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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1396 شتاء،45لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 57-78 م؛ صص 2018

 فاعلية الطريقة التعاونية في تنمية کفاءة الترجمة
 متعلمي اللغة العربية في المدارس اإليرانية یلد 

 )طالب المرحلة الثالثة الثانوية بمحافظة فارس نموذجاً(
 3مريم جالئي، 2نرجس کنجي، 1ساجد زارع

 إصفهان جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة يف طالب الدکتوراه. 1
 إصفهان جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب ةمشارك ةأستاذ. 2
 کاشان  جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب ةمساعد ةأستاذ. 3

 
 14/10/1395: البحث قبول خيتار   29/05/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
ااتعلميمييا اراييراإیا إنمي ملييره الدراسيية  یتطييور ااهيياملس ااسييتتدلة لتعلييیم اللميغيية وتءو ييام للفييا ة ال  يية لييد متاشييیام ميي 
تاعلیيية الطراءية التعاوإیيية يف تهمیية کفيا ة ال  يية لطيال اارةلية الوالويية الواإواية مييد  یاللشييع عيد ميد یمليدت  إلي

العييرا اادرسيييد. لءييد دمي اسيييتبداب ااسييلول شيييق  الت يييرا   التيييدرار تر يية إليييو  اللتييي یخييات تطقیءهيييا عليي
مهه ام لإلجابة عد أسئلة القتث، کما اسُتبِدب االختقار کأداة الدراسة. وتلوميإ  عیميهية القتيث ميد أربعيا دارسيام 

 یعلي ئیة،وامد اجملتم  ااصلد، اخ إاملا ضمد جمموعتا مد الطلقية الدارسيا يف السيهة الوالوية الواإواية بطراءية عشي
أسييات اايييدخع التعيياوم وللم موعيية الاييابطة وتءيييام  یأن تييدرميت تر يية إلييو  اللتييال للم موعييية الت راقیيية عليي

للطراءة التءلیداية ااعتياد علیهيا يف أيلقیية اايدارت اراراإیية. أجيرر اختقيار ققليد يف بدااية الفليع للتأکمييد ميد تليات  
القتث، وأجرر اختقار بعدر يف هنااة الفلع الدراسد ااوميت لءیات  عرو اجملموعتا يف کفا ة ال  ة ققع إجناز مش

الفليع الدراسيد  یتهمیة کفا ة ال  ة للعمي مد اجملموعتا مث أجراها اختقارام بعداام لاإیام بعد مادمي شهراد علي یمد
أن ملهيا  ترقيام  یعلي قتيثالاةتفاظ اجملميوعتا بااعلوميا . وتءيام للقیاإيا  اارصيودة تيدتمي إتی ية  یااوت لتقیا مد

تدرار تر ة  یذا داللة إةلائیة با اجملموعتا الت راقیة والاابطة، وأنمي مثة ألرام إجيابیام لتطقیق الطراءة التعاوإیة عل
 عیميهة القتث. یالهلو  يف تهمیة کفا ة ال  ة وترسیخ ااعلوما  لد
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 مةالمقد   .1
دور ممیميييل لل  يية يف تعلييیم اللغيية الواإیيية أو اللغيية ااجهقیيية، ةیييث مييد اااةيي  يف اقييدو أإيي  ملهييا  

ييية الءيييد أضيييوا  کاشيييفة عيييد ا واإيييب اللامهييية يف اادا   اللوييين ميييد ااةیيييان أن ةلیيييع اايييادة اا  ا
 متعلميم وتءام املداف التعلیم.لل اللغور

إنمي علم ال  ة مرتقط ارتقاطام ولیءام بعلم اللغة التءابلد الرر استهدف ااءابلة با لغتا الهتا 
تواا حنييييواا متعاصييييراد کمييييا واهييييدف رلقييييا  الفييييرو  بييييا ااسييييتواا يف اجمليييياال  أر بييييا مسيييي

-Cross)اافرداتیييييية والءواعداييييية بارضييييياتة إليييييی دوره الهاشيييييط يف میيييييدان الدراسيييييا  عييييي  الوءاتیييييية 

cultural )اُهظيييييييير   ر( ،؛ 88ه.ش  1381آبييييييييادرCatford ،1987  1ب).  ومييييييييا اسييييييييومي  االملتميييييييياب
 لوظيائع ال  ية يف تعلمييم اللغيا  ااجهقیية أإي  اعيود إليی عيدمية أسيقال، أوالم  إنبالءیمية التعلیمیية 

ال  يية متاةييية ومسيييتبدامة يف کوييين مييد جمييياال  تعلمييييم اللغيييا  ااجهقیيية أو اکتسيييال اللغييية الواإیييية 
(Bruton ،2007  367-356ب) ؛ ولاإیييام   لييد اتعلميمييد اللغييا  ااجهقیيية عيي  ال  يية ارتييادة مييد

؛ ولالويام  إن ال کیيل عليی السيیا  والقهیية (294_271ب  Uzawa ،1996)اهتم اللغواية السيابءة معلوم
اللغواة مد خات ال  ة أکور مد سائر الوظائع اللغواة، وأخينام  تي ن ال  ية مُتيدمي اايتعلم بءواليب 

، Hyland)بتتداييييييد مييييييدی الفييييييوار  ااهتظميييييية بييييييا اللغتييييييا  (Target-Language)اللغييييية ا ييييييدف 
يا الوسيیلة ا وملراية . (29-17ب  2003 علی ملرا، تلیر مد الع یب أن اُهظير إليی ال  ية عليی أهنمي

لهشيير العلييوب وااسييت دميا  العلمیيية والروائيي  اادبیيية الييا ظهيير  يف ثتلييع القلييدان والوءاتييا  علييی 
مد علم  ام جل کما أنمي بعض القاةوا جيدون ال  ة  .(25ب  Ghazanfari ،2009)اللعید العااد 

ظراا  اللغة وال  ة إارون أن و اللغة التطقیءد  ا ضوابطها وأقسامها ال تهفلع عد اللغة 
مييد ؛ (23ب  El-Dali ،2010)تتفيياعان واهسيي م بعاييهما ميي  امخيير علييی مهتييی واةييد. 

ة جيب أن ا لمير علی حبوث ال  ة علم اللغ زمرة مل ال  القاةوا، ااکوبسد الرر صرميح بأنمي 
ة واسييعرسية مماملييد دلية تر تهمييا ااتقاتتهياوت بيأنمي کييعمي دراسية مءارإيية بيا لغتييا الهتيا  قيائام 

االإتشار يف جمات التواصع با اللغا ، تلعمي عملیة تعتين بال  ة تهدرج يف دائرة علم اللغة 
(Jacobsen ،1959  234-223ب). 

يف جمات تيدرار اللغية العربیية باايدارت  أمميا اللتب اادرسیة الا أُلميف  خات السهوا  ااخنة
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الواإوايية يف إاييران ته ييد تیهييا ترکیييلام التتييام علييی ال  يية مييد العربیيية إلييی الفارسييیة وعلييی العليير مييد 
. تالءسييط الييواتر مييد ااسييئلة ااطروةيية اييادة اللغيية العربیيية يف امتتييان الءقييوت ا ييامعد اعتييين كذليي

بييام ال  تللييون ااهييارة أو الُءييُدرا  اللاتیيية ل  يية أةیاإييام    جنييدك كلميييبال  يية. وللييد ريييم ذليي طامي
ة لهلو  اللتال وسوی  الهلو  تهد تءتلر يف ما بءد يف ذاکراهتم مما ةفظوا مد ااواد اا  ا

أسقال متعددة   ملها ا  لههم التمتمي  بوظائع ال  ة ک ةدی أدوا  علم اللغة التءابلد.ك تذل
 -وينمليا ميد اللغيا -عليی ميدی توتمييق اايدرميت يف تيدرار اللغية العربیية  كمي ا شي ا تألن مقاشر بي

مهها  أسالیب التدرار، ومیلا  الهلو  الا اتممي تدراسها وما ارتقط مبواقع اادرميسا ومتعلمد 
 کعمي مههم.  اللغة والقواعث الهفسیة اللامهة يف

سيييل  يف عملیييية التعليييیم تعليييی عييياتق  ومبيييا أن ااشييياکع ااعهیميييية بالريقيييا  والقواعيييث ذا  تيييألن
 .(220  1377)مسيتغين، القاةوا واادرميسا دراسة وتءومي ااهاملس اابتلفة لتعليیم ااهيارا  اللغواية 

ريم االملتماب ااتلااد باللغة العربیة بعد الومييورة ارسيامیة يف إايران إال أن أيلقیية الطيال ال اريقيون 
وتي ز ماميه مليره الظياملرة بليعمي  .(310  1377)مهفيرد، بيا جيدوی يف ملرا الدرت واعت وإ  شاقميا 

ل ميييد خيييات ميييا ا  وإييي  ميييد إليييو  اللتيييال  وضيييوح يف الايييعع اللغيييور ليييدی بعيييض الطيييامي
التطيييومير »و (Comprehension)« تهيييم اليييه مي »يف تهمیييية مهيييارة « ال  ييية»اادرسيييد. إظيييرام ا یييية 

م اهييدف ملييرا القتييث إلييی تءييدار مييدی تاعلیيية عهييد ااييتعلمي  (Language development)« اللغييور
ة يف تيدرار تر ية الهليو  لللتيال العيرا اادرسيد وتقتيث عيد العوائيق إةدی ااهياملس التعلیمیي

کويير وااوالتتييدمياا  الييا تواجيي  يف سييقیلها مييد خييات دراسيية تطقیءیيية. تالطراءيية التءلیدايية الراملهيية 
-Teacher)أو ااقاشييير  مليييد التيييدرار التلءیيييينب العربیييية اادرسيييیة شيييیوعام لتيييدرار إليييو  اللتييي

directed teaching instruction)  الرر شاع عهد عدد يين قلیيع ميد اادرميسيا باايدارت الواإواية؛
ل معهيييی اافيييردا  وااليييطلتا    ومييييع ااعلمييييم يف طراءييية التيييدرار مليييره دورا ااييي جم اشيييرح للطيييامي

 تهيييا، ةتيييی اسييي دمي ثيييلوهنم اللغيييور ضيييمد إطيييار تر  یهمو  اللتيييال مث ُ ليييد عليييااوجيييودة يف إلييي
. عملیيية ال  ييية ميييد  اختقييار شيييفورمي أو ملتييول بعيييد مايييدمي تيي ة ييييدميدة علييی التيييدرار يف الليييعمي
خييات الطراءيية التلءیهیيية ترتلييل علييی ااعلومييا  التييی أماملييا ااعلميييم علييی ااييتعلم لُیعیييد کتابتهييا علييی 

ءَّتية. تسيرعان ميا تتتءمييق عملیميية ال  ية ميد خيات الطراءية ورقة االمتتان علی ملیئتها االوميبة ااه
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التلءیهیة ةیث توتمير مد الوق  ما  لمييد اايدرميت ميد تيدرار الءواعيد الليرتیة والهتواية لليعمي درت 
ين ذلك. أضع علی ذلك إنمي اادرميت يف التدرار ااقاشر اءدميب ال  ةا اللائقة با وةعمي متاراه  و 

اايية ةیيييث مييد اامليييد أن الييون هبيييره الطراءيية أن تيييهبفض درجيية اةتميييات أاييدر الطلقيية ميييد القد
ييي ( Collaborative teaching instruction)« طراءية التيدرار التعياوم»وقيوعهم يف اططيأ. ولليدمي 

 أو الييا يميیيي  بالطراءيية التفاعلیيية أااييام يييي تءييوب علييی التعيياون ااتقييادت بييا ااتعلمييا وااييدرميت وبييا
يييا ب ل ااتعلممي عايييهم اليييقعض معيييام. افيييومي  اايييدرميت تیييي  جواإيييب ميييد عملیميييية التيييدرار إليييی الطيييامي

 (218  1386 وآخيييرون، )شيييهرتاشبوصيييف  ملادايييام ومشييرتام عليييیهم يف الليييع ك واسيياعدملم عليييی ذلييي
عملیيية التييدرار علييی أسييات ملييرا ااييههس  دون أن اءييدميب  ييم ال  يية اللييتیتة بييادد ااميير. تقييدأ

اايييادة الدراسيييیة )أر  اليييدرت ااتيييوخميی تدراسييي  يف ا لييية( ميييد جاإيييب ب لءيييا  ضيييو  عليييی کلیمييييا  
اادرميت مث تتممي ال  ة علی أادر ااتعلميما بأإفسهم. تءاب القاةوون يف مليرا ااءيات بتطقیيق تيدرار 

لطال اارةلة الوالوية الواإواية ميد خيات ااءارإية بالطراءية التءلیداية ااعهيود  تر ة الهلو  تعاوإیميام 
  خطمية القتث ا اضر تیما الد وتعمیمام للفائدة ستأيتب  

 . أسئلة البحث وفرضياته1-1
 بة عد س الا، تهما علی التوايل استهدف ااشروع ارجا

 بالءیيات إليی ااخييری يف تهمیية کفييا ة  والتءلیدايية ميا ميدی تييألن کيعمي ميد الطييراءتا التعاوإیية
 باادارت الواإواة؟ال  ة وتءلیع أخطا  ال  ة لدی الطال 

 بالءیييييات إلييييی ااخييييری يف ترسييييیخ  والتءلیدايييية مييييا مييييدی تييييألن کييييعمي مييييد الطييييراءتا التعاوإیيييية
 ا  واالةتفاظ هبا لدی الطال؟ااعلوم

 فرضيتا البحث
 ل مءارإة بالطراءة التءلیداة...ألنام إجيابیام علی تهمیة کفا ة ال  ة لدی الطاالتعاوإیة أکور ت طراءةلا 

 .الطراءة التعاوإیة  ا تألن أوق  يف ترسیخ ااعلوما  واالةتفاظ هبا لدی الطال 

 . منهج البحث2-1
توخميیها مد خات ملره الدراسة التتلیلیية تءيدار ميدی تاعلیية التيدرار تعاوإیيام يف تهمیية کفيا ة ال  ية مبيا 
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ك( ومهيارة تهيم اليه مي علير ميد ذليتیها مد تر ية اافيردا  وا ميع )ميد العربیية إليی الفارسيیة وعليی ال
لييدی جمموعيية مييد الطييال باارةليية الوالويية الواإوايية باعتقييارملم جييل ام مييد متعلمييد اللغيية العربیيية يف تلييع 
دراسيييد کامييييع؛ کمييييا وأنمي ا يييدف الوييييام ملييييو تءيييومي مييييدة االةتفيييياظ بااعلوميييا  الييييا متلميهيييي  يف ذاکييييرة 

ليييع عليييی أسيييات اايييههس التعييياوم خيييات الفليييع مومليييا ضيييمد تيييدرار ال  ييية يف الواليييا تعلمي  الطيييال
باستبداب اختقارا  لالة ملمميمة علی اللشع عيد  بالءیات للمههس التءلیدر السائد؛ وکعمي ذلك اتممي 

الاييابطة اللتييا متمييي  عملیيية التييدرار ة مييدی کفييا ة الطييال يف اجملمييوعتا؛ اجملموعيية الت راقیمييية واجملموعيي
تيييوايل. واعتميييادام عليييی ميييدخع اليييتعلميم التعييياوم إفميييير القييياةوون اايييههس شيييق  تیهميييا تعاوإیيييام وتءلیيييداام عليييی ال

الت راقييييدمي عليييی عیميهييية القتيييث لتءيييدار أليييره يف تهمیييية کفيييا ة ال  ييية وميييدی االةتفييياظ بااعلوميييا  ااعويييور 
 علیها مد خال  لدی الطال ضمد سهة دراسیة کاملة.

 . مجتمع البحث3-1
ب الت راقیية السهة الوالوية الواإواية ارايراإیا الدارسيا يف تيرع العليو ملرا القتث طالا  اشمع جمتم 

 باادارت اراراإیة.

 . عي نة البحث والمنهج المطب ق الختيارها4-1
ة السيياکها يف  ييايل طالقييام مييد طلقيية مرةليية الوالويية الواإوايي 40تلوميإيي  عیميهيية القتييث عشييوائیام مييد 

وتوزميعوا علی جمموعتا تقعام لتليمیم ااشيروع، إذ موميلي  اجملموعيُة ااوليی االوميإية ميد  ياتظة تارت
إي  ميد طالقام اجملموعةا الت راقیة والا دمي تدراسها بطراءة اليتعلميم التعياوم واجملموعية الواإیية ت ومي  20
د علیها. وقيد دمي التطقیيق طالقام وملد اجملموعة الاابطة الا دمي تدراسها بالطراءة التءلیداة ااعتا 20

ب( واسييتمرمي عامييام دراسييیميام  2016-2015ه.ش )ااواتييق لييي  1395-1394خييات العيياب الدراسييد 
 کامام. وقد اتقمي  القاةوون اططوا  امتیة يف اختیار العیميهة 

أجع ةءیق التلات  با اجملموعتا الت راقیة والاابطة دمي التأکميد مد عدب وجود طالب ي مد 1
ب يف کعمي مههما اة ازام لإلدخات احملتمع لقیاإات  وجتهميقام الير اطي ة السيابءة يف تر ية الهليو  راس

  الا قد سقق اةد مد ااتعلميما دراستها يف العاب اااضد.
ُأجرِايي  عملیية التليات  ارةليائد بييا اجملميوعتا ققيع بدااية ااشييروع ك يي وبارضياتة إليی ذلي2
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اليرر سيیأيت شيرة  ضيمد عير  القیاإيا  وةلیلهيا للتأکمييد « t-test»ءقليد ختقيار الالعلی أسات ا
 مد أإ  ال اُوجد تر  ذو داللة إةلائیة بیههما. 

 . أداة الدراسة وتحليل البيانات5-1
 االختبار القبلي

 ودون الدراسييد الفلييع مييد ااولييی ا لسيية يف والاييابطة الت راقیيية اجملمييوعتا علييی ملييرا االختقييار إجييرا  دمي 
ييد التييدرار ققييع لييداهم السييابءة ااعلومييا  مييدی اتقييامي  ةتييی للمتعلميمييا مسييقق إعييان أرمي   تلييات  مييد للتأکمي

 .ااشروع إجناز ققع الدميرجا  معدميت يف بیههما إةلائیة داللة ذو تر  اوجد أالمي  حبیث اجملموعتا
 البعدي االختبار

 الطراءة تطقیق دمي  أن بعد اجملموعتا علی القعدر االختقار جُيری ااوت، الدراسد الفلع هنااة يف 
 اليا اليدرجا  مءارإية تعهد. الاابطة اجملموعة يف التءلیداة والطراءة الت راقیة اجملموعة يف التعاوإیة
 ااتعلميما لدی ال  ة مهارة تهمیة يف الطراءتا تاعلیمية با الفر  مدی اتقامي  الطال علیها ةلع

 الدراسد. الفلع بدااة يف ااشروع إجناز إبميان بیههما التلات  بوجود علمام  اجملموعتا يف
 الثاني البعدي االختبار

 للطال مسقق إعان دون ااوت الدراسد الفلع هنااة علی شهراد مادمي  ملرا االختقار بعد اءاب
 يف تدراسيها دمي  اليا بااعلوميا  االةتفاظ مدی االختقار ملرا اءیر أوضه، بعقارة. اجملموعتا يف

م سابءا؛ شهراد يف الطال تلءمياملا والا ااوت الفلع  مل الويام الدراسيد الفليع بدااة وم  اهنمي
 .السابق الدراسد الفلع يف علیها  عوروااال ااعلوما  تلك الف ة ملره خات اتهاولوا

مههيا يف تر ية اافيردا  ميد العربیيية  سي االم  12؛ سي االم  30الوالية  ا االختقيار کيعمي ميد اشيمع  
ك، يف تر ة ا ما  مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذلي س االم  12، كإلی الفارسیة وعلر ذل

 tوأداة اختقيييار  SPSSاسيييتبدمها ال إيييامس ارةليييائد يف تهيييم مايييمون اليييه . مههيييا ة أسيييئل 6و
. متبميييض القتييث عههييا إةلييائیام  لتتلیييع الهتييائس الييا (Independent Samples t-test)ااسييتءلة 

 إلدال د مد صيد  االختقيارا  عرضيهاملا عليی أسية أسياترة يف اللغية العربیية وذليك لياجع التأکمي 
فاق علیها لألسئلة. وقد مباةظاهتم الا دمي التعداع يف ضو ملا ةتی ةلل  اامیميلا  الءیاسیة ااتيَّ 

مييييد  شبليييام  30( وتطقیءهيييا عليييی Cronbach's alpha« )کروإقيييال ألفيييا»داب معادلييية دمي اسيييتب
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يييققيييع إجنيياز مشيييروع القتيييث مييد أجيييع التأ)يييين اجملميييوعتا الاييابطة والت راقیييية(  الطييال ميييد  دکمي
(؛ تييدلمي  التهييائس ميد خا ييا أن أسييئلة االختقييار الءقلييد Reliabilityمولوقیية ولقييا  أدا  الدراسيية )

االختقياران القعيداان ااوت  /. کميا قيد ةليع86تسياور « کروإقيال ألفيا»قد ةلل  عليی قیمية 
 ... .ءقولة ريرا  القتث العلمد/. وملد قیمة م83تساور « کروإقال ألفا»مة والوام قی

 . خلفية الدراسة6-1
ملهييا  العداييد مييد القتييوث تتهيياوت مييههس التعلييیم التعيياوم الييا دمي تألیفهييا خييات السييهوا  ااخيينة 

م مهها مد زاواة   خاصة مما جيدر بارشارة إلی ةیث عاجل القاةوون کامي
  المهـارات بعـ  تنميـة فـ  التعاوني التعلم إستراتيجية استخدام أثره(  1428)دراسة العهلر 
)رسييالة مءدمية لهیييع  سـمعي اً فــي الصــّ ااو ل الثـانوي بمدينــة الريـا  المعــو قي  الطـالب لــدی النحويـة

ميدی تاعلیية اليتعلم التعياوم عليی ااهيارا  الهتواية ليدی  ةیث استعر  القاةيث. درجة اااجستن(
ييي  الدراسييية إليييی أن اسيييتبداب اليييتعلميم التعييياوم يف  الطيييال ااعيييوميقا يعیيييام باارةلييية الواإواييية وتُلبمي

  تدرار قواعد اللغة العربیة ذو ألر إجياا يف تهمیة التتلیع الدراسد لدی ااتعلما.
 ( دراسة يميد يیيثGhaith) (2002 )دراسـة مـدی عالقـة مـنهج الـتعلم التعـاوني بـ درا    ب

  القاةيييث تیهيييا للموازإييية بيييا لييياث جمموعيييا  ميييد . تعيييرمي التعـــاوال االجتمـــاعي والتقـــد م الدراســـي
ااتعلما مد ةیث کفا اهتم العلمیة وةاالهتم السیلولوجیة. تفد ملره اجملموعا  الواث االوميإية 

بتيدرار اللغيية ارجنلیلاية )بوصيفها لغية أجهقیية( بطير   تلييع  قياب مدرسيون لياث طالقيام  135ميد 
؛ ةیيييث يف اجملموعييية ااوليييی اسيييتبدب اايييدرميت طراءييية التيييدرار إسيييقیميام  خييير اختاتيييام بعايييها عيييد ام

( ميد جلسيا  الليع ويف اجملموعية الواإیية طقميءي  90التعاوم يف ما اءيارل حنيو تسيعا بااائية ) 
( ميد ا لسيا  ويف اجملموعية الوالوية يف مييا 45وأربعيا بااائية ) اايدرميت يف ميا اءيارل حنيو أسية 

دخع التعياملد يف التيدرار قيامي إتی ية القتيث أإي  ملهيا  للمي(. تُ 20اءارل حنو عشراد بااائة ) 
 صلة مقاشرة بلاادة اللفا ة العلمیة واالرتفاع بالقواعث الهفسیة ارجيابیة لدی ااتعلما.

 ( دراسة لیها يلLina Lee) (2008 )الترکيز عل  مبادئ التعليم التعاوني م  خالل تعامـل   ب
تهاوت القتث اادخع التعاوم )التفاعلد( يف تعلیم ارجنلیلاية عي  . المدر س والطالب عبر اإلنترنت

با اادرميت وااتعلميم هتیميئ اارضیة ااهاسقة ي عملیة العلیم التعاوم 1ارإ إ ؛ وأسفر عد إتائس مهها  
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ييي  تلييع دور ااييدرميت يف ملييره 2للهءيياش وا ييوار ااتقييادت ممميييا ايي در إلييی وقييوف الطالييب علييی أخطييا ه. 
 لقييةييي مل ايير  عييدد مييد الط3للیفیيية ردود تعييع ااتعلمييا وتعيياملهم يف تلييتیه ااخطييا .  العملیيية وتءييام 

 ... .م لرة وتاعلةعض امخر وجدوملا عد مداخلة اادرميت يف التوجی  وتهءیه ااخطا  بید وأن الق
 أثر استخدام طريقتـي الـتعلم التعـاوني والـتعلم   ب( 2005)خلیع إبراملیم وعقد العقات  دراسة

؛ ةیيث ميد خيات الفردي في التحصيل لطلبـة کليـة المعل مـي  فـي مـادة الجغرافيـة وتفايـرهم الناقـد
ن وجييود تيير  ذر دالليية ااعا ييا  ارةلييائیة الوصييفیة والتتلیلیيية اتغيينا  القتييث ألقيي  القاةوييا

إةليييائیة بيييا لييياث طرائيييق تدراسيييیة يف ةليييیع الطيييال مبيييادمية ا غراتیييية وتهمیييية التفلييين الهاقيييد 
لييداهم. وملييد الطراءيية التعاوإیيية والطراءيية الفردايية والطراءيية التءلیدايية إذ کاإيي  ااولييی والواإیيية أکويير 

 تألنام مد الطراءة الوالوة.
 المدخل التواصـلي فـي تـدريس اادب العربـي المعاصـر »  ه.ش(1391)مريم جالئي  دراسة

ب العربيــة اإليــرانيي  الييا عمييد  القاةويية تیهييا لللشييع عييد تاعلیيية ااييدخع التواصييلد مييد  «لطــال 
 خات ما توصميل  ل  مد إتائس إةلائیة. 

 اسينيف إاران إلی امن تءيد  القاةوا مد مل اعا   أةد ترادة ةیث ا ايل خبلوصیة  تاز القتث
خطييوا  حنيييو تءييومي مهيياملس التيييدرار يف تهمیيية کفيييا ة ال  يية لييدی الطيييال اراييراإیا الدارسيييا يف  بهييا

 الواإواا . يف ضو  ما تءدميب  لد الءوت إن أ یة ملره الدراسة تت لميی يف الهءاط التالیة 
طيييال يييي إيييدرة الدراسيييا  السيييابءة اليييا تطرميقييي  إليييی تءيييومي مهييياملس تيييدرار اللغييية العربیييية لل1

 باادارت الواإواة يف إاران مما أدميی بالقاةوا إلی شعور حباجة ماسمية رجناز ملرا ااشروع. 

ييي إملاإیيية ارتييادة مييد الهتييائس الييا أسييفر عههييا القتييث يف کلیييا  إعييداد ااعلميمييا کمييادة دراسييیة 2
 التدرار يف اللفوف. ملادتة إلی تعلیم طرائق التدرار الفعميالة اتدرميل علیها ااعلميمون لتطقیءها ضمد

يي إملاإیيية طييرح إتييائس الدراسيية يف  هيية تهسييیق اللتييب العربیيية اادرسييیة وتألیفهييا التابعيية لييوزارة 3
ال بیة والتعلیم اراراإیة متهیدام لألرضیة ااهاسقة بالهسيقة رعيداد اايوادمي الدراسيیة اليا قيد ته سيم مي  

 .ققعطرائق التدرار الفعالة أكور مد 
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 النظري للبحث. اإلطار 2

 التعلم التعاوني بي  النظرية والمدخل والطريقة .2-1
کيييعمي عملیييية يف جميييات التعليييیم اعتميييد عليييی جمموعييية ميييد الءواعيييد وارجيييرا ا  وتءيييام لألمليييداف اليييا 

( وااسيييييلول Method( والطراءييييية )Approach)اايييييرملب أو اايييييههس( ) اتواخميامليييييا؛ ومليييييد  اايييييدخع
(Techniqueةييييدميدملا اللغييييور الت )( طقیءييييد اامرالييييد إدوارد أإطييييومEdward Anthony عيييياب )

ميد  لليعمي  تلسيفة تيدرار اللغية عليی مسيتوی الهظراية؛ تميا اليد ملهيا عير   ب تیما ذکره عد 1963
 ملره االطلتا  الوالة 

اايييدخع )اايييرملب(  عرميتييي  أإطيييوم بأإييي  جمموعييية ميييد االت اضيييا  اليييا تربطهيييا بعايييها بيييقعض 
ت اضيييا  تتليييع اتلييياالم ولیءيييام بطقیعييية اللغييية وطقیعييية عملیيييا تدراسيييها عاقيييا  متقادلييية، مليييره اال

ب  Richards ،2014)( إنمي اايييدخع اليييع طقیعييية ااوضيييوع لليييتعلميم 43  ب1985)الهاقييية، وتعلميمهيييا. 
ةييوت طقیعيية اللغيية اادروسيية « إظرايية لغوايية»ة متتييدمي جييرور کييعمي مههييا إلييی ؛ مييداخع تعلييیم اللغيي(21
ااجيييوا  الهفسيييیة السيييائدة ليييدی ااعلمييييم وااتلءيييد يف السيييیا  االجتمييياعد  ةيييوت« إظراييية إفسيييیة»و
(Social context) (24  االدر السابق) ئة التدرارلقی . 

الطراءة  ملد اططمية العامة لعر  ااادمية اللغواة بلورة مهظميمة وبشلع ال اهاقض تی  جل  مد ملره اططة 
. إذن (29-28ب  Richards ،2014)دخع اليييرر هتييياره ر، واليييون ذليييك کلميييي  مقهیيييام عليييی اايييأرمي جيييل  آخييي

اادخع ملو الرر اغنمي طراءة التدرار، وملو ااستوی الرر إطقميق تی  الهظراية وحنيدميد تیي  مهيارا  ومءيررا  ت
رر إءدميب ب  ااواد الدراسیة. تاارملب إظرر، بیهما الطراءة تطقیءیة ته د ك ال تیب المطلول تدراسها وکرل

 .(67 ش .ه1391 )جائد،يف إطار مرملٍب ما عددام مد الطر  
ااسييالیب  وملييد ااإشييطة الييا اءييوب هبييا ااعلييم داخييع ة ييرة الدراسيية أو خارجهييا يف تطقیءيي  

ميد الطراءيية أو مرةلية مييد مراةلهيا، وملييره  لطراءية تييدرار معیميهية، وکييعمي إجيرا  أو إشيياط اُعيدمي جييل ام 
مييد ارجييرا ا   .(277)العلييیلد، د.   ارجييرا ا  وااإشييطة ُتشييلميع يف جمموعهييا طراءيية التييدرار 

ااشهورة يف طرائق تدرار اللغيا   ليد ارشيارة إليی  ا يوار، والتليرار، والءيرا ة ا هراية، والءيرا ة 
ما  تاره ااعلميم مد ميواد لغواميية وميا اءيوب بي  ميد ةاين اللامتة و... وملره ارجرا ا  إضاتةم إلی 

. مممييا ميرمي ميد (68ه.ش  1391)جائيد، الدروت وسائع التءومي تشلميع يف جمموعها طراءية التيدرار 
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 تعاراع للملطلتا   لهها اختلارملا يف الرسم القیام التايل 
 

 
ميد اللغيية واهسيي م  (Interactional theory)إیييام ايدعم إظرايية تفاعلیيية رييم أن تعلميييم اللغية تعاو 

تُءيييدميب ميييداخع لتيييدرار اللغييية وللهييي  الاتليييع بهظراييية لغواييية  يييت مي بييي  اتلييياالم  مييي  إظرايييا  لغواييية
مقاشييرام؛ إن اللغيية علييی أسييات ملييره الهظراييا  وسييیلة للتعقيين عييد ااعهييی وملييد مييا ال ُ تيياج إلیهييا يف 

تادة ااعام؛ وااعهی يف اللون مد ااةیان ايتممي إدراکي  ةدمي ذاهتا إال طدمة ملرا ا دف ااتموميع يف إ
. کميييا أهنيييا تعتييي  وسيييیلةم للتفاعيييع (246ب  Richards ،2014)شييي کة ميييد خيييات عملیييية تعاوإیييية م
ةم لتهفیييير ااهييياب؛ وييييور العدايييد ميييد ااإشيييطة ليييتعلميم اللغييية تعاوإیيييام مليييو الشبليييد واالجتمييياعد وأدا

ومد مثمي ُتستبدب اللغة لتتءیق أملداف عملیة تتعلق باةتیاجا   ب.استلمات أإواع ثتلفة مد ااها
 .(247)االدر إفس    ااتعلميما

ملره الللما  تدتمي بلع جا  علی أنمي طراءة التعلميم التعاوم الا ترتلل علی اادخع التعاوم 
ااسيييتوی  يييا جيييرور يف إظرايييا  لغواييية تُوقييي  خطيييورة مليييرا اايييدخع وتءيييام ايييا لييي  ميييد الفاعلیييية عليييی 

ظراة إفسيیة  يا صيلة مقاشيرة باايدخع التعياوم لتعليیم اللغية تعتءيد بيأن ك، إاللغور؛ أضع إلی ذل
إظراية اليتعلميم االجتماعیية »يف ااجوا  التعاملیة. ملره الهظراة ااعروتة بيعملیة التعلیم والتعلميم تتموميع 

م التعاوم ارملب أصتاهبا إليی أن الا تدعم التعلی( Sociocultural learning theory)« والوءاتیة
بيييا ااتعلميييا. انمي  (Conversational interaction)عملیييية اليييتعلميم مليييد إتی ييية تفاعيييع ةيييوارر 

مليو التعياون معيام لتتءیيق أمليداف مشي کة؛ تفيد ااجيوا  التعاوإیية اسيعی ااتيراد » ماايدخع التعياو 
ائر اجملموعيييا ؛ تيييالتعلميم عليييی أسيييات عايييا  ااتواجيييداد يف سيييألللتوصمييييع إليييی إتيييائس جمداييية  يييم ول

اايييدخع التعييياوم اعيييين االسيييتبداب التعلیميييد جملموعيييا  صيييغنة اعميييع ااتعلميييون ميييد خا يييا عليييی 
للييعمي مييههم؛ تهييتهس طراءيية الييتعلميم التعيياوم اجتاملييام معاکسييام اييا اُعييرف  ةءیييق أقلييی قييدر مييد الييتعلميم
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ر اعمع تی  ااتعلمون ضدمي بعاهم بغیة إةيراز الر( Competitive learning)« التعلميم التهاتسد»بي
 . (246ب  Richards ،2014؛ إءام عد 4ب  Johnson ،1994)« ملدف أکاد د موع الدرجة العالیة

 . تدريس ترجمة النصوص العربية عل  أساس المدخل التعاوني 2-2
یية يف قاعية اليدرت أن اعتمادام علی ما سقق الءوت تی  جيب عليی ااعلمييم عهيد تطقیيق الطراءية التعاوإ

الييمميم خطمييية شيياملة تييدار علیهييا عملیيية التييدرار مبييا تیيي  مييد أسييالیب وإسيي اتی یميا  تهسيي م ميي  
مقيادد ااييدخع التعيياوم يف التعلييیم ياايية االإسيي اب. إذن تااسييألة ااولييی الييا إقتييث عييد ارجابيية 

ل الييا علیهييا ملييد أنمي  مييا ااسييالیب وارسيي اتی یا  الفاعليية يف تهمیيية کفييا ة  ال  يية لييدی الطييامي
 رسد باادارت الواإواة يف إاران؟تساعدإا علی ةءیق طراءة تدرار التعاملیة ل  ة إلو  اللتال ااد

إنمي الطرائيق وااسيالیب ااهطلءية ميد اايدخع تطقیءیية مبعهيی أإي   ليد ايدخع تعلیميد واةييد أن 
و تلييع عييد بعاييها يف أخييری وتءييام للمييادمية جواإييب   يف اييتممي تطقیءيي  بطرائييق ثتلفيية متعييددة تشيي  

الدراسیة التعلیمیة أو حبسب ظروف التعلیم أو مدی متلميد ااعلميم مد إدارة قاعة اليدرت أو بيالهظر 
، توخیها إلءا  ضو  علی أشهر ااسالیب اليا اُعتميد علیهيا كإلی مواملب ااتعلما. بها ام علی ذل

 علیها معظم العلما  اللغواا  يف طراءة التدرار التعاوإیة والا أ  
الييييرر اعتيييي  أوت خطييييوة لتلييييواد السييييیا    (Groups formation)يييييي تشييييلیع اجملموعييييا  1

االجتميياعد ااهاسييب ةیييث تتموميييع تیيي  ااجييوا  التعاوإیيية بييا ااتعلمييا. ملييره اجملموعييا  تشييللمي  
کة. أمميييا ااتعلمييون يف تهفیييرام اهميية خاصيية وملييد تشييمع طابييام اتعيياملون معييام لتتءیييق أملييداف مشيي  

طالقيييييام قمهيييييا بتيييييوزاعهم يف أربييييي  جمموعيييييا  ُلالیييييية  20اجملموعييييية الت راقیييييية تلييييياإوا متليييييوإا ميييييد 
وجمموعتا تشمان أربعة طال؛ دمي توزا  اجملموعا  وتءام لعدد ااعاا  ااتواجيداد يف الليع، 

 اکتسقوملا يف االختقيار الءقليد رجا  الامباةظة أإها اخ إا أعاا  کع جمموعة تهازلیام ةسب الد
(Pre-test )ور کييعمي جمموعيية طابييام ممييد ةلييع علييی الييرر أجراهيياه ققييع إجنيياز ااشييروع؛ ةیييث  تيي

ييي التأکمييد ميد االعتمياد ااتقيادت 2الدرجة العالیة إلی مد ةلع علی الدرجية ااتوسيطة وااهبفاية. 
ر ااعاا  بيأن کيعمي ميد اسياعد بعايام ارجياا با ااعاا  يف کعمي جمموعة  وملو اتتءميق ةا شع

عض مههم تهو أااام اارمي بلاتية أعايا  آخر مههم تهو اساعد اجملموعة بأ عها وکعمي مد اارمي بق
اجع التأکد مد التعاطع  .(55ب  Lee ،2008؛ 250_249ب  Richards ،2014)اهظر  اجملموعة 
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مميد ةيازوا عليی اليدرجا  العالیية يف واللداقة با أعاا  اجملموعا  اخ إا زعیميام لليع جمموعية )
االختقييار الءقلييد( خوميلهيياه ي قييدر ارملييان يييي حبرايية االختیييار يف اإتءييا  زمائيي  ممييد بیييههم عاقيية ودميايية 

يف بدااية کيعمي ةلميية  .(السيابءان االيدران)ميد ققيع ااعلمييم  ييي تفيواض الوظيائع للم موعيا 3أکوير. 
لتييدرار تر يية إلييو  اللتييال ألءیهييا أضييوا  علييی إطييار الييدرت ااتييوخميی تدراسيي  بتقیييا اااييمون 
العاب واحملور الرئیر الرر تدور علی  العقارا ؛ مث قمهيا بشيرح اافيردا  وااليطلتا  ا داوية اليا 

ييد مييد إتءييان ااتعلمييا مييد االييطاةا   مييا کييان ااتعلميمييون معهييوداد هبييا مييد ذر ققييع؛ بعييد التأکمي
ا داويية مييد خييات ارجابيية عييد ااسييئلة الييا الءوهنييا تُفييوَّ  عملیيية تر يية العقييارا  إلييیهم، حبیييث 
 لمييي   ييم ااعلييم دقييائق ل  يية تءييرة واةييدة اطلييب تر تهييا مييد کييعمي جمموعيية يف ملييرا ااوان مييد 

ة التفاعييع والتعيياون بييا ااعاييا  يييي ةءميييق عملیيي4خييات الهءيياش والتتيياور ااتقييادت بييا ااعاييا . 
ُاشييرف ااعلميييم علييی  .(السييابءان االييدران)لتلييواب ااخطييا  تیمييا بیييههم وصييوالم إلييی إتييائس مشيي کة 

عميييع اجملموعيييا  واتهءمييييع بیيييههم بغیييية التأکيييد ميييد تعييياون ااعايييا  تفاعلیيييام عهيييد تر ييية العقيييارا  
ا علييی حنييٍو ييين مقاشيير إذا لييلب ااميير، اسييت ابةم مييههم ليي ، واعمييع علييی تفعیييع اجملموعييا  وتوجیههيي

ةتی اهتهد زمد ا لة. تی ب علی کعمي جمموعة تر ة العقارا  القاقیة مد الدرت کواجب مهليل 
جييييب إمتامييي  ةتيييی ا لييية الءادمييية يف ااسيييقوع اميت لتءيييد ها يف الليييع تالهءييياش ةيييوت کیفیتهيييا 

موعيية تسيي َّع ليي  درجيية علييی ةسييب للتوصميييع إلييی تر يية مشيي کة لييدی  یيي  اجملموعييا ؛ وکييعمي جم
ااإشطة الا اءوب هبا أعااؤه داخع اللعمي وخارج  إجنازام للواجب اافومي  إلیهم. استمرمي  وتنة 

اوإیييية والتءلیداييية يف اجملميييوعتا الت راقیييية تيييدرار ال  ييية إليييی هنااييية الفليييع الدراسيييد بالطراءييية التع
علی اجملموعتا وبعيد مايدمي شيهراد  (Posttest)اام والاابطة؛ تفد هنااة الفلع أجراها اختقارام بعد

علی هنااة الفلع الدراسد أجراها اختقارام بعداام لاإیام للمءارإة با اليدرجا  اعتميادام عليی التتلیيع 
 .SPSSارةلائد باستبداب ال إامس 

 . عر  البيانات وتحليلها3
مبا أشن إلی  مد لتعاوم ملتوبام علی أسات ما تءدميب شرة  مد الدراسا  السابءة ةوت التعلیم ا

یيلا  اايدخع التعياوم وا واإيب التعلیمیيية اليا اتمیيل هبيا، ومبيا أن موييع مليره الدراسية مل اسيقق  ييا م
إظن داخع القاد تءمها مد خا ا بتءومي کفا ة اجملموعتا الاابطة والت راقیة لءیات مدی تعالیة 
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أسييات ااييدخع التعيياوم لطييال السييهة الوالويية الواإوايية  تييدرار تر يية اللتييال العييرا اادرسييد علييی
 مبدارت إاران؛ سترکر تفاصیلها تیما اأيت 

طالقام؛ تاجملموعة ااوليی مليد اجملموعية  20اختن  جمموعتان مد الطلقة اتلون کع مههما مد 
 د تدراسييها الت راقیيية الييا د تدراسييها بطراءيية الييتعلم التعيياوم والواإیيية ملييد اجملموعيية الاييابطة الييا

کيامام. تقعيام للبطيوا  اايرکورة   وقد دمي التطقیق واستمرمي عامام دراسيیميام بالطراءة التلءیهیة )التءلیداة(؛ 
آإفيييام متميييي  اختقيييارا  لالييية عليييی اجملميييوعتا الت راقیييية والايييابطة وا يييدوت اميت اوضيييه درجيييا  

 اجملموعتا مد خات إةلا  وصفد للع مد االختقارا  
 

 اإلحصاء الوصفي لدرجات المجموعتي  التجريبية والضابطة في اختبارات ثالثة : 2 جدول

 2االختبار البعدي  1االختبار البعدي  االختبار القبلي 
معدل 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

معدل 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

معدل 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

 (المجموعة التجريبية )ترجمة المفردات
45/8 05/1 70/10 03/1 80/11 52./ 

 52/1 70/9 75/1 30/9 74/1 90/7 المجموعة الضابطة )ترجمة المفردات(

 /.68 50/11 99/0 55/10 07/2 25/7 (المجموعة التجريبية )ترجمة الجمالت

 50/1 45/8 15/2 70/7 38/2 10/7 المجموعة الضابطة )ترجمة الجمالت(

 /.60 45/5 /.83 20/5 49/1 15/4 النص(المجموعة التجريبية )فهم 

 21/1 10/3 41/1 00/3 33/1 75/3 المجموعة الضابطة )فهم النص(

إن معدت الدرجا  للم موعتا الت راقیة والاابطة يف  2ةسب القیاإا  الواردة يف جدوت رقم 
يف أسيييئلة تر ييية  10/7و 25/7يف أسيييئلة تر ييية اافيييردا ،  90/7و 45/8االختقيييار الءقليييد مليييو 

يف أسئلة تهيم مايمون اليه  عليی التيوايل؛ واالحنيراف ااعیيارر اي اوح  75/3و 15/4ا ما ، 
عليييی االختقيييار  t؛ للتأکيييد ميييد تليييات  اجملميييوعتا يف بدااييية اامييير، دمي اختقيييار 38/2و 05/1بيييا 

 الءقلد الرر أجراهاه علی اجملموعتا يف بدااة الفلع الدراسد واقامي ا دوت التايل إتائ   
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 عل  االختبار القبلي tنتائج اختبار : 3جدول 
T 

 المحاسب
درجة 
 الحرية

 نوع ااسئلة الداللة مستوی

 كتر ة اافردا  مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذل /.234 38 208/1
 ذلك وعلر الفارسیة إلی العربیة مد ا ما  تر ة /.833 38 /.212
 اله  مامون تهم /.378 38 /.893
/. 05/. أکوير ميد 378/. و833/. و234أن مستواا  الداللة  3ة  يف جدوت رقم مد ااا

تير  ذو داللية إةلييائیة بيا معيدميت درجيا  اجملميوعتا الت راقیية والاييابطة يف  مبعهيی أإي  ال اُوجيد 
 ذلييك، تر يية وعليير الفارسييیة إلييی العربیيية مييد اافييردا  کييعمي مييد أإييواع ااسييئلة الواليية أر  تر يية

؛ ممييا سييومي  لهييا ااءارإيية بييا  ماييمون ذلييك وتهييم وعليير الفارسييیة إلييی العربیيية مييد ا مييا  الييه مي
لدرجا  ااتعلما يف  2اجملموعتا مد أجع الت ات  بیههما. أمميا القیاإا  اارصودة يف جدوت رقم 

االختقيييار القعيييدر ااوت تتقيييامي أن معيييدميت اليييدرجا  للم موعييية الت راقیييية والايييابطة عليييی التيييوايل 
 20/5يف أسيئلة تر ية ا ميا ،  70/7و 55/10يف أسئلة تر ية اافيردا ،  30/9و 70/10

؛ کميييا أن االحنيييراف ااعیيييارر اييي اوح بيييا  00/3و ؛ 15/2/. و83يف أسيييئلة تهيييم مايييمون اليييه مي
علييی االختقييار القعييدر ااوت الييرر أجراهيياه علييی  tتیمييا الييد إتييائسا اختقييار  4اوضميييه جييدوت رقييم 

س التعاوم مءارإة بااههس التءلیدر )التلءیين(، بعد اجملموعتا يف هنااة الفلع الدراسد تقییهام ادی تاعلیة ااهه
  أن دمي تدرار اجملموعة الت راقیة بطراءة التعلم التعاوم واجملموعة الاابطة بالطراءة التءلیداة

 عل  االختبار البعدی ااول tنتائج اختبار : 4جدول 

T المحاسب 
درجة 
 نوع ااسئلة مستوی الداللة الحرية

 كتر ة اافردا  مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذل /.004 38 082/3

 ذلك وعلر الفارسیة إلی العربیة مد ا ما  تر ة /.0005 38 367/5
 اله  مامون تهم /.0005 38 993/5
مثية تير  ذو داللية إةليائیة بيا اجملميوعتا إذ مسيتواا  الداللية يف   4اُطلعها جدوت رقيم  ةسقما

/. مبعهييی أن اجملمييوعتا لیسييتا متليياتئتا وملييد تييدتمي علييی أنمي 05کييع مييد أإييواع ااسييئلة أقييعمي مييد 
تاعلیييية طراءييية التيييدرار التعييياوم أکوييير ميييد الطراءييية التءلیداييية وتءيييام لليييدرجا  اليييا ةليييع علیهيييا 
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 ن يف اجملموعتا الت راقیة والاابطة هنااة الفلع الدراسد.تعلمو اا
أن معييدميت الييدرجا  بييا اجملمييوعتا الت راقیيية والاييابطة يف االختقييار  2اااةيي  يف جييدوت رقييم  ومييد

يف أسييئلة  45/8و 50/11يف أسييئلة تر يية اافييردا ،  9/ 70و 80/11القعييدر الوييام ملييو علييی التييوايل  
ااتمولية يف ا يدوت التيايل  tيف أسئلة تهم مامون اليه ؛ وإتيائس اختقيار  10/3و 45/5تر ة ا ما ، 

 إةلائیة با اجملموعتا أو ال؟ تُقامي أإ   ملع اُوجد مد الفر  ذر داللة
 عل  االختبار البعدی الثاني  tنتائج اختبار : 5دول ج

T 
 المحاسب

درجة 
 الحرية

 نوع ااسئلة مستوی الداللة

 كتر ة اافردا  مد العربیة إلی الفارسیة وعلر ذل /.0005 38 824/5
 ذلك وعلر الفارسیة إلی العربیة مد ا ما  تر ة /.0005 38 249/8
 اله  مامون تهم /.0005 38 771/7
/، أر إنمي اجملمييوعتا 05أقييع مييد  5إعييم؛ إذ تلييون مسييتواا  الدالليية وتييق جييدوت رقييم  تييا وال

ييين متليياتئتا وملييرا اييدتمي علييی أن الطراءيية التعاوإیيية اارتلييل علیهييا يف تييدرار اجملموعيية الت راقیيية 
أکويير تاعلیييةم مييد الطراءيية التءلیدايية ةسييب الييدرجا  الييا عويير علیهييا ااتعلمييون يف اجملمييوعتا يف 

ختقار القعدر الوام؛ بعقارة أوضه إن إسقة االةتفاظ بااعلوما  لدی اجملموعة الت راقیة )الا اال
تلءميتهيا مييد خيات الطراءيية التعاوإیيية يف الفليع الدراسييد اااضيد( أکويير ممييا ليدی اجملموعيية الاييابطة 

م مد اجملموعتا مل الد اتهياوت ااعلوميا   ااعويور علیهيا آإفيام بعد إجناز عملیة التعلیم علمام بأن کامي
وقييد دمي إجييرا  االختقييار دون إعييان مسييقق للطييال؛ إذن، تیتمياييه )وةسييب ا ييدوت التييايل( أإيي  
ملهيييا  تيييرو  ذا  داللييية إةليييائیة بيييا اجملميييوعتا بعيييد إجيييرا  االختقييياراد القعيييداا ااوت والويييام 

 ههما يف إتائس االختقار الءقلد.يم التلات  بیعلیهما ر 
 عل  تبيي  مدی الفرق بي  المجموعتي  م  خالل االختبارات الثالثة tنتائج اختبار : 6جدول 

T نوع االمتحاال مستوی الداللة درجة الحرية المحاسب 
 االختقار الءقلد /.401 38 /.849
 االختقار القعدر ااوت /.0005 38 015/6
 االختقار بعدی الوام /.0005 38 408/9

واجملموعييية  (Aمعيييدميت درجيييا  طيييال اجملموعييية الت راقیييية ) 7رقيييم ملليييرا وسیتايييه يف رسيييم 
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الختقيار القعيدر ( يف كفا ة ال  ة ضمد ااراةع اللمهیية اليواث )االختقيار الءقليد، واBاابطة )ال
 ااوت، والوام( 

 : معدل درجات المجموعتي  في کفاءة الترجمة7رسم 

 
اليتعلم التعياوم کيان أکوير تاعلیية يف تهمیية  يف ضو  إتائس القتث وضمد ةيدوده جتلمييی أن ميدخع 

ة ومدی االةتفاظ بااعلوما  لدی ااتعلما. قيد تُعيلی مليره الهتيائس إليی دور اليوعد کفا ة ال  
يف تعلمييم اللغية ااجهقیية أو اللغية الواإیية وتيق إظراية  (Consciousness and Awareness)واردرا  

 (Noticing hypothesis)« ترضييیة اااةظيية»الييا عرتيي  بييي (Schmidt)اللغييور ااعاصيير  یييد  
عد وعد يف ااادة اللغواية اادروسية ميد  ةیث تءوت  إإ  جيب علی ااتعلميم بادد اامر أن ااة 

  امن أنمي القهیيية اللغوايية الييا اتلءمياملييا؛ وااعيي اف بيي (Focus on form)خييات ال کیييل علييی شييلع 
ا يييون بهيييا ام ضيييروراام لفهيييم کيييع جاإيييب ميييد جواإيييب اکتسيييال اللغييية  ا ييياداالإتقييياه )أو اااةظييية( 

الواإیييية؛ تءيييد کاإييي  العاقييية بيييا االإتقييياه واليييتعلميم لفييي ة طوالييية ييييطمي االملتمييياب وال کیيييل للعدايييد ميييد 
ب  Schmidt ،1990)اُهظيييير   (Cognitive psychology)القتييييوث يف جمييييات علييييم الييييهفر ااعييييريف 

. اقييييييدو (555-541ب  Dulany ،1984ب؛ Cowan ،1995؛  682-631ب  Allport ،1989؛ 130
أإي  ملهيا  عاقية إجيابیية وطیييدة بيا تفاعيع ااتعلميا بعايهم الييقعض )ميد خيات الهءياش والتعيياون 
بیييههم يف اجملموعييا  بغیيية التوصييع إلييی ال  يية اللييتیتة( ومييدی االإتقيياه للمييادة اللغوايية ااتييوخميی 

تعلمييا الييراد اشيياركون يف أإشييطة ال  يية التفاعلیيية أن تتمهميييد تر تهييا مييههم حبیييث ااتوقيي  مييد اا
اارضیة ااهاسقة عهدملم للتدقیق وارمعان يف بهیة العقارة الا اتهاقشون تیهيا وقيد اليون مليرا اامير 
دلیام علی أن تهمیة کفا ة ال  ة تتتءميق بسرعة أکور مد خات التفاو  ااتفاعع بیههم؛ کما أإ  

ره الطراءة ظيروف م اتیية تسيهه ميد خا يا الفرصية اللاتیية للتغراية الراجعية التفاوضيیة قد تتوتمير هب
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(Feedback negotiation)  بييا ااعلميييم وااتلءميييد ةتييی تيي دمير يف هناايية ااطيياف إلييی وقييوف ااتلءييا
علييی أخطييائهم اللغوايية؛ إذ اُوجييد إ يياع عيياب بييا عييدد مييد القيياةوا علييی أن ال کیييل علييی القهیيية 

ضييييمد سييييیا   (Corrective feedbacks)لغواييية اتتءميييييق مييييد خييييات ردود الفعييييع التلييييتیتیة ال
ويييينام علييييی اکتسييييال اللغيييية؛ کمييييا ومييييد وجهيييية إظيييير اللغييييور السييييوتیا الشييييهن صييييع واسيييياعد کمتوا
تهييييدرج عملیيييية ردمي الفعييييع التلييييتیتد داخييييع السييييیا  االجتميييياعد ( Vygotsky)« تیغودسييييتلد»

مشيياکلهم اللغوايية متفيياعلا؛ تت ييری عملیيية تسييداد ااخطييا  يييي  ةیييث اعمييع ااتعلميمييون علييی ةييعمي 
ومبسيياعدة ااعلميييم الييرر اشييرف علييی اجملموعييا  يف قاعيية الييدرت يييي تیمييا بیييههم علييی حنييو مقاشيير أو 

. إذن تيييا  ليييد للقاةيييث أن اغيييضمي (41152-391ب  Shehan ،2003)اُهظييير  يييين مقاشييير أةیاإيييام 
مد الفاعلیة واهظر إلیها عليی أهنيا مسيتءلمية ميد عملیية اليتعلم الطرف عمميا لردود الفعع التلتیتیة 

 «راتشييييياردرز»(. ومليييييد ت امييييييد أاايييييام ميييييا ايييييری 506ب  Gass ،2003ااتواصيييييع اتعلميميييييد اللغييييية )
(Richards) روجيييرز» و» (Rodgers) بيييأن ميييد خيييات تعلايييل التعييياون والتفاعيييع يف قاعييية التيييدرار

تُيييدعام ااإشيييطة الوالييية التالیييية  أوالم  التفييياو  والهءييياش عيييد ااعيييام بيييا ااتعلميييا ااتواجيييداد يف 
ولالوييام  تييايف  عملیية ال کیييل عليی القهیيية اللغوايية للمفيردا  وا مييا  يف اليه ؛اجملموعيا ؛ لاإیييام  

. مليييرا وميييد (256ب  Richards ،2014)ااتقادلييية بيييا ااعايييا   لعاقيييا جواإيييب اليييهء  ضيييمد ا
ا هييية السيييیلولوجیة، تييي ن اليييدعم االجتمييياعد ااتقيييادت بيييا ااعايييا  يف کيييعمي جمموعييية وبيييا ااعلمييييم 
وااتعلميما مد خات ااإشطة التعاوإیة يف قاعة التدرار قد اي لر عليی إجنياز ااتعلميميا ااکياد د، 

ييع لييداهم؛ إذ ملهييا  ترضييیة وصييتميتهم الهفسيي یة وا سييداة، والتءلیييع مييد الءلييق والتييوتمير الهفسييد احملتما
أساسيييیة يف مليييره اااةظييية تءيييوت إن إملاإیييية تيييوتلر القهیييية التتتیييية لليييدعم ااهطليييق إليييی اامليييداف 

. (174ب  Johnson ،1994)ااشيييي کة تعتيييي  مييييد ضييييروراا  ارإتيييياج ااکيييياد د والاييييقط الهفسييييد 
يف  (ب1998) (Mackey)« ماييك كييد»القتييث الييراملد ميي  ميا توصييل  إلیيي  دراسيية  تهسي م إتييائس

أن االةتفاظ بااعلوما  ع  مهاب تواصلیة وتفاعلیة لدی متعلمد اللغة ارجنلیلاية أبءيی وأدوب ميد 
ب( 2012) (Kargar)« کيارکار»باقد ااسالیب واالسي اتی یا  يف التيدرار؛ کميا أامييد  دراسية 

التعاوإیيية علييی تهمیيية مسييتوی علييم التداولیية عهييد عييدد مييد متعلميمييد اللغيية ارجنلیلايية  يف تيألن ال  يية
تاعلیية يف االسيتبداب اللغيور ااائيم لألتعيات  ةیث ته مي الدراسة عليی أن الطراءية التعاوإیية أکوير
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السلوکیة ااهس مة م  مءتای ا يات مبيا تیهيا ميد اسيتبداب أإيواع کلميا  االعتيرار والطليب وتءيام 
ب( يف 1994ختاف الظروف الا ةیط مبد استبدمها؛ وتتماشی أااام م  دراسة السامرائد )ال

 طراءة ارلءائیة )التءلیداة( يف تهمیة التفلن الهاقد لدی الطلقة.أن التتاور وااهاقشة أتاع مد ال

 النتيجة
تر ية الهليو  استعر  القاةوون مد خات القتث ا اضر تطقیق اادخع التعاوم علی تدرار 

يف اللتال العرا اادرسد للمرةلة الوالوة الواإواة إااياةام ايدی تاعلیية الطراءية التعاوإیية يف تهمیية  
 ا اأيت کفا ة ال  ة لدی الطال اراراإیا باادارت. وقد ةاوت القتث ارجابة عممي 

 اخييری يف تهمیية کفييا ة بالءیيات إليی ا والتءلیدايية ميا ميدی تييألن کيعمي ميد الطييراءتا التعاوإیية
 ال  ة وتءلیع أخطا  ال  ة لدی الطال باادارت الواإواة؟

 بالءیييييات إلييييی ااخييييری يف ترسييييیخ  والتءلیدايييية مييييا مييييدی تييييألن کييييعمي مييييد الطييييراءتا التعاوإیيييية
 ا  واالةتفاظ هبا لدی الطال؟ااعلوم

رجا  ااتعلما لاختقاراد تاتمياه مد التتلیع ارةلائد للقیاإا  اارصودة ااستبرجة مد د
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  

وتءيام لهتيائس االختقيار القعيدر ااوت( ويف االةتفياظ أکور مد الطراءة التءلیداية يف تهمیية اللفيا ة )
بااعلوميييا  أاايييام )وتءيييام لهتيييائس االختقيييار القعيييدر الويييام(.  ليييد تفسييين مليييره الهتی ييية بيييأن القیئييية 

جهية يف تقيادت اطُي ا  وااعلوميا  بيا ااتعلميا ميا  التعاوإیة الا توتميرملا ملره الطراءة تسياملم ميد
اللغواة وترسیخ ااعلوميا  ليداهم، واسيفر عيد تءلیيع التهياتر السيل  ا در إلی تلواب ااخطا  

ل يف  تیمييا بیييههم مييد جهيية أخييری، واهیميييئ اارضييیة للهءيياش والتفيياو  ارجييياا بييا ااعلميييم والطييامي
أميييا بالهسييييقة لتيييوتن مليييره القیئييية تهوصييييد اايييدرميت أالمي جيعيييع ال  يييية  قاعييية اليييدرت ميييد جهيييية لالوييية.

متهيياوت أاييدر ااتعلمييا يف بداايية ااميير دون أن تتييوتمير  ييم الفرصيية للتفليين  اللييتیتة للعقييارا  يف
وارمعان يف ال  ة؛ وأن اهتممي ب شرا  ااتعلما يف تلواب أخطا  بعاهم القعض باعتقاره تيدراقام 
. وبالهسقة لفتوی ااءررا  الدراسیة تیهقغد أن تلون إلو  اللتال جرميابة  عملیام  م يف اللعمي

  د املتماب ااتعلما للهءاش والتفاو  يف اجملموعا  بغیة التوصميع إلی تر ة مش کة لداهم.تس ع
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علييی أسييات مييا تقييامي مييد خييات ملييره الدراسيية تقييدو للقيياةوا ضييرورة االملتميياب ااتلااييد بطراءيية 
لسييائدة يف الييتعلميم التعيياوم وبيياقد ااهيياملس التعلیمیيية ااسييتتدلة تطييوارام للمهيياملس الدراسييیة التءلیدايية ا

 علیم اللغة العربیة وآداهبا.اادارت وا امعا  اراراإیة لت

 المصادر

 أ( العربية
 الاتب

، سقلوار  مهشورا  جامعة الترجمة بي  النظرية والتطبيق م  العربية إل  الفارسيةه.ش(، 1381)آبادر، ةسا  ر
 ا لیم السقلوارر.

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

اامللة العربیة السعوداة،  أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقي  بلغات أخری،العلیلد، عقد العلال بد إبراملیم )د. (، 
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 محزر ثير روش آمززش تعاملأت یبررس

 یدر درس لرب یآمززان ايرانترجمة دانش بردن تزان در باال
 آمززان سال سز  دبيرستان استان فارس(مزردی دانش ة)مطالع

 3یمريم جالئ، 2ی، نرگس گنج1ساجد زارع

 اصفهان دانشگاه یلرب اتيادب و زبان یدکتر یدانشجز. 1

 دانشگاه اصفهان یلرب اتيگروه زبان و ادب اريدانش. 2

 کاشاندانشگاه  یلرب اتيگروه زبان و ادب ارياستاد. 3

 دهيكچ
در  یلربو ترجموة   مهوارت  یارزيواب  یآموززش زبوان و در راسوتا    نينوز  یهوا همگا  با پيشرفت روش

آن بر  یميزان اثربخش یمحزر به بررسپژوهش حاضر با تطبيق رويكرد آمززش تعامل ،یآمززان ايراندانش

و از  یاز روش ميدان هدف،به اين  یابيدست برای. پردازدیآمززان مقطع سز  دبيرستان مدانش تزان شيافزا

سز  دبيرسوتان بوه لنوزان     آمزز سالدانش 40بدين ترتيب که آزمزن به لنزان ابزار پژوهش استفاده شد. 

 یبه دو گروه گزاه و آزمايش تقسويم شودند. در ابتودا    یانتخاب گرديد و به صزرت تصادف یرانمزنة آم

آزمزن اجرا شود. نتيجوه   ترجمه، پيش تزان حها در سطکسب اطمينان از همگن بزدن گروه یسال برانيم

آمززش آغاز شد. گروه  ندياآزمزن، فرشيعد از پوجزد ندارد. ب بين دو گروه یدارینشان داد که تفاوت معن

محزر آموززش  تعامل كرديبا رو یترجمة متزن درس ش،يکرد و به گروه آزما افتيدر یگزاه، آمززش سنت

 جيآزمزن اول و دو  به لمل آمد. نتاگذشت دو ماه از آن، به ترتيب پس با واول  سالمين انيداده شد. در پا

تفواوت   ینشان داد که بوين نمورات دو گوروه از نظور آموار      جهيشد. نت سهيمستقل مقا tآزمزن  قياز طر

بوا روش   یترجموة متوزن درس لربو    سيمثبوت تودر   ريتوأث  یايو تفاوت گز نيوجزد دارد. ا یداریمعن

 .استآمززان دانش دانش یترجمه و افزايش ماندگار بردن تزان محزر در باالتعامل

 تدريس ترجمه. ؛محزرروش تعامل ؛محزرتعامل كرديرو ؛یآمززش زبان لرب  هاويدواژهک
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