
دراسات  يف تعليم اللغة العربية وتعلمها
جملة دولية علمية حمكمة نصف سنوية

السنة الثانية، العدد الثالث، خريف وشتاء 1439/1396، ص 11-36

حتليل حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن يف إيران علی 
أساس معايري اختيار وتنظيم املحتوی الدرايس من وجهة نظر 

املعلمني يف مدينة ياسوج 
إسحق رمحاين*1، وحيد أعظمي نجاد2

1- أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شرياز اإلیرانية.
2- خّریج املاجستري من قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شرياز اإلیرانية.

تاریخ الوصول:  1396/10/09          تاریخ القبول: 1397/01/20
                 1439/07 /23                                  1439/04/11

امللّخص
ــدريس  ــاب امل ــة الكت ــود أمهي ــة، وتع ــة والرتبوی ــة التعليمي ــس يف العملي ــر الرئي ــدريس العن ــاب امل ــر الكت یعت
ــة  ــان طریق ــن األحي ــري م ــاب يف كث ــدد الكت ــج. فيح ــه يف املنه ــذي یلعب ــدور ال ــی ال ــي إل ــتوی تعليم يف كل مس
التدریــس ألن املعلمــن كثــريًا مــا یكّيفــون طرائقهــم علــی أســاس الطریقــة املتبعــة يف الكتــاب. وحتليــل 
ــه  ــاب املتوّخــی حتليل ــّم هبــا تدریــس الكت ــي یت ــوی مــن العوامــل املهمــة يف تنســيق املناهــج الّدراســية الت املحت
ملعرفــة جوانــب القــوة والضعــف فيــه علــی أســاس املعایــري التــي وضعــت للكتــاب املــدريس اجليــد. حتــاول هذه 
املقالــة حتليــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف إیــران وفقــًا معایــري اختيــار وتنظيــم املحتــوی، 
معتمــدًة يف نتائجهــا علــی حتليــل املعلومــات املســتخرجة مــن االســتبيانات. تتكــون عينــة الدراســة مــن معلمــي 
اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف مدینــة یاســوج الذیــن یبلــغ عددهــم 118معلــًا ومعلمــة ولتحقيــق أهــداف 
الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها، تــم اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن واحــدة وأربعــن فقــرة، موزعــة علــی ســتة 
ــة التعلــم،  ــار قابلي ــدة، ومعي ــة والفائ ــار األمهي ــة، ومعي ــار الرغب ــار حاجــات املجتمــع، ومعي معایــري هــي: معي
ويف النهایــة معيــار التتابــع ومعيــار االســتمراریة. وكانــت االســتبيانات هــي أداة البحــث التــي اعتمدنــا عليهــا 
ــار t. قامــت الدراســة بتطبيــق أداة الدراســة وتــم ذلــك بعــد  يف حتليــل املعلومــات وذلــك علــی أســاس اختب
التأكــد مــن معامــل الصــدق والثبــات. تــدّل النتائــج علــی أّن التقدیــرات التقویميــة الكليــة للمعلمــن لكتــاب 
اللغــة العربيــة للصــف الثامــن، قــد جــاءت قویــة وعاليــة جــدًا؛ ومــن اإلســرتاتيجيات التــي تلفــت النظــر يف 
الكتــاب هــي التوجــه نحــو اختــاذ األســاليب احلدیثــة املؤثــرة علــی تعّلــم الطلبــة وتقدیــم التشــجيع الــكايف هلــم 
علــی التعلــم الــذايت أیضــًا بينــا نالحــظ يف الكتــاب الســابق العنایــة بتعليــم القواعــد الرفيــة والنحویــة فقــط. 
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1. املقدمة

یعتــر القــرن احلــارض، قــرن اإلبداعــات العلميــة يف خمتلــف املجــاالت، وینبغــي تأليــف الكتب 
اجلدیــدة وفــق مناهــج تعليميــة مســتحدثة؛ فال بــد أن نأخــذ يف االعتبــار عنــد وضــع منهــج 
تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا واختيــار املــواد املطلوبــة ونوعيتهــا، أهــداف هــؤالء 
ــة  ــة هلــم، وأن نوعي املتعلمــن وأغراضهــم مــن تعلــم هــذه اللغــة وكذلــك املســتویات الثقافي
اللغــة التــي تقــدم هلــم وحدودهــا وخواصهــا وصيغهــا ومفرداهتــا وتراكيبهــا جيــب أن تكــون 
مالئمــة الظــروف أكثــر اســتخدامًا مــن األوضــاع الثقافيــة وحمققــة ألهدافهــم مــن تعلمهــا، كــا 
ــري، بحيــث تصــور  ــوع يف املعــاين ويف أغــراض التعب ــارة ذات تن ــواد املخت ینبغــي أن تكــون امل
احليــاة الثقافيــة واالجتاعيــة واالقتصادیــة والسياســية، وكذلــك جيــب أن تــوّزع قواعــد اللغــة 
الرفيــة والنحویــة وغريهــا توزیعــًا عــادالً مناســبا لــكل مســتوى ومرحلــة، فينبغــي اختيــار 
تلــك القواعــد التــي تســاعد الطــالب عــى هــذا القــدر مــن الفهــم والتعبــري بســهولة ویــر، 
ولنبتعــد قــدر اإلمــكان عــن القواعــد املعقــدة التــي جتعــل عمليــة التعليــم شــائكة ومســتعصية 
علــی الدارســن املبتدئــن، كــا أن الكتــاب املعــّد لغــري الناطقــن باللغــة العربيــة قــد حيتــاج إىل 
التحليــل التقابــي للغــة العربيــة ولغــة التالميــذ، بحيــث حيــدد مــا تتفــق فيــه اللغتــان وختتلفــان 

لالســتفادة مــن ذلــك يف معرفــة الصعوبــات التــي یواجههــا التلميــذ.
وجيــب أن یكــون إعــداد الكتــاب املــدريس وإخراجــه وفــق معایــري ومواصفــات علميــة 
ــا مــا یتضمنــه  ــة یتــم مــن خالهلــا حتســن العمليــة التعليميــة. تلــك العنایــة تكشــف لن وتربوی
الكتــاب املــدريس مــن جوانــب قــوة وضعــف، وبــا یتناســب مــع حاجــات املجتمــع اإلیــراين 
وحاجــات التالميــذ ومواهبهــم للتعلــم؛ حيــث أنــه یعتــر مــن أهــم املصــادر العلمية إلكســاب 
املتعلمــن املعــارف واالجتاهــات والقيــم واملبــادئ واحلقائــق املختلفــة مــن أجــل بنــاء قاعــدة 
ــب املســاعد  ــل اجلان ــا فيهــا مــن معلومــات متث ــكل م ــا الكتــب األخــری ب ــة ســليمة، أم علمي
ــم  ــم. ورغ ــة التعل ــم يف عملي ــه املتعل ــد علي ــًا یعتم ــدرًا رئيس ــس مص ــدريس، ولي ــاب امل للكت
ــا  ــل حتليله ــن أج ــية م ــب الدراس ــات الكت ــة حمتوی ــن مراجع ــد م ــي، فالب ــور التكنولوج التط
وهلــذا الســبب یعتــر الكتــاب املــدريس عامــال حمفــزًا للطــالب يف االســتعداد والشــوق لتعلــم 

املــادة الدراســية.
ــة للصــف الثامــن الثانــوي فــإّن التقييــم   ونظــرًا لوجــود احلاجــة املاســة لتقييــم كتــاب العربي
والتحليــل مهــا الوســيلتان اللتــان یمكــن بواســطتها التعــرف علــی مــدی النجــاح يف حتقيــق 
ــينها  ــد حتس ــة بقص ــة التعليمي ــوة يف العملي ــف والق ــي الضع ــن نواح ــف ع ــداف، والكش األه
املــادة  الــذي یضــم املحتــوی مــن  بأنــه »الوعــاء  الكتــاب  العرجــا  وتطویرهــا. وُیعــرف 
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ــاليب  ــات وأس ــات وتطبيق ــطة وتدریب ــة وأنش ــائل تعليمي ــن وس ــا م ــا یصاحبه ــية وم الدراس
تقویــم خمتلفــة ویضــم مقدمــة وفهــرس لعــرض املقــرر« )العرجــا، 2009: 7(. إن عمليــة 
حتليــل الكتــاب املــدريس عمليــة رضوریــة ألن حتليــل الكتــاب املــدريس وســيلة تعرفنــا بجــودة 
ــا نعيــش يف عــر متطــور ومتقــدم، وهــذا التطــور  الكتــاب املــدريس وصالحيتــه، حيــث إنن
یقتــي إعــادة النظــر يف حمتــوی الكتــب املدرســية، ومــن الواضــح أن عمليــة تأليــف الكتــب 
ــرية  ــل كث ــري وعوام ــا معای ــری فيه ــدة ن ــة معق ــي عملي ــهل، فه ــر الس ــت باألم ــية ليس املدرس
متداخلــة، والعمــل البــري بطبيعتــه البــد أن یعرتیــه النقــص واخللــل، فالبــد مــن حتليــل هــذه 
ــية  ــاور رئيس ــة حم ــاك ثالث ــدة. هن ــب املفي ــر الكت ــك لن ــا؛ وذل ــل فيه ــة اخلل ــب ومالحظ الكت
ــة  ــار حمتــوی الكتــب املدرســية: ا- مالئمــة املحتــوی حلاجــات املجتمــع. »جيــب العنای الختي
الــی االحتياجــات الفوریــة والتغيــريات والتطــورات املســتمرة، خصوصــًا يف ســياق التغيــري 
اجلــذري يف املجتمــع.« )ملكــي، 1385: 42(. 2. مالئمــة املحتــوی حلاجــات الطــالب»يف 
املجتمــع احلدیــث تتمثــل يف املطابقــة بــن حاجــات الفردیــة واالجتاعيــة« )لــوي، 1375: 19( 
3. مالئمــة املحتــوی للرنامــج الــدرايس. مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب دورًا فاعــاًل لتحقيــق 
املعایــري املســتخدمة يف الرنامــج الــدرايس هــي املصداقيــة، التــوازن، األمهيــة، االتســاع، 
االحتــاد، وهنــاك عوامــل آخــری تلعــب دورًا مهــًا يف تنظيــم حمتــوی مثــل: التــوايل والوحــدة. 
لقــد أشــار املؤلفــون يف مقدمــة كتــاب العربيــة للصــف الثامــن، أن اهلــدف مــن هــذا الكتــاب 
هــو تطویــر مهــارات اللغــة وتعزیــز فهــم النصــوص الدینيــة ویضيــف أيضــًا: أنــه مــن املتوقــع 
أن یســتطيع الطالــب يف هنایــة الســنة الدراســية قــراءة نصــوص بســيطة عربيــة بشــكل صحيــح 
ویفهــم معناهــا. تســتهدف الدراســة احلــارضة أن تبــّن أنــه إلــی أي مــدی حّققــت هــذه 
الكتــب معایــري املحتــوی مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة للصــف الثامــن؟ وعلــی هــذا 
األســاس أراد البحــث استفســار آراء املعلمــن عــن هــذا الكتــاب اجلدیــد، وحتقيقــه لألهــداف 
املنشــودة، وكذلــك إصــدار حكــم عليــه مــن عــدة جوانــب، واالســتفادة مــن نتائــج الدراســة 

يف إعــداد املناهــج األخــری التــي تتبعــه. 

 2. أسئلة الدراسة
تسعی هذه الدراسة إلی اإلجابة عن سؤال تنجم عنه أسئلة فرعية حيث یرتبط كل سؤال 

بأحد املعایري املستخدمة يف حتليل حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن.   
أما السؤال الرئيس فهو:

ــة للصــف الثامــن مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف  ــاب اللغــة العربي ــوی كت ــار حمت ــم اختي هــل ت



حتليل حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن يف إيران علی أساس ... 14
ــبة؟ ــري املناس ــاس املعای ــی أس ــوج عل ــة یاس ــدارس مدین م

واألسئلة الفرعية:
هــل تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار حاجــات املجتمــع 

اإلیراين؟   
هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار الرغبة؟

هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار األمهية والفائدة؟ 
ــة التعلــم  ــار قابلي ــة للصــف الثامــن علــی أســاس  معي ــاب العربي ــوی كت ــار حمت ــم اختي هــل ت

ــة؟ ــدارس اإلیراني بامل
هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار التتابع؟

هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس  معيار االستمراریة؟

3. الدراسات السابقة
یتضمن عرضا للبحوث والدراسات التي أتيح لنا االطالع عليها، والتي هلا صلة وثيقة 

بالدراسة احلالية. وتتناول برتتيبها زمنيًا من األقدم إلی األحدث.
ــی  ــران كدراســة جــوادي )1388( دراســة هدفــت إل ــت يف داخــل إی ومنهــا دراســات أجری
تقویــم معایــري اختيــار املحتــوی يف الرنامــج الــدرايس. قــد أشــار املؤلــف إلــی ثالثــة حمــاور 
رئيســة يف الرنامــج الــدرايس: -1مالئمــة املحتــوی مــع حاجــات املجتمــع، -2 مالئمــة 
املحتــوی مــع حاجــات الطــالب، -3 مالئمــة املحتــوی مــع الرنامــج الــدرايس؛ وقــد 
ــة )العامــة( مــن وجهــة  ــة الثانوی ــة للمرحل ــم الكتــب العربي أظهــرت النتائــج أن درجــة تقوی

ــة. ــت ضعيف ــذ كان ــن والتالمي ــر املعلم نظ
ــة  ــتخدمت الدراس ــًة، واس ــًا ومعلم ــن )64( معل ــي )1388( م ــة عقي ــة دراس ــت عين تكون
االســتبانة التــي تضمنــت )28( فقــرة وأظهــرت النتائــج أن: املحتــوى ال یتناســب مــع حجــم 
الكتــاب وعــدد احلصــص املقــررة لدراســته وكذلــك عــدم تناســب لغــة الكتــاب ملســتویات 

ــة العقليــة. الطلب
ــات.  ــدق والثب ــل الص ــن معام ــد م ــد التأك ــة بع ــق أداة الدراس ــي زاده )1389( بتطبي ــام متق ق
ــة لتحليــل البيانــات. تكــون جمتمــع  ــة للعلــوم االجتاعي اســتخدم البحــث احلزمــة اإلحصائي
ــًا  ــري 19 معل ــتان. فاخت ــة لرس ــة »دورود« يف حمافظ ــطة بمدین ــدارس املتوس ــن امل ــة م الدراس
ــذ  ــر التالمي ــة مدرســيًا مــن جممــوع 8 مــدارس. وأظهــرت النتائــج أن أكث ــًا وطالب و287 طالب
واملعلمــن یــرون أن ورشــات الرتمجــة اســتطاعت نيــل أهدافهــا املنشــودة، فمــن هــذا املنطلــق 
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تظهــر رضورة العمــل علــی تطویــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف املــدارس إلــی مناهــج أكثــر 

متحــورا حــول النــص.
یشــري مريحاجــي )1389( يف دراســته إلــی أســلوب نقــد الكتــب املدرســية ویــری أن أســلوب 
ــا  ــی م ــة إل ــب إضاف ــذه الكت ــي ه ــب. فف ــن الكت ــواه م ــا س ــف ع ــية خيتل ــب املدرس ــد الكت نق
نالحظــه باعتبارهــا كتبــًا مدرســيًا هنــاك خطــة مدونــة تعمــل كخریطــة تعتمــد عليهــا املناهــج 

ویتخــذ منهــا املؤلــف آليــات تأليــف وإعــداد الكتــاب املــدريس. 
ــة  ــة بمدین ــدارس الثانوی ــن امل ــي زاده )1392( م ــة متق ــي لدراس ــع اإلحصائ ــون املجتم یتك
ــًا  ــًة و40طالب ــًا و7معلم ــث 13معل ــار الباح ــد اخت ــريب. لق ــان غ ــة آذرباجي ــهر يف حمافظ بريانش
ــي  ــع اإلحصائ ــن املجتم ــات م ــذ العين ــم أخ ــد ت ــدارس. وق ــع م ــوع أرب ــن جمم ــًة م و40طالب
بطریقــة عشــوائية. وكانــت أداة البحــث هــي االســتبانات التــي اعتمــد عليهــا يف حتليــل 
ــج علــی أن قســم النصــوص  ــدل النتائ ــوع )t(؛ ت ــار مــن ن املعلومــات وعلــی أســاس االختب
ــض  ــًا يف بع ــن ناجح ــن مل یك ــه، ولك ــق أهداف ــح يف حتقي ــن_ نج ــر املدرس ــة نظ ــن وجه _م
األهــداف مــن وجهــة نظــر التالميــذ. إذن البــد أن ُیعنــی بتصحيــح قســم النصــوص يف كتــاب 

ــة. ــن الثانوی ــة م ــنة الثالث ــة للس ــة العربي اللغ
ــم  ــی تقوی ــت إل ــدة )2003( هدف ــو مح ــة أب ــا دراس ــة منه ــدان العربي ــات يف البل ــاك دراس وهن
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الســادس األســايس مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف الســادس 
يف املــدارس حمافظــة القــدس وضواحيهــا وتكونــت عينــة الدراســة مــن )145( معلــًا ومعلمة، 
واســتخدمت الدراســة االســتبانة وأظهــرت النتائــج أن: درجــة تقييــم الكتــاب اللغــة العربيــة 
للصــف الســادس األســايس مــن وجهــة نظــر املعلمــن كانــت متوســطة. وجــاءت تقدیــرات 
العلميــة،  الكتــاب ومادتــه  التقویميــة مرتفعــة يف جمــاالت األهــداف وحمتــوی  املعلمــن 
واألنشــطة البنائيــة واخلتاميــة. ولكــن تقدیــرات املعلمــن متوســطة يف جمــاالت أســلوب 

ــه. ــاب ولغت الكت
دراســة یوســف )2010( هدفــت إلــی حتليــل كتــب اللغــة العربيــة وتقویمهــا يف مرحلــة 
ــدارس  ــة يف امل ــا ومعلم ــن )145( معل ــة م ــة الدراس ــت عين ــي. وتكون ــوي املهن ــم الثان التعلي
ــة أن  ــج الدراس ــرت نتائ ــتبانة، وأظه ــة االس ــتخدمت الدراس ــد اس ــوریة، وق ــة يف الس الثانوی
درجــة تقویــم معلمــي اللغــة العربيــة لكتــب اللغــة العربيــة يف مرحلــة التعليــم الثانــوي املهنــي 
ــة  ــًا ذات دالل ــة فروق ــج الدراس ــر نتائ ــة. ومل تظه ــاالت الدراس ــع جم ــطة يف مجي ــت متوس كان
إحصائيــة بــن تقدیــرات املعلمــن التقویميــة لكتــب اللغــة العربيــة تعــزي ملتغــريات اجلنــس 

ــر. ــية والعم ــرة التدریس ــي واخل ــل العلم واملؤه
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اســتهدفت دراســة الشــمري )2012( تقویــم كتــاب لغتــي اخلالــدة للصــف األول املتوســط 
مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة ومعلاهتــا وتكونــت عينــة الدراســة مــن )155( معلــا 
ــغ عــدد فقــرات االســتبانة )53(  ــع االســتبانة عليهــم مجيعــا وقدبل ــّم توزی ــث ت ومعلمــة حي
فقــرة موزعــة علــی مخســة جمــاالت هــي الشــكل العــام واإلخــراج الفنــي ومقدمــة الكتــاب؛ 
فأظهــرت النتائــج أن درجــة تقویــم معلمــي اللغــة العربيــة لكتــاب لغتــي اخلالــدة كانــت عاليــة 

علــی جمــاالت الدراســة مجيعهــا.
ــل  ــع املراح ــة جلمي ــية املتنوع ــب املدرس ــم الكت ــی تقيي ــابقة إل ــات الس ــم الدراس ــت معظ هدف
الدراســية املختلفــة هبــدف التعــرف علــی مواطــن القــوة ومواطــن الضعــف مــن أجــل 
ــي  ــة متق ــي )1389( ودراس ــوادي )1388( ومريحاج ــة ج ــل دراس ــا، مث ــا وتطویره تعدیله

.)1392( زاده 
اتفقت الدراسات السابقة يف أهنا تناولت حتليل الكتب من خالل املجاالت اآلتية:

ــة  ــاب -2 املقدمــة -3 األهــداف -4 املحتــوی -5 الوســائل التعليمي -1 الشــكل العــام للكت
ــم. -6 التقوی

واتفقــت مــع هــذه الدراســة يف اســتخدامها لالســتبانة كأداة لتحليــل املجــاالت الســابقة 
ــر. الذك

واتفقــت يف اختيــار موضــوع الدراســة، علــی أســاس أن معظــم الدراســات الســابقة قــد 
بحثــت يف حتليــل املحتــوی. 

وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أهنا:
ــن  ــف الثام ــة للص ــاب العربي ــي كت ــی اآلن، وه ــا حت ــث فيه ــم البح ــة مل یت ــتهدف عين - تس

الثانــوي.
- تشــمل هــذه الدراســة مــدارس یاســوج، األمــر الــذي مل یســبق ألي دراســة ســابقة أن 

شــملته.
- تباینــت الدراســات الســابقة يف اختيــار حجــم العينــة، فمنهــا اعتمــدت علــی عينــة صغــرية 
ومنهــا اعتمــدت علــی عينــة كبــرية إذ تراوحــت أعدادهــا مابــن )20-289( وهــذا االختالف 
یرجــع إلــی تبایــن أهــداف الدراســة وطبيعــة املجتمــع املبحــوث أمــا دراســتنا احلاليــة فشــملت 

)118( معلــًا ومعلمــًة.
ــابقة  ــات الس ــم الدراس ــت معظ ــد أوص ــابقة فق ــات الس ــات الدراس ــی توصي ــبة إل ــا بالنس أم
بــرورة االهتــام بالكتــاب املــدريس، كــا أكــدت بعــض الدراســات علــی رضورة مســامهة 

ــب املدرســية. ــل الكت املعلمــن وأســاتذة اجلامعــة يف تأليــف وحتلي
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4. اإلطار النظری

4. 1. حتليل املحتوی
ــة  ــه دراس ــد ب ــذي یقص ــوی ال ــل املحت ــة حتلي ــدريس، طریق ــاب امل ــل الكت ــاليب حتلي ــن أس م
الكتــاب ملعرفــة عوامــل القــوة والضعــف فيــه علــی أســاس املعایــري التــي وضعــت للكتــاب 
املــدريس اجليــد واملناســب. هنــاك آراء خمتلفــة حــول مفهــوم حتليــل املحتــوی، ويف هــذا الشــأن 
ــواد  ــل امل ــی حتوی ــدف إل ــي هي ــي إحصائ ــلوب علم ــوی »أس ــل املحت ــري: إن حتلي ــول املقط یق
ــواد،  ــذه امل ــث ه ــتقيص الباح ــث یس ــاس، حي ــة للقي ــة قابل ــة كمي ــات عددی ــی بيان ــة إل املكتوب
ــالل أدوات  ــن خ ــوی م ــل املحت ــم حتلي ــة. ویت ــة مرتابط ــًا علمي ــا أحكام ــي عليه ــا ویبن وحيلله
تعــرف بــأدوات حتليــل املحتــوی، وهــي ختتلــف مــن حيــث فئــات التحليــل، ووحــدات 
جودهتــا«  علــی  واحلكــم  الدراســية  واملناهــج  الكتــاب  تقویــم  يف  ویســتخدم  التحليــل، 
ــم  ــدار احلك ــو: »إص ــدريس ه ــاب امل ــم الكت ــدي أن تقيي ــری الغام ــري، 2009: 53(. وی )املقط
علــی مــدی جــودة الكتــاب الــذي یمثــل الوثيقــة اإلجرائيــة ملحتــوی املنهــج، إضافــة إلــی دور 
عمليــة التقييــم يف حتدیــد جوانــب التميــز، ونواحــي الضعــف هبــدف التعزیــز أو العــالج. وبناء 
علــی ذلك فــإن مــدی حتقــق أهــداف النظــام الرتبــوي مرهــون بمــدی جــودة وفاعليــة الكتــاب 
املســتخدم يف تناوهلــا، أو مراعاتــه للجوانــب الرتبویــة املســتهدفة ســواء كانــت هــذه اجلوانــب 
تربویــة، علميــة أو فنيــة. وجيــب أن تســتند عمليــة تقييــم الكتــب املدرســية إلــی منهجيــة علميــة 
ــن  ــدريس، م ــاب امل ــوی الكت ــة حمت ــن طبيع ــف ع ــة للكش ــة وثابت ــة وأدوات صادق موضوعي
ــره« )الغامــدي، 1424: 25(. أمــا التعریــف  ــه وتطوی حيــث الشــكل واملضمــون هبــدف حتدیث
ــوی هــو كــا ذكــره یونــس  ــل املحت ــد مفهــوم حتلي ــذي یعــد مــن أشــمل التعاریــف يف حتدی ال
وآخــرون »علــی أنــه جمموعــة مــن التعریفــات واملفاهيــم والعالقــات والقوانــن والنظریــات 
واملهــارات والقيــم واالجتاهــات التــي تشــكل مــادة التعلــم يف أحــد الكتــب املدرســية املقــررة 
علــی الطــالب يف أي املراحــل الدراســية، یتــم اختيارهــا وتنظيمهــا وفــق معایــري علميــة حمــددة 

ــس، 2004: 93(. ــة« )یون ــداف الرتبي ــق أه ــدف حتقي هب

4. 2. أهداف حتليل حمتوی الكتب املدرسية 
مــن أهــم أهــداف حتليــل حمتــوی الكتــب املدرســية التــي أوردهــا طعيمــة )2004: 81( فهــي 

كــا یــي:
1.حتدید أوجه القوة والضعف يف الكتاب املدريس وتقدیم أساس ملراجعتها وحتسينها.

2.مســاعدة مؤلفــي الكتــب املدرســية وتزویدهــم بتوجيهــات وإرشــادات إلــی مــا جيــب 
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ــه. ــي جتنب ــا ینبغ ــه وم تضمين

3.تقدیــم مــواد مســاعدة ملراجعــة برامــج الدراســة وإعــداد املعلمــن واختيــار الكتــب 
املدرســية.

4.تقدیــم منهجيــة للبحــث يف تقویــم الكتــب املدرســية یمكــن االقتــداء هبــا عنــد تأليــف 
وجتریــب الكتــب قبــل طباعتهــا وتعميمهــا.

5.الكشــف عــن مــا يف الكتــاب املــدريس مــن قيــم واجتاهــات شــائعة، وحتدیــد مــدی مالئمتهــا 
حلاجــات الطــالب واملجتمع.

4. 3. معايري اختيار املحتوى
ــي  ــاب وه ــوی لكت ــل املحت ــا حتلي ــم يف ضوئه ــي یت ــارص الت ــن العن ــة م ــري جمموع ــد املعای تع
»تصــف مــا جيــب أن یصــل إليــه املتعلــم مــن معــارف ومهــارات وقيــم نتيجــة لدراســته حمتــوی 
كل جمــال« )مينــا، 2006: 84(  ویعــرف زیتــون املعایــري بأهنــا: »تــلك العبــارات التــي یمكــن 
ــم واملرغــوب مــن إتقــان املحتــوی واملهــارات واألداءات  ــد املســتوی املالئ مــن خالهلــا حتدی
وفــرص التعلــم ومعایــري إعــداد املعلــم« )زیتــون، 1999: 115(. ونظــرًا ألمهيــة املحتــوی 
باعتبــاره املكــون األســايس للكتــب، فــإن اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة یتطلــب حتقيــق 

ــري: جمموعــة مــن املعای
ــع  ــا املجتم ــي قضای ــذي یراع ــو ال ــد ه ــوی اجلي ــع: فاملحت ــات املجتم ــا حلاج ــار مالئمته معي
ــة  ــا واملجتمــع والبيئ ــة ویظهــر التفاعــل بــن العلــم والتكنولوجي ــة والبيئي ومشــكالته الصحي
كــا یشــري إلــی نواحــي اجلــال يف البيئــة، ویعّمــق روح الــوالء واملحبــة للوطــن ومكتســبات 
ــم  ــن القي ــه ویتضم ــن هویت ــر ع ــع، ویع ــة املجتم ــوی طبيع ــل املحت ــا یمث ــه وأیض ــة في التنمي

والعــادات والتقاليــد االجتاعيــة )خليفــة، 2005: 139(.
معيــار الرغبــة: یتصــف املحتــوی بالصــدق عندمــا یكــون وثيــق الصلــة باألهــداف املوضوعــة 
ــت  ــي ثب ــة الت ــكار واآلراء احلدیث ــع األف ــًا م ــة، ومتفق ــاء العلمي ــن األخط ــًا م ــبقًا، وخالي مس
صدقهــا، وأن یكــون التحليــل يف أســلوبه وأدواتــه وإجراءاتــه معــرًا عــن واقــع مســتوی 
الطالــب واملالمــح احلقيقيــة جلوانــب التحصيــل املــراد قياســه، ویتحقــق ذلك عندمــا تســتند 
عمليــة التحليــل إلــی توصيــف واضــح ومتفــق عليــه لــألداء املتوقــع مــن الطالــب )املصــدر 

ــه: 139(. نفس
ــة  ــة املحلي ــاة والبيئ معيــار األمهيــة والفائــدة: یشــري الفائــدة الــی مــدی ارتبــاط املحتــوی باحلي
ــب  ــدرة الطال ــاة، ازدادت ق ــات احلي ــوی ومتطلب ــن املحت ــة ب ــا ازدادت العالق ــب، فكل للطال
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علــی مواجهتهــا، وحــل مشــكالهتا. واألمهيــة أي إعطــاء مجيــع عنــارص املعرفــة مــن حقائــق 
ــا دون  ــی أحده ــز عل ــدم الرتكي ــة، وع ــس األمهي ــات نف ــن ونظری ــادئ وقوان ــم ومب ومفاهي

ــور، 2013: 16(. ــالب )ن ــدي الط ــري ل ــارة التفك ــع إلث ــا جتتم ــارص كله ــر، فالعن اآلخ
ــن  ــة ب ــروق الفردی ــي الف ــذي یراع ــو ال ــد ه ــوی اجلي ــم: فاملحت ــوی للتعل ــة املحت ــار قابلي معي
ــوى  ــار املحت ــدى اختي ــا ل ــي مراعاهت ــي ینبغ ــية الت ــة واألساس ــور اهلام ــن األم ــالب، وم الط
ــون  ــذ؛ أي أاّل یك ــي للتالمي ــدين والعق ــي والب ــور النف ــتوى التط ــه ملس ــدى مالءمت ــة م معرف
املحتــوى التعليمــي صعبــًا بحيــث ال یســتطيع التالميــذ تعلمــه. هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق 
بقابليــة املحتــوى للتعلــم وهــي مراعــاة الزمــن املتــاح للدراســة وللمــواد التعليميــة املختلفــة 

ــه: 16(. ــدر نفس )املص

4. 4.  العنارص الرئيسة يف تنظيم املحتوی
معيــار التتابــع: ویقصــد بــه أن تكــون كل خــرة تاليــة مبنيــة علــی اخلــرة الســابقة مــع مراعــاة 
ــان،  ــدي وعلي ــا )هن ــي تتضمنه ــور الت ــائل أو األم ــر للمس ــق أك ــاع وتعمي ــی اتس ــؤدي إل أن ت
1999(. ویــری اخلليفــة »إن معيــار التتابــع یتصــل باالســتمرار لكنــه یذهــب إلــی مــدی أبعــد 
منــه وذلــك بــأن تكــون اخلــرة احلاليــة التــي یكتســبها التلميــذ مبنيــة علــی اخلــرات الســابقة 
ممــا یــؤدي إلــی اتســاع وتعمــق أكــر للموضوعــات التــي یتضمنهــا حمتــوی املنهــج، وكذلــك ال 

یفصــل اخلــرات الالحقــة التــي ســوف یمــر هبــا التلميــذ« )خليفــة، 2005: 140(.
معيــار االســتمرارية: ویقصــد بــه أن یكــون التحليــل عمليــة مســتمرة جلميــع أنشــطة التعليــم 
والتعلــم وأســئلة الكتــاب وتدریباتــه ویشــمل الكتــاب عــى األنشــطة التمهيدیــة لقيــاس 
ــاملة  ــة الش ــات التقویمي ــن التدریب ــة م ــل بمجموع ــي كل فص ــي وینته ــم القب ــم التعل وتقوی
واملتنوعــة. ومــن الواضــح أن الكتــاب املــدريس حيتــاج إلــی التحليــل املســتمر، ملعرفــة مواطــن 
الضعــف ومواطــن القــوة. وذلــك لكثــرة التغــريات التــي حتــدث يف املجتمعــات وهلــذا الســبب 

جيــب إعــادة النظــر يف حمتــوی الكتــاب املــدريس )املصــدر نفســه: 141(.
معيــار الشــمولية: وذلــك بــأن یكــون التحليــل شــاماًل جلميــع جوانــب التعلــم وكافــة األنشــطة 
التــي یقــوم هبــا الطالــب »فالبــد أن یشــمل التقویــم الرتبــوي كل عنــارص املوقــف التعليمــي 
مــن متعلــم ومعلــم وحمتــوی كتــاب ووســيلة ونشــاط ومبنــی مــدريس وأن یشــمل كافــة 
األهــداف الرتبویــة املرغوبــة مــن معــارف ومهــارات وقيــم واجتاهــات وأن یشــمل أیضــًا 

ــي، 1997: 193(. ــي« )فالوق ــايل والتحصي ــاري واالنفع ــب امله ــم اجلان التقوی
ــاب  ــادة الكت ــة م ــا: مالئم ــؤرشات منه ــن امل ــددًا م ــار ع ــذا املعي ــن ه ــوازن: یتضم ــار الت معي
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مــع املقــررات الدراســية الســابقة والالحقــة يف املــادة نفســها، ومــع املقــررات التــي تقــدم يف 
الصــف نفســه ومالئمــة املحتــوی مــع قــدرات الطلبــة واســتعداداهتم )املصــدر نفســه: 193(.

5. منهج البحث
حتــاول هــذه املقالــة حتليــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف إیــران وفقــًا ملعایــري 
اختيــار وتنظيــم املحتــوی، معتمــدًة يف نتائجهــا علــی حتليــل املعلومــات املســتخرجة مــن 
االســتبيانات. تــم اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن واحــدة وأربعــن فقــرة، موزعــة علــی ســتة 
معایــري هــي: معيــار حاجــات املجتمــع، ومعيــار الرغبــة، ومعيــار األمهيــة والفائــدة، ومعيــار 
ــار االســتمراریة. وكانــت االســتبيانات هــي  ــع ومعي ــار التتاب ــة معي ــة التعلــم، ويف النهای قابلي
أداة البحــث التــي اعتمدنــا عليهــا يف حتليــل املعلومــات وذلــك علــی أســاس اختبــار t. قامــت 

الدراســة بتطبيــق أداة الدراســة وتــم ذلك بعــد التأكــد مــن معامــل الصــدق والثبــات.

صدق االستبانة
لقــد تــم عــرض االســتبانة بصورهتــا األوليــة علــی عــدد مــن أعضــاء هيئــة التدریــس يف 
ــردات  ــدق املف ــدی ص ــی م ــرف عل ــل التع ــن أج ــاص م ــن ذوي االختص ــرياز وم ــة ش جامع
ألداة الدراســة يف قيــاس أهــداف الدراســة ومــدی ارتباطهــا بموضــوع الدراســة وصالحيتهــا 
للتطبيــق. وبعــد مراجعــة كافــة االســتبيانات التحكيميــة ودراســة مقرتحــات هيئــة التحكيــم 
تــم األخــذ بــآراء املحكمــن وإجــراء بعــض التعدیــالت علــی فقــرات االســتبانة حســب آراء 
ومقرتحــات أعضــاء هيئــة التحكيــم، حتــى ُأخرجــت االســتبانه بصورهتــا النهائيــة مكونــة مــن 
)52( فقــرة؛ وعرضــت علــی جلنــة مــن املحكمــن تتألــف مــن ثالثــة عــر عضــوًا موزعــن 

علــی النحــو التــايل:
-1 اثنــان منهــم مــن أعضــاء اهليئــة التدریســية يف جامعــة شــرياز مــن كليــة اآلداب قســم اللغــة 

العربية.
-2 اثنــان منهــم مــن أعضــاء اهليئــة التدریســية يف جامعــة عالمــة الطباطبائــي مــن كليــة العلــوم 

الرتبویة.
-3 ثالثة منهم من أعضاء اهليئة التدریسية يف جامعة إصفهان من كلية العلوم الرتبویة.
-4 ثالثة منهم من أعضاء اهليئة التدریسية يف جامعة فردويس من كلية العلوم الرتبویة.

-5 ثالثــة منهــم مــن املعلمــن واملعلــات أصحــاب اخلــرة الطویلــة يف تدریــس اللغــة العربيــة 
يف املــدارس.
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ــبة  ــا مناس ــث كوهن ــن حي ــتبانة م ــرات االس ــن فق ــرة م ــم يف كل فق ــداء رأهي ــم إب ــب منه   فُطل
ــرة  ــة فق ــذف أی ــك ح ــبة، وكذل ــا مناس ــرة یروهن ــة فق ــة أی ــل أو إضاف ــبة، وتعدی ــري مناس أو غ
غــري مناســبة،كا أبــدوا بعــض املالحظــات علــی فقــرات االســتبانة، ثــم أجریــت التعدیــالت 

ــم. ــم واقرتاحاهت ــی آرائه ــاًء عل ــا بن ــة عليه الالزم

ثبات االستبانة
بعــد وضــع االســتبانة بصورهتــا النهائيــة، تــم تطبيقهــا علــی عينــة اســتطالعية عددهــا )20( 
معلــًا ومعلمــة غــري عينــة الدراســة للمــرة األولــی، وبعــد مّي أســبوعن علــی التطبيــق األول 
ُعرضــت االســتبانة مــرة أخــری علــی العينــة االســتطالعية نفســها؛ ومــن ثــم حســاب معامــل 
ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معادلــة "كرونبــاخ ألفــا" بوســاطة الرنامــج اإلحصائــي للعلوم 
ــتخدامها  ــات الس ــة يف الدراس ــبة مقبول ــذه النس ــت %94 وه ــث بلغ ــانية  )spss (، حي اإلنس

كأداة لتقویــم املحتــوی.

عينة الدراسة
تكونــت عينــة الدراســة مــن )118( مــن معلمــي العربيــة للصــف الثامــن يف مدینــة یاســوج، 

)55( مــن الذكــور و)63(مــن اإلنــاث.
وتبن اجلداول )1( و)2( و)3( توزیع عينة الدراسة تبعًا ملتغرياهتا املستقلة.

وتبن اجلداول )1( و)2( و)3( توزیع عينة الدراسة تبعًا ملتغرياهتا املستقلة.

النسبة املئويةالتكراراجلنس

5546/6الذكور
6353/4اإلناث

118100املجموع

اجلدول 1: توزيع عينة الدراسة حسب متغريات اجلنس

النسبة املئوية%العدداملؤهل العلمي
1/%65دبلوم فوق املتوسط 
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14/%10285البكالوريوس

5/%108املاجستري
%118100املجموع

اجلدول 2: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي

النسبة املئوية%العدداخلربة التدريسية
7/%21أقل من مخس سنوات

1/%51916 -10 سنوات

8/%2117من10 سنوات إلی أقل من 15 سنوات
14/%7663من 15 سنة فاكثر

%118100املجموع

اجلدول3: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا ملتغري اخلربة التدريسية

6. حتليل البيانات
6. 1. نبذة عن حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن

لقــد اســتعرض البحــث حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن. یبلــغ عــدد صفحاتــه 
123صفحــة. وعــدد دروســها 10دروس. تشــمل هــذه الــدروس علــی صــور إیضاحيــة 
ورســومات، كــذلك تتضمــن متاریــن وأســئلة لقيــاس مــدی حتقــق أهــداف الــدروس؛ 
ــذ  ــد التالمي ــذ بي ــة لألخ ــة اهلادف ــراءة والكتاب ــات الق ــن تدریب ــا ب ــرتاوح م ــات ت ــذه التدریب ه

وتعليمهــم اللغــة العربيــة الفصيحــة بســهولة ومتعــة ویــر.
ــی )14(  ــابِِع« ویشــمل عل ــفِّ الّس ــُة ُدروِس الصَّ ــوان »ُمراَجَع ــدرس األول فتحــت عن ــا ال أم
صفحــة وهــي تعــرف الطــالب علــی كيفيــة أداء التحيــة باللغــة العربيــة وأیضــا تتعلــق 
بالتعــرف علــی األشــياء مــن خــالل الســؤال واإلجابــة عنهــا )كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 

الثامــن: 2(.
ــِة« ویتكــون مــن 15  ــِة اْلَعَربيَّ َغ ــُة اللُّ يَّ ــوان »أمَهّ ــاين حيــث جــاء حتــت عن ْرُس الّث ــدَّ ــم ال ومــن ث
ــٍة  ــن بِحاَج ــا ونح ــُة دینِن ــُة ُلَغ ــاًل: »اْلَعَربيَّ ــة قائ ــذه اللغ ــة ه ــی أمهي ــف إل ــري املؤل ــة. یش صفح
ــِة  ــَة مــَن اللُّغــاِت اْلعامَليَّ َغــَة اْلَعَربيَّ َغــَة الفاِرســيََّة خَملوَطــٌة هِبــا كثــريًا، إنَّ اللُّ إَلــی تَعلُّمهــا؛ أِلّن اللُّ
ــَة  َغــَة اْلَعَربيَّ َمــِة اأْلَُمــِم امْلُتَِّحــَدِة. اإْلیرانّيــوَن خَدمــوا اللُّ ســميَِّة يف ُمنَظَّ ــُة ِمــَن اللُّغــاِت الرَّ واْلَعَربيَّ
َغــِة اْلَعَربيَّــِة اْســُمُه »اْلقامــوُس امْلُحيُط« و«ســيَبَوْیِه«  « كَتــَب ُمعَجــًا يِف اللُّ كثــريًا.  »اْلفريوزآبــاديُّ
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ــِة اْســُمُه »اْلكتــاب«« ) املصــدر نفســه: 16(. ــِة اْلَعَربيَّ َغ ــٍل يف قواعــِد اللُّ ل كتــاٍب كاِم ــَب أوَّ كَت

 ویــأيت الــدرس الثالــث - حتــت عنــوان »ِمْهنَُتــَك يِف امْلُســَتقَبِل« حيــث حيتــوى علــی 13 صفحة؛ 
ِس واخلبــاِز  یتحــدث هــذا الــدرس عــن مهنــة املســتقبل وذكــر أصحــاب املهــن املختلفــة كامْلُــَدرِّ
ــٌة  ــٍة ُمِهمَّ والرطــّي واحللــوايّن والبائــع واملمــّرض واحلــّداد وغريهــم؛ ویســتنتج بــأن كّل ِمهنَ

َواْلبــالد بِحاَجــٍة إلــی كلِّ هــذه امْلهــن ) املصــدر نفســه: 30(.
ــُة اجْلَدیــَدُة« یشــمل علــی )13( صفحــة وتركــز   أمــا الــدرس الرابــع فتحــت عنــوان »التَّجِرَب
ــرة  ــرس والبق ــل الف ــا مث ــة هب ــات ذات عالق ــض الكل ــات وبع ــض احليوان ــف بع ــی تعری عل

ــه: 42(. ــدر نفس ــنجاب ) املص والس
ــن  ــدث ع ــة تتح ــن 12 صفح ــون م ــُة« ویتك داَق ــوان »الصَّ ــت عن ــس حت ــدرس اخلام ــاء ال وج
ــه إذا  ــخص لنفس ــم الش ــم بتقدی ــث هتت ــا حي ــن هب ــف اآلخری ــه وتعری ــذ ألرست ــم التلمي تقدی
ــئلة  ــض أس ــاء بع ــة إلق ــی كيفي ــذ عل ــب للتلمي ــي تدری ــرة. فه ــن ألّول م ــی اآلخری ــرف عل تع

ــه: 54(. ــدر نفس ــا )املص ــات عنه وإجاب
ــی  ــوى عل ــَفِر« حيت ــوان »يف السَّ ــت عن ــاء حت ــث ج ــادس حي ــدرس الس ــك ال ــد ذل ــأيت بع  وی
12صفحــة یتنــاول احلدیــث عــن الســفر ووســائل املواصــالت والنقــل مثــل الطائــرة واحلافلــة 

ــه: 64(. ــدر نفس ) املص
 ومــن ثــم ويف الــدرس الســابع حتت عنوان ﴿...أْرُض اللِّٰ واِســَعة﴾ واملشــتمل علــی 12صفحة؛ 

یتحــدث هــذا الــدرس عن مهاجــرة جمموعة مــن الغــزالن )املصدر نفســه: 76(.
 أمــا الــدرس الثامــن »االْعتِــاد َعَلــی النَّْفــِس« فيحتــوى علــی 12صفحــة ِعنَدمــا َیْعَتِمــُد 
؛ وعندمــا َیْعَتِمــُد َعَلــی َنْفِســِه؛ َیقــِدُر َعَلــی كلِّ َشٍء  اإلنســاُن َعَلــی َغــرِيِه؛ ال َیفَعــُل َشــيئًا ُمِهــّاً

ــه: 88(. ــدر نفس )املص
ــْفَرُة اْلِعْلميَّــُة« فهــو یتضمــن 12صفحــة، یتحــدث هــذا الــدرس عــن  أمــا الــدرس التاســع »السَّ

الســفر العلمــي ِمــْن شــرياز إَلــی یاســوج )املصــدر نفســه: 100(.
كــم« ویتعلــق بالتعــرف علــی األمثــال واحلكــم مــن  وأخــريًا الــدرس العــارش حتــت عنــوان »احْلِ
خــالل الســؤال عنهــا واإلجابــة مثــل: املعلــم: َمــْن َیْعــِرُف حدیثــًا َحــْوَل قيَمــِة اْلِعْلــِم؟ التلميــذ: 
ــاِد؟ التلميــذ: َیــُد اللِّٰ َمــَع اجْلَاَعــِة. ويف هنایــة  ــٌز، املعلــم: َمــْن َیْذكــُر َحدیثــًا َعــِن االحتِّ اْلِعْلــُم كنْ
الكتــاب هنــاك عــرض ملجموعــة مــن املفــردات، حتــت عنــوان معجــم كلــات الصــف الســابع 
والثامــن وللمتأمــل يف هــذه املفــردات یتبــن أهنــا كلــات أساســية حيــث تــرد يف االســتخدام 
ــها  ــن أنـ ــث تب ــب حي ــة يف الكت ــات الشائعـ ــن الكل ــتفادة م ــا االس ــن خصائصه ــي؛ فم اليوم

كلــات رضوریــة ومناســبة )املصــدر نفســه: 114(. 
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6. 2. الفرق بني الكتاب اجلديد والكتاب القديم:

أشــار املؤلفــون يف مقدمــة كتــاب العربيــة للصــف الثامــن أن اهلــدف مــن هــذا الكتــاب تعليــم 
ــاريس،  ــة واألدب الف ــاعدة اللغ ــة ومس ــة الدیني ــوص وخاص ــتيعاب النص ــم واس ــة لفه الطلب
فينبغــي اختيــار تلــك القواعــد التــي تســاعد الطــالب عــى حتقيــق هــذا اهلــدف وهلــذا 
ــاس  ــی أس ــي عل ــر والنه ــارع واألم ــايض واملض ــف امل ــالب تری ــن الط ــوب م ــس املطل لي
املنهــج القدیــم، فمــن املالحــظ أن تعليــم القواعــد يف كتــاب العربيــة للصــف الثامــن یرتكــز 
ــرار  ــاس التك ــی أس ــی عل ــذي یبن ــاب ال ــوة يف الكت ــب الق ــن جوان ــذا م ــوص وه ــی النص عل
ــدون  ــم یؤك ــد يف كل درس ث ــی القواع ــون إل ــار املؤلف ــال أش ــبيل املث ــی س ــتمرار، فعل واالس
عليهــا يف هنایــة الــدرس. وبالنســبة إلــی القواعــد يف الكتــاب القدیــم حيــث كان علــی الطلبــة 
تریــف األفعــال املاضيــة واملضارعــة وتریــف ضائــر الرفــع املنفصلــة علــی أســاس 

ــايل: ــلوب الت األس
تریف املايض: )َفَعَل. َفَعال. َفَعلوا. َفَعَلْت. َفَعَلتا. َفَعْلَن. َفَعْلَت. َفَعْلُتا. َفَعْلُتم .َفَعْلِت. 

َفَعْلُتا. َفَعْلتَُّن. َفَعْلُت. َفَعْلنا)
تریف املضارع: )َیفَعُل. َیفَعالِن. َیفَعلوَن. َتفَعُل. َتفَعالِن. َیفَعْلَن. َتْفَعُل. َتفَعالِن. َتْفَعلوَن. 

َتْفَعلَن.َتفَعالِن. َتْفَعْلَن. أْفَعُل. َنفَعُل(
، أنَت، أنتا، أنتم، أنِت،  تریف ضائر الرفع املنفصلة وهي: )هو، مها، هم، هي، مها، هنَّ

أنتا، أنُتَن، أنا، نحن(
ــايض أو  ــل امل ــار الفع ــد اختي ــر وبع ــال والضائ ــة األفع ــظ الطلب ــرر أن حيف ــن املق ــد كان م فق
املضــارع أو الضائــر یطلــب املــدرس مــن الطــالب واحــدًا تلــو آخــر أن یقرأهــا بصــوت عــال 
وبنطــق صحـــيح وهلــذا الســبب كان حفــظ األفعــال والضائــر هــو اهلــدف األول واألســاس 
يف ختطيــط منهــج تعليــم األفعــال والضائــر، ومــن ثــم فــال بــد مــن االلتــزام بمنهــج تدریــس 
ــا  ــة منطلق ــد العربي ــار قواع ــول إن اختي ــن أن نق ــا یمك ــن هن ــة. وم ــذه الطریق ــادة هب ــذه امل ه
ــأ  ــوص خط ــن النص ــاًل م ــتفادة قلي ــوص أو االس ــن النص ــتفادة م ــة دون االس ــم العربي لتعلي
ــل  ــن أج ــوص م ــم النص ــي فه ــي ه ــية الت ــاب الرئيس ــداف الكت ــع أه ــق م ــه ال یتطاب ــري ألّن كب
اســتيعاب النصــوص الدینيــة ومســاعدة اللغــة واألدب الفــاريس. أمــا بالنســبة إلــی الكتــاب 
الــذي تــم طبعــه حدیثــًا فقــد أشــار فریــق التأليــف بــأن قواعــد تریــف األفعــال تنســجم مــع 
القواعــد يف اللغــة الفارســية، إذ ال حيتــاج  إىل التعمــق يف املواضيــع النحویــة املعقــدة كتریــف 
األفعــال علــی أســاس الكتــاب الســابق، وهــذا األمــر یعقــد العمليــة التعليميــة للطلبــة. ومــن 
ــجيع  ــم التش ــة وتقدی ــم الطلب ــی تعل ــرة عل ــاليب املؤث ــة األس ــة معرف ــد احلدیث ــادئ القواع مب
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ــد  ــم القواع ــة بتعلي ــابق العنای ــاب الس ــظ يف الكت ــا نالح ــذايت بين ــم ال ــی التعل ــم عل ــكايف هل ال
ــان يف  ــة امتح ــم إقام ــی املعّل ــل كان عل ــف أو الفص ــة الص ــط ويف هنای ــة فق ــة والنحوی الرفي
إطــار أســئلة حــول الضائــر واألفعــال املختلفــة دون إرشاك الطلبــة عمليــًا يف تطبيــق القواعــد 
علــی النصــوص، فينســی املتعلــم كل مــا تعلمــه بعــد فــرتة وجيــزة وإن كان قــد حصــل علــی 

ــة يف االمتحــان. درجــة عالي

6. 3. التحليل اإلحصائي للبيانات
لدراســة فــروض البحــث التــي تذكــر فيــا یــي، تــم حتدیــد مســتوی كل املتغــريات ومقارنتهــا 

مــع املتوســط املتناظــر )3(. والختبــار الفــروض، تــم اســتخدم اختبــار t ملتغــري واحــد.

 الفرضيــة الرئيســية: تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معايــري 
اختيــار وتنظيــم املحتــوی.

ــن  ــة ب ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــاك فروق ــد أّن هن ــري الواح ــار  tللمتغ ــج اختب ــت نتائ ــد أثبت وق
ــي أن املتوســط  ــن املتوســط املتناظــر )3(. یعن ــوی وب ــم املحت ــار وتنظي ــري اختي متوســط معای
ــاب  ــد حمتــوی كت ــر مــن املتوســط املتناظــر )3(، هلــذا الســبب تــم حتدی احلســايب )4/19( أكث
العربيــة علــی أســاس معایــري اختيــار وتنظيــم املحتــوی مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات 

ــة. ــة األصلي ــة یاســوج. وعــى هــذا األســاس قبلــت الفرضي يف مدین
مستوی الداللةاملتوسط املتناظراالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملتغري

معايرياختيار 
0/5030/0001**4/19وتنظيم املحتوی

جدول 4: اختبار t للمتغري الواحد معايري اختيار وتنظيم املحتوی

ــة 1: تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار حاجــات  فرضي
املجتمــع.

لدراســة معيــار حاجــات املجتمــع اســتخدم اختبــار  tللمتغــري الواحــد. وقــد أثبتــت النتائــج 
ــات  ــار حاج ــن معي ــة )99/( ب ــتوی الدالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــًا ذات دالل ــاك فروق أّن هن
املجتمــع واملتوســط املتناظــر، یعنــي متوســط حاجــات املجتمــع )4/44( أكثــر مــن املتوســط 
ــول  ــم قب ــر مــن املتوســط. وبذلــك ت ــار حاجــات املجتمــع أكث املتناظــر)3( هلــذا الســبب معي

ــة األولــی مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات. الفرضي
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مستوی الداللةاملتوسط املتناظراالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبمتغري

معيار حاجات 
0/5530/0001**4/44املجتمع

جدول 5: اختبار  t للمتغري الواحد معيار حاجات املجتمع

مناقشة معيار حاجات املجتمع
إن حمتــوی كتــاب العربيــة یســتخدم الصــور والرســوم اإلیضاحيــة املناســبة للمجتمــع اإلیــراين 
والتــي تعــّر عــن هویتــه، وتتنــاول قضایــا املجتمــع اإلیــراين وثقافاتــه املختلفــة. فعلــی ســبيل 
ــن« يف الصفحــة )55( والســفر العلمــي مــن  ــالر« و»أرسی ــن »آی ــن الطالبت ــال، احلــوار ب املث
شــرياز إلــی یاســوج يف الصفحــة )100( یــدل علــی اهتــام فریــق التأليــف بالثقافــات اإلیرانيــة 

املختلفــة.

ْفِظ َنظاَفِة الطَّبيَعِة. عًا َوَسوَف َأْصنَُع َنحُن َنذَهُب إَلی اجْلََبِل حِلِ قاِسٌم: َسَأصرُي خُمرَتِ
َجّواالً َجدیدًا.    

واُر َبْنَ الّطالَِبَتِن »آیالر «  احْلِ
َو»أرْسین«     

صورة من عيون وشالالت يف 
مدینة یاسوج     

ماذا َتفَعالِن؟  مُها 
جَتَمعاِن َوَرَق الّشاِي.

باملســتجدات العریــة، فكانــت هنــاك  الطلبــة  الكتــاب علــی ربــط  كــا عملــت مــادة 
ــة  ــف البيئ ــوب وتنظي ــوال واحلاس ــل اجل ــة مث ــورات العلمي ــة بالتط ــط الطلب ــات ترب موضوع
بشــكل مجاعــي. وهــذا مــا یظهــره صفحــات الكتــاب )31 و48( ووّظــف املحتــوی نصوصــًا 

ــري. ــدر كب ــم و... بق ــة واحلك ــث الریف ــم واألحادی ــرآن الكری ــن الق م
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فرضية2: تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار الرغبة.

أثبتــت نتائــج اختبــار t للمتغــري الواحــد أّن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی 
الداللــة )99/( بــن  متوســط معيــار الرغبــة واملتوســط املتناظــر ألن متوســط معيــار الرغبــة 
)4/34( أكثــر مــن املتوســط املتناظــر )3( یعنــي أكثــر مــن املتوســط وبــذلك تــم قبــول 

ــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات. ــة الثاني الفرضي
مستوی الداللةاملتوسط املتناظراالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبمتغري

0/6430/0001**4/34معيار الرغبة

جدول6: اختبار t للمتغري الواحد معيار الرغبة

مناقشة معيار الرغبة
 یعتقــد الباحثــان أن التمرینــات تثــري دافعيــة الطلبــة للتعلــم فقــد وجــدت الدراســة أن طبيعــة 
األســئلة التقویميــة وقوالبهــا جدیــدة، یمكــن أن تثــري دافعية بشــكل كبــري. والتمرینات تشــجع 
الطلبــة علــی التعلــم الــذايت یعنــي بإمــكان الطلبــة اإلجابــة علــی التاریــن دون مســاعدة املعلــم 
ــرية  ــات القص ــة واإلجاب ــرية الواضح ــل القص ــهلة، واجلم ــليمة الس ــة الس ــرض اللغ ــا تع ألهن
والواضحــة بالنســبة للطلبــة، بعبــارة أوضــح إن التاریــن مناســبة للمســتوی العقــي للطلبــة، 
مثــل: التمریــن األول يف صفحــة 34: مــاذا قــال النبــي )ص( حــول الكتــب؟ قــال رســول الل 
ــاء«، مــاذا ســتصري يف املســتقبل ؟ ســأصري خمرتعــًا، أي شــغل  ــب بســاتن العل )ص(: »الكت

ــغِل؟ ِخدَمــُة النّــاِس. ــٌة، مــا هــَو َهَدُفكــم ِمــِن اْنتِخــاِب الشُّ مهــم برأیــك؟ كلُّ ِمهنَــٍة ُمِهمَّ

ــة  ــار األمهي ــاس معي ــی أس ــن عل ــف الثام ــة للص ــاب العربي ــوی كت ــار حمت ــم اختي ــة 3: ت فرضي
ــدة. والفائ

لدراســة معيــار األمهيــة والفائــدة اســتخدم اختبــار  tللمتغــري الواحــد وقــد أثبتــت نتائــج هــذا 
اإلختبــار أّن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة )99/( بــن متوســط 
معيــار األمهيــة والفائــدة واملتوســط املتناظــر. ألن متوســط معيــار األمهيــة والفائــدة )4/38( 
أكثــر مــن املتوســط املتناظــر )3( وبذلــك تــم قبــول الفرضيــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن 

واملعلــات.
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االنحراف  املتوسط احلسايب   متغري  
املعياري

املتوسط 
مستوی الداللةاملتناظر

0/5630/0001* *4/38  معياراألمهية والفائدة      

جدول 7:  اختبار t للمتغري الواحد معيار األمهية والفائدة

مناقشة معيار األمهية والفائدة
تتمثــل أمهيــة انســجام القواعــد مــع النصــوص يف أن تكــون القواعــد علــی أســاس النصــوص، 
وكــا یــری الباحثــان إن إحــدی نقــاط القــوة يف كتــاب اللغــة العربيــة تتجســد يف تعليــم القواعد 
ــات  ــن املواصف ــب، وم ــم الطال ــرًا يف فه ــرًا مؤث ــر عن ــه یعت ــوص، ألن ــاس النص ــی أس عل
اجليــدة يف قســم النصــوص، اعتمــد الكتــاب احلدیــث علــی اختيــار النصــوص الدراســية التــي 
حتكــي احليــاة اليوميــة وتنقــل لنــا الثقافــة املعــارصة واحتــواء الكتــاب علــی النصــوص كانــت 
هلــا مميــزات عدیــدة منهــا : شــعور الطالــب باتصــال القواعــد بلغــة احليــاة التــي یتواصــل معهــا 
وهــذا مــا جعلــه حيــّب القواعــد والینفــر منهــا. وهــذا األســلوب أكــد عليــه ابــن خلــدون يف 
تعليــم القواعــد، حيــث یقــول: »إن تعلــم القواعــد النحویــة بواســطة النــص األديب بالتســمية 
املعــارصة تــؤدي إلــی حصــول ملكــة اللســان العــريب؛ ألن هــذه الطریقــة تنطلــق مــن حتفيــظ 
النصــوص العربيــة، وكلــا كان احلفــظ جيــدًا كان حتصيــل امللكــة جيــدًا، ویــؤدی ذلــك إلــی 
النســج علــی منــوال كالم العــرب، وهــذا هــو اهلــدف مــن تعليــم القواعــد النحویــة العربيــة« 

ــن خلــدون،1984: 731-730(. )اب
فعلــی ســبيل املثــال نــری يف صفحــات )60، 83(، التَّْمریــُن اخْلاِمــُس، ترجــم : )يف الصفحــة 

)60
1. أنا َذَهْبُت أمِس وأنَت َتذَهُب َغدًا. 

2. أنِت َرَجْعِت َقْبَل ساَعٍة وَنحُن َسنَرِجُع َبْعَد ساعٍة.
ترجم العبارات التالية ثم عن الفعل املضارع )يف الصفحة 83(.

1.أنِت َشَعْرِت بِاحْلُْزِن أمِس َوَتشُعریَن بِاْلَفَرِح اْلَيوَم.
داِع؛ َسأذَهُب إَلی امْلُسَتوَصِف. 2. أَنا أشُعُر بِالصُّ

ــة  ــار قابلي ــاس معي ــی أس ــن عل ــف الثام ــة للص ــاب العربي ــوی كت ــار حمت ــم اختي ــة 4: ت فرضي
ــم. التعل

ــج هــذا  ــار t للمتغــري الواحــد، فقــد أثبتــت نتائ ــة التعلــم اســتخدم اختب ــار قابلي لدراســة معي
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االختبــار أّن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة )99/( بــن متوســط 
ــر  ــة التعلــم )4/30( أكث ــار قابلي ــة التعلــم واملتوســط املتناظــر. ألن متوســط معي ــار قابلي معي
ــن  ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــة م ــة الرابع ــول الفرضي ــم قب ــذلك ت ــر )3( وب ــط املتناظ ــن املتوس م

ــات. واملعل
االنحراف املتوسط احلسايبمتغري

املعياري
مستوی املتوسط املتناظر

الداللة
0/6030/0001**4/30معيار قابلية التعلم

جدول 8:  اختبار  tللمتغري الواحد معيار قابلية التعلم

مناقشة معيار قابلية التعلم
ــة مــدى  ــوى معرف ــار املحت ــدى اختي ــي ینبغــي مراعاهتــا ل  مــن األمــور اهلامــة واألساســية الت
املحتــوى  یكــون  للتالميــذ. أي أال  النفــي والبــدين والعقــي  التطــور  مالئمتــه ملســتوى 
ــة  ــاك مســألة أخــرى تتعلــق بقابلي ــذ تعلمــه. وهن ــًا بحيــث ال یســتطيع التالمي التعليمــي صعب
املختلفــة.  التعليميــة  وللمــواد  للدراســة  املتــاح  الزمــن  مراعــاة  وهــي  للتعلــم  املحتــوى 
فالنصــوص مشــّكلة إعرابيــًا، والتــزم الكتــاب اللغــة الفصحــی بدرجــة كبــرية جــدًا كــا أبــرز 
حمتــوی الكتــاب بعــض ظواهــر اللغــة العربيــة كظاهــرة الــرتادف والتضــاد بصــورة جليــة وهذا 
یظهــر يف صفحــات )11( و)60(؛ هــذا  ویشــتمل الكتــاب علــی قائمــة املفــردات اجلدیــدة يف 
بدایــة كل درس، األمــر الــذي یدفــع الطالــب إلــی التوّجــه نحــو املعجــم وجيــد يف طّياهتــا معــاين 
املفــردات اجلدیــدة املذكــورة يف الــدرس فيكســب فائــدًة يف ذلــك، واجلدیــر بالذكــر أّن الطالــب 
ســيصل إلــی معــاين املفــردات الغریبــة يف الــدروس بطــرق خمتلفــة :إّمــا عــن طریــق النصــوص 
التــي وردت فيهــا املفــردة أو يف متاریــن الكتــاب ومــع كل ذلــك فقــد دخلــت املفــردات يف مجــل 
بســيطة واضحــة املعنــی والغایــة منهــا الوصــول إلــی معــاين املفــردات ثــم إلــی املعنــی العــام 

للنــص، ثــم أظهــر الكتــاب املفــردات اجلدیــدة يف النــص بلــون أزرق ملفــت لالنتبــاه.
 وهــذا األســلوب یتناســب مــع املســتوی العقــي للطلبــة، كــا یتناســب مــع أهــداف الكتــاب 
ــا أقــدُر علــی قــراءة  ــه باللــون األزرق« و»أن ــال: »اكتــب ترمجــة مــا أشــري الي فعلــی ســبيل املث
النصــوص البســيطة«. وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أّن املفــردات التبقــی يف الذاكــرة حينــا 
ــة متاشــيًا مــع املســتوی العقــي  ــاب العربي ــة عــن النصــوص ولذلــك جــاء كت تكــون منفصل
للطلبــة وإمكانياهتــم ومواهبهــم كــا أن مــن أحــد مواطــن القــوة يف الكتــاب اجلدیــد كــا یــراه 
ــرض  ــم ع ــث یت ــة حي ــدي الطلب ــوي ل ــزون اللغ ــراء املخ ــامهته يف إث ــل يف مس ــان، یتمث الباحث
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ــي تعــر عــن فكــرة حمــددة  املعلومــات بلغــة ســهلة واضحــة وتســتخدم اجلمــل القصــرية الت
مثــل: الصــور والتاریــن يف صفحــة )6(، مثــل: مــا هــذا؟ أهــذا قميــص أم رِسوال؟ ملِــن 
هــذا البيــت؟ مــن هــذا الشــاعر؟ ویــدل هــذا علــی اهتــام مؤلفــي الكتــاب بســالمة وســهولة 

ــاب. ــة الكت ــوح لغ ووض

أ ٰهذا َقميٌص أْم رِسواٌل؟                
......................

َمْن ٰهَذا الّشاِعُر؟                                
..................

كْم َعَدُد احْلجاِر؟
..............أحجاٍر

فرضية 5: تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار التتابع.
أثبتــت نتائــج اختبــار t للمتغــري الواحــد أّن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی 
ــع  ــار التتاب ــع واملتوســط املتناظــر ألن متوســط معي ــار التتاب ــة )99/( بــن متوســط معي الدالل
)4/24( أكثــر مــن املتوســط املتناظــر )3( یعنــي أكثــر مــن املتوســط وبذلــك ُقبلــت الفرضيــة 

اخلامســة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات.
مستوی الداللةاملتوسط املتناظراالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبمتغري

0/8430/0001**4/24معيار التتابع

جدول 9:  اختبار t للعينة الواحدة معيار التتابع

مناقشة معيار التتابع
ــی  ــهل إل ــن الس ــدرج م ــری الت ــاب يف كل درس ون ــات الكت ــي لتمرین ــل منطق ــاك تسلس  هن
الصعــب، ومــن املعلــوم إلــی املجهــول. فمــن األمــور الواجــب مراعاهتــا عنــد عــرض املحتوی 
هــو التسلســل املنطقــي وذلــك بــأن یعتمــد العــرض علــی األســلوب املنطقــي يف عــرض املــادة 
اللغویــة منهــا والفكریــة، بحيــث یســبق املعــروف املجهــول، البســيط املعقــد، الســهل الصعب، 

املحســوس املجــرد، وامللحــوظ املعقــد.
ــن  ــة )95( التَّمری ــاين ويف صفح ــن الث ــة )94( التمری ــظ يف صفح ــال نالح ــبيل املث ــی س  فعل

ــس: اخلام
ْفَلتاِن َتْلَعباِن َبْنَ ااْلْشجاِر )التمرین الثاين(.  هاتاِن الطِّ
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بيِع )التمرین الثاين(. زَّ يِف الرَّ ٰهذاِن الَفاّلحاِن َیْزَرعاِن الرُّ

هاتاِن اْلبِنتاِن اْلعاِقَلتاِن ......... واِجَبُها )َتكُتبوَن-  َتكُتباِن ( ) التَّْمریُن اخْلاِمُس(.
امْلُسافِراِن....... إَلی اْلُفنُدِق أْمِس ) َتذَهبوَن – َذَهبا( )التَّْمریُن اخْلاِمُس(.

1. ماذا َتفَعُل؟........... َعْن ِمفتاِح اْلُغرَفة. أبَحُث ...... َنبَحُث .....
2. أیَن َتذَهبوَن؟.......... إَلی ُمنَظََّمِة اْلَعَمِل. أذَهُب ..... َنذَهُب....

3. أأنُتم.......... َمالبَِسكم أْمِس؟      َغَسْلُتم ....... َتغِسلَن.....
التمرین الثاين يف صفحة )35( یساعد الطالب لكتابة التمرین الرابع يف صفحة )36(.

ترجم اجلمالت التالية مستعينًا بالصور

زَّ  ٌة. حَتُصدیَن الرُّ دَّ أنِت فاّلَحٌة جُمِ
)التمرین الثاين: 35(.  

أكتب حتت الصورة اسمها 
)التمرین الرابع: 36(.                

أَنا َطّباَخٌة. َسأْطُبُخ َطعامًا َلذیذًا 
)التمرین الثاين: 34(.

اســمها  الصــورة  حتــت  أكتــب 
.)37 الرابــع:  )التمریــن 

 

....... َطّباَخٌة.............. ...... فاّلَحٌة...........                                 
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كــا مــن الواضــح هنــاك تسلســل منطقــي بــن التمرینــن، واالســتعانة بالصور لكونـــها تشــكل 
عنــراً حســيًا توضــح التاریــن ویقربـــها ألذهــان الطــالب. يف التمریــن الثــاين حيتــاج الطلبــة 
إلــی صـــرف وقــت طویــل وبــذل جهــد كبــري لإلجابــة عــن الســؤال ولكــن یمكنهــم اإلجابــة 
عــن الســؤال الرابــع برعــة، وال شــك أّن هــذه الطریقــة أســـرع للطلبــة وأقــدر عــى اختصـــار 

الوقــت واجلهــد.
فرضية 6: تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار االستمرارية.

لدراســة معيــار االســتمراریة اســتخدم اختبــار t للمتغــري الواحــد قــد أثبتــت نتائــج هــذا 
االختبــار أّن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة )99/( بــن متوســط 
ــم متوســط معيــار االســتمراریة  معيــار االســتمراریة واملتوســط املتناظر.كــا نالحــظ أن قي
)4/18( أكثــر مــن املتوســط املتناظــر )3( وبــذلك تــم قبــول الفرضيــة السادســة مــن وجهــة 
نظــر املعلمــن واملعلــات.كل مــا ســبق مــن نتائــج معيــار االســتمراریة یؤكــد حتقــق الفرضيــة.

مستوی الداللةاملتوسط املتناظراالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبمتغري

0/5930/0001**4/18معيار االستمرارية

جدول 10:  اختبار t للمتغري الواحد معيار االستمرارية

مناقشة معيار االستمرارية
ــادة،  ــس امل ــة يف نف ــابقة والالحق ــب الس ــًا بالكت ــًا وثيق ــد ارتباط ــة اجلدی ــاب العربي ــط كت  یرتب
یعنــي املــادة متناســبة مــع مــادة الصــف الســابق وهــي أرضيــة مالئمــة ملــادة الصــف الالحــق، 
ــة  ــن مراجع ــف الثام ــة للص ــاب العربي ــدرس األول يف كت ــظ أن ال ــال نالح ــبيل املث ــی س فعل
ــی  ــدل عل ــًا. وهــذا ی ــدرس األول مــن ســتة عــر مترین ــدروس الصــف األول، ویتكــون ال ل
ــدرج يف  ــل، والت ــرار املم ــب التك ــًا جتن ــد، وأیض ــكل جي ــادة بش ــرض امل ــؤولن بع ــام املس اهت
عــرض املــادة مــن الســهل إلــی الصعــب، ومراعــاة الفــروق الفردیــة، ویشــجع أســلوب 

ــة بشــكل فعــال. ــی مشــاركة الطلب ــادة عل عــرض امل

7. عرض النتائج وحتليلها
ــة للصــف  ــاب العربي ــّوم كت ــي تق ــی الت ــة هــذه الدراســة مــن كوهنــا الدراســة األول ــأيت أمهي ت
ــم،  ــة والتعلي ــه وحتقيقــه لألهــداف التــي وضعتهــا وزارة الرتبي ــة مالئمت الثامــن، وذلك ملعرف
وذلــك تأكــدًا مــن أنــه تــم اإلعــداد الكتــاب مناســبًا حلاجــات الطلبــة أو جمــرد تغيــري يف ترتيــب 
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ــاب إال مــن  ــة الكت ــر وال أقــل مــن ذلك. إذ ال یمكــن احلكــم علــی صالحي ــدروس ال أكث ال
ــل  ــة إجــراء مث ــل املعلمــن واملعلــات يف جمــال التدریــس؛ فتعــود أمهي خــالل تقویمــه مــن قب
هــذه الدراســة _وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف يف هــذا الكتــاب_ 
ــوا  ــد بذل ــؤولن ق ــی أن املس ــة عل ــج الدراس ــدّل نتائ ــد. ت ــا بع ــج في ــن النتائ ــتفادة م ــی الس إل
ــدل  ــدًا، وت ــذا املســتوی املرتفــع ج ــه ه ــاب، ونيل ــذا الكت ــرية مــن أجــل إخــراج ه جهــودًا كب
هــذه النتائــج علــی أن الكتــاب قــد تــم تأليفــه وتنظيمــه وإخراجــه وفــق أســس تربویــة وعلميــة 

ــة. ــة والتعليــم اإلیراني ــدة، تبنّتهــا وزارة الرتبي جدی
كــا دلــت النتائــج املوضحــة يف اجلــدول )4-10( أن املتوســط  احلســايب الــكي جلميــع جمــاالت 
التقویــم بلــغ )4.31(، وبدرجــة تقدیــر مرتفعــة وأن االنحــراف املعيــاري كان مقــداره )63%( 
وهــذا یــدل علــی رضــا وقناعــة املعلمــن عــن كتــاب العربيــة للصــف الثامــن بصــورة عامــة؛ 
یمكــن أن یعــزي الســبب يف ذلك إلــی اجلهــود العلميــة والفنيــة املبذولــة مــن قبــل فریــق تأليف 
ــة املعلمــن هلــذا الكتــاب مــع الكتــب  وإعــداد الكتاب،كــا یمكــن أن یعــود ذلك إلــی مقارن
الســابقة التــي تناولــت موضــوع العربيــة للصــف الثامــن الثانــوي، إذ یبــدو أن املعلمــن 
وجــدوا يف هــذا الكتــاب اختالفــًا واضحــًا عــن الكتــب الســابقة التــي تــم إعدادهــا للموضــوع 
نفســه وهــذا ُیعــّد مــؤرشًا مهــًا علــی جــودة الكتــاب وصالحتيــه ومالئمتــه للصــف الثامــن .

- بذلت جهوٌد  كبرية يف إخراج الكتاب، من حيث طباعة الكلات واحلروف، ووضع 
الصور والرسوم املناسبة، وإبراز العناوین بخطوط وألوان مميزة، واالبتعاد قدر االمكان عن 

األخطاء اللغویة والنحویة واملطبعية.
- عــدم حاجــة الطلبــة إلــی الرتمجــة مــن الفارســية إلــی العربيــة )التعریــب( یعتــر أحــد نقــاط 
القــوة يف الكتــاب املــدريس اجلدیــد ألن یتناســب مــع مســتوی العقــي والعلمــي للطلبــة؛ كــا 
تســاعد طریقــة عــرض املحتــوی بــن أیــدي الطلبــة يف ســياق التعلــم الــذايت وهــذا یظهــر يف 

مقدمــة الكتــاب مــن توصيــات فریــق التأليــف.
- الغــالف یتمتــع بجاذبيــة للطلبــة حيــث یتضمــن صــورًا تعــر عــن الثقافــة اإلیرانيــة، 
مثــل مرقــد حافــظ وإدراج بيــت شــعر هلــذا الشــاعر بشــكل ملمــع یــدل علــی قرابــة الثقافــة 
اإلیرانيــة والعربيــة )از خــون دل نوشــتم نزدیــك دوســت نامــه // إيّن رأیــُت َدهــرًا ِمــن 
َهجــرك القيامــه( كــا مــن الواضــح الشــطر العــريب هلــذا البيــت مشــكولة متامــًا وهــذا یتناســب 

ــئن. ــة الناش ــدرات الطلب ــع ق م
- تقــّدم معــاين املفــردات الغریبــة يف الــدروس بطــرق خمتلفــة: إّمــا عــن طریــق النصــوص التــي 
وردت فيهــا املفــردة أو يف متاریــن الكتــاب ومــع كل ذلك دخلــت املفــردات يف مجلــة بســيطة 
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واضحــة املعنــی والغایــة منهــا الوصــول إلــی معــاين املفــردات ثــم إلــی املعنــی العــام للنــص، 
ثــم أظهــر الكتــاب املفــردات اجلدیــدة يف النــص بلــون أزرق ملفتــة لالنتبــاه. وهــذا األســلوب 

یتناســب مــع املســتوی العقــي للطلبــة.
- تعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص كــا یــری الباحــث أنــه أحــد نقــاط القــوة يف كتــاب 
العربيــة، ألن تعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص یعتــر عنــرًا مهــًا يف فهــم الطالــب، 
ومــن املواصفــات اجليــدة يف قســم النصــوص أن الكتــاب احلدیــث اعتمــد علــی اختيــار 

ــة. ــة واملســتجدات العری ــة والثقاف ــاة اليومي النصــوص املعــارصة التــي حتكــي احلي

االقرتحات
رضورة إجراء دراسة تقویمية مشاهبة هلذه الدراسة يف حمافظات أخری من إیران.

- إجــراء دراســة تقویميــة للكتــب الدراســية األخــری، وللمراحــل التعليميــة املختلفــة، 
وخاصــة العربيــة.

ــادل  ــج لتب ــن املناه ــؤولن ع ــن واملس ــن الرتبوی ــن واملرف ــة للمعلم ــاءات دوری ــد لق -  عق
اخلــرات واملقرتحــات يف جمــال التأليــف واإلخــراج والتجریــب والتقویــم للكتــب واملناهــج 

الدراســية.
ــا  ــدريس، مم ــاب امل ــم الكت ــل وتقوی ــة حتلي ــة لكيفي ــد دورات تدریبي ــن إىل عق ــة املعلم - حاج

ــة. ــة عــى أســس علمي ــم مبني ــة التقوی جيعــل عملي
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اسحق رحماني1*، وحید اعظمی نژاد2
1- دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران.

2-كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران.

چكیده
ــی  ــت آموزشــی و پرورش ــوم در فّعالیّ ــداف مرس ــق اه ــرای تحق ــیله ای ب ــزار و وس ــی اب ــاب درس كت
ــی  ــرای هماهنگ ــه ب ــت ك ــی اس ــی در نقش ــطوح آموزش ــام س ــی در تم ــاب درس ــت كت ــت. اهمیّ اس
ــه  ــه ب ــای پژوهشــی اســت ك ــن روش ه ــوا از مهمتری ــل محت ــد. تحلی ــا می كن ــر عناصــر ایف ــا دیگ ب
وســیلۀ آن نقــاط قــوت و ضعــف كتــاب مــورد نظــر بــر اســاس معیارهایــی كــه كتــاب جدیــد تدویــن 
ــۀ  ــی پای ــان عرب ــر از معلم ــداد 118 نف ــاری پژوهــش حاضــر تع ــۀ آم ــل می شــود. جامع شــده، تحلی
هشــتم شــهر یاســوج اســت. ابــزار پژوهــش پرسشــنامۀ 41 گویــه ای اســت كــه شــامل شــش معیــار 
اصلــِی نیازمنــدی جامعــه، عالقه منــدی، اهمیـّـت و فایــده، قابلیــت یادگیــری، توالــی و اســتمرار اســت. 
تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار تحلیــل آمــاری )spss(  از طریــق محاســبۀ میانگیــن آمــاری، 
انحــراف معیــار وآزمــون )t( صــورت گرفــت. نتایــج حاصــل از ایــن بررســی نشــان داد كــه ارزیابــی 
كلــی معلمــان از كتــاب عربــی پایــۀ هشــتم در ســطح خیلــی زیــاد اســت. همچنیــن از دیگــر نتایــج 
ایــن بررســی، شــناخت روش هــای مؤثــر در یادگیــری دانش آمــوزان و تشــویق آنــان بــه اعتمــاد بــه 
ــری و  ــه یادگی ــًا توجــه ب ــم صرف ــاب قدی ــری اســت، درحالیكــه در كت ــاوری در یادگی نفــس و خودب

حفــظ قواعــد صرفــی و نحــوی مــورد توجــه بــوده اســت.

واژگان كلیدی: تحلیل محتوی، كتاب درسی، كتاب عربی هشتم.
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Abstract

Textbook is considered as the main tool in education, and it is important 
in that in all levels of education, it coordinates other elements and in 
many cases, the teaching method is determined by the book and most 
teachers adapt their methods only based on the textbook. Each textbook 
needs to be investigated to determine its quality. One of the methods 
for investigation and analysis of the textbooks is content analysis which 
means the investigation of the target book to recognize the strengths 
and weaknesses in accordance with the criteria on the basis of which 
the textbook is written. This research analyzed the content of the eighth 
grade Arabic textbook in Iran based on the criteria of selection and 
organization of the content from the viewpoint of male and female 
teachers in Yasuj. The statistical population of the study included 118 
Arabic teachers of the eighth grade of Yasuj city. The research tool was 
a 41-item questionnaire developed based on six main criteria including 
criteria for community needs, interest, importance and benefits, learning 
ability and continuity and sequence. The results of this study indicated 
that the overall assessment of teachers from the Arabic Book of the 
eighth grade is high and very high, which suggests that the book is 
appropriate from these teachers’ point of view.

Keywords: content analysis, textbook, eighth grade Arabic.
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