا تفاعيع ااتعلميا بعايهم الييقعض (ميد خيات الهءياش والتعيياون
يوخی
بیييههم يف اجملموعييا بغیيية التوصييع إلييی ال يية اللييتیتة) ومييدی االإتقيياه للمييادة اللغوايية ااتي مي
تتمهييد
تر تهييا مييههم حبیييث ااتوق ي مييد ااتعلمييا الييراد اشيياركون يف أإشييطة ال يية التفاعلیيية أن مي
اارضیة ااهاسقة عهدملم للتدقیق وارمعان يف بهیة العقارة الا اتهاقشون تیهيا وقيد اليون مليرا اامير
تتتءق بسرعة أکور مد خات التفاو ااتفاعع بیههم؛ کما أإ
دلیام علی أن تهمیة کفا ة ال ة مي
قد تتوتمير هب ره الطراءة ظيروف م اتیية تسيهه ميد خا يا الفرصية اللاتیية للتغراية الراجعية التفاوضيیة
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ااتلءييد ةتييی تي ميدر يف هناايية ااطيياف إلييی وقييوف ااتلءييا
( )Feedback negotiationبييا ااعلميييم و مي
علييی أخطييائهم اللغوايية؛ إذ اُوجييد إ يياع عيياب بييا عييدد مييد القيياةوا علييی أن ال کیييل علييی القهیيية
اتتء ييق م ييد خ ييات ردود الفع ييع التل ييتیتیة ( )Corrective feedbacksض ييمد س ييیا
اللغوا يية مي
متواص ييع واس يياعد کوي ينام عل ييی اکتس ييال اللغ يية؛ کم ييا وم ييد وجه يية إظ يير اللغ ييور الس ييوتیا الش ييهن
رد الفع ييع التل ييتیتد داخ ييع الس ييیا االجتم يياعد
«تیغودس ييتلد» ( )Vygotskyته ييدرج عملی يية مي
ةیييث اعمييع ااتعلميمييون علييی ةي مييع مشيياکلهم اللغوايية متفيياعلا؛ تت ييری عملیيية تسييداد ااخطييا ي ي
ومبسيياعدة ااعلميييم الييرر اشييرف علييی اجملموعييا يف قاعيية الييدرت ي ي تیمييا بیييههم علييی حنييو مقاشيير أو
يض
ييين مقاشيير أةیاإ يام (اُهظيير 2003 ،Shehanب  .)41152-391إذن تييا لييد للقاةييث أن اغي مي
عما لردود الفعع التلتیتیة مد الفاعلیة واهظر إلیها عليی أهنيا مسيتءلمية ميد عملیية اليتعلم
الطرف مي
ااتواص ي ييع اتعلميم ي ييد اللغ ي يية (2003 ،Gassب  .)506ومل ي ييد ت اميي ييد أاا ي يام م ي ييا ا ي ييری «راتش ي يياردرز»
) (Richardsو «روج ييرز» )(Rodgersب ييأن م ييد خ ييات تعلا ييل التع يياون والتفاع ييع يف قاع يية الت ييدرار
يدعم ااإشييطة الواليية التالیيية أوالم التفيياو والهءيياش عييد ااعييام بييا ااتعلمييا ااتواج ييداد يف
تُي ا
اجملموعيا ؛ لاإیيام عملیية ال کیييل عليی القهیيية اللغوايية للمفيردا وا مييا يف اليه ؛ ولالويام تييايف
جواإييب الييهء ض ييمد العاقييا ااتقادل يية بييا ااعا ييا (2014 ،Richardsب  .)256ملييرا وم ييد
ا هيية السييیلولوجیة ،ت ي ن الييدعم االجتميياعد ااتقييادت بييا ااعاييا يف کي مييع جمموعيية وبييا ااعلميييم
وااتعلميما مد خات ااإشطة التعاوإیة يف قاعة التدرار قد اي لر عليی إجنياز ااتعلميميا ااکياد د،
احملتمييع لييداهم؛ إذ ملهييا ترضييیة
وصي مي
يتتهم الهفسيیة وا سييداة ،والتءلیييع مييد الءلييق والتييوتمير الهفسييد ا
أساس ييیة يف مل ييره اااةظ يية تء ييوت إن إملاإی يية ت ييوتلر القهی يية التتتی يية لل ييدعم ااهطل ييق إل ييی اامل ييداف
ااشي ي کة تعتي ي م ييد ض ييروراا ارإت يياج ااک يياد د والا ييقط الهفس ييد (1994 ،Johnsonب .)174
تهسي م إتييائس القتييث اليراملد مي ميا توصييل إلیي دراسيية « امييك كييد» (1998( )Mackeyب) يف
أن االةتفاظ بااعلوما ع مهاب تواصلیة وتفاعلیة لدی متعلمد اللغة ارجنلیلاية أبءيی وأدوب ميد
باقد ااسالیب واالسي اتی یا يف التيدرار؛ کميا أامييد دراسية «کياراکر» (2012( )Kargarب)
يف تيألن ال يية التعاوإیيية علييی تهمیيية مسييتوی علييم التداولیية عهييد عييدد مييد متعلميمييد اللغيية ارجنلیلايية
ةیث ته مي الدراسة عليی أن الطراءية التعاوإیية أکوير تاعلیية يف االسيتبداب اللغيور ااائيم لألتعيات
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السلوکیة ااهس مة م مءتای ا يات مبيا تیهيا ميد اسيتبداب أإيواع کلميا االعتيرار والطليب وتءيام
الختاف الظروف الا ةیط مبد استبدمها؛ وتتماشی أااام م دراسة السامرائد (1994ب) يف
أن التتاور وااهاقشة أتاع مد ال طراءة ارلءائیة (التءلیداة) يف تهمیة التفلن الهاقد لدی الطلقة.
النتيجة
استعر القاةوون مد خات القتث ا اضر تطقیق اادخع التعاوم علی تدرار تر ية الهليو
يف اللتال العرا اادرسد للمرةلة الوالوة الواإواة إااياةام ايدی تاعلیية الطراءية التعاوإیية يف تهمیية
عما اأيت
کفا ة ال ة لدی الطال اراراإیا باادارت .وقد ةاوت القتث ارجابة مي
 ميا ميدی تييألن ک مييع ميد الطيراءتا التعاوإیية والتءلیدايية بالءیيات إليی ااخييری يف تهمیية کفييا ة
ال ة وتءلیع أخطا ال ة لدی الطال باادارت الواإواة؟
 م ييا م ييدی ت ييألن ک ي مييع م ييد الطي يراءتا التعاوإی يية والتءلیدا يية بالءی ييات إل ييی ااخ ييری يف ترس ييیخ
ااعلوما واالةتفاظ هبا لدی الطال؟
تاتمياه مد التتلیع ارةلائد للقیاإا اارصودة ااستبرجة مد درجا ااتعلما لاختقاراد
القعداا ااوت والوام أإ مثة تر ذو داللة إةلائیة با اجملموعة الت راقیة واجملموعية الايابطة يف
کفا ة ال ة ومدی االةتفاظ بااعلوما لدی الطال؛ مبعهی أن تاعلیة الطراءة التعاوإیة کاإ
أکور مد الطراءة التءلیداية يف تهمیية اللفيا ة (وتءيام لهتيائس االختقيار القعيدر ااوت) ويف االةتفياظ
بااعلومييا أاا يام (وتء يام لهتييائس االختق ييار القع ييدر الوييام) .ل ييد تفس يين ملييره الهتی يية ب ييأن القیئ يية
التعاوإیة الا توتميرملا ملره الطراءة تسياملم ميد جهية يف تقيادت اطيُ ا وااعلوميا بيا ااتعلميا ميا
ا در إلی تلواب ااخطا اللغواة وترسیخ ااعلوميا ليداهم ،واسيفر عيد تءلیيع التهياتر السيل
تیمييا بیييههم مييد جهيية أخييری ،واهیميييئ اارضييیة للهءيياش والتفيياو ارجييياا بييا ااعلميييم والطي مييال يف
يدرت ميأال جيع ييع ال يية
قاع يية ال ييدرت م ييد جه يية لالو يية .أم ييا بالهس ييقة لت ييوتن مل ييره القیئ يية تهوص ييد اا ي مي
اللييتیتة للعقييارا يف متهيياوت أاييدر ااتعلمييا يف بداايية ااميير دون أن تتييوتمير ييم الفرصيية للتفليين
اهتم ب شرا ااتعلما يف تلواب أخطا بعاهم القعض باعتقاره تيدراقام
وارمعان يف ال ة؛ وأن مي
جرابة
عملیام م يف
اللع .وبالهسقة لفتوی ااءررا الدراسیة تیهقغد أن تلون إلو اللتال مي
مي
التوصع إلی تر ة مش کة لداهم.
تس عد املتماب ااتعلما للهءاش والتفاو يف اجملموعا بغیة مي
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علييی أسييات مييا تقي مييا مييد خييات ملييره الدراسيية تقييدو للقيياةوا ضييرورة االملتميياب ااتلااييد بطراءيية
الييتعلميم التعيياوم وبيياقد ااهيياملس التعلیمیيية ااسييتتدلة تطييوارام للمهيياملس الدراسييیة التءلیدايية السييائدة يف
اادارت وا امعا اراراإیة لتعلیم اللغة العربیة وآداهبا.
المصادر
أ) العربية
الاتب

رآبادر ،ةسا (1381ه.ش) ،الترجمة بي النظرية والتطبيق م العربية إل الفارسية ،سقلوار مهشورا جامعة

ا لیم السقلوارر.

الهاقة ،يمود (1985ب) ،تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخری ،أسسه ،مداخله ،طرق تدريسه ،ملة االرمة
جامعة أب الءری ،معهد اللغة العربیة ،وةدة القتوث وااهاملس.

العلیلد ،عقد العلال بد إبراملیم (د ،) .أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقي بلغات أخری ،اامللة العربیة السعوداة،

جامعة أب الءری مرکل حبوث اللغة العربیة وأداهبا.

الرسائل الجامعية

مءدمة لهیع
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بررسی تأثير روش آمززش تعاملمحزر
در باال بردن تزان ترجمة دانشآمززان ايرانی در درس لربی
(مطالعة مزردی دانشآمززان سال سز دبيرستان استان فارس)
ساجد زارع ،1نرگس گنجی ،2مريم

جالئی3

 .1دانشجزی دکتری زبان و ادبيات لربی دانشگاه اصفهان
 .2دانشيار گروه زبان و ادبيات لربی دانشگاه اصفهان
 .3استاديار گروه زبان و ادبيات لربی دانشگاه کاشان

چكيده
همگا با پيشرفت روشهوای نوزين آموززش زبوان و در راسوتای ارزيوابی مهوارت ترجموة لربوی در
دانشآمززان ايرانی ،پژوهش حاضر با تطبيق رويكرد آمززش تعاملمحزر به بررسی ميزان اثربخشی آن بر
افزايش تزان دانشآمززان مقطع سز دبيرستان میپردازد .برای دستيابی به اين هدف ،از روش ميدانی و از
آزمزن به لنزان ابزار پژوهش استفاده شد .بدين ترتيب که  40دانشآمزز سال سز دبيرسوتان بوه لنوزان
نمزنة آماری انتخاب گرديد و به صزرت تصادفی به دو گروه گزاه و آزمايش تقسويم شودند .در ابتودای
نيمسال برای کسب اطمينان از همگن بزدن گروهها در سطح تزان ترجمه ،پيشآزمزن اجرا شود .نتيجوه
نشان داد که تفاوت معنیداری بين دو گروه وجزد ندارد .بعد از پيشآزمزن ،فرايند آمززش آغاز شد .گروه
گزاه ،آمززش سنتی دريافت کرد و به گروه آزمايش ،ترجمة متزن درسی با رويكرد تعاملمحزر آموززش
داده شد .در پايان نيمسال اول و با گذشت دو ماه از آن ،به ترتيب پسآزمزن اول و دو به لمل آمد .نتايج
از طريق آزمزن  tمستقل مقايسه شد .نتيجه نشان داد که بوين نمورات دو گوروه از نظور آمواری تفواوت
معنیداری وجزد دارد .اين تفاوت گزيوای توأثير مثبوت تودريس ترجموة متوزن درس لربوی بوا روش
تعاملمحزر در باال بردن تزان ترجمه و افزايش ماندگاری دانش دانشآمززان است.
کويدواژهها آمززش زبان لربی؛ رويكرد تعاملمحزر؛ روش تعاملمحزر؛ تدريس ترجمه.
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