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 -1أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شرياز اإلیرانية.
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يعتــر الكتــاب املــدريس العنــر الرئيــس يف العمليــة التعليميــة والرتبويــة ،وتعــود أمهيــة الكتــاب املــدريس
يف كل مســتوی تعليمــي إلــی الــدور الــذي يلعبــه يف املنهــج .فيحــدد الكتــاب يف كثــر مــن األحيــان طريقــة
التدريــس ألن املعلمــن كثــر ًا مــا يك ّيفــون طرائقهــم علــی أســاس الطريقــة املتبعــة يف الكتــاب .وحتليــل
ّ
املتوخــی حتليلــه
ـم هبــا تدريــس الكتــاب
املحتــوی مــن العوامــل املهمــة يف تنســيق املناهــج الدّ راســية التــي يتـ ّ
ملعرفــة جوانــب القــوة والضعــف فيــه علــی أســاس املعايــر التــي وضعــت للكتــاب املــدريس اجليــد .حتــاول هذه
املقالــة حتليــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف إيــران وفق ـ ًا معايــر اختيــار وتنظيــم املحتــوی،
معتمــد ًة يف نتائجهــا علــی حتليــل املعلومــات املســتخرجة مــن االســتبيانات .تتكــون عينــة الدراســة مــن معلمــي
اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف مدينــة ياســوج الذيــن يبلــغ عددهــم 118معل ـ ًا ومعلمــة ولتحقيــق أهــداف
الدراســة واإلجابــة عــن أســئلتها ،تــم اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن واحــدة وأربعــن فقــرة ،موزعــة علــی ســتة
معايــر هــي :معيــار حاجــات املجتمــع ،ومعيــار الرغبــة ،ومعيــار األمهيــة والفائــدة ،ومعيــار قابليــة التعلــم،
ويف النهايــة معيــار التتابــع ومعيــار االســتمرارية .وكانــت االســتبيانات هــي أداة البحــث التــي اعتمدنــا عليهــا
يف حتليــل املعلومــات وذلــك علــی أســاس اختبــار  .tقامــت الدراســة بتطبيــق أداة الدراســة وتــم ذلــك بعــد
التأكــد مــن معامــل الصــدق والثبــات .تـ ّ
ـدل النتائــج علــی ّ
أن التقديــرات التقويميــة الكليــة للمعلمــن لكتــاب
اللغــة العربيــة للصــف الثامــن ،قــد جــاءت قويــة وعاليــة جــد ًا؛ ومــن اإلســراتيجيات التــي تلفــت النظــر يف
الكتــاب هــي التوجــه نحــو اختــاذ األســاليب احلديثــة املؤثــرة علــی تع ّلــم الطلبــة وتقديــم التشــجيع الــكايف هلــم
علــی التعلــم الــذايت أيضـ ًا بينــا نالحــظ يف الكتــاب الســابق العنايــة بتعليــم القواعــد الرصفيــة والنحويــة فقــط.

الكلامت الدليلية :حتليل املحتوی ،الكتب املدرسية ،كتاب العربية للصف الثامن.
* الكاتب املسؤولes-rahmani@shirazu.ac.ir :
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 .1املقدمة
يعتــر القــرن احلــارض ،قــرن اإلبداعــات العلميــة يف خمتلــف املجــاالت ،وينبغــي تأليــف الكتب
اجلديــدة وفــق مناهــج تعليميــة مســتحدثة؛ فال بــد أن نأخــذ يف االعتبــار عنــد وضــع منهــج
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا واختيــار املــواد املطلوبــة ونوعيتهــا ،أهــداف هــؤالء
املتعلمــن وأغراضهــم مــن تعلــم هــذه اللغــة وكذلــك املســتويات الثقافيــة هلــم ،وأن نوعيــة
اللغــة التــي تقــدم هلــم وحدودهــا وخواصهــا وصيغهــا ومفرداهتــا وتراكيبهــا جيــب أن تكــون
مالئمــة الظــروف أكثــر اســتخدام ًا مــن األوضــاع الثقافيــة وحمققــة ألهدافهــم مــن تعلمهــا ،كــا
ينبغــي أن تكــون املــواد املختــارة ذات تنــوع يف املعــاين ويف أغــراض التعبــر ،بحيــث تصــور
ـوزع قواعــد اللغــة
احليــاة الثقافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،وكذلــك جيــب أن تـ ّ
الرصفيــة والنحويــة وغريهــا توزيع ـ ًا عــادالً مناســبا لــكل مســتوى ومرحلــة ،فينبغــي اختيــار
تلــك القواعــد التــي تســاعد الطــاب عــى هــذا القــدر مــن الفهــم والتعبــر بســهولة ويــر،
ولنبتعــد قــدر اإلمــكان عــن القواعــد املعقــدة التــي جتعــل عمليــة التعليــم شــائكة ومســتعصية
علــی الدارســن املبتدئــن ،كــا أن الكتــاب املعــدّ لغــر 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 يواجههــا التلميــذ.
وجيــب أن يكــون إعــداد الكتــاب املــدريس وإخراجــه وفــق معايــر ومواصفــات علميــة
وتربويــة يتــم مــن خالهلــا حتســن العمليــة التعليميــة .تلــك العنايــة تكشــف لنــا مــا يتضمنــه
الكتــاب املــدريس مــن جوانــب قــوة وضعــف ،وبــا يتناســب مــع حاجــات املجتمــع اإليــراين
وحاجــات التالميــذ ومواهبهــم للتعلــم؛ حيــث أنــه يعتــر مــن أهــم املصــادر العلمية إلكســاب
املتعلمــن املعــارف واالجتاهــات والقيــم واملبــادئ واحلقائــق املختلفــة مــن أجــل بنــاء قاعــدة
علميــة ســليمة ،أمــا الكتــب األخــری بــكل مــا فيهــا مــن معلومــات متثــل اجلانــب املســاعد
للكتــاب املــدريس ،وليــس مصــدر ًا رئيســ ًا يعتمــد عليــه املتعلــم يف عمليــة التعلــم .ورغــم
التطــور التكنولوجــي ،فالبــد مــن مراجعــة حمتويــات الكتــب الدراســية مــن أجــل حتليلهــا
وهلــذا الســبب يعتــر الكتــاب املــدريس عامــا حمفــز ًا للطــاب يف االســتعداد والشــوق لتعلــم
املــادة الدراســية.
ونظــر ًا لوجــود احلاجــة املاســة لتقييــم كتــاب العربيــة للصــف الثامــن الثانــوي فـ ّ
ـإن التقييــم
والتحليــل مهــا الوســيلتان اللتــان يمكــن بواســطتهام التعــرف علــی مــدی النجــاح يف حتقيــق
األهــداف ،والكشــف عــن نواحــي الضعــف والقــوة يف العمليــة التعليميــة بقصــد حتســينها
وتطويرهــا .و ُيعــرف العرجــا الكتــاب بأنــه «الوعــاء الــذي يضــم املحتــوی مــن املــادة
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الدراســية ومــا يصاحبهــا مــن وســائل تعليميــة وأنشــطة وتدريبــات وتطبيقــات وأســاليب
تقويــم خمتلفــة ويضــم مقدمــة وفهــرس لعــرض املقــرر» (العرجــا .)7 :2009 ،إن عمليــة
حتليــل الكتــاب املــدريس عمليــة رضوريــة ألن حتليــل الكتــاب املــدريس وســيلة تعرفنــا بجــودة
الكتــاب املــدريس وصالحيتــه ،حیــث إننــا نعيــش يف عــر متطــور ومتقــدم ،وهــذا التطــور
يقتــي إعــادة النظــر يف حمتــوی الكتــب املدرســية ،ومــن الواضــح أن عمليــة تأليــف الكتــب
املدرســية ليســت باألمــر الســهل ،فهــي عمليــة معقــدة نــری فيهــا معايــر وعوامــل كثــرة
متداخلــة ،والعمــل البــري بطبيعتــه البــد أن يعرتيــه النقــص واخللــل ،فالبــد مــن حتليــل هــذه
الكتــب ومالحظــة اخللــل فيهــا؛ وذلــك لنــر الكتــب املفيــدة .هنــاك ثالثــة حمــاور رئيســية
الختيــار حمتــوی الكتــب املدرســية :ا -مالئمــة املحتــوی حلاجــات املجتمــع« .جيــب العنايــة
الــی االحتياجــات الفوريــة والتغيــرات والتطــورات املســتمرة ،خصوص ـ ًا يف ســياق التغيــر
اجلــذري يف املجتمــع( ».ملكــي .2 .)42 :1385 ،مالئمــة املحتــوی حلاجــات الطــاب«يف
املجتمــع احلديــث تتمثــل يف املطابقــة بــن حاجــات الفرديــة واالجتامعيــة» (لــوي)19 :1375 ،
 .3مالئمــة املحتــوی للربنامــج الــدرايس .مــن أهــم العوامــل التــي تلعــب دور ًا فاعـ ً
ا لتحقيــق
املعايــر املســتخدمة يف الربنامــج الــدرايس هــي املصداقيــة ،التــوازن ،األمهيــة ،االتســاع،
االحتــاد ،وهنــاك عوامــل آخــری تلعــب دور ًا مهـ ًا يف تنظيــم حمتــوی مثــل :التــوايل والوحــدة.
لقــد أشــار املؤلفــون يف مقدمــة كتــاب العربيــة للصــف الثامــن ،أن اهلــدف مــن هــذا الكتــاب
هــو تطويــر مهــارات اللغــة وتعزيــز فهــم النصــوص الدينيــة ويضيــف أيضـ ًا :أنــه مــن املتوقــع
أن يســتطيع الطالــب يف هنايــة الســنة الدراســية قــراءة نصــوص بســيطة عربيــة بشــكل صحيــح
تبــن أنــه إلــی أي مــدی ح ّققــت هــذه
ويفهــم معناهــا .تســتهدف الدراســة احلــارضة أن ّ
الكتــب معايــر املحتــوی مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة للصــف الثامــن؟ وعلــی هــذا
األســاس أراد البحــث استفســار آراء املعلمــن عــن هــذا الكتــاب اجلديــد ،وحتقيقــه لألهــداف
املنشــودة ،وكذلــك إصــدار حكــم عليــه مــن عــدة جوانــب ،واالســتفادة مــن نتائــج الدراســة
يف إعــداد املناهــج األخــری التــي تتبعــه.
 .2أسئلة الدراسة
تسعی هذه الدراسة إلی اإلجابة عن سؤال تنجم عنه أسئلة فرعية حيث يرتبط كل سؤال
بأحد املعايري املستخدمة يف حتليل حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن.
أما السؤال الرئيس فهو:
هــل تــم اختيــار حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف
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مــدارس مدينــة ياســوج علــی أســاس املعايــر املناســبة؟
واألسئلة الفرعية:
هــل تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار حاجــات املجتمــع
اإليراين؟
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؟
هــل تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار قابليــة التعلــم
باملــدارس اإليرانيــة؟
هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار التتابع؟
هل تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار االستمرارية؟
 .3الدراسات السابقة
يتضمن عرضا للبحوث والدراسات التي أتيح لنا االطالع عليها ،والتي هلا صلة وثيقة
بالدراسة احلالية .وتتناول برتتيبها زمني ًا من األقدم إلی األحدث.
ومنهــا دراســات أجریــت يف داخــل إيــران كدراســة جــوادي ( )1388دراســة هدفــت إلــی
تقويــم معايــر اختيــار املحتــوی يف الربنامــج الــدرايس .قــد أشــار املؤلــف إلــی ثالثــة حمــاور
رئيســة يف الربنامــج الــدرايس1- :مالئمــة املحتــوی مــع حاجــات املجتمــع 2- ،مالئمــة
املحتــوی مــع حاجــات الطــاب 3- ،مالئمــة املحتــوی مــع الربنامــج الــدرايس؛ وقــد
أظهــرت النتائــج أن درجــة تقويــم الكتــب العربيــة للمرحلــة الثانويــة (العامــة) مــن وجهــة
نظــر املعلمــن والتالميــذ كانــت ضعيفــة.
تكونــت عينــة دراســة عقيــي ( )1388مــن ( )64معلــ ًا ومعلمــ ًة ،واســتخدمت الدراســة
االســتبانة التــي تضمنــت ( )28فقــرة وأظهــرت النتائــج أن :املحتــوى ال يتناســب مــع حجــم
الكتــاب وعــدد احلصــص املقــررة لدراســته وكذلــك عــدم تناســب لغــة الكتــاب ملســتويات
الطلبــة العقليــة.
قــام متقــيزاده ( )1389بتطبيــق أداة الدراســة بعــد التأكــد مــن معامــل الصــدق والثبــات.
اســتخدم البحــث احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة لتحليــل البيانــات .تكــون جمتمــع
الدراســة مــن املــدارس املتوســطة بمدينــة «دورود» يف حمافظــة لرســتان .فاختــر  19معلــ ًا
و 287طالب ـ ًا وطالبــة مدرســي ًا مــن جممــوع  8مــدارس .وأظهــرت النتائــج أن أكثــر التالميــذ
واملعلمــن يــرون أن ورشــات الرتمجــة اســتطاعت نيــل أهدافهــا املنشــودة ،فمــن هــذا املنطلــق
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تظهــر رضورة العمــل علــی تطويــر مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف املــدارس إلــی مناهــج أكثــر
متحــورا حــول النــص.
يشــر مريحاجــي ( )1389يف دراســته إلــی أســلوب نقــد الكتــب املدرســية ویــری أن أســلوب
نقــد الكتــب املدرســية خيتلــف عــا ســواه مــن الكتــب .ففــي هــذه الكتــب إضافــة إلــی مــا
نالحظــه باعتبارهــا كتبـ ًا مدرســي ًا هنــاك خطــة مدونــة تعمــل كخريطــة تعتمــد عليهــا املناهــج
ويتخــذ منهــا املؤلــف آليــات تأليــف وإعــداد الكتــاب املــدريس.
يتكــون املجتمــع اإلحصائــي لدراســة متقــي زاده ( )1392مــن املــدارس الثانويــة بمدينــة
بريانشــهر يف حمافظــة آذرباجيــان غــريب .لقــد اختــار الباحــث 13معل ـ ًا و7معلم ـ ًة و40طالب ـ ًا
و40طالبــ ًة مــن جممــوع أربــع مــدارس .وقــد تــم أخــذ العينــات مــن املجتمــع اإلحصائــي
بطريقــة عشــوائية .وكانــت أداة البحــث هــي االســتبانات التــي اعتمــد عليهــا يف حتليــل
املعلومــات وعلــی أســاس االختبــار مــن نــوع ()t؛ تــدل النتائــج علــی أن قســم النصــوص
_مــن وجهــة نظــر املدرســن_ نجــح يف حتقيــق أهدافــه ،ولكــن مل يكــن ناجحــ ًا يف بعــض
األهــداف مــن وجهــة نظــر التالميــذ .إذن البــد أن ُيعنــی بتصحيــح قســم النصــوص يف كتــاب
اللغــة العربيــة للســنة الثالثــة مــن الثانويــة.
وهنــاك دراســات يف البلــدان العربيــة منهــا دراســة أبــو محــدة ( )2003هدفــت إلــی تقويــم
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الســادس األســايس مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف الســادس
يف املــدارس حمافظــة القــدس وضواحيهــا وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )145معلـ ًا ومعلمة،
واســتخدمت الدراســة االســتبانة وأظهــرت النتائــج أن :درجــة تقييــم الكتــاب اللغــة العربيــة
للصــف الســادس األســايس مــن وجهــة نظــر املعلمــن كانــت متوســطة .وجــاءت تقديــرات
املعلمــن التقويميــة مرتفعــة يف جمــاالت األهــداف وحمتــوی الكتــاب ومادتــه العلميــة،
واألنشــطة البنائيــة واخلتاميــة .ولكــن تقديــرات املعلمــن متوســطة يف جمــاالت أســلوب
الكتــاب ولغتــه.
دراســة يوســف ( )2010هدفــت إلــی حتليــل كتــب اللغــة العربيــة وتقويمهــا يف مرحلــة
التعليــم الثانــوي املهنــي .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )145معلــا ومعلمــة يف املــدارس
الثانويــة يف الســورية ،وقــد اســتخدمت الدراســة االســتبانة ،وأظهــرت نتائــج الدراســة أن
درجــة تقويــم معلمــي اللغــة العربيــة لكتــب اللغــة العربيــة يف مرحلــة التعليــم الثانــوي املهنــي
كانــت متوســطة يف مجيــع جمــاالت الدراســة .ومل تظهــر نتائــج الدراســة فروقــ ًا ذات داللــة
إحصائيــة بــن تقديــرات املعلمــن التقويميــة لكتــب اللغــة العربيــة تعــزي ملتغــرات اجلنــس
واملؤهــل العلمــي واخلــرة التدريســية والعمــر.
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اســتهدفت دراســة الشــمري ( )2012تقويــم كتــاب لغتــي اخلالــدة للصــف األول املتوســط
مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة ومعلامهتــا وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )155معلــا
ـم توزيــع االســتبانة عليهــم مجيعــا وقدبلــغ عــدد فقــرات االســتبانة ()53
ومعلمــة حيــث تـ ّ
فقــرة موزعــة علــی مخســة جمــاالت هــي الشــكل العــام واإلخــراج الفنــي ومقدمــة الكتــاب؛
فأظهــرت النتائــج أن درجــة تقويــم معلمــي اللغــة العربيــة لكتــاب لغتــي اخلالــدة كانــت عاليــة
علــی جمــاالت الدراســة مجيعهــا.
هدفــت معظــم الدراســات الســابقة إلــی تقييــم الكتــب املدرســية املتنوعــة جلميــع املراحــل
الدراســية املختلفــة هبــدف التعــرف علــی مواطــن القــوة ومواطــن الضعــف مــن أجــل
تعديلهــا وتطويرهــا ،مثــل دراســة جــوادي ( )1388ومريحاجــي ( )1389ودراســة متقــي
زاده (.)1392
اتفقت الدراسات السابقة يف أهنا تناولت حتليل الكتب من خالل املجاالت اآلتية:
 1الشــكل العــام للكتــاب  2-املقدمــة  3-األهــداف  4-املحتــوی  5-الوســائل التعليميــة 6التقويــم.واتفقــت مــع هــذه الدراســة يف اســتخدامها لالســتبانة كأداة لتحليــل املجــاالت الســابقة
الذكــر.
واتفقــت يف اختيــار موضــوع الدراســة ،علــی أســاس أن معظــم الدراســات الســابقة قــد
بحثــت يف حتليــل املحتــوی.
وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف أهنا:
 تســتهدف عينــة مل يتــم البحــث فيهــا حتــی اآلن ،وهــي كتــاب العربيــة للصــف الثامــنالثانــوي.
 تشــمل هــذه الدراســة مــدارس ياســوج ،األمــر الــذي مل يســبق ألي دراســة ســابقة أنشــملته.
 تباينــت الدراســات الســابقة يف اختيــار حجــم العينــة ،فمنهــا اعتمــدت علــی عينــة صغــرةومنهــا اعتمــدت علــی عينــة كبــرة إذ تراوحــت أعدادهــا مابــن ( )289-20وهــذا االختالف
يرجــع إلــی تبايــن أهــداف الدراســة وطبيعــة املجتمــع املبحــوث أمــا دراســتنا احلاليــة فشــملت
( )118معلـ ًا ومعلمـ ًة.
أمــا بالنســبة إلــی توصيــات الدراســات الســابقة فقــد أوصــت معظــم الدراســات الســابقة
بــرورة االهتــام بالكتــاب املــدريس ،كــا أكــدت بعــض الدراســات علــی رضورة مســامهة
املعلمــن وأســاتذة اجلامعــة يف تأليــف وحتليــل الكتــب املدرســية.
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 .4اإلطار النظری
 .1 .4حتليل املحتوی
مــن أســاليب حتليــل الكتــاب املــدريس ،طريقــة حتليــل املحتــوی الــذي يقصــد بــه دراســة
الكتــاب ملعرفــة عوامــل القــوة والضعــف فيــه علــی أســاس املعايــر التــي وضعــت للكتــاب
املــدريس اجليــد واملناســب .هنــاك آراء خمتلفــة حــول مفهــوم حتليــل املحتــوی ،ويف هــذا الشــأن
يقــول املقطــري :إن حتليــل املحتــوی «أســلوب علمــي إحصائــي هيــدف إلــی حتويــل املــواد
املكتوبــة إلــی بيانــات عدديــة كميــة قابلــة للقيــاس ،حيــث يســتقيص الباحــث هــذه املــواد،
وحيللهــا ويبنــي عليهــا أحكام ـ ًا علميــة مرتابطــة .ويتــم حتليــل املحتــوی مــن خــال أدوات
تعــرف بــأدوات حتليــل املحتــوی ،وهــي ختتلــف مــن حيــث فئــات التحليــل ،ووحــدات
التحليــل ،ويســتخدم يف تقويــم الكتــاب واملناهــج الدراســية واحلكــم علــی جودهتــا»
(املقطــري .)53 :2009 ،ويــری الغامــدي أن تقييــم الكتــاب املــدريس هــو« :إصــدار احلكــم
علــی مــدی جــودة الكتــاب الــذي يمثــل الوثيقــة اإلجرائيــة ملحتــوی املنهــج ،إضافــة إلــی دور
عمليــة التقييــم يف حتديــد جوانــب التميــز ،ونواحــي الضعــف هبــدف التعزيــز أو العــاج .وبناء
علــی ذلك فــإن مــدی حتقــق أهــداف النظــام الرتبــوي مرهــون بمــدی جــودة وفاعليــة الكتــاب
املســتخدم يف تناوهلــا ،أو مراعاتــه للجوانــب الرتبويــة املســتهدفة ســواء كانــت هــذه اجلوانــب
تربويــة ،علميــة أو فنيــة .وجيــب أن تســتند عمليــة تقييــم الكتــب املدرســية إلــی منهجيــة علميــة
موضوعيــة وأدوات صادقــة وثابتــة للكشــف عــن طبيعــة حمتــوی الكتــاب املــدريس ،مــن
حيــث الشــكل واملضمــون هبــدف حتديثــه وتطويــره» (الغامــدي .)25 :1424 ،أمــا التعريــف
الــذي يعــد مــن أشــمل التعاريــف يف حتديــد مفهــوم حتليــل املحتــوی هــو كــا ذكــره يونــس
وآخــرون «علــی أنــه جمموعــة مــن التعريفــات واملفاهيــم والعالقــات والقوانــن والنظريــات
واملهــارات والقيــم واالجتاهــات التــي تشــكل مــادة التعلــم يف أحــد الكتــب املدرســية املقــررة
علــی الطــاب يف أي املراحــل الدراســية ،يتــم اختيارهــا وتنظيمهــا وفــق معايــر علميــة حمــددة
هبــدف حتقيــق أهــداف الرتبيــة» (يونــس.)93 :2004 ،
 .2 .4أهداف حتليل حمتوی الكتب املدرسية
مــن أهــم أهــداف حتليــل حمتــوی الكتــب املدرســية التــي أوردهــا طعيمــة ( )81 :2004فهــي
كــا يــي:
.1حتديد أوجه القوة والضعف يف الكتاب املدريس وتقديم أساس ملراجعتها وحتسينها.
.2مســاعدة مؤلفــي الكتــب املدرســية وتزويدهــم بتوجيهــات وإرشــادات إلــی مــا جيــب
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تضمينــه ومــا ينبغــي جتنبــه.
.3تقديــم مــواد مســاعدة ملراجعــة برامــج الدراســة وإعــداد املعلمــن واختيــار الكتــب
املدرســية.
.4تقديــم منهجيــة للبحــث يف تقويــم الكتــب املدرســية يمكــن االقتــداء هبــا عنــد تأليــف
وجتريــب الكتــب قبــل طباعتهــا وتعميمهــا.
.5الكشــف عــن مــا يف الكتــاب املــدريس مــن قيــم واجتاهــات شــائعة ،وحتديــد مــدی مالئمتهــا
حلاجــات الطــاب واملجتمع.
 .3 .4معايري اختيار املحتوى
تعــد املعايــر جمموعــة مــن العنــارص التــي يتــم يف ضوئهــا حتليــل املحتــوی لكتــاب وهــي
«تصــف مــا جيــب أن يصــل إليــه املتعلــم مــن معــارف ومهــارات وقيــم نتيجــة لدراســته حمتــوی
كل جمــال» (مينــا )84 :2006 ،ويعــرف زيتــون املعايــر بأهنــا« :تــلك العبــارات التــي يمكــن
مــن خالهلــا حتديــد املســتوی املالئــم واملرغــوب مــن إتقــان املحتــوی واملهــارات واألداءات
وفــرص التعلــم ومعايــر إعــداد املعلــم» (زيتــون .)115 :1999 ،ونظــر ًا ألمهيــة املحتــوی
باعتبــاره املكــون األســايس للكتــب ،فــإن اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة يتطلــب حتقيــق
جمموعــة مــن املعايــر:
معيــار مالئمتهــا حلاجــات املجتمــع :فاملحتــوی اجليــد هــو الــذي يراعــي قضايــا املجتمــع
ومشــكالته الصحيــة والبيئيــة ويظهــر التفاعــل بــن العلــم والتكنولوجيــا واملجتمــع والبيئــة
ويعمــق روح الــوالء واملحبــة للوطــن ومكتســبات
كــا يشــر إلــی نواحــي اجلــال يف البيئــة،
ّ
التنميــة فيــه وأيضــا يمثــل املحتــوی طبيعــة املجتمــع ،ويعــر عــن هويتــه ويتضمــن القيــم
والعــادات والتقاليــد االجتامعيــة (خليفــة.)139 :2005 ،
معيــار الرغبــة :يتصــف املحتــوی بالصــدق عندمــا يكــون وثيــق الصلــة باألهــداف املوضوعــة
مســبق ًا ،وخاليــ ًا مــن األخطــاء العلميــة ،ومتفقــ ًا مــع األفــكار واآلراء احلديثــة التــي ثبــت
صدقهــا ،وأن يكــون التحليــل يف أســلوبه وأدواتــه وإجراءاتــه معــر ًا عــن واقــع مســتوی
الطالــب واملالمــح احلقيقيــة جلوانــب التحصيــل املــراد قياســه ،ويتحقــق ذلك عندمــا تســتند
عمليــة التحليــل إلــی توصيــف واضــح ومتفــق عليــه لــأداء املتوقــع مــن الطالــب (املصــدر
نفســه.)139 :
معيــار األمهيــة والفائــدة :يشــر الفائــدة الــی مــدی ارتبــاط املحتــوی باحليــاة والبيئــة املحليــة
للطالــب ،فكلــا ازدادت العالقــة بــن املحتــوی ومتطلبــات احليــاة ،ازدادت قــدرة الطالــب
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علــی مواجهتهــا ،وحــل مشــكالهتا .واألمهيــة أي إعطــاء مجيــع عنــارص املعرفــة مــن حقائــق
ومفاهيــم ومبــادئ وقوانــن ونظريــات نفــس األمهيــة ،وعــدم الرتكيــز علــی أحدهــا دون
اآلخــر ،فالعنــارص كلهــا جتتمــع إلثــارة التفكــر لــدي الطــاب (نــور.)16 :2013 ،
معيــار قابليــة املحتــوی للتعلــم :فاملحتــوی اجليــد هــو الــذي يراعــي الفــروق الفرديــة بــن
الطــاب ،ومــن األمــور اهلامــة واألساســية التــي ينبغــي مراعاهتــا لــدى اختيــار املحتــوى
معرفــة مــدى مالءمتــه ملســتوى التطــور النفــي والبــدين والعقــي للتالميــذ؛ أي ّأل يكــون
املحتــوى التعليمــي صعب ـ ًا بحيــث ال يســتطيع التالميــذ تعلمــه .هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق
بقابليــة املحتــوى للتعلــم وهــي مراعــاة الزمــن املتــاح للدراســة وللمــواد التعليميــة املختلفــة
(املصــدر نفســه.)16 :
 .4 .4العنارص الرئيسة يف تنظيم املحتوی
معيــار التتابــع :ويقصــد بــه أن تكــون كل خــرة تاليــة مبنيــة علــی اخلــرة الســابقة مــع مراعــاة
أن تــؤدي إلــی اتســاع وتعميــق أكــر للمســائل أو األمــور التــي تتضمنهــا (هنــدي وعليــان،
 .)1999ويــری اخلليفــة «إن معيــار التتابــع يتصــل باالســتمرار لكنــه يذهــب إلــی مــدی أبعــد
منــه وذلــك بــأن تكــون اخلــرة احلاليــة التــي يكتســبها التلميــذ مبنيــة علــی اخلــرات الســابقة
ممــا يــؤدي إلــی اتســاع وتعمــق أكــر للموضوعــات التــي يتضمنهــا حمتــوی املنهــج ،وكذلــك ال
يفصــل اخلــرات الالحقــة التــي ســوف يمــر هبــا التلميــذ» (خليفــة.)140 :2005 ،
معيــار االســتمرارية :ويقصــد بــه أن يكــون التحليــل عمليــة مســتمرة جلميــع أنشــطة التعليــم
والتعلــم وأســئلة الكتــاب وتدريباتــه ويشــمل الكتــاب عــى األنشــطة التمهيديــة لقيــاس
وتقويــم التعلــم القبــي وينتهــي كل فصــل بمجموعــة مــن التدريبــات التقويميــة الشــاملة
واملتنوعــة .ومــن الواضــح أن الكتــاب املــدريس حيتــاج إلــی التحليــل املســتمر ،ملعرفــة مواطــن
الضعــف ومواطــن القــوة .وذلــك لكثــرة التغــرات التــي حتــدث يف املجتمعــات وهلــذا الســبب
جيــب إعــادة النظــر يف حمتــوی الكتــاب املــدريس (املصــدر نفســه.)141 :
معيــار الشــمولية :وذلــك بــأن يكــون التحليــل شــام ً
ال جلميــع جوانــب التعلــم وكافــة األنشــطة
التــي يقــوم هبــا الطالــب «فالبــد أن يشــمل التقويــم الرتبــوي كل عنــارص املوقــف التعليمــي
مــن متعلــم ومعلــم وحمتــوی كتــاب ووســيلة ونشــاط ومبنــی مــدريس وأن يشــمل كافــة
األهــداف الرتبويــة املرغوبــة مــن معــارف ومهــارات وقيــم واجتاهــات وأن يشــمل أيضــ ًا
التقويــم اجلانــب املهــاري واالنفعــايل والتحصيــي» (فالوقــي.)193 :1997 ،
معيــار التــوازن :يتضمــن هــذا املعيــار عــدد ًا مــن املــؤرشات منهــا :مالئمــة مــادة الكتــاب
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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 :

 .5منهج البحث
حتــاول هــذه املقالــة حتليــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف إيــران وفقـ ًا ملعايــر
اختيــار وتنظيــم املحتــوی ،معتمــد ًة يف نتائجهــا علــی حتليــل املعلومــات املســتخرجة مــن
االســتبيانات .تــم اســتخدام اســتبانة مكونــة مــن واحــدة وأربعــن فقــرة ،موزعــة علــی ســتة
معايــر هــي :معيــار حاجــات املجتمــع ،ومعيــار الرغبــة ،ومعيــار األمهيــة والفائــدة ،ومعيــار
قابليــة التعلــم ،ويف النهايــة معيــار التتابــع ومعيــار االســتمرارية .وكانــت االســتبيانات هــي
أداة البحــث التــي اعتمدنــا عليهــا يف حتليــل املعلومــات وذلــك علــی أســاس اختبــار  .tقامــت
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 التدريــس يف
جامعــة شــراز ومــن ذوي االختصــاص مــن أجــل التعــرف علــی مــدی صــدق املفــردات
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 التعديــات علــی فقــرات االســتبانة حســب آراء
ومقرتحــات أعضــاء هيئــة التحكيــم ،حتــى ُأخرجــت االســتبانه بصورهتــا النهائيــة مكونــة مــن
( )52فقــرة؛ وعرضــت علــی جلنــة مــن املحكمــن تتألــف مــن ثالثــة عــر عضــو ًا موزعــن
علــی النحــو التــايل:
 1اثنــان منهــم مــن أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة شــراز مــن كليــة اآلداب قســم اللغــةالعربية.
 2اثنــان منهــم مــن أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة عالمــة الطباطبائــي مــن كليــة العلــومالرتبوية.
 3ثالثة منهم من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة إصفهان من كلية العلوم الرتبوية. 4ثالثة منهم من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة فردويس من كلية العلوم الرتبوية. 5ثالثــة منهــم مــن املعلمــن واملعلــات أصحــاب اخلــرة الطويلــة يف تدريــس اللغــة العربيــةيف املــدارس.
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ف ُطلــب منهــم إبــداء رأهيــم يف كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة مــن حيــث كوهنــا مناســبة
أو غــر مناســبة ،وتعديــل أو إضافــة أيــة فقــرة يروهنــا مناســبة ،وكذلــك حــذف أيــة فقــرة
غــر مناســبة،كام أبــدوا بعــض املالحظــات علــی فقــرات االســتبانة ،ثــم أجريــت التعديــات
الالزمــة عليهــا بنــا ًء علــی آرائهــم واقرتاحاهتــم.

ثبات االستبانة
بعــد وضــع االســتبانة بصورهتــا النهائيــة ،تــم تطبيقهــا علــی عينــة اســتطالعية عددهــا ()20
ميض أســبوعني علــی التطبيــق األول
معلـ ًا ومعلمــة غــر عينــة الدراســة للمــرة األولــی ،وبعــد ّ
ُعرضــت االســتبانة مــرة أخــری علــی العينــة االســتطالعية نفســها؛ ومــن ثــم حســاب معامــل
ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معادلــة "كرونبــاخ ألفــا" بوســاطة الربنامــج اإلحصائــي للعلوم
اإلنســانية ( ،) spssحيــث بلغــت  94%وهــذه النســبة مقبولــة يف الدراســات الســتخدامها
كأداة لتقويــم املحتــوی.
عينة الدراسة
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )118مــن معلمــي العربيــة للصــف الثامــن يف مدينــة ياســوج،
( )55مــن الذكــور و()63مــن اإلنــاث.
وتبني اجلداول ( )1و( )2و( )3توزيع عينة الدراسة تبع ًا ملتغرياهتا املستقلة.
وتبني اجلداول ( )1و( )2و( )3توزيع عينة الدراسة تبع ًا ملتغرياهتا املستقلة.
اجلنس

التكرار

النسبة املئوية

الذكور
اإلناث

55
63

46/6
53/4

املجموع

100

118

اجلدول  :1توزيع عينة الدراسة حسب متغريات اجلنس
املؤهل العلمي
دبلوم فوق املتوسط

العدد
6

النسبة املئوية%
5%/1
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البكالوريوس
املاجستري
املجموع

102

85%/14

10
118

8%/5
100%

اجلدول  :2توزيع أفراد عينة الدراسة تبع ًا ملتغري املؤهل العلمي
اخلربة التدريسية
أقل من مخس سنوات

العدد
2

النسبة املئوية%
1%/7

 10- 5سنوات

19

16%/1

من 10سنوات إلی أقل من  15سنوات
من  15سنة فاكثر

21
76

17%/8
63%/14

املجموع

118

100%

اجلدول :3توزيع أفراد عينة الدراسة تبع ًا ملتغري اخلربة التدريسية

 .6حتلیل البیانات
 .1 .6نبذة عن حمتوی كتاب اللغة العربية للصف الثامن
لقــد اســتعرض البحــث حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن .يبلــغ عــدد صفحاتــه
123صفحــة .وعــدد دروســها 10دروس .تشــمل هــذه الــدروس علــی صــور إيضاحيــة
ورســومات ،كــذلك تتضمــن متاريــن وأســئلة لقيــاس مــدی حتقــق أهــداف الــدروس؛
هــذه التدريبــات تــراوح مــا بــن تدريبــات القــراءة والكتابــة اهلادفــة لألخــذ بيــد التالميــذ
وتعليمهــم اللغــة العربيــة الفصيحــة بســهولة ومتعــة ويــر.
ِ
الســابِعِ» ويشــمل علــی ()14
راج َع ـ ُة ُد
الصـ ِّ
روس َّ
أمــا الــدرس األول فتحــت عنــوان « ُم َ
ـف ّ
صفحــة وهــي تعــرف الطــاب علــی كيفيــة أداء التحيــة باللغــة العربيــة وأيضــا تتعلــق
بالتعــرف علــی األشــياء مــن خــال الســؤال واإلجابــة عنهــا (كتــاب اللغــة العربيــة للصــف
الثامــن.)2 :
«أه َّي ـ ُة ال ُّل َغـ ِـة ا ْل َع َرب َّيـ ِـة» ويتكــون مــن 15
ومــن ثــم الــدَّ ْر ُس ال ّثــاين حيــث جــاء حتــت عنــوان َ ّ
صفحــة .يشــر املؤلــف إلــی أمهيــة هــذه اللغــة قائــاً« :ا ْلعربيــ ُة ُل َغــ ُة دينِنــا ونحــن بِحاج ٍ
ــة
َ
َ َ َّ
إن ال ُّل َغـ َة ا ْلعربيـ َة مـن ال ُّلغـ ِ
إ َلــی ت َع ُّلمهــا؛ ِل ّن ال ُّل َغـ َة ِ
الفارسـ َّي َة َملو َطـ ٌة ِبــا كثــر ًاَّ ،
ـات ا ْلعا َل َّيـ ِـة
َ
َ َ َّ
ـات الرســمي ِة يف منَ َّظمـ ِـة ْالُمـ ِم ا ُْلت ِ
وا ْلعربيـ ُة ِمـن ال ُّلغـ ِ
َّحــدَ ِةْ .اليران ّيـ َ
ـون خدَ مــوا ال ُّل َغـ َة ا ْل َع َرب َّيـ َة
َّ
َ
َ َ َّ
َ
ُ َ
َّ
حيط» و»ســيبويه»ِ
ِ
ِ
ـوس ا ُْل ُ
ََْ
اسـ ُـم ُه «ا ْلقامـ ُ
ـب ُم َ
ـادي» ك َتـ َ
كثــر ًا« .ا ْلفريوزآبـ ُّ
عجـ ًا ِف ال ُّل َغــة ا ْل َع َرب َّيــة ْ
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ِ
ِ
ِ
ـاب ِ
ـب َّأول كتـ ٍ
كامـ ٍ
اسـ ُـم ُه «ا ْلكتــاب»» ( املصــدر نفســه.)16 :
ك َتـ َ
ـل يف قواعــد ال ُّل َغــة ا ْل َع َرب َّيــة ْ
ويــأيت الــدرس الثالــث  -حتــت عنــوان ِ
«م ْهنَ ُتـ َ
ـك ِف ا ُْلسـتَق َب ِل» حيــث حيتــوى علــی  13صفحة؛
س واخلبـ ِ
يتحــدث هــذا الــدرس عــن مهنــة املســتقبل وذكــر أصحــاب املهــن املختلفــة كا ُْلــدَ ِّر ِ
ـاز
ـواين والبائــع واملمـ ّـرض واحلــدّ اد وغريهــم؛ ويســتنتج بــأن ّ
كل ِمهنَـ ٍـة ُم ِه َّم ـ ٌة
والرشطـ ّ
ـي واحللـ ّ
ٍ
حاجــة إلــی ِّ
كل هــذه ا ْلهــن ( املصــدر نفســه.)30 :
َوا ْلبــاد بِ َ
أمــا الــدرس الرابــع فتحــت عنــوان «الت ِ
الديــدَ ةُ» يشــمل علــی ( )13صفحــة وتركــز
َّجر َب ـ ُة ْ َ
علــی تعريــف بعــض احليوانــات وبعــض الكلــات ذات عالقــة هبــا مثــل الفــرس والبقــرة
والســنجاب ( املصــدر نفســه.)42 :
«الصدا َق ـ ُة» ويتكــون مــن  12صفحــة تتحــدث عــن
وجــاء الــدرس اخلامــس حتــت عنــوان َّ
تقديــم التلميــذ ألرستــه وتعريــف اآلخريــن هبــا حيــث هتتــم بتقديــم الشــخص لنفســه إذا
ألول مــرة .فهــي تدريــب للتلميــذ علــی كيفيــة إلقــاء بعــض أســئلة
تعــرف علــی اآلخريــن ّ
وإجابــات عنهــا (املصــدر نفســه.)54 :
الســ َف ِر» حيتــوى علــی
ويــأيت بعــد ذلــك الــدرس الســادس حيــث جــاء حتــت عنــوان «يف َّ
12صفحــة يتنــاول احلديــث عــن الســفر ووســائل املواصــات والنقــل مثــل الطائــرة واحلافلــة
( املصــدر نفســه.)64 :

ومــن ثــم ويف الــدرس الســابع حتت عنوان ﴿...أر ُض اللِّٰ ِ
واسـ َعة﴾ واملشــتمل علــی 12صفحة؛
ْ
يتحــدث هــذا الــدرس عن مهاجــرة جمموعة مــن الغــزالن (املصدر نفســه.)76 :
أمــا الــدرس الثامــن «اال ْعتِــاد َع َلــی النَّ ْف ِ
ــس» فيحتــوى علــی 12صفحــة ِعندَ مــا َي ْعت َِمــدُ
ـان َع َلــی َغـ ِ
ـا؛ وعندمــا َي ْعت َِمــدُ َع َلــی َن ْف ِسـ ِـه؛ َيقـ ِـد ُر َع َلــی ِّ
اإلنسـ ُ
ـر ِه؛ ال َيف َعـ ُـل َشــيئ ًا ُم ِهـ ّ ً
كل َش ٍء
(املصــدر نفســه.)88 :

«السـ ْف َر ُة ا ْل ِع ْلم َّيـ ُة» فهــو يتضمــن 12صفحــة ،يتحــدث هــذا الــدرس عــن
أمــا الــدرس التاســع َّ
الســفر العلمــي ِمـ ْن شــراز إ َلــی ياســوج (املصــدر نفســه.)100 :
وأخــر ًا الــدرس العــارش حتــت عنــوان ِْ
«الكــم» ويتعلــق بالتعــرف علــی األمثــال واحلكــم مــن
قيمـ ِـة ا ْل ِع ْلـ ِم؟ التلميــذ:
خــال الســؤال عنهــا واإلجابــة مثــل :املعلــمَ :مـ ْن َي ْعـ ِـر ُ
ف حديثـ ًا َحـ ْـو َل َ
ـن ِّ ِ
ِ
ـم كنْـ ٌـز ،املعلــمَ :مـ ْن َي ْذكـ ُـر َحديثـ ًا َعـ ِ
الام َعـ ِـة .ويف هنايــة
االتــاد؟ التلميــذَ :يــدُ اللِّٰ َمـ َ
ـع ْ َ
ا ْلع ْلـ ُ
الكتــاب هنــاك عــرض ملجموعــة مــن املفــردات ،حتــت عنــوان معجــم كلــات الصــف الســابع
والثامــن وللمتأمــل يف هــذه املفــردات يتبــن أهنــا كلــات أساســية حيــث تــرد يف االســتخدام
اليومــي؛ فمــن خصائصهــا االســتفادة مــن الكلــات الشائعـــة يف الكتــب حيــث تبــن أنـــها
كلــات رضوريــة ومناســبة (املصــدر نفســه.)114 :
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 .2 .6الفرق بني الكتاب اجلديد والكتاب القديم:
أشــار املؤلفــون يف مقدمــة كتــاب العربيــة للصــف الثامــن أن اهلــدف مــن هــذا الكتــاب تعليــم
الطلبــة لفهــم واســتيعاب النصــوص وخاصــة الدينيــة ومســاعدة اللغــة واألدب الفــاريس،
فينبغــي اختيــار تلــك القواعــد التــي تســاعد الطــاب عــى حتقيــق هــذا اهلــدف وهلــذا
ليــس املطلــوب مــن الطــاب ترصيــف املــايض واملضــارع واألمــر والنهــي علــی أســاس
املنهــج القديــم ،فمــن املالحــظ أن تعليــم القواعــد يف كتــاب العربيــة للصــف الثامــن يرتكــز
علــی النصــوص وهــذا مــن جوانــب القــوة يف الكتــاب الــذي يبنــی علــی أســاس التكــرار
واالســتمرار ،فعلــی ســبيل املثــال أشــار املؤلفــون إلــی القواعــد يف كل درس ثــم يؤكــدون
عليهــا يف هنايــة الــدرس .وبالنســبة إلــی القواعــد يف الكتــاب القديــم حيــث كان علــی الطلبــة
ترصيــف األفعــال املاضيــة واملضارعــة وترصيــف ضامئــر الرفــع املنفصلــة علــی أســاس
األســلوب التــايل:
ِ
ترصيف املايضَ ( :ف َع َلَ .ف َعالَ .ف َعلواَ .ف َع َل ْتَ .ف َع َلتاَ .ف َع ْل َنَ .ف َع ْل َتَ .ف َع ْلتُامَ .ف َع ْلتُم َ .ف َع ْلت.
َف َع ْلتُامَ .ف َع ْل ُّت َنَ .ف َع ْل ُتَ .ف َع ْلنا(
الن .يفع ْلنَ .ت ْفع ُل .تَفع ِ
لون .تَفع ُل .تَفع ِ
ِ
النَ .ت ْف َع َ
لون.
َ
َ َ َ َ
َ
ترصيف املضارعَ ( :يف َع ُلَ .يف َعالنَ .يف َع َ َ
لني.تَفع ِ
النَ .ت ْف َع ْل َن .أ ْف َع ُل .نَف َع ُل)
َت ْف َع َ َ
أنت ،أنتام ،أنتمِ ،
أنت،
ترصيف ضامئر الرفع املنفصلة وهي( :هو ،مها ،هم ،هي ،مها ،ه َّنَ ،
أنتام ،أن ُت َن ،أنا ،نحن)
فقــد كان مــن املقــرر أن حيفــظ الطلبــة األفعــال والضامئــر وبعــد اختيــار الفعــل املــايض أو
املضــارع أو الضامئــر يطلــب املــدرس مــن الطــاب واحــد ًا تلــو آخــر أن يقرأهــا بصــوت عــال
وبنطــق صحـــيح وهلــذا الســبب كان حفــظ األفعــال والضامئــر هــو اهلــدف األول واألســاس
يف ختطيــط منهــج تعليــم األفعــال والضامئــر ،ومــن ثــم فــا بــد مــن االلتــزام بمنهــج تدريــس
هــذه املــادة هبــذه الطريقــة .ومــن هنــا يمكــن أن نقــول إن اختيــار قواعــد العربيــة منطلقــا
لتعليــم العربيــة دون االســتفادة مــن النصــوص أو االســتفادة قليــ ً
ا مــن النصــوص خطــأ
كبــر أل ّنــه ال يتطابــق مــع أهــداف الكتــاب الرئيســية التــي هــي فهــم النصــوص مــن أجــل
اســتيعاب النصــوص الدينيــة ومســاعدة اللغــة واألدب الفــاريس .أمــا بالنســبة إلــی الكتــاب
الــذي تــم طبعــه حديثـ ًا فقــد أشــار فريــق التأليــف بــأن قواعــد ترصيــف األفعــال تنســجم مــع
القواعــد يف اللغــة الفارســية ،إذ ال حيتــاج إىل التعمــق يف املواضيــع النحويــة املعقــدة كترصيــف
األفعــال علــی أســاس الكتــاب الســابق ،وهــذا األمــر يعقــد العمليــة التعليميــة للطلبــة .ومــن
مبــادئ القواعــد احلديثــة معرفــة األســاليب املؤثــرة علــی تعلــم الطلبــة وتقديــم التشــجيع
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الــكايف هلــم علــی التعلــم الــذايت بينــا نالحــظ يف الكتــاب الســابق العنايــة بتعليــم القواعــد
الرصفيــة والنحويــة فقــط ويف هنايــة الصــف أو الفصــل كان علــی املع ّلــم إقامــة امتحــان يف
إطــار أســئلة حــول الضامئــر واألفعــال املختلفــة دون إرشاك الطلبــة عمليـ ًا يف تطبيــق القواعــد
علــی النصــوص ،فينســی املتعلــم كل مــا تعلمــه بعــد فــرة وجيــزة وإن كان قــد حصــل علــی
درجــة عاليــة يف االمتحــان.

 .3 .6التحليل اإلحصائي للبیانات
لدراســة فــروض البحــث التــي تذكــر فيــا يــي ،تــم حتديــد مســتوی كل املتغــرات ومقارنتهــا
مــع املتوســط املتناظــر ( .)3والختبــار الفــروض ،تــم اســتخدم اختبــار  tملتغــر واحــد.
الفرضيــة الرئيســية :تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معايــر
اختيــار وتنظيــم املحتــوی.
وقــد أثبتــت نتائــج اختبــار tللمتغــر الواحــد ّ
أن هنــاك فروقــ ًا ذات داللــة إحصائيــة بــن
متوســط معايــر اختيــار وتنظيــم املحتــوی وبــن املتوســط املتناظــر ( .)3يعنــي أن املتوســط
احلســايب ( )4/19أكثــر مــن املتوســط املتناظــر ( ،)3هلــذا الســبب تــم حتديــد حمتــوی كتــاب
العربيــة علــی أســاس معايــر اختيــار وتنظيــم املحتــوی مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات
يف مدينــة ياســوج .وعــى هــذا األســاس قبلــت الفرضيــة األصليــة.
املتغري
معايرياختيار
وتنظيم املحتوی

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط املتناظر

مستوی الداللة

**4/19

0/50

3

0/0001

جدول  :4اختبار  tللمتغري الواحد معايري اختيار وتنظيم املحتوی

فرضیــة  :1تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار حاجــات
املجتمــع.
لدراســة معيــار حاجــات املجتمــع اســتخدم اختبــار tللمتغــر الواحــد .وقــد أثبتــت النتائــج
ّ
أن هنــاك فروقــ ًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة ( )/99بــن معيــار حاجــات

املجتمــع واملتوســط املتناظــر ،يعنــي متوســط حاجــات املجتمــع ( )4/44أكثــر مــن املتوســط
املتناظــر( )3هلــذا الســبب معيــار حاجــات املجتمــع أكثــر مــن املتوســط .وبذلــك تــم قبــول
الفرضيــة األولــی مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات.
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متغری

معيار حاجات
املجتمع

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط املتناظر

مستوی الداللة

**4/44

0/55

3

0/0001

جدول  :5اختبار  tللمتغري الواحد معيار حاجات املجتمع

مناقشة معيار حاجات املجتمع
إن حمتــوی كتــاب العربيــة يســتخدم الصــور والرســوم اإليضاحيــة املناســبة للمجتمــع اإليــراين
والتــي تعـ ّـر عــن هويتــه ،وتتنــاول قضايــا املجتمــع اإليــراين وثقافاتــه املختلفــة .فعلــی ســبيل
املثــال ،احلــوار بــن الطالبتــن «آيــار» و«أرسيــن» يف الصفحــة ( )55والســفر العلمــي مــن
شــراز إلــی ياســوج يف الصفحــة ( )100يــدل علــی اهتــام فريــق التأليــف بالثقافــات اإليرانيــة
املختلفــة.

ِْ
ي ال ّطالِ َبت ِ
َني «آيالر »
وار َب ْ َ
ال ُ
«أسين»
َو ْ

صورة من عيون وشالالت يف
مدينة ياسوج

ماذا تَفع ِ
الن؟ ُها
َ
َتم ِ
الش ِ
عان َو َر َق ّ
اي.
َ

كــا عملــت مــادة الكتــاب علــی ربــط الطلبــة باملســتجدات العرصيــة ،فكانــت هنــاك
موضوعــات تربــط الطلبــة بالتطــورات العلميــة مثــل اجلــوال واحلاســوب وتنظيــف البيئــة
بشــكل مجاعــي .وهــذا مــا يظهــره صفحــات الكتــاب ( 31و )48وو ّظــف املحتــوی نصوصـ ًا
مــن القــرآن الكریــم واألحاديــث الرشیفــة واحلكــم و ...بقــدر كبــر.

الب ِل ِل ْف ِ
ظ نَظا َف ِة ال َّطبي َع ِة.
نَح ُن ن َ
ب إ َلی ْ َ َ
َذه ُ

ِ
وف َأ ْصن َُع
صری ُم َ ِتع ًا َو َس َ
قاس ٌمَ :س َأ ُ
َج ّواالً َجدید ًا.
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فرضية :2تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار الرغبة.
أثبتــت نتائــج اختبــار  tللمتغــر الواحــد ّ
أن هنــاك فروقـ ًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی
الداللــة ( )/99بــن متوســط معيــار الرغبــة واملتوســط املتناظــر ألن متوســط معيــار الرغبــة
( )4/34أكثــر مــن املتوســط املتناظــر ( )3يعنــي أكثــر مــن املتوســط وبــذلك تــم قبــول
الفرضيــة الثانيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات.
متغری

معيار الرغبة

املتوسط احلسايب
**4/34

االنحراف املعياري
0/64

املتوسط املتناظر
3

مستوی الداللة
0/0001

جدول :6اختبار  tللمتغري الواحد معيار الرغبة

مناقشة معيار الرغبة
يعتقــد الباحثــان أن التمرينــات تثــر دافعيــة الطلبــة للتعلــم فقــد وجــدت الدراســة أن طبيعــة
األســئلة التقويميــة وقوالبهــا جديــدة ،يمكــن أن تثــر دافعية بشــكل كبــر .والتمرينات تشــجع
الطلبــة علــی التعلــم الــذايت يعنــي بإمــكان الطلبــة اإلجابــة علــی التامريــن دون مســاعدة املعلــم
ألهنــا تعــرض اللغــة الســليمة الســهلة ،واجلمــل القصــرة الواضحــة واإلجابــات القصــرة
والواضحــة بالنســبة للطلبــة ،بعبــارة أوضــح إن التامريــن مناســبة للمســتوی العقــي للطلبــة،
مثــل :التمريــن األول يف صفحــة  :34مــاذا قــال النبــي (ص) حــول الكتــب؟ قــال رســول اهلل
(ص)« :الكتــب بســاتني العلــاء» ،مــاذا ســتصري يف املســتقبل ؟ ســأصري خمرتع ـ ًا ،أي شــغل
كل ِمهنَـ ٍـة ُم ِه َّمـ ٌة ،مــا هـ َـو َهدَ ُفكــم ِمـ ِ
ـن انْتِخـ ِ
ـغل؟ ِخد َمـ ُة النّـ ِ
الشـ ِ
مهــم برأيــك؟ ُّ
ـاب ُّ
ـاس.
فرضیــة  :3تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار األمهيــة
والفائــدة.
لدراســة معيــار األمهيــة والفائــدة اســتخدم اختبــار tللمتغــر الواحــد وقــد أثبتــت نتائــج هــذا
اإلختبــار ّ
أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة ( )/99بــن متوســط
معيــار األمهيــة والفائــدة واملتوســط املتناظــر .ألن متوســط معيــار األمهيــة والفائــدة ()4/38
أكثــر مــن املتوســط املتناظــر ( )3وبذلــك تــم قبــول الفرضيــة الثالثــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن
واملعلــات.
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متغری

املتوسط احلسايب

االنحراف
املعياري

املتوسط
املتناظر

مستوی الداللة

معياراألمهية والفائدة

* *4/38

0/56

3

0/0001

جدول  :7اختبار  tللمتغري الواحد معيار األمهية والفائدة

مناقشة معيار األمهية والفائدة
تتمثــل أمهيــة انســجام القواعــد مــع النصــوص يف أن تكــون القواعــد علــی أســاس النصــوص،
وكــا يــری الباحثــان إن إحــدی نقــاط القــوة يف كتــاب اللغــة العربيــة تتجســد يف تعليــم القواعد
علــی أســاس النصــوص ،ألنــه يعتــر عنــر ًا مؤثــر ًا يف فهــم الطالــب ،ومــن املواصفــات
اجليــدة يف قســم النصــوص ،اعتمــد الكتــاب احلديــث علــی اختيــار النصــوص الدراســية التــي
حتكــي احليــاة اليوميــة وتنقــل لنــا الثقافــة املعــارصة واحتــواء الكتــاب علــی النصــوص كانــت
هلــا مميــزات عديــدة منهــا  :شــعور الطالــب باتصــال القواعــد بلغــة احليــاة التــي يتواصــل معهــا
ـب القواعــد والينفــر منهــا .وهــذا األســلوب أكــد عليــه ابــن خلــدون يف
وهــذا مــا جعلــه حيـ ّ
تعليــم القواعــد ،حيــث يقــول« :إن تعلــم القواعــد النحويــة بواســطة النــص األديب بالتســمية
املعــارصة تــؤدي إلــی حصــول ملكــة اللســان العــريب؛ ألن هــذه الطريقــة تنطلــق مــن حتفيــظ
النصــوص العربيــة ،وكلــا كان احلفــظ جيــد ًا كان حتصيــل امللكــة جيــد ًا ،ويــؤدی ذلــك إلــی
النســج علــی منــوال كالم العــرب ،وهــذا هــو اهلــدف مــن تعليــم القواعــد النحويــة العربيــة»
(ابــن خلــدون.)731-730 :1984،

فعلــی ســبيل املثــال نــری يف صفحــات ( ،)83 ،60التَّمريـن ْ ِ
ـس ،ترجــم ( :يف الصفحــة
الامـ ُ
ْ ُ
)60
 .١أنا َذ َه ْب ُت ِ
ب َغد ًا.
أمس َ
وأنت ت َ
َذه ُ
ٍ
أنت رجع ِ
ِ .٢
ت َق ْب َل سا َع ٍة ونَح ُن سن ِ
ساعة.
َرج ُع َب ْعدَ
َ َ ْ
َ
ترجم العبارات التالية ثم عني الفعل املضارع (يف الصفحة .)83
ِ
ِ
ال ْز ِن ِ
أمس َوتَش ُعري َن بِا ْل َف َر ِح ا ْل َيو َم.
.1أنت َش َع ْرت بِ ْ ُ
 .2أنَا أشعر بِالصداعِ؛ سأذهب إ َلی ا ُْلستَوص ِ
ف.
َ
َ َ ُ
ُ ُ ُّ
فرضيــة  :4تــم اختيــار حمتــوی كتــاب العربيــة للصــف الثامــن علــی أســاس معيــار قابليــة
التعلــم.
لدراســة معيــار قابليــة التعلــم اســتخدم اختبــار  tللمتغــر الواحــد ،فقــد أثبتــت نتائــج هــذا
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االختبــار ّ
أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة ( )/99بــن متوســط
معيــار قابليــة التعلــم واملتوســط املتناظــر .ألن متوســط معيــار قابليــة التعلــم ( )4/30أكثــر
مــن املتوســط املتناظــر ( )3وبــذلك تــم قبــول الفرضيــة الرابعــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن
واملعلــات.
متغری

املتوسط احلسايب

معيار قابلية التعلم

**4/30

االنحراف
املعياري
0/60

املتوسط املتناظر
3

جدول  :8اختبار tللمتغري الواحد معيار قابلية التعلم

مستوی
الداللة
0/0001

مناقشة معيار قابلية التعلم
مــن األمــور اهلامــة واألساســية التــي ينبغــي مراعاهتــا لــدى اختيــار املحتــوى معرفــة مــدى
مالئمتــه ملســتوى التطــور النفــي والبــدين والعقــي للتالميــذ .أي أال يكــون املحتــوى
التعليمــي صعب ـ ًا بحيــث ال يســتطيع التالميــذ تعلمــه .وهنــاك مســألة أخــرى تتعلــق بقابليــة
املحتــوى للتعلــم وهــي مراعــاة الزمــن املتــاح للدراســة وللمــواد التعليميــة املختلفــة.
فالنصــوص مشـكّلة إعرابيـ ًا ،والتــزم الكتــاب اللغــة الفصحــی بدرجــة كبــرة جــد ًا كــا أبــرز
حمتــوی الكتــاب بعــض ظواهــر اللغــة العربيــة كظاهــرة الــرادف والتضــاد بصــورة جليــة وهذا
يظهــر يف صفحــات ( )11و()60؛ هــذا ويشــتمل الكتــاب علــی قائمــة املفــردات اجلديــدة يف
التوجــه نحــو املعجــم وجيــد يف ط ّياهتــا معــاين
بدايــة كل درس ،األمــر الــذي يدفــع الطالــب إلــی
ّ
املفــردات اجلديــدة املذكــورة يف الــدرس فيكســب فائــد ًة يف ذلــك ،واجلديــر بالذكــر ّ
أن الطالــب
ســيصل إلــی معــاين املفــردات الغريبــة يف الــدروس بطــرق خمتلفــة :إ ّمــا عــن طريــق النصــوص
التــي وردت فيهــا املفــردة أو يف متاريــن الكتــاب ومــع كل ذلــك فقــد دخلــت املفــردات يف مجــل
بســيطة واضحــة املعنــی والغايــة منهــا الوصــول إلــی معــاين املفــردات ثــم إلــی املعنــی العــام
للنــص ،ثــم أظهــر الكتــاب املفــردات اجلديــدة يف النــص بلــون أزرق ملفــت لالنتبــاه.
وهــذا األســلوب يتناســب مــع املســتوی العقــي للطلبــة ،كــا يتناســب مــع أهــداف الكتــاب
ـدر علــی قــراءة
فعلــی ســبيل املثــال« :اكتــب ترمجــة مــا أشــر الیــه باللــون األزرق» و«أنــا أقـ ُ
النصــوص البســيطة» .وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه ّ
أن املفــردات التبقــی يف الذاكــرة حينــا
تكــون منفصلــة عــن النصــوص ولذلــك جــاء كتــاب العربيــة متامشــي ًا مــع املســتوی العقــي
للطلبــة وإمكانياهتــم ومواهبهــم كــا أن مــن أحــد مواطــن القــوة يف الكتــاب اجلديــد كــا يــراه
الباحثــان ،يتمثــل يف مســامهته يف إثــراء املخــزون اللغــوي لــدي الطلبــة حيــث يتــم عــرض
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املعلومــات بلغــة ســهلة واضحــة وتســتخدم اجلمــل القصــرة التــي تعــر عــن فكــرة حمــددة
مثــل :الصــور والتامريــن يف صفحــة ( ،)6مثــل :مــا هــذا؟ أهــذا قميــص أم ِسوال؟ لِــن
هــذا البيــت؟ مــن هــذا الشــاعر؟ ويــدل هــذا علــی اهتــام مؤلفــي الكتــاب بســامة وســهولة
ووضــوح لغــة الكتــاب.

ميص أ ْم ِس ٌ
وال؟
أ ٰهذا َق ٌ
......................

الش ِ
َم ْن ٰه َذا ّ
اع ُر؟
..................

ال ِ
كم عَدَ ُد ْ
جار؟
ْ
..............أحجارٍ

فرضية  :5تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار التتابع.
أثبتــت نتائــج اختبــار  tللمتغــر الواحــد ّ
أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی
الداللــة ( )/99بــن متوســط معيــار التتابــع واملتوســط املتناظــر ألن متوســط معيــار التتابــع
( )4/24أكثــر مــن املتوســط املتناظــر ( )3يعنــي أكثــر مــن املتوســط وبذلــك ُقبلــت الفرضيــة
اخلامســة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــات.
متغری

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط املتناظر

مستوی الداللة

معيار التتابع

**4/24

0/84
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جدول  :9اختبار  tللعينة الواحدة معيار التتابع

مناقشة معيار التتابع
هنــاك تسلســل منطقــي لتمرينــات الكتــاب يف كل درس ونــری التــدرج مــن الســهل إلــی
الصعــب ،ومــن املعلــوم إلــی املجهــول .فمــن األمــور الواجــب مراعاهتــا عنــد عــرض املحتوی
هــو التسلســل املنطقــي وذلــك بــأن يعتمــد العــرض علــی األســلوب املنطقــي يف عــرض املــادة
اللغويــة منهــا والفكريــة ،بحيــث يســبق املعــروف املجهــول ،البســيط املعقــد ،الســهل الصعب،
املحســوس املجــرد ،وامللحــوظ املعقــد.
فعلــی ســبيل املثــال نالحــظ يف صفحــة ( )94التمريــن الثــاين ويف صفحــة ( )95التَّمريــن
اخلامــس:
ِ
ِ
ِ
ي ْال ْش ِ
جار (التمرين الثاين).
هاتان ال ِّط ْف َلتان َت ْل َعبان َب ْ َ
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ِ
ِ
ِ
الربي ِع (التمرين الثاين).
الر َّز ِف َّ
ٰهذان ال َف ّلحان َي ْز َرعان ُّ
نتان ا ْل ِ
ُبون -تَكت ِ
عاق َل ِ
هاتان ا ْلبِ ِ
ِ
تان ِ .........
ُبان ) ( الت َّْمري ُن ْ
واج َب ُهام (تَكت َ
ال ِام ُس).
ا ُْلسافِ ِ
ران .......إ َلی ا ْل ُفندُ ِق أ ْم ِ
بون – َذ َهبا) (الت َّْمري ُن ْ
َذه َ
ال ِام ُس).
س(ت َ
 .1ماذا تَف َع ُل؟َ ...........ع ْن ِم ِ
َبح ُث .....
أبح ُث  ......ن َ
فتاح ا ْل ُغر َفةَ .
ِ
َذه َ
ب....
ب  .....ن َ
بون؟ ..........إ َلی ُمنَ َّظ َمة ا ْل َع َم ِلَ .
 .2أي َن ت َ
َذه ُ
أذه ُ
ِ
 .3أأنتُمَ ..........مالبِ َسكم أ ْم ِ
لني.....
س؟ َغ َس ْلتُم  .......تَغس َ
التمرين الثاين يف صفحة ( )35يساعد الطالب لكتابة التمرين الرابع يف صفحة (.)36
ترجم اجلمالت التالية مستعين ًا بالصور

ِ
أنت ّ
الر َّز
فل َح ٌة ُ ِمدَّ ةٌَ .ت ُصدي َن ُّ
(التمرين الثاين.)35 :
أكتب حتت الصورة اسمها
(التمرين الرابع.)36 :

ّ ......
فل َح ٌة...........

أنَا َط ّب َ
اخ ٌةَ .سأ ْط ُب ُخ َطعام ًا َلذيذ ًا
(التمرين الثاين.)34 :
أكتــب حتــت الصــورة اســمها
(التمريــن الرابــع.)37 :

َ .......ط ّب َ
اخ ٌة..............
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كــا مــن الواضــح هنــاك تسلســل منطقــي بــن التمرينــن ،واالســتعانة بالصور لكونـــها تشــكل
عنــراً حســي ًا توضــح التامريــن ويقربـــها ألذهــان الطــاب .يف التمريــن الثــاين حيتــاج الطلبــة
إلــی صـــرف وقــت طويــل وبــذل جهــد كبــر لإلجابــة عــن الســؤال ولكــن يمكنهــم اإلجابــة
عــن الســؤال الرابــع برسعــة ،وال شــك ّ
أن هــذه الطريقــة أســـرع للطلبــة وأقــدر عــى اختصـــار
الوقــت واجلهــد.
فرضية  :6تم اختيار حمتوی كتاب العربية للصف الثامن علی أساس معيار االستمرارية.
لدراســة معيــار االســتمرارية اســتخدم اختبــار  tللمتغــر الواحــد قــد أثبتــت نتائــج هــذا
االختبــار ّ
أن هنــاك فروق ـ ًا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی الداللــة ( )/99بــن متوســط
معيــار االســتمرارية واملتوســط املتناظر.كــا نالحــظ أن قيــم متوســط معيــار االســتمرارية
( )4/18أكثــر مــن املتوســط املتناظــر ( )3وبــذلك تــم قبــول الفرضيــة السادســة مــن وجهــة
نظــر املعلمــن واملعلــات.كل مــا ســبق مــن نتائــج معيــار االســتمرارية يؤكــد حتقــق الفرضيــة.
متغری

املتوسط احلسايب

معيار االستمرارية **4/18

االنحراف املعياري

املتوسط املتناظر

مستوی الداللة
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مناقشة معيار االستمرارية
يرتبــط كتــاب العربيــة اجلديــد ارتباط ـ ًا وثيق ـ ًا بالكتــب الســابقة والالحقــة يف نفــس املــادة،
يعنــي املــادة متناســبة مــع مــادة الصــف الســابق وهــي أرضيــة مالئمــة ملــادة الصــف الالحــق،
فعلــی ســبيل املثــال نالحــظ أن الــدرس األول يف كتــاب العربيــة للصــف الثامــن مراجعــة
لــدروس الصــف األول ،ويتكــون الــدرس األول مــن ســتة عــر مترين ـ ًا .وهــذا يــدل علــی
اهتــام املســؤولني بعــرض املــادة بشــكل جيــد ،وأيض ـ ًا جتنــب التكــرار املمــل ،والتــدرج يف
عــرض املــادة مــن الســهل إلــی الصعــب ،ومراعــاة الفــروق الفرديــة ،ويشــجع أســلوب
عــرض املــادة علــی مشــاركة الطلبــة بشــكل فعــال.
 .7عرض النتائج وحتليلها
تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة مــن كوهنــا الدراســة األولــی التــي تقـ ّـوم كتــاب العربيــة للصــف
الثامــن ،وذلك ملعرفــة مالئمتــه وحتقيقــه لألهــداف التــي وضعتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم،
وذلــك تأكــد ًا مــن أنــه تــم اإلعــداد الكتــاب مناســب ًا حلاجــات الطلبــة أو جمــرد تغيــر يف ترتيــب
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الــدروس ال أكثــر وال أقــل مــن ذلك .إذ ال يمكــن احلكــم علــی صالحيــة الكتــاب إال مــن
خــال تقويمــه مــن قبــل املعلمــن واملعلــات يف جمــال التدريــس؛ فتعــود أمهيــة إجــراء مثــل
هــذه الدراســة _وذلــك مــن خــال الكشــف عــن مواطــن القــوة والضعــف يف هــذا الكتــاب_
إلــی الســتفادة مــن النتائــج فيــا بعــد .تـ ّ
ـدل نتائــج الدراســة علــی أن املســؤولني قــد بذلــوا
جهــود ًا كبــرة مــن أجــل إخــراج هــذا الكتــاب ،ونيلــه هــذا املســتوی املرتفــع جــد ًا ،وتــدل
هــذه النتائــج علــی أن الكتــاب قــد تــم تأليفــه وتنظيمــه وإخراجــه وفــق أســس تربويــة وعلميــة
جديــدة ،تبنّتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم اإليرانيــة.
كــا دلــت النتائــج املوضحــة يف اجلــدول ( )10-4أن املتوســط احلســايب الــكيل جلميــع جمــاالت
التقويــم بلــغ ( ،)4.31وبدرجــة تقديــر مرتفعــة وأن االنحــراف املعيــاري كان مقــداره ()63٪
وهــذا يــدل علــی رضــا وقناعــة املعلمــن عــن كتــاب العربيــة للصــف الثامــن بصــورة عامــة؛
يمكــن أن يعــزي الســبب يف ذلك إلــی اجلهــود العلميــة والفنيــة املبذولــة مــن قبــل فريــق تأليف
وإعــداد الكتاب،كــا يمكــن أن يعــود ذلك إلــی مقارنــة املعلمــن هلــذا الكتــاب مــع الكتــب
الســابقة التــي تناولــت موضــوع العربيــة للصــف الثامــن الثانــوي ،إذ يبــدو أن املعلمــن
وجــدوا يف هــذا الكتــاب اختالفـ ًا واضحـ ًا عــن الكتــب الســابقة التــي تــم إعدادهــا للموضــوع
نفســه وهــذا ُيعــدّ مــؤرش ًا مهـ ًا علــی جــودة الكتــاب وصالحتيــه ومالئمتــه للصــف الثامــن .
 بذلت جهو ٌد كبرية يف إخراج الكتاب ،من حيث طباعة الكلامت واحلروف ،ووضعالصور والرسوم املناسبة ،وإبراز العناوين بخطوط وألوان مميزة ،واالبتعاد قدر االمكان عن
األخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية.
 عــدم حاجــة الطلبــة إلــی الرتمجــة مــن الفارســية إلــی العربيــة (التعريــب) يعتــر أحــد نقــاطالقــوة يف الكتــاب املــدريس اجلديــد ألن يتناســب مــع مســتوی العقــي والعلمــي للطلبــة؛ كــا
تســاعد طريقــة عــرض املحتــوی بــن أيــدي الطلبــة يف ســياق التعلــم الــذايت وهــذا يظهــر يف
مقدمــة الكتــاب مــن توصيــات فريــق التأليــف.
 الغــاف يتمتــع بجاذبيــة للطلبــة حيــث يتضمــن صــور ًا تعــر عــن الثقافــة اإليرانيــة،مثــل مرقــد حافــظ وإدراج بيــت شــعر هلــذا الشــاعر بشــكل ملمــع يــدل علــی قرابــة الثقافــة
رأيــت َدهــر ًا ِمــن
اإليرانيــة والعربيــة (از خــون دل نوشــتم نزديــك دوســت نامــه ّ //إن
ُ
َهجــرك القيامــه) كــا مــن الواضــح الشــطر العــريب هلــذا البيــت مشــكولة متامـ ًا وهــذا يتناســب
مــع قــدرات الطلبــة الناشــئني.
 تقــدّ م معــاين املفــردات الغريبــة يف الــدروس بطــرق خمتلفــة :إ ّمــا عــن طريــق النصــوص التــيوردت فيهــا املفــردة أو يف متاريــن الكتــاب ومــع كل ذلك دخلــت املفــردات يف مجلــة بســيطة
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واضحــة املعنــی والغايــة منهــا الوصــول إلــی معــاين املفــردات ثــم إلــی املعنــی العــام للنــص،
ثــم أظهــر الكتــاب املفــردات اجلديــدة يف النــص بلــون أزرق ملفتــة لالنتبــاه .وهــذا األســلوب
يتناســب مــع املســتوی العقــي للطلبــة.
 تعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص كــا يــری الباحــث أنــه أحــد نقــاط القــوة يف كتــابالعربيــة ،ألن تعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص يعتــر عنــر ًا مه ـ ًا يف فهــم الطالــب،
ومــن املواصفــات اجليــدة يف قســم النصــوص أن الكتــاب احلديــث اعتمــد علــی اختيــار
النصــوص املعــارصة التــي حتكــي احليــاة اليوميــة والثقافــة واملســتجدات العرصيــة.
االقرتحات
رضورة إجراء دراسة تقويمية مشاهبة هلذه الدراسة يف حمافظات أخری من إيران.
 إجــراء دراســة تقويميــة للكتــب الدراســية األخــری ،وللمراحــل التعليميــة املختلفــة،وخاصــة العربيــة.
 عقــد لقــاءات دوريــة للمعلمــن واملرشفــن الرتبويــن واملســؤولني عــن املناهــج لتبــادلاخلــرات واملقرتحــات يف جمــال التأليــف واإلخــراج والتجريــب والتقويــم للكتــب واملناهــج
الدراســية.
 حاجــة املعلمــن إىل عقــد دورات تدريبيــة لكيفيــة حتليــل وتقويــم الكتــاب املــدريس ،ممــاجيعــل عمليــة التقويــم مبنيــة عــى أســس علميــة.
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 -1دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
-2كارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.

چكیده

كتــاب درســی ابــزار و وســیله ای بــرای تحقــق اهــداف مرســوم در ف ّعالیّــت آموزشــی و پرورشــی
اســت .اهمیّــت كتــاب درســی در تمــام ســطوح آموزشــی در نقشــی اســت كــه بــرای هماهنگــی
بــا دیگــر عناصــر ایفــا می كنــد .تحلیــل محتــوا از مهمتریــن روش هــای پژوهشــی اســت كــه بــه
وســیلۀ آن نقــاط قــوت و ضعــف كتــاب مــورد نظــر بــر اســاس معیارهایــی كــه كتــاب جدیــد تدویــن
شــده ،تحلیــل می شــود .جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر تعــداد  118نفــر از معلمــان عربــی پایــۀ
هشــتم شــهر یاســوج اســت .ابــزار پژوهــش پرسشــنامۀ  41گویــه ای اســت كــه شــامل شــش معیــار
اصلــیِ نیازمنــدی جامعــه ،عالقه منــدی ،اهمیّــت و فایــده ،قابلیــت یادگیــری ،توالــی و اســتمرار اســت.

تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار تحلیــل آمــاری ( )spssاز طریــق محاســبۀ میانگیــن آمــاری،

انحــراف معیــار وآزمــون ( )tصــورت 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
نفــس و خودبــاوری در یادگیــری اســت ،درحالیكــه در كتــاب قدیــم صرف ـ ًا توجــه بــه یادگیــری و
حفــظ قواعــد صرفــی و نحــوی مــورد توجــه بــوده اســت.
واژگان كلیدی :تحلیل محتوی ،کتاب درسی ،کتاب 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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