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هيــدف هــذا البحــث إلــی دراســة تطــور الكتــب املدرســية فــی مــادة اللغــة العربيــة يف قســم العلــوم االنســانية
مــن ســنة  1961إىل  ،)1396-1340( 2017وذلــك يف ضــوء طرائــق ومذاهــب تعليــم اللغــة األجنبيــة.
تنتهــج هــذه الدراســة منهــج حتليــل املحتــوى ،حيــث تناولــت تطـ ّـور هــذه الكتــب وفقــا لألهــداف التعليميــة،
والعالقــة بــن املعلــم واملتع ّلــم ،وأدوار املع ّلــم واملتع ّلــم ،والرؤيــة إلــی اللغــة والثقافــة واســتخدام اللغــة األم،
واالهتــام بمشــاعر املتع ّلمــن ،وطرائــق التقويــم ،والعمليــة التعليميــة التعلميــة ،واملهــارات اللغويــة .وتشــر
نتائــج الدراســة إلــی أن الطريقــة الشــائعة يف هــذه الكتــب هــي طريقــة النحــو والرتمجــة ،ألمهيــة تعليــم ترمجــة
النصــوص وتعليــم القواعــد بالطريقــة القياســية ،ومل تأخــذ الطريقــة الســمعية الشــفهية يف العقديــن األخرييــن
حظهــا مــن االهتــام حيــث تــم إدراج بعــض التدريبــات التحويليــة واالســتبدالية وبعــض احلــوارات البســيطة
القائمــة علــی املواقــف اللغويــة وتعليــم القواعــد بالطريقــة االســتنتاجية يف هــذه الکتــب .ونظــرا إلــی أن هــدف
تعليــم اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة ،تقــرح هــذه الدراســة اســتخدام االســراتيجيات الف ّعالــة للفهــم
القرائــي بــدالً مــن االعتــاد علــی التدريبــات التحويليــة واالســتبدالية وترمجــة اجلمــل والنصــوص ،کــا تــری
أنــه مــن الــروري الرتکيــز علــی نشــاطات املشــاركة اجلامعيــة بــدالً مــن النشــاطات الفرديــة والنشــاطات
املركــزة علــی املع ّلــم.
الكلــات الدليليــة :تعليــم اللغــة العربيــة ،الكتــب املدرســية ،طرائــق تعليــم اللغــة األجنبيــة ،طريقــة النحــو
والرتمجــة.

* الكاتب املسؤولnazari.a@lu.ac.ir :
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التمهید
إن عمليــة تعليــم اللغــة األجنبيــة هــي عمليــة يغلــب عليهــا اســتخدام الكتــاب التعليمــي ،إذ
حيــدد املعلــم طريقــة تدريســه يف ضــوء أهــداف الكتــاب ،وتدريباتــه ،وطريقة العــرض ملحتواه،
كــا ّ
أن الدارســن يتأ ّثــرون بشــكل كبــر بالكتــاب التعليمــي يف أســاليب واســراتيجيات
التع ّلــم.
ولقــد مـ ّـرت كتــب تعليــم اللغــة األجنبيــة بعــدة مراحل فقامــت أوالً علــی القواعــد واملفردات
واجلمــل يف طريقــة النحــو والرتمجــة ،ثــم مـ ّـرت بالطريقــة الســمعية الشــفهية والتــي ارتكــزت
علــی احلــوار والتكــرار واحلفــظ والتدريبــات البنيويــة ،وشــهدت يف هنايــات القــرن العرشيــن
االهتــام باألنشــطة التواصليــة ضمــن املدخــل التواصــي (ريشــاردز.)56 :1388 ،
أمــا الكتــب املدرســية لتعليــم اللغــة العربيــة فقــد خضعــت أيضــا للعديــد مــن التعديــات
يف العقــود املاضيــة ،حيــث ترجــع الفــرة األولــی للتعديــات إىل ســنة1974م (،)1353
ـم تلتهــا تعديــات أساســية أخــری يف العقــود الـ1980والـــ 1990والـــ 2010والـــ2010
ثـ ّ
املیالدیــة.
هيــدف هــذا البحــث إلــی دراســة تطـ ّـور هــذه الكتــب يف ضــوء طرائــق تعليــم اللغــات األجنبية
وتلقــي الضــوء علــی كتــب مــادة اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة بقســم العلــوم اإلنســانية
مــن ســنة  1961إىل ســنة  2017وذلــك للتعــرف عــى الطرائــق التــي اعتمدهتــا عمليــة تعليــم
اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة.
الدراسات السابقة
تناولــت دراســات عديــدة موضــوع حتليــل املحتــوى للكتــب املدرســية يف داخــل البــاد
وخارجهــا ،حيــث ســنذكر مــا يتناســب مــع دراســتنا احلاليــة وهــي كــا يــي:
أجاقــي ( )1389عمــد يف رســالته للامجســتري بتحليــل الكتــب املدرســية للمرحلــة اإلعداديــة
يف ضــوء طريقــة القواعــد والرتمجــة .توصــل الباحــث إىل أن الكتــب املذكــورة تــم تأليفهــا عــى
أســاس حفــظ احلــوارات.
توصلــت دراســة خمدومــي ( )1390إىل تأكيدهــا عــى أن صعوبــة القواعد الرصفيــة والنحوية
يف الكتــب املدرســية سـ ّببت يف انخفــاض احلافــز للتالميذ يف متابعــة الدروس.
ســعى نيكوبخــت ( )1389يف رســالته للامجســتري إىل حتليــل نصــوص الكتــب املدرســية
اخلاصــة باملرحلــة الثانويــة والكشــف عــن تأثــر تلــك النصــوص عــى تعليــم اللغــة العربيــة.
وأكــدت نتائــج هــذه الدراســة عــى أن النصــوص الــواردة يف الكتــب العربيــة املدرســية تــم
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اختيارهــا هبــدف تنميــة القواعــد وتدريــس التعاليــم الدينيــة.
هدفــت دراســة متقــي زاده وآخــرون ( )1393إلــی حتليــل حمتــوى الكتــب العربيــة للســنة
األوىل مــن املرحلــة الثانويــة يف ضــوء النــاذج واملــؤرشات لتحليــل وتنظيــم املحتــوى.
وخلصــت الدراســة إىل أن الكتــب كانــت موفقــة إىل حــد كبــر يف التطبيــق الصحيــح ملبــادئ
ختطيــط املناهــج وتنظيــم املحتــوى.
أظهــرت نتائــج دراســة متقــي زاده وآخــرون ( )1389أن قســم ورشــة الرتمجــة التــي تســاعد
التالميــذ يف ترمجــة النصــوص ،تتمتــع بجاذبيــة كبــرة حيــث يقبــل عليهــا أكثــر التالميــذ عليهــا
عــن وحــدات الكتــاب.
درس رمحــاين وأعظمــي نجــاد ( )2018حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثامــن يف
إيــران علــی أســاس معايــر اختيــار وتنظيــم املحتــوی الــدرايس مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف
توصــا إلــی أن الكتــاب اجلديــد حيتــوي علــی معايــر مناســبة يف تعليــم
مدينــة ياســوج حیــث ّ
اللغــة العربيــة لتهميــش دور القواعــد واالهتــام بــدور النصــوص.
وهــذه الدراســات العديــدة ومــن أمثاهلــا قامــت بتحليــل ونقــد كتــب مــادة اللغــة العربيــة يف
املــدارس اإليرانيــة يركــز علــی أقســام خاصــة مــن الكتــب أو علــی الكتــب يف فــرة معينــة ،ومل
تتطـ ّـرق أي دراســة إلــی تطـ ّـور هــذه الكتــب فــرة العقــود مــن التعديــات األساســية يف ضــوء
متهــد الطريــق وترســم اآلفــاق املســتقبلية للتعديــات
طرائــق تعليــم اللغــة األجنبيــة حتــی ّ
القادمــة.

مراجعة األدب النظري
الطرائق واملداخل اهلامة لتعليم اللغات األجنبية
 -1طريقــة النحــو والرتمجــة)Grammar-Translation( :يعتــر اكتســاب القــدرة الالزمــة
عــى قــراءة اللغــة املكتوبــة باللغــة اهلــدف هدفــا أساســيا لتعلــم اللغــة األجنبيــة .لذلــك ،حيتــاج
التلميــذ إىل تعلــم القواعــد النحويــة واملفــردات بلغــة اهلــدف كــا حتتــاج إىل اللغــة األدبيــة أكثــر
مــن اللغــة العاديــة .وتســتخدم هــذه الطريقــة اللغــة األم للمتعلــم كأداة رئيســة لتعليــم لغــة
اهلــدف .و«تعــد هــذه الطريقــة طريقــة لدراســة اللغــة عــر حتليــل القواعــد النحويــة واســتخدام
القواعــد لرتمجــة اجلمــل والنصــوص إىل اللغــة اهلــدف .ال تنظــر هــذه الطريقــة التعليميــة إىل
اللغــة كأداة حلفــظ القواعــد النحويــة فحســب بــل تعطيهــا دورا الســتيعاب النصــوص
واســتخدام الــرف والنحــو» (ريچــاردز وراجــرز .)7 :1392،يف هــذه الطريقــة «تعتــر
اللغــة األ ّم نظامــا مرجعيــا لتع ّلــم اللغــة األجنبیــة» (اســرن .)455 :1983 ،وتدريــس اللغــة
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يتكـ ّـون مــن ثــاث مراحــل وهــي« :تعليــم النحــو»« ،تدريــب املفــردات والقواعــد النحويــة»،
«اســتخدام اللغــة» (نوینــر وهــون فلــد.)21:1993 ،
 -2الطريقــة املبــارشة )The Direct Method( :يف هــذه الطريقــة يتــم تعليــم اللغــة األجنبيــة
مبــارشة دون اســتخدام اللغــة األ ّم للمتعلمــن (دنــی جیــوار .)26:1365 ،ويف إجــراء تدريــس
طريقــة املبــارشة ُيمنــع املتعلــم مــن تعلــم القواعــد النحويــة بشــكل مبــارش ،وعليــه أن
يكتشــف القواعــد النحويــة اســتقرائيا ويكتســب اجلمــل الكاملــة وذات املغــزى عــر املامرســة
والتدريــب (تئــووان الــس والزمــاء .)296-298: 1372 ،يتعلــم املتعلــم املهــارات
التواصليــة والكالميــة عــر األســئلة واألجوبــة التــي تطــرح بينــه وبــن املعلــم يف الفصــول
الصغــرة ،ويكــون الرتكيــز األكثــر عــى الفهــم الشــفهي والســمعي .وقــد اســتخدمت هــذه
ـم توظیــف املعلمــن
الطريقــة اســتخدام ًا موفقـ ًا يف املــدارس األهليــة لتعليــم اللغــات ،حيــث تـ ّ
الناطقــن باللغــة األجنبيــة فيهــا (جعفــري كنــدوان.)38:1385 ،
 -3الطريقــة الســمعية الشــفهية ( :)The Audio- lingualتعتمــد هــذه الطريقــة علــی
أســس ومبــادئ النظريــة الســلوكية يف علــم النفــس كــا اعتمــدت علــی النظريــات اللغويــة
التــي نــادی هبــا أتبــاع املدرســة البنائيــة (ضیــاء حســیني .)63:1385 ،وتعتــر هــذه الطريقــة
مــن الطــرق الشــفهية التــي تركــز عــى تعلــم القواعــد النحويــة املوجــودة يف اجلمــل بــدالً مــن
العنايــة باســتخدام اللغــة يف البيئــة احلقيقيــة .وجيــب يف عمليــة التعليــم تكــرر النــاذج املتعلقــة
باللغــة اهلــدف لتثبيتهــا يف ذهــن املتع ّلــم ،فاللغــة تُكتســب عــن طريــق التكــرار والتقليــد.
وهتــدف هــذه الطريقــة إىل متكــن املتعلمــن مــن اســتخدام اللغــة األجنبيــة تلقائيــ ًا ،ودون
وعــي كاللغــة األم (آهنگــري.)124:1383 ،
 -4املدخــل التواصــي )Communicative(:يف هــذا املدخــل يتعلــم الطالــب متــى وكيــف
يتحــدث باملواقــف املناســبة .إن القــدرة اللغويــة وحدهــا ال تــؤدي إىل عمليــة التواصــل .ربــا
يعــرف املتعلــم كيفيــة صياغــة مجلــة ولكنــه ال يعــرف كيــف وأيــن يســتخدمها .هيــدف هــذا
املدخــل إىل تعليــم كيفيــة اســتخدام اجلمــل يف األزمنــة والظــروف املختلفــة .ويــرى أصحــاب
ـم مت ُّكــن املتعلــم
هــذا املدخــل أن الرتكيــز الرئيــس جيــب أن يكــون علــی اللغــة اهلــدف ،إذ ال یتـ ّ
مــن التواصــل عــر اســتخدام اللغــة األم والرتمجــة (خرمــا .)71:1429،يســتند هــذا املدخــل
إلــی العنايــة بالفــروق الفرديــة للمتعلمــن والربــط بــن األنشــطة املدرســية واملنزليــة لتحســن
مســتوى التعلــم (فــارل.)8:2003 ،
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املقارنة بني املداخل والطرائق
يعتقــد الرســن وأندرســون ( )1390بــأن املداخــل والطرائــق لتعليــم اللغــة األجنبيــة ختتلــف
يف بعــض متغرياهتــا ،نذكــر أمههــا وهــي كالتــايل:
 .1أهداف تدريس الكتاب.
إن اهلــدف مــن تعلــم اللغــة األجنبيــة خيتلــف يف ضــوء كل طريقــة أو مدخــل ،إذ هتــدف
طريقــة النحــو والرتمجــة إىل اكتســاب القــدرات الالزمــة لقــراءة النصــوص األدبيــة املكتوبــة
لــدى املتعلمــن وتنميــة القــدرات العقليــة لدهيــم (الرســن وأندرســون،)22-21 :1390 ،
وهتــدف الطريقــة املبــارشة إىل تنميــة مهــارة التحــدث باللغــة األجنبيــة لــدى املتعلــم (املصــدر
نفســه .)168 :أمــا الطريقــة الســمعية والشــفهية فتهــدف إىل تع ّلــم النــاذج البنيويــة (املصــدر
نفســه .)69 :وهيــدف املدخــل التواصــي إىل متكــن املتعلمــن مــن التواصــل مــع اآلخريــن
(املصــدر نفســه.)67 :
 .2دور املعلم واملتعلم
یلعــب املعلــم دورا رئيســ ًا يف الصــف عنــد اتباعــه طريقــة القواعــد والرتمجــة ،إذ يــدرس
القواعــد واملعلومــات الثقافيــة للمتعلمــن ويرغبهــم عــى حفــظ القواعــد والقــراءة وفهــم
يشــجع املعلــم املتعلمــن
اللغــة األجنبیــة (املصــدر نفســه .)22-21 :يف الطريقــة املبــارشة
ّ
عــى التكلــم باللغــة األجنبیــة ،فيجــب علــی املتعلــم أن يركــز عــى االســتامع إلــی النصــوص
املســموعة ويكثــر التحــدث باللغــة األجنبیــة .ومــن األفضــل أن يكــون املعلــم مــن جنســية
املتعلــم (املصــدر نفســه .)148 :ففــي الطريقــة الســمعية والشــفهية ،يؤكــد املعلــم عــى تبيــن
النــاذج الصحيحــة مــن اللغــة اهلــدف ويعــرض بعــض املعلومــات بشــأن الثقافــة .ويتعلــم
املتعلــم اللغــة عــر التكــرار وتدريــب عــى املفــردات اجلديــدة (املصــدر نفســه .)69 :أمــا يف
املدخــل التواصــي فــا يقتــر دور املعلــم عــى إعــداد املتعلمــن لالختبــار فقــط بــل يقــوم
بــدور املستشــار يف النشــاطات الصفيــة.
 .3العملية التعليمية-التع ّلمية
تعطــى األولويــة لتعليــم وتعلــم القواعــد النحويــة وتنميــة مهــارة الرتمجــة باللغــة األم يف
طريقــة النحــو والرتمجــة (املصــدر نفســه .)22-21 :ويف الطريقــة املبــارشة ال تکتفــی بعــرض
القواعــد النحويــة فقــط ،بــل هنــاك اهتــام بــأداء الطــاب وخمــارج األصــوات اهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا
(املصــدر نفســه .)148 :ففــي الطريقــة الســمعية الشــفهية يتعلــم املتعلــم كيفيــة اســتخدام
اللغــة يف املواقــف املختلفــة عــن طريــق حفــظ احلــوارات وتع ّلــم األســاليب (املصــدر نفســه:
 ،)69وکذلــك يتع ّلــم الــدارس الوظائــف اللغويــة وذلــك مــن خــال اخلــوض يف النشــاطات
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تطور كتب تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باملدارس اإليرانية ...
ّ

التواصليــة دون اللجــوء إلــی احلفــظ وتكــرار النــاذج واألســاليب اللغويــة (املصــدر نفســه:

.)67

 .4عالقة املعلم واملتعلم وعالقة املتعلمني بني بعضهم البعض
يتحمــل املعلــم معظــم مســؤولية التواصــل يف الفصــول الدراســية ،وال يتواصــل املتعلمــون
معــا يف طريقــة النحــو والرتمجــة (املصــدر نفســه ،)23 :ويتــم تعليــم مهــارات التواصــل
الكالمــي بــن املعلــم واملتعلــم وبــن املتعلمــن معــ ًا يف الطريقــة املبــارشة (املصــدر نفســه:
 ،)148ويتواصــل املعلــم مــع املتعلمــن واملتعلمــون معــ ًا يف الطريقــة الســمعية الشــفهية إذ
تُعــرض املفــردات اجلديــدة واجلمــل عــر احلــوارات املتعــددة (املصــدر نفســه ،)70 :أمــا يف
الطريقــة التواصليــة فيكثــر االرتبــاط بــن املتع ّلمــن معــا مــن جهــة وبينهــم وبــن املعلــم مــن
جهــة أخــری عــر النشــاطات التواصليــة املك ّثفــة يف الصــف (املصــدر نفســه.)67 :
 .5االهتامم بمشاعر املتعلمنی
ق ّلــا يتــم اســتخدام النصــوص األدبيــة التــي تتناســب مــع أعــار الدارســن ورغباهتــم يف
طريقــة النحــو والرتمجــة (املصــدر نفســه ،)23 :أمــا يف الطــرق األخــری كالطريقــة املبــارشة
والطريقــة الســمعية الشــفهية واملدخــل التواصــي ،فيتــم اختيــار النصــوص حســب رغبــات
متعلمــي اللغــة دون االهتــام باملبــاديء اللغويــة الصعبــة (املصــدر نفســه.)67 :
 .6الرؤية إلی اللغة والثقافة
تفضــل اللغــة األدبيــة واملكتوبــة عــى اللغــة املنطوقــة يف طريقــة النحــو والرتمجــة ،وحتتــوي
ّ
النصــوص علــی املثــل العاليــة واجلوانــب اإلجيابيــة مــن الثقافــة (املصــدر نفســه )23 :ويتــم
االهتــام بلغــة احليــاة اليوميــة والثقافــة العامــة يف الطريقــة املبــارشة (املصــدر نفســه .)149 :أمــا
يف الطريقــة الســمعية الشــفهية فــا يمكــن فصــل اللغــة عــن الثقافــة بــل تتكــون الثقافــة مــن
األدب والفــن وترصفــات النــاس اليوميــة (املصــدر نفســه .)70 :وأخــرا تعتــر الثقافــة يف
املدخــل التواصــي إنــاء للغــة وال يمكــن تعليــم اللغــة خــارج الســياق الثقــايف (املصــدر نفســه:
.)67
 .7املهارات اللغوية
تقــوم طريقــة النحــو والرتمجــة عــى أســاس القواعــد واملفــردات ،وكذلــك مهــاريت القــراءة
والكتابــة (املصــدر نفســه ،)23 :وهتتــم الطريقــة املبــارشة بتعليــم مهــاريت االســتامع والتحــدث
(املصــدر نفســه ،)149 :ويكثــر االهتــام بمهــارة االســتامع والتحــدّ ث يف الطريقــة الســمعية
الشــفهية وتليهــا مهارتــا القــراءة والكتابــة (املصــدر نفســه )70 :أمــا يف املدخــل التواصــي
فهنــاك اهتــام بجميــع املهــارات مــن املراحــل األولــی حتــی املراحــل املتقدمــة (املصــدر نفســه:
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.)68
 .8اللغة األم للمتعلمني
يتــم التدريــس باللغــة األم فــی طريقــة النحــو والرتمجــة (املصدر نفســه .)23 :لكــن يف الطريقتني
املبــارشة والســمعية الشــفهية التســتخدم اللغــة األم (املصــدر نفســه 149 :و )71يف حــن أ ّنــه
يمكــن اســتخدام اللغــة األم عنــد الــرورة يف املدخــل التواصــي (املصــدر نفســه.)68 :
 .9طرق التقويم
جييــب املتعلــم عــن األســئلة إجابــة حتريريــة لتحســن مهــارة الكتابــة يف طريقــة النحــو والرتمجــة
(املصــدر نفســه ،)23 :أمــا يف الطريقتــن املبــارشة والسمعية-الشــفهية ،واملدخــل التواصــي،
يتــم تقويــم مهــارات الكتابــة والتك ّلــم (املصــدر نفســه.)68 :
الطريقة
انتهجــت الدراســة املنهــج الوصفــي جلمــع املعلومــات املتعلقــة بــأدب الدراســة النظــري؛ كــا
اســتخدمت الدراســة منهــج حتليــل املحتــوى لتحليــل الكتــب املدرســية العربيــة للمرحلــة
الثانويــة .فاتبــع حتليــل املحتــوى املنهــج التحليــي وذلــك هبــدف جتزئــة الظواهــر الكليــة
املعقــدة وتطبيقهــا عــى املعايــر العلميــة املوضوعيــة املنظمــة (كال وآخــرون.)67 :1386 ،

جمتمع وعینة الدراسة
يشــمل جمتمــع الدراســة الكتــب العربيــة املدرســية لفــرع اآلداب خــال عقــدي مــا قبــل الثــورة
اإلســامية اإليرانيــة ( 1960و ،)1970والكتــب العربيــة املدرســية لقســم العلــوم االنســانية
ـم
خــال عقــود مــا بعــد الثــورة اإلســامية اإليرانيــة ( .)2010 -2000-1990-1980وتـ ّ
اختيــار  11كتابــا مــن الكتــب العربيــة املدرســية لقســم العلــوم اإلنســانية يف املرحلــة الثانويــة
كعينــة الدراســة.
أداة الدراسة
تتكــون أداة الدراســة مــن قائمــة حتليــل املحتــوى التــي حتتــوي عــى  9مــؤرشات .وقــد تــم
إعــداد قائمــة حتليــل املحتــوى التــي تكونــت مــن املــؤرشات املهمــة لتعليــم اللغــة األجنبيــة بعد
فحــص املبــادئ النظريــة ملداخــل وطرائــق تعليــم اللغــة األجنبيــة .تــم اختيــار هــذه املــؤرشات
مــن دراســة الرســن وأندرســون ( )1390والتــي ســبق رشحهــا يف .وقمنــا بتحليــل تصميــم
الغــاف والفهــرس إضافــة عــى املــؤرشات الســابقة.
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استنادا إلی دراسة الرسن وأندرسون ،تشمل أداة الدراسة علی املتغريات التالية:
جدول ( :)1متغریات التحلیل

املتغريات

أهداف الكتاب
طبيعة عالقة املعلم واملتعلم وعالقة املتعلمني
مع بعض
دور املعلم واملتعلم
الرؤية إلی اللغة والثقافة
استخدام اللغة األم يف التعليم

االهتامم بمشاعر املتعلمني
طرائق التقويم

املؤرشات املهمة يف العملية التعليمية-التعلمية
املهارات اللغوية املؤكدة

صدق األداة وثباهتا
للتأكــد مــن صــدق أداة حتليــل املحتــوى قــام الباحثــون بعــرض القائمــة عــى مخســة حمكمــن
مــن اخلــراء يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة .وقــد اتضــح مــن النتائــج اتفــاق املحكمــن عــى
مالئمــة القائمــة لالســتخدام يف حتليــل حمتــوى الكتــب املدرســية العربيــة.
وللتأكــد مــن ثبــات أداة حتليــل املحتــوى ،اختــار الباحــث  % 10مــن حمتــوى الكتــب املدرســية
بطريقــة عشــوائية مــن خــال تطبيــق طريقــة االتســاق بــن حمللــن خمتلفــن وباســتعامل معادلــة
«إســكوت» ( .)skoutبلــغ قيمــة معامــل االتفــاق بــن الباحــث واملحلــل الثــاين مســاويا لـ،80
مــا ُيشــر إىل ثبــات أداة حتليــل املحتــوى (ســاروخانی.)293:1372 ،

حتلیل البيانات
تــم مجــع البيانــات عــر مراجعــة الكتــب العربیــة املدرســية للمرحلــة الثانويــة خــال عقــود
( 1961إىل 2017م) .وقــد اتبــع الباحثــون اخلطــوات التاليــة جلمــع البيانــات:
 -1فحــص النصــوص ،واملصطلحــات ،والقواعــد ،والتدريبــات الــواردة يف الكتــب بغيــة
حتديــد الفكــرة التــي يتضمنهــا النــص املحلــل.
 -2حتديد الفكرة واهلدف يف كل درس.
 -3تفريغ النتائج التي يسفر عنها حتليل حمتوى الكتب يف استامرة التحليل.
اســتخدم الباحثــون وحــدة الفكــرة كوحــدة لتحليــل حمتــوى الكتــب ،وتــم حتليــل البيانــات
بالطريقــة الكيفيــة .
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تــم حتليــل ودراســة أربعــة كتــب خــال هــذه الفــرة الزمنيــة .وأظهــرت نتائــج التحليــل
ّ
أن تصميــم الغــاف جلميــع الكتــب تتســم برســوم بســيطة مناســبة مــع عناويــن الــدروس،
وجــاءت هــذه الرســوم اســتجابة ملراعــاة اجلانــب الفنــي للكتــب .وكتبــت عناويــن الــدروس
يف فهــرس حمتويــات الكتــب باللغــة العربيــة وتكـ ّـون كل درس مــن العنوا َنــن ،العنــوان األول:
قســم القواعــد .العنــوان الثــاين :نصــوص الــدروس .وال حتتــوي الكتــب عــى فهــارس دقيقــة
تشــمل تفاصيــل مجيــع الــدروس.
تــم حتديدهــا يف بدايــة الكتــاب وعرضــت كميــة كبــرة مــن النصــوص
وبــا أن القواعــد ّ
العربيــة يف القســم الثــاين ،يمكــن االســتنتاج بــأن اهلــدف األســايس لتعلــم اللغــة العربيــة يف
هــذه الكتــب هــو تنميــة قــدرة التلميــذ عــى قــراءة النصــوص األدبيــة املكتوبــة ،واســتيعاب
وترمجــة النصــوص العربيــة.
فيــا يتعلــق بــدور املعلــم واملتعلــم ،أثبتــت النتائــج بــأن هــذه األدوار تقليديــة بحتــة يف العمليــة
ويــدرس القواعــد
التعليميــة؛ ألن املعلــم هــو الــذي يلعــب الــدور األســايس يف الصفــوف
ّ
النحويــة واللغويــة و ُيعلــم املتعلمــون القواعــد بطريقــة اســتنتاجية .وهــذا يعنــي أن املعلــم
يدرســهم القواعــد النحويــة مــع ذكــر أمثلــة عليهــا طالبــ ًا منهــم أن حيفظــوا هــذه القواعــد
ّ
ويط ّبقوهنــا يف أمثلــة أخــرى .واملعلــم يتحمــل مســؤولية معظــم التواصــل يف الصفــوف وال
يشــارك التالميــذ يف عمليــة التدريــس إال قليــا .ونظــرا للقرائــن املوجــودة يف الكتــاب مــن
طریقــة بیــان القواعــد ،وحــل التامریــن  ،ال حتتــوي الكتــب املدرســية عــى قســم يــؤدي إىل
التواصــل بــن التالميــذ ،كــا إنــه ال هيتــم بمشــاعر التالميــذ لعــدم وجــود نــص يتناســب مــع
أعامرهــم.
وأمــا فيــا يتعلــق بتدريبــات الكتــب ،أظهــرت نتائــج حتليــل املحتــوى بــأن أســئلة التدريبــات ال
تتجــاوز معظمهــا عــن األســئلة املفتوحــة ،واألســئلة القائمــة عــى كشــف األمثلــة .وال خيضــع
موضــوع نصــوص الكتــب ألي تالحــم واتســاق؛ حيــث تتطــرق بعــض النصــوص إلــی
ِ
ـم لِ َّلر ُســول األَكـ َـر ِم (ص) ،ال َّت َفنُّ ـ ُن
موضوعــات أخالقيــة أو جتريديــة ،منهــاَ :
(وصایــا َوحكـ ٌ
ـانَ ،عدا َلــة َأنـ ِ
يف اإلحسـ ِ
ـوش َ
وانُ ،مـ ُـروءة َصـ ِ
ـاح الدِّ يــن و .)...تتغلــب اللغــة األدبيــة عــى
اللغــة املنطوقــة يف هــذا املنهــج التعليمــي ،والغــرض الرئيــي لتعلــم اللغــة العربيــة يتلخــص
يف قــراءة النصــوص األدبيــة العربيــة وترمجتهــا إلــی الفارســیة.
وفيــا ســبق يتضــح لنــا أن املنهــج التعليمــي املط ًّبــق يف الكتــب لعقــدي األربعينــات
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ـدرس اللغــة وتبــدأ بتعليــم
واخلمســينات تتبــع طريقــة النحــو والرتمجــة « :هــي الطريقــة التــي تـ ُ
القواعــد واســتخدامها لرتمجــة النصــوص إىل اللغــة اهلــدف .وهــذه الطريقــة متكــن املتعلمــن
مــن اســتخدام القواعــد النحويــة الســتيعاب وتوظيــف اللغــة يف تنميــة ملكاهتــم الذهنيــة»
(ریشــاردز وراجــرز.)7 :1392 ،

ينبغــي لنــا أيضــا أن نشــر إىل أن الثقافــة التــي يتــم حتليلهــا وترمجتهــا عــر النصــوص ،يف طريقــة
تعــر عــن مجيــع
النحــو والرتمجــة ،هــي ظاهــرة تكونــت مــن األدب والفنــون اجلميلــة وال ّ
جوانــب الثقافــة اإلجيابيــة أو الســلبية .واملتأمــل يف نصــوص الكتــب هلذيــن العقديــن يــرى
أن مجيعهــا تظهــر الثقافــة اإليرانيــة والعربيــة النموذجيــة واملتميــزة مثــل الشــجاعة واإليثــار
والعــدل والزهــد والتد ّيــن وقــراءة الکتــب.
تســتخدم طريقــة النحــو والرتمجــة اللغــة األم للمتعلــم كوســيلة رئيســة لتعليــم اللغــة املنشــودة
(اســرن ،)455 :1983 ،فتــم عــرض القواعــد النحويــة الــواردة يف الكتــب هلذيــن العقديــن
باللغــة الفارســية يف الفصــول الدراســية وأصبــح التدريــس مرتكــز ًا علــی اللغــة الفارســية.
تعتــر اإلجابــات الصحيحــة أمــرا إجيابيــا لتقييــم التالميــذ ،حيــث يكــون الرتكيــز األعــى
عــى االختبــارات النهائيــة .ويعــد هــذا النــوع مــن التقييــم جــزءا مــن املــؤرشات األصليــة
لطريقــة النحــو والرتمجــة ،ملــا يؤكــد فيهــا عــى اســتخدام االختبــارات التحريريــة ،ويطلــب
مــن املتعلمــن أن حيفظــوا القواعــد النحويــة ويب ّينــوا تلــك القواعــد يف اجلمــل وأيضــا يرتمجــوا
النصــوص مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــة الفارســية ويف بعــض احلــاالت عكــس ذلــك.

لقــد تــم حتليــل الكتابــن خــال هــذه الفــرة وأثبتــت نتائــج التحليــل أن تصميــم الغــاف
بســيط للغايــة ،حيــث كتــب عــى غــاف الكتــب بعــض املفــردات ،والضامئــر ،واجلمــات
العربيــة.
وفيــا يتعلــق بأســلوب عــرض الكتــاب وجــد الباحــث أن املؤلفــن ركــزوا عــى القواعــد
النحويــة يف عــرض مواضيعهــا؛ حيــث نــرى أن القواعــد النحويــة وتدريباهتــا املوجــزة تقــدّ م
يف بدايــة كل درس ،ويعــرض نــص عــريب تُرجــم إىل الفارســية ،وينتهــي ّ
كل درس بقامــوس
املفــردات .ويتمحــور فهــرس املحتويــات للكتابــن حــول القواعــد.
إذن نــرى أن طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة يف هــذا العقــد ،كــا كانــت يف العقديــن الســابقني،
تتالئــم مــع طريقــة النحــو والرتمجــة ،حيــث إن الغايــة الرئيســة لتعليــم اللغــة العربيــة يف العقــد
الســتني مبنيــة عــى حفــظ القواعــد والنقــاط النحويــة هبــدف اســتيعاب وترمجــة النصــوص
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العربيــة.
ومــازال املعلــم واملتعلــم يف هــذه الكتــب يلعبــان أدوارمهــا التقليديــةّ ،
ألن األول يلعــب دورا
فاعــا ،والثــاين ال يكــون إال مســتمعا لكلامتــه؛ حيــث إن املعلــم يــدرس القواعــد النحويــة
باللغــة الفارســية ثــم يقــرأ نصــا عربيــا تُرجــم إىل الفارســية .هــذا وأثبتــت نتائــج حتليــل الكتابني
حســب القرائــن املوجــودة بــأن املعلــم يتحمــل مســؤولية معظــم التواصــل يف الصفــوف وال
يشــارك التالميــذ يف الصفــوف إال مشــاركة قليلــة .ومــن جهــة أخــرى ال حيتــوي الكتابــان عــى
قســم يشــجع التالميــذ عــى التواصــل.
ويتعلــم املتعلــم القواعــد النحويــة بشــكل قيــايس ،حيــث يبــدأ بحفــظ القواعــد الرصفيــة
والنحويــة ثــم يبحــث عــن تلــك القواعــد يف نصــوص الكتــاب.
أمــا التدريبــات الــواردة يف الكتابــن فــا نجــد تنو ّعــا فيهــا حيــث هيــدف أكثرهــا إىل احلفــظ
وتذكــر القواعــد النحويــة حتــى يتمكــن املتعلــم مــن ترمجــة النصــوص العربيــة بطريقــة
صحيحــة .وتتكــون التدريبــات مــن األســئلة املفتوحــة ،واألســئلة القائمــة عــى كشــف
األمثلــة.
ورغــم ّ
أن نصــوص الكتابــن ال ختضــع ألي تالحــم واتســاق ولكــن أكثرهــا حتتــوي عــى
موضوعــات أخالقيــة وجتريديــة وتعليميــة .إن الثقافــة التــي تنقلهــا النصــوص إىل املتعلمــن،
ال تعـ ّـر عــن مجيــع جوانبهــا اإلجيابيــة والســلبية بــل تعكــس جوانبهــا األدبيــة اجلميلــة .وهيتــم
الكتابــان بتنميــة مهــاريت القــراءة والكتابــة لــدى املتعلمــن ،وهتمــل مهــارة الــكالم واالســتامع.
أمــا مــن حيــث الرتكيــز عــى اللغــة األم ولغــة اهلــدف ،فنــرى أن مجيــع القواعــد العربيــة تعرض
بلغــة املبــدأ وهــذه مــن مواصفــات طريقــة النحــو والرتمجة.
يتمتــع الكتابــان بغــاف بســيط كُتِبــت عليــه مجلــة عربيــة وهــي «مــن علمنــي حرفــا فقــد
صــرين عبــدا».
يتبــع الكتابــان طريقــة الكتــب املؤلفــة يف عقــود األربعينــات واخلمســينيات والســتينيات مــن
حيــث أســلوب العــرض ،حيــث تــم الرتكيــز فيهــا عــى القواعــد النحويــة والنصــوص العربيــة
مــع اختــاف بســيط يف كيفيــة عــرض الــدروس والتدريبــات.
أوضحــت نتائــج التحليــل بــأن هذيــن الكتابــن يتميــزان بأســلوب دقيــق ال نــراه يف الكتــب
الســابقة ،إذ جلــأ املؤلفــون يف عــرض كل درس إىل اســتخدام الصــور امللونــة التــي تنقــل الثقافــة
ملونــة مــن ســفينة نــوح ومواکــب
اإلســامية والتارخييــة بــدال مــن املفاهيــم التعليميــة کصــور ّ
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العــزاء يف العاشــوراء واإلمــام اخلمينــي (ره) ومظاهــرات الشــعب يف بدايــة الثــورة والکعبــة
والطــواف .
ينقســم فهــرس املحتويــات للكتابــن إىل ثالثــة أقســام وهــي :الــرف ،والنحــو ،والنصــوص
العربيــة .كــا حيتــوي الكتابــان عــى قســمني رئيســن :األول ســمي باســم «القســم األول»
ويشــمل  14درســا تتكــون مــن النصــوص ،والقواعــد ،والتدريبــات .والثــاين ســمي باســم
«القــراءة» ويشــمل  13نصــا عربيــا.
فنظــرا الهتــام الكتابــن البالــغ بالقواعــد وقــراءة النصــوص العربيــة فيمكــن أن نســتنتج بأهنــا
هيدفــان إىل تنميــة مهــارة قــراءة النصــوص األدبيــة واســتيعاهبا وترمجتهــا لــدى املتعلمــن.
وفيــا يتعلــق بتدريبــات الكتابــن أثبتــت نتائــج التحليــل بأهنــا أكثــر تنوعــ ًا وتدرجــ ًا مــن
الكتــب الســابقة وهتــدف إىل تنميــة قــدرات املتعلمــن لتعلــم القواعــد النحويــة حســب مــا
ذكــره املؤلفــن يف مقدمــة الكتابــن .ال حتتــوي التدريبــات عــى األســئلة املفتوحــة فحســب
بــل تشــتمل عــى التدريبــات القائمــة عــى إنشــاء اجلمــل وذكــر اإلجابــات القصــرة .وهتــدف
هــذه التدريبــات أيضــا إىل متكــن املتعلمــن مــن حفــظ القواعــد النحويــة والرصفيــة وتذكّرهــا
وتوظيفهــا يف ترمجــة النصــوص العربيــة إضافــة إىل متكينهــم مــن إنشــاء بعــض اجلمــل العربيــة
أو التحــدث باللغــة العربيــة .فــا غــرو أن نشــر إىل أن بعــض التدريبــات للكتابــن مثــل
التدريبــات القائمــة عــى انشــاء اجلمــل واتيــان اإلجابــات القصــرة تتبــع مبــادئ الطريقــة
الســمعية الشــفهية.
يلعــب املعلــم دورا رئيســا يف العمليــة التعليميــة وال يشــارك املتعلمــون يف عمليــة التدريــس.
حيــث إن أســلوب عــرض املحتــوى جيعــل املعلــم أن يــرى أمامــه طريقتــن خمتلفتــن يف
تدريســها ،إمــا أن يقــرأ نصــا عربيــا ويرتمجــه إىل الفارســية وإمــا أن يــدرس القواعــد النحويــة
والرصفيــة.
وأثبــت النتائــج بــأن العمليــة التواصليــة معظمهــا كانــت عــى عاتــق املعلــم وال يوجــد جمــاال
أمــام املتعلمــن لظهــور قدراهتــم العلميــة يف الفصــول الدراســية.
ّ
إن كيفيــة عــرض النصــوص والقواعــد باللغــة العربيــة تظهــر بأهنــا تتبــع الطريقــة املبــارشة،
ولكــن إن تأملنــا هــذه الكتــب نجــد أهنــا ال تتبــع إال طريقــة النحــو والرتمجــةّ ،
ألن املعلمــن

ال هيتمــون باللغــة العربيــة عنــد تدريــس النصــوص والقواعــد بــل يعتمــدون عــى اللغــة األم
ويرتمجــون النصــوص إىل اللغــة الفارســية.
إن الثقافــة التــي تنقلهــا النصــوص إىل املتعلمــن ال تعـ ّـر عــن مجيــع جوانبهــا اإلجيابية والســلبية
بــل تعكــس جوانبهــا األدبيــة والدينيــة .وجــاء الرتكيــز األكثــر عــى اختيــار النصــوص األدبيــة،
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وترمجتهــا إىل اللغــة الفارســية ،وعــرض القواعــد واللغــات .وهتــدف هــذه الكتــب إىل قــراءة
النصــوص األدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتارخييــة واحلكميــة لتنميــة قــدرات املتعلــم العقليــة
والفكريــة ،وهتتــم بتنميــة مهــاريت القــراءة والكتابــة لــدى املتعلمــن أكثــر مــن مهــارات لغويــة
أخــرى مثــل االســتامع الــذي مل هيتــم بــه أي اهتــام.
ففــي ضــوء هــذه التحليــات يمكــن القــول بــأن طريقــة تعليــم اللغــة العربيــة يف هــذه الفــرة
هــي طريقــة النحــو والرتمجــة.

قمنــا بتحليــل الكتابــن مــن ســنة  2002إىل ســنة  ،2012وأظهــرت نتائــج التحليــل أن
تصميــم الغــاف للكتابــن حیمــل موضوعــات دينيــة تعكــس بعــض االجتاهــات اإلســامية
والثورويــة .وال يشــر الغــاف إىل أن اللغــة العربيــة تعتــر لغــة أجنبيــة بــل يوحــي بــأن اللغــة
العربيــة هــي لغــة جيــب تعليمهــا مــن أجــل حتقيــق األهــداف الدينيــة واإلســامية والثوريــة.
ختتلــف بنيــة الكتابــن الظاهريــة عــن الكتــب للفــرات الســابقة اختالفــا ًكبــر ًا ولكــن االهتــام
البالــغ يف املحتــوی عــى عــرض النصــوص والقواعــد كــا كان يف الكتــب الســابقة .وتــم
إجــراء تعديــات كبــرة عــى الكتــب هلــذا العقــد ،يظهــر معظمهــا يف كيفيــة عــرض الــدروس،
والرســوم التوضيحــة ،والتدريبــات ،و...إلــخ .تعتــر النصــوص الــواردة يف الكتــب بمثابــة
تدريبــات تنمــي قــدرات املتعلــم ،كــا أن القواعــد عرضــت بطريقــة اســتقرائية عــر بعــض
ـدرج املفاهيــم مــن الســهل إىل الصعــب ،ويف ضــوء معلومــات املتعلمــن الســابقة.
األمثلــة .تتـ ّ
وتــم اســتخدام اجلــداول والصــور تســهيال للتع ّلــم واثــارة الدافعيــة لدهيــم ملتابعــة الــدروس.
ال خيتلــف فهــرس الكتــب هلــذا العقــد مــن الكتــب الســابقة كثــرا ،إذ ال يعتمــد عــى التعريــف
بمباحــث الكتــب ونصوصهــا ،ويقتــر عــى تقديــم فهــرس للقواعــد .هتــدف بعــض هــذه
الكتــب إىل فهــم النصــوص الدينيــة حســب آراء مؤلفــي الكتــب يف مقدمتهــا حيــث تظهــر
نتائــج التحليــل بــأن الكتــب اخلاصــة بمرحلــة مــا قبــل اجلامعــة هتتــم برتمجــة النصــوص مــن
الفارســية إىل العربيــة وتنميــة مهــارة التك ّلــم لــدى املتعلــم.
وبــا أن الكتــب هــذا العقــد هتتــم اهتاممـ ًا بالغـ ًا برتمجــة النصــوص والقواعــد العربيــة فيمكــن
االســتنتاج بــأن الغايــة الرئيســة لتدريســها هــي اكســاب املتعلــم قــدرات القــراءة واســتيعاب
وترمجــة النصــوص العربيــة خاصــة النصــوص الدينيــة املتمثلــة يف القــرآن وهنــج البالغــة.
وفيــا يتعلــق بــاألدوار التعليميــة ،ال ختتلــف هــذان الكتابــان عــن الفــرة الســابقة كثــرا فرغــم
توصيــة املؤلفــن يف املقدمــة بمشــاركة املتعلمــن يف العمليــة التعلميــة والتعلميــة ولكــن نــرى
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أن للمتعلمــن دورا ضئيــا يف تلــك العمليــة ویتحمــل املعلمــون العــبء األكــر يف الفصــول.
وتــرك للمتعلــم فرصــة قصــرة لرتمجــة بعــض احلــوارات املوجــودة يف الكتــب فحســب،
ويقتــر التواصــل بــن املتعلمــن يف حمادثــات عربيــة قليلــة.
ترتكــز طريقــة تعليــم القواعــد العربيــة عــى الطريقــة االســتقرائية التــي تعتمــد عــى آراء
املتعلمــن للوصــول إىل النتيجــة النهائيــة وهــي معرفــة القاعــدة النحويــة .حيــث يبــدأ املعلــم
بتمهيــد بســيط للموضــوع عــر الصــور واألشــكال التــي جــاءت يف قســم القواعــد ثــم يتعــرف
املتعلــم عــى القاعــدة النحويــة أو الرصفيــة وحيــاول أن جيدهــا يف األمثلــة املطروحــة.
تتكــون تدريبــات هذيــن الكتابــن عــى نقيــض تدريبــات كتــب عقــدي األربعينــات
واخلمســينات ،مــن األســئلة التــي تطلــب مــن املتعلــم كشــف القواعــد يف النــص ،ومــلء
الفراغــات ،وتغيــر بنيــة اجلمــل ،وحتويــل الفعــل املعلــوم إىل الفعــل املجهــول ،والعثــور عــى
الكلــات الصحيحــة ،وحــل اجلــدول ،وكشــف الرمــوز ،وتعريــب بعــض اجلمــل القصــرة.
حيــث هتــدف معظــم التدريبــات إىل تعلــم القواعــد لرتمجــة النصــوص العربيــة ،وإنشــاء
اجلمــل العربيــة ،والتحــدث بالعربيــة.
وكذلــك هيــدف القســم األكــر مــن التدريبــات إىل تثبيــت القواعــد لــدى املتعلمــن ومتكينهــم
مــن ترمجــة النصــوص .ومت ّثــل التدريبــات التحويليــة ،واالســتبدالية ،واملهتمــة بالتعريــب
واملحادثــة لبعــض مظاهــر الطريقــة الســمعية والشــفوية ( .)ALMولكــن نالحــظ ســيطرة
طريقــة النحــو والرتمجــة عــى أســلوب الكتابــن.
تظهــر نتائــج حتليــل املحتــوى لنصــوص الكتابــن أن القســط األكــر مــن فحــوى النصــوص
تتّبــع مــؤرشات طريقــة النحــو والرتمجــة ،إذ تشــمل مجــات وعبــارات وصفيــة توحــي
ِ
املحســ ُن ،خــر معــن ،م ِ
(الر ُ
عجــز ُة االنبیــاء ،یــا إهلــي،
جــل
ُ
ُ
بــدالالت دينيــة وأخالقيــةَّ :
ـیخ ا َملجنـ ُ
الشـ ُ
ـم الظــامل ُ و َّ
ـون ،و )...وتتصــف بقلــة النصــوص
الضیـ ُ
األدیــب ا ُمللتــزمَّ ،
ـف ،احلاكـ ُ
(النعامــة ،هــل تعلــم و )...وتنقــل معــاين جديــدة إىل املتعلمــن وحتتــوي عــى بعــض مؤرشات
املدخــل التواصــي.
ّ
إن كيفيــة عــرض النصــوص والقواعــد باللغــة العربيــة تظهــر بــأن الكتابــن يف هــذا العقــد

اعتمــدا علــی الطريقــة املبــارشة ،ولكــن التعليــم يف الصفــوف بقــي ضمــن طريقــة النحــو
والرتمجــة حيــث ّ
أن املعلمــن ال يعتنــون باللغــة العربيــة عنــد تدريــس النصــوص والقواعــد
بــل يركــزون علــی اســتخدام اللغــة األم.
إن اللغــة القرآنيــة واألدبيــة يف هــذه املرحلــة التعليميــة هــي اللغــة املحوریــة يف الكتــب ،واملعلــم
هيــدف إىل تنميــة مهــارة قــراءة النصــوص األدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتارخييــة واحلكميــة
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لــدى املتعلــم ومتكينــه مــن اكتســاب القــدرات العقليــة والفكريــة .فهــذه الطريقــة التعليميــة
أقتبســت أساســها مــن طريقــة النحــو والرتمجــة.
إن الثقافــة التــي تنقلهــا نصــوص الكتــب إىل املتعلمــن ال تعـ ّـر عــن مجيــع جوانبهــا اإلجيابيــة
والســلبية بــل تعكــس جوانبهــا األدبيــة والدينيــة .وتشــر مجيــع النصــوص إىل الثقافــة
اإلســامية والثوريــة ونــاذج مجــل مــن الثقافــة اإلســامية التــي ترمجــت إىل لغــة اهلــدف وتــم
اســتخدامها يف العمليــة التعليميــة والتعلميــة للغــة العربيــة بإيــران.
وهتتــم هــذه الكتــب بتنميــة مهــاريت القــراءة والكتابــة لــدى املتعلمــن أكثــر مــن املهــارات
اللغويــة األخــرى مثــل االســتامع الــذي مل يــوىل لــه أي أهتــام .وقــل االهتــام بمهــارة املحادثــة
كــا مـ ّـر رشحــه ســابق ًا.
وممــا ســبق يمكــن االســتنتاج بــأن كتــب هــذا العقــد والطرائــق التدريســية تعتمــد عــى
مــؤرشات أساســية لطريقــة النحــو والرتمجــة ،حيــث إن نصــوص الكتــب وتدريباهتــا العربيــة
تــدرس باللغــة الفارســية (اللغــة األم) ،وتــرح مجيــع الفوائــد اجلديــدة باللغــة الفارســية
أيضــا.
ـم فيهــا مراعــاة نســبة الــدروس
وكذلــك أثبتــت نتائــج التحليــل أن كتــب عقــد الثامنينيــات تـ ّ
والتدريبــات مــن حيــث الكــم والتنــوع والتــدرج .وتتضمــن التدريبــات أهداف ـ ًا مثــل تذ ّكــر
القواعــد والكشــف عنهــا يف النصــوص املختلفــة ،ومتكــن املتعلــم مــن ترمجــة النصــوص إىل
الفارســية .كــا مـ ّـر ســابقا ،حيــث أن الرتمجــة الصحيحــة ،والقــراءة الصحيحــة ،واســتيعاب
النصــوص ،وحفــظ القواعــد تعتــر مــن املبــادئ األساســية لطريقــة النحــو والرتمجــة.

تــم حتليــل كتــاب «العربيــة ،لغــة القــرآن ( )2للصــف احلــادي عــر مــن قســم العلــوم
اإلنســانية ســنة  .»2017صــورة غــاف الكتــاب عبــارة عــن إنســان يصعــد قمــة اجلبــل ويرمــز
لعظمــة اهلل ســبحانه وتعــاىل .وقــد كتــب حتــت هــذه الصــورة شــعر لإلمــام عــي عليــه الســام
يــدل عــى تــاؤم الــذات اإلنســانية واملعرفــة البرشيــة.
وخيتلــف هــذا الكتــاب عــن مجيــع الكتــب الســابقة مــن حيــث الشــكل الظاهــري وأســلوب
العــرض ،واســتخدام الصــور ،والنصــوص التواصليــة .وحيتــوي الكتــاب عــى بعــض
احلــوارات القصــرة فقــط ممــا يــدل علــی اهتــام املؤلفــن باملحادثــة العربيــة يف الكتــاب اجلديــد
علــی عكــس الكتــب الســابقة.
وجــاء يف مقدمــة الكتــاب أن املنهــج الــدرايس ملــادة العربيــة يف املــدراس اإليرانية وفقــا للمنهج
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ّ

الــدرايس الوطنــي يســعی لرفــع مســتوى فهــم لغــة القــرآن والنصــوص الدينيــة كاألحاديــث
واألدعيــة والنصــوص األدبيــة الفارســية املكتظــة باملفــردات العربيــة.
جــاءت معظــم هــذه النصــوص يف موضوعــات دينيــة وأدبيــة وتارخييــة ،رغــم ّ
أن املؤلفــن
حاولــوا اختيــار نصــوص جذابــة للمتعلمــن .ويوجــد نــص واحــد باســم (عجائــب
املخلوقــات) يتناســب مــع حاجــات املتعلمــن وأذواقهــم.
ويتبــع الكتــاب طريقــة النحــو والرتمجــة ،إذ تــم اختيــار نصــوص الكتــاب دون أي اهتــام
بقضايــا علــم اللغــة واملدخــل التواصــي بــل كان اهلــدف اســتيعاب وترمجــة النصــوص الدينيــة
واألدبيــة حســبام ذكــره املؤلفــن.
وال نجــد اختالفـ ًا كبــر ًا بــن فهــرس هــذا الكتــاب وفهــرس الكتــب الســابقة ،حيــث يعــرض
فيــه عنــوان كل درس مــع قواعــده يف إطــار مجيــل .ويتبــع هــذا الفهــرس نمــوذج الكتــب
الســابقة يف اتيانــه بالعناويــن العامــة للنصــوص.
أثبتــت نتائــج التحليــل بــأن حمتــوى الكتــاب يعتمــد علــی الرتمجــة واســتيعاب النصــوص،
والقواعــد النحويــة واملحادثــة العربيــة وهتــدف إىل تنميــة مهــارة قــراءة النصــوص األدبيــة،
واالســتيعاب ،وترمجــة النصــوص األدبيــة بــا فيهــا النصــوص الدينيــة وأشــعار بعض الشــعراء
ـرازی  .حيــث يســعى املتعلمــون أن يرتمجــوا تلــك النصوص
اإليرانيــن كســعدي وحافــظ الشـ
ّ
عــر تعلــم القواعــد النحويــة والرصفيــة.
وفيــا يتعلــق بــاألدوار التعليميــة ،تظهــر النتائــج أن هــذه األدوار ال ختتلــف عــن العقــود
الســابقة كثــرا وتتبــع مبــادئ طريقــة النحــو والرتمجــة .واملعلــم هــو الــذي يلعــب الــدور
الرئيــس يف الصفــوف وال يشــارك املتعلــم يف العمليــة التعليميــة إال قليــا .وقــد أتــاح الكتــاب
فرصــة للتالميــذ وألزمهــم املشــاركة يف أداء بعــض احلــوارات الثنائيــة وإنشــاء اجلمــل ولكــن
نجــد أن املعلــم مــازال يتحمــل العــبء األكــر يف عمليــة التدريــس.
يتحمــل املعلــم مســؤولية التواصــل يف الفصــول ويمنــح للتالميــذ فــرص قليلــة للتواصــل،
حيــث تقتــر عمليــة التواصــل بــن التالميــذ يف حمادثــات عربيــة قليلــة وال حيتــوي الكتــاب
عــى تدريبــات تــؤدي إىل التواصــل املســتمر بــن التالميــذ.
تتعــدد تدريبــات الكتــاب وتســعى لرتمجــة اآليــات القرآنيــة ،واألحاديــث ،واجلمــل العربيــة،
كــا تركــز بعضهــا عــى كشــف القواعــد النحويــة يف اجلمــل ،ومــلء الفراغــات باملفــردات أو
اجلمــل املناســبة .ويف بعــض التدريبــات ُيطلــب مــن التلميــذ أن يضــع عالمــة عــى الكلــات
املناســبة لبعــض التعاريــف باخلــط أو كتابــة األرقــام .وهتــدف التدريبــات إىل حفــظ وتذكــر
القواعــد النحويــة وكذلــك اســتيعاب وترمجــة النصــوص إىل الفارســية املتعارفــة .ففــي ضــوء
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حتليــل التدريبــات نســتنتج بــأن غالبيتهــا تتســق مــع مــؤرشات طريقــة النحــو والرتمجــة وتركــز
بعضهــا عــى التدريبــات التحويليــة ،واالســتبدالية ،وتنميــة مهــارة التحــدث التــي تناســب
الطريقــة الســمعية الشــفهية.
يتمحــور الكتــاب عــى اللغــة الدينيــة واألدبيــة ويركــز عــى قــراءة النصــوص األدبيــة والدينيــة
والتعليميــة والتارخييــة وتنميــة القــدرات العقليــة والفكريــة لــدى املتع ّلمــن.
أمــا الثقافــة التــي تنقلهــا نصــوص الكتــاب إىل املتعلمــن فتعـ ّـر عــن اجلوانــب األدبيــة والدينيــة
اجلميلــة .يعتمــد أســلوب الكتــاب علــی طريقــة النحــو والرتمجــة يف تنميــة مهــاريت القــراءة
والكتابــة لــدى املتعلمــن أكثــر منــه علــی املهــارات اللغويــة األخــرى مثــل االســتامع الــذي مل
هيتــم بــه أي اهتــام .واالهتــام القليــل بمهــارة املحادثــة ،كــا مـ ّـر رشحــه ســابق ًا ،ويشــر إىل أن
الكتــاب التــزم بعــض املبــادئ الطريقــة الســمعية الشــفهية.
وممــا ســبق يمكــن االســتنتاج بــأن أســلوب عــرض الكتــاب والطرائــق التدريســية التــي
تســتخدم يف الفصــول الدراســية ،اعتمــدت عــى املبــادئ األساســية لطريقــة النحــو والرتمجــة.
حيــث إن اللغــة املســتخدمة لتدريــس القواعــد والنصــوص والتدريبــات هــي اللغــة األم
(الفارســية) .أي يــرح املعلــم القواعــد والنصــوص العربيــة والتدريبــات باللغــة الفارســية.
خالصة حتلیل البیانات
جدول ()2موجز عن تطور الكتب يف ضوء طرائق تعليم اللغة العربية

الرقم

فرتة
الستينيات
الشمسية
(-1980
)1990

مكونات
ّ
الطرائق
التعليمية

فرتة األربعينيات
واخلمسينيات
الشمسية
(-1961
)1974

1

أهداف
التدريس

اكتساب
مهارة القراءة
اكتساب
واالستيعاب
مهارة القراءة
وترمجة
واالستيعاب
النصوص
وترمجة النصوص
األدبية
األدبية املكتوبة
املكتوبة
(طريقة النحو
(طريقة
والرتمجة)
النحو
والرتمجة)

فرتة الثامنينيات
فرتة السبعينيات
الشمسية
الشمسية (-1992
(-2002
)2000
)2017

تعلم القواعد
واستيعاب
النصوص العربية
عىل مستوى
التالميذ اإليرانيني
(طريقة النحو
والرتمجة)

التسعينات
الشمسية
(-2015
)2017

فهم الرتاكيب
استيعاب
العربية
وترمجة
املوجودة يف
النصوص
العربية خاصة األدب الفاريس
واستيعاب
النصوص
النصوص
الدينية بام فيها
الدينية
نصوص القرآن
وهنج البالغة
(طريقة النحو (طريقة النحو
والرتمجة)
والرتمجة)

96

تطور كتب تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باملدارس اإليرانية ...
ّ

2

دور املعلم
واملتعلم

األدوار تقليدية
جد ًا
(النحو والرتمجة)

3

مميزات
العملية
التعليمية

يدرس
املعلم ّ
القواعد فردي ًا،
واملتعلم يتعلمها
قياسي ًا
(النحو
والرتمجة)

متابعة
األدوار
التقليدية
للمعلم
واملتعلم
(النحو
والرتمجة)

األدوار التقليدية
(النحو والرتمجة)

مازال املعلم
يلعب دورا
رئيس ًا واملتعلم
لديه دور
ثانوي (النحو
والرتمجة-
ويميل قلي ً
ال
للطريقة
السمعية
الشفهية)

مازال املعلم
يلعب دورا
كبريا ،واملتعلم
يلعب دوره يف
بعض احلوارات
الثنائية وإنشاء
اجلمل (النحو
والرتمجة-
ويميل قلي ً
ال
للطريقة
السمعية
الشفهية)

يبدأ املعلم
يتعلم املتعلمون
يتعلم املتعلمون
بتدريس
القواعد
القواعد بطريقة
يبداء املعلم بقراءة
القواعد
استقرائي ًا.
بسيطة .بعض
النص ويرتمجه إىل
مستعين ًا
مت ّثل بعض
التدريبات
يدرس
باللغة
الفارسية ثم ّ
التدريبات
التحويلية،
القواعد مستعينا
الفارسية
التحويلية،
واالستبدالية،
باللغة الفارسية.
ثم يقرأ
واالستبدالية،
واملهتمة
كتبت نصوص
نص ًا عربي ًا
واملهتمة
بالتعريب
ويرتمجه إىل القسم الثاين للكتب
بالتعريب
واملحادثة
باللغة العربية
الفارسية.
واملحادثة
(مت ّثل بعض
املتعلم يتعلم (النحو والرتمجة-
(بعض املبادئ
يميل قلي ً
املبادئ الطريقة
ال للطريقة
القواعد
الطريقة
السمعية
املبارشة)
قياسي ًا
السمعية
الشفهية).
(النحو
الشفهية).
والرتمجة)

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع وصيف 1440/1397

4

5

طبيعة
العالقة
بني املعلم
واملتعلم/
طبيعة
العالقة
بني املتعلم
واملتعلم

االهتامم
أو عدم
االهتامم
بمشاعر
املتعلمني

املعلم
يتحمل
مسؤولية
املعلم يتحمل
معظم
مسؤولية معظم
التواصل
التواصل
يف الفصل
يف الفصل،
وال يتواصل
وال يتواصل
املتعلمون
املتعلمون معا
معا
(النحو والرتمجة)
(النحو
والرتمجة)

عدم االهتامم
عدم االهتامم
(النحو
(النحو والرتمجة)
والرتمجة)
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املعلم يتحمل
مسؤولية معظم املعلم يتحمل
التواصالت مسؤولية معظم
التواصل يف
يف الفصول
املعلم يتحمل
الفصل ويقترص
ويقترص
مسؤولية معظم
التواصل بني
التواصل يف الفصل التواصل بني
املتعلمني عىل
املتعلمني يف
و ُيمنح املتعلمون
حمادثات عربية حمادثات عربية
فرصة قليلة
قليلة.
قليلة وال
للتواصل
(النحو
حيتوي الكتاب
عىل قسم أو والرتمجة -يميل
(النحو والرتمجة)
تدريب يؤدي قلي ً
ال للطريقة
السمعية
إىل التواصل
الشفهية)
بني املتعلمني
(النحو
والرتمجة)

االهتامم القليل
واختيار بعض
النصوص حسب
أعامر املتعلمني
(النحو والرتمجة)

االهتامم القليل تم اختيار بعض
النصوص
واختيار بعض
حسب حسب
النصوص
أعامر ومشاعر
حسب أعامر
املتعلمني
املتعلمني
(النحو
(النحو
والرتمجة-
والرتمجة-
اهتامم ضئيل
اهتامم ضئيل
بالطريقة
بالطريقة
السمعية
السمعية
الشفهية)
الشفهية)
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6

املوقف
جتاه اللغة
والثقافة

تم تفضيل اللغة
األدبية عىل اللغة
املنطوقة ،وتعرب
النصوص عن
الثقافة اجلميلة
وجوانبها
اإلجيابية (النحو
والرتمجة)

7

املهارات
اللغوية
املؤكدة

القواعد
واملفردات-
مهارتا القراءة
والكتابة
(النحو
والرتمجة)

8

دور اللغة
األم

يتم التدريس مع
الرتكيز عىل اللغة
الفارسية
(النحو
والرتمجة)

تم تفضيل
تم تفضيل
اللغة القرآنية
اللغة األدبية
واألدبية عىل
عىل اللغة
اللغة املنطوقة و
املنطوقة،
وهيدف تعليم
وهيدف
تم تفضيل اللغة اللغة العربية إىل
تعليم اللغة
تنمية مهارات
األدبية عىل اللغة
العربية إىل
املتعلم يف فهم
املنطوقة ،وتعرب
تنمية املتعلم
النصوص
النصوص عن نامذج
لقراءة
مجيلة وخالبة من العربية األدبية
النصوص
والدينية
الثقافة العربية أو
العربية
والتارخيية
الفارسية
األدبية
واحلكمية
(النحو والرتمجة)
والدينية
وكذلك تنمية
والتارخيية
قدراته العقلية
واحلكمية
والفكرية
(النحو
(النحو
والرتمجة)
والرتمجة)
مهارتا القراءة
والكتابة-
مهارتا القراءة
القواعد
اهتامم ضئيل
والكتابة -اهتامم
واملفردات-
بمهارة التكلم
ضئيل بمهارة
مهارتا
(النحو
التكلم
القراءة
(النحو والرتمجة والرتمجة -يميل
والكتابة
والطريقة السمعية قلي ً
ال للطريقة
(النحو
السمعية
الشفهية)
والرتمجة)
الشفهية)
يتم تدريس
القواعد
يتم التدريس
املعلم يرشح
والنصوص
مع الرتكيز عىل
القواعد ومجيع
مع الرتكيز
اللغة الفارسية
الفوائد باللغة
عىل اللغة
(النحو
الفارسية
الفارسية
والرتمجة)
(النحو والرتمجة)
(النحو
والرتمجة)

تم تفضيل اللغة
الدينية واألدبية
عىل اللغة
املنطوقة
(النحو
والرتمجة)

مهارتا القراءة
والكتابة-
االهتامم بمهارة
التكلم(النحو
والرتمجة -يميل
قلي ً
ال للطريقة
السمعية
الشفهية)
يتم تدريس
القواعد مع
الرتكيز عىل
اللغة الفارسية
(النحو
والرتمجة)
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9

طرائق
التقويم

حفظ القواعد
العربية
ومتييزها يف
اجلمل -الرتمجة
من العربية إىل
الفارسية (النحو
والرتمجة)

حفظ
القواعد
العربية
ومتييزها يف
اجلمل-
الرتمجة من
العربية إىل
الفارسية
(النحو
والرتمجة)
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الرتكيز عىل
فهم النصوص
الرتكيز عىل
الدينية
فهم النصوص،
واألدبية،
والقراءة
والقراءة
الصحيحة،
الرتكيز عىل الصحة
الصحيحة،
وحفظ
اللغوية ،وفهم
وحفظ
القواعد-
النصوص ،والقراءة
القواعد-
املحادثة هلا
الصحيحة ،وحفظ
للمحادثة أمهية
أمهية قليلة
القواعد
قليلة
(النحو
(النحو والرتمجة)
(النحو
والرتمجة -يميل
قلي ً
ال للطريقة والرتمجة -يميل
قلي ً
ال للطريقة
السمعية
السمعية
الشفهية)
الشفهية)

مناقشة النتائج
 أثبتــت نتائــج حتليــل الكتــب بــأن غــاف مجيــع الكتــب مل يصمــم يف ضــوء مــؤرشاتاجلــودة للكتــب التعليميــة ،إذ مل ينظــر إىل اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة ،وكان غــاف الكتــب
قبــل الثــورة اإلســامية يقتــر عــى الرســوم البســيطة وبعــد الثــورة كانــت الرســوم تأخــذ
الطابــع الدينــي والثــوري وإلــخ .وعــى الرغــم مــن ّ
أن أحــد األســباب الرئيســة لتعليــم مــادة
اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة هــو وجــود املشــركات الدينيــة ،والثقافيــة بــن العــرب
والفــرس ،فمــن األفضــل إيــاء االهتــام هبــذه القضايــا يف املــواد الدراســية اخلاصــه هلــا مثــل
«التاريــخ ،وعلــم االجتــاع ،وعلــوم الرشيعــة وإلــخ» وأن نراعــي يف تصميــم أغلفــة الكتــب
العربيــة ،مجيــع اجلوانــب العمليــة التعليميــة للغــة العربيــة.
 ال حتتــوي فهــارس الكتــب عــى فهــارس ممنهجــة ودقيقــة ،ويف أفضــل احلــاالت تــم عــرضعنــوان النــص العــريب والقواعــد .هــذا ومــن البدهيــي أن يتــم عــرض فهــارس الكتــب املعنيــة
بتعليــم اللغــة عــر اجلــداول املنتظمــة وتذكــر فيهــا األدوار اللغويــة ،والقواعــد ،واألجــزاء
األخــرى لــكل درس .حيــث جيــب أن يكــون الفهــرس شــامال جلميــع موضوعــات الــدروس
حتــی يفهمهــا القــاريء خــال نظــرة عابــرة عليــه.
 فيــا يتعلــق باالتّســاق املوضوعــي للكتــب رأينــا أن النصــوص الــواردة يف الكتــب لعقــدياألربعينيــات واخلمســينيات تفتقــر إلــی أي اتّســاق يف املوضوعــات ،كــا أن النصــوص الواردة
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يف الكتــب لعقــود الســتينات والســبعينات والثامنينــات أكثرهــا وصفيــة.
 حتتــوي تدريبــات الكتــب املدرســية لعقــدي األربعينيــات واخلمســينيات عىل أســئلة مفتوحةـم عــى حفــظ بعــض املعلومــات .وكذلــك تشــمل تدريبــات كتــب
وأســئلة عامــة ترغــم املتعلـ َ
عقــد الســتينيات عــى أســئلة مفتوحــة أو القائمــة عــى احلفــظ وكشــف األمثلــة .تفيــد هــذه
النتيجــة عــى أن طريقــة النحــو والرتمجــة تســيطر علــی كتــب تعليــم اللغــة العربيــة يف عقــود
(الـــ .)80-70-60ولكــن تتعــدد التدريبــات يف الكتــب لعقــدي الســبعينيات والثامنينيــات
ويشــتمل معظمهــا عــى التدريبــات التــي تطلــب مــن التلميــذ إنشــاء اجلمــل ،وذكــر اإلجابــات
القصــرة ،ومــلء الفراغــات والتدريبــات التحويليــة مــا يــدل علــی اجتــاه هــذه الكتــب يف
تدريباهتــا نحــو اســتخدام الطريقــة الســمعية الشــفهية لكــن رغــم هــذه املحــاوالت ،بقيــت
طريقــة النحــو والرتمجــة هــي الطريقــة الســائدة علــی الكتــب يف هــذه الفــرة.
 فيــا يتعلــق بــاألدوار التعليميــة أثبتــت نتائــج الدراســة بــأن األدوار التعليميــة كانــت تقليديةبحتــة يف األربعينتــات واخلمســينيات والســتينيات والســبعينيات .ويلعــب املعلــم دور ًا فاعـ ً
ا
ورئيســي ًا يف الفصــول الدراســية يف الثامنينيــات والتســعينيات أيضــا .واقتــرت العمليــة
التواصليــة بــن املتعلمــن يف حمادثــات قصــرة ،فــا تــؤدي أســئلة التدريبــات إىل التواصــل
بــن املتعلمــن ،وهــذا مــا يــدل علــی االعتــاد علــی األدوار التقليديــة للمــدرس يف طريقــة
النحــو والرتمجــة والطريقــة الســمعية الشــفهية.
 هتتــم كتــب مجيــع العقــود بتنميــة مهــاريت القــراءة والكتابــة لــدى املتعلمــن أكثــر مــن مهــاريتاالســتامع واملحادثــة .وتثبــت هــذه النتيجــة بــأن أســلوب الكتــب يف هــذا املجــال یعتمــد علــی
طريقــة النحــو والرتمجــة إال يف كتــاب اللغــة العربيــة لفــرة التســعينيات والــذي ســعي فيــه
املؤلفــون االهتــام البالــغ بتعليــم املحادثــة العربيــة عــن طريــق إدراج بعــض احلــوارات
البســيطة وهــذا مايقـ ّـرب ُأســلوب الكتــاب يف هــذا اجلانــب إلــی الطريقــة الســمعية الشــفهية.
 يتــم تدريــس الكتــب مــع الرتكيــز عــى اللغــة الفارســية خــال ســنة  1961إىل اآلن رغــمأن نصــوص الكتــب وقواعدهــا وتدريباهتــا كتبــت باللغــة العربيــة يف بعــض الفــرات ممــا يــدل
علــی ســيطرة طريقــة النحــو والرتمجــة التــي يتــم االعتــاد فيهــا علــی اللغــة األم.
 تــم تفضيــل اللغــة األدبيــة عــى اللغــة املنطوقــة خــال ســنة  1961إىل  2017وهتــدفالكتــب إىل تنميــة مهــارة فهــم النصــوص األدبيــة والدينيــة والتعليميــة والتارخييــة واحلكميــة
لــدى املتعلمــن إضافــة إىل تنميــة قدراهتــم العقليــة والفكريــة .وتتبــع الكتــب طريقــة النحــو
والرتمجــة إال أن احتــواء الكتــب عــى بعــض املحادثــات القائمــة عــى املواقــف يف فــرة
التســعينيات جعــل منهجهــا يقــرب مــن الطريقــة الســمعية الشــفهية لكــن بقــي هــذا االهتــام
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ضئي ـ ً
ا جــدا مقارنــة بالقیــاس إلــی االهتــام بتنميــة مهــارة فهــم النصــوص والقواعــد.

التوصیات
تقدم الدراسة املقرتحات التالية لتحسني مستوى الكتب الدراسية للغة العربية:
 -1رضورة حتديــد األهــداف التعليميــة يف مقدمــة الــدروس وذلــك مــن خــال حتديــد أهداف
العنــارص اللغويــة (املفــردات والقواعــد) واملهــارات اللغويــة (الفهــم واملحادثــة) والرتمجــة.
عــى ســبيل املثــال متييــز الفعــل املــايض مــن املضــارع واســتخدامه يف اجلمــل املختلفــة ضمــن
أهــداف القواعــد ،أو متكــن الطالــب مــن توجيــه التحيــة إلــی اآلخريــن ضمــن أهــداف مهــارة
املحادثــة.
 -2اســتخدام إســراتيجيات املدخــل التواصــي يف مجيــع املهــارات اللغويــة ،ف ُيخطــئ البعــض
بــأن اســراتيجيات املدخــل التواصــي ختتــص بمهــارة املحادثــة فلهــذا ال يمكــن اســتخدامها
ألنــا هتتــم بمهــارة فهــم النصــوص أكثــر مــن مهــارة
يف كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للمــدارس ّ
املحادثــة ،لكنــه يمكــن اســتخدام بعض االســراتيجيات للمدخــل التواصيل يف تنميــة مهارات
الفهــم أيضــا ،مثــل ختمــن املوضوع وفقــا للعنــوان وفهم األفــكار الرئيســة والفرعيــة ،والقراءة
الرسيعــة بغيــة اكتشــاف معلومــات خاصــة وقــراءة بدايــة كل فقــرة لتخمــن أفكارهــا ،وختمــن
معــاين املفــردات وفقــا للســياق ،وإلــخ .تــؤدي هــذه االســراتيجيات إىل تنميــة مهــارات فهــم
النــص لــدى املتعلمــن مــن جهــة ،ومتكينهــم مــن اكتســاب مهــارات واســراتيجيات التعلــم
الــذايت التــي تركــز عليهــا املداخــل اجلديــدة مــن جهــة أخــرى.
 -3تصميــم نشــاطات وتدريبــات الكتــب يف ضــوء أســاليب التعلــم املختلفــة نحــو عــرض
النشــاطات بشــكل فــردي أو مجاعــي بغيــة تلبيــة مجيــع أنــاط التعلــم ومشــاركة املتعلمــن يف
الصفــوف.
 -4تقديــم اختبــارات التقييــم الــذايت بعــد كل ثالثــة أو أربعــة دروس .ونظــرا الحتــواء الكتب
اجلديــدة عــى بعــض احلــوارات فمــن األفضــل أن تتضمــن الكتــب لبعــض االختبــارت
الشــفهية التــي تنمــي مهــارة املحادثــة لــدى املتعلمــن.
 -5إعــداد ملفــات صوتيــة للكتــب بغيــة تنميــة مهــارة االســتامع لــدى املتعلمــن حيــث ّأنــا
التنمــي مهــارات االســتامع فحســب بــل تســاعد يف تعميــق فهــم اللغــة عــن طريــق االهتــام
ّ
بأنــاط جديــدة مــن التع ّلــم مثــل التع ّلــم عــر االســتامع باالضافــة إىل التع ّلــم عــر القــراءة
واملحادثــة.
 -6اختيــار نصــوص الكتــب وحواراتــه العمليــة يف ضــوء قضایــا املجتمــع العرصیــة وبعيــد ًا
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تطور كتب تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باملدارس اإليرانية ...
ّ

عــن األفــكار اخلاصــة مــن أجــل االهتــام بمشــاعر التالميــذ وحتفيزهــم عــى تعلــم اللغــة
العربيــة.
 -7تقديــم املوضوعــات األخالقيــة والدينيــة بطريقــة غــر مبــارشة ضمــن احلــوارات
والنصــوص املعــارصة وليــس عــن طريــق احلكايــات والنصــوص األخالقيــة والدينيــة
الرصحيــة.
 -8العنايــة بالثقافــة العربيــة بجانــب الثقافــة الدينيــة والوطنيــة ّ
ألن تعليــم اللغــة خــارج الثقافة
ـب
قــد يــؤ ّدي إلــی تعليــم ُمــل وغــر مثــر للطلبــة ،فــا يمكــن إثــارة وتشــجيع الطلبــة علــی حـ ّ
اللغــة العربيــة وتع ّلمهــا يف قوالــب وأســاليب لغويــة جافــة ختلــو مــن روحهــا.
املصادر واملراجع

آهنگــری ،ســعید« .)1383( .روش گفتــاری – شــنیداری» .جملــه رشــدآموزش زبــان .شــاره .73
ص .23-18

اجاقــی ،حممــد .)1389( .نقــد و بررســی كتاهبــای عربــی دوره راهنامیــی بــر اســاس روش دســتور
ترمجــه .پایــان نامــه كارشناســی ارشــد .دانشــكده زباهنــای خارجــی .دانشــگاه اصفهــان.

تئــووان ،الــس و مهــكاران .)1372( .زبانشناســی كاربــردی .ترمجــه :حممــود الیاســی .مشــهد:
آســتان قــدس رضــوی.

جعفــری كنــدوان ،غالمرضــا .)1385( .بررســی رابطــه هــوش هیجانــی و جرأتــورزی بــا
مشــكالت كالمــی در فراگــران زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان خارجــی .پایــان نامــه كارشناســی
ارشــد .دانشــكده روانشناســی تربیتــی .دانشــگاه هتــران .
رمحانــی ،اســحق .وحیــد اعظمــی نــژاد« .)1397( .حتلیــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربیــة للصــف
الثامــن فــی إیــران علــی اســاس معایــر اختیــار وتنظیــم املحتــوی الــدرايس مــن وجهــة نظــر املعلمــن
يف مدینــة یاســوج» .دراســات يف تعلیــم اللغــة العربیــة وتع ّلمهــا .العــدد ال ّثالــث .ص .36-11

ریچــاردز ،جــك ســی .راجــرز ،تئــودور اس .)1392( .رویكردهــا و روشــها در آمــوزش زبــان.
ترمجــه :علــی هبرامــی .چــاپ چهــارم .هتــران :رهنــا.
ســاروخانی ،باقــر .)1372( .روشــهای حتقیــق در علــوم اجتامعــی .جلــد اول .هتــران :موسســه
مطالعــات و حتقیقــات فرهنگــی.
ژیــوار ،دنــی .)1365( .زبانشناســی كاربــردی و علــم آمــوزش زبــان .ترمجــه :گیتــی دهییــم .هتــران:
مركــز نــر دانشــگاهی .چــاپ اول.
ضیاء حسینی ،حممد .)1385( .روش تدریس زبان خارجی /دوم .هتران :انتشارات راهنام.

گال ،مردیــت و مهــكاران .)1386( .روشــهای حتقیــق كمــی و كیفی در علوم تربیتی و روانشناســی.
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ترمجــه :امحدرضــا نــر و مهكاران .انتشــارات ســمت .چاپ ســوم.
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فریمــن ،دایــان الرســن؛ مارتــی أندرســون .)1390( .اصــول و فنــون آمــوزش زبــان .ترمجــه:
منصــور فهیــم و مســتانه حقانــی .هتــران :رهنــا.
گروه مؤلفان .)1345( .عربی برای سال دوم دبریستان.

گروه مؤلفان .)1347( .عربی برای سال چهارم ادبی.
گروه مؤلفان .)1353( .عربی برای سال ششم ادبی.

گروه مؤلفان .)1361( .عربی سال دوم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب.

گروه مؤلفان .)1369( .عربی سال چهارم آموزش متوسطه عمومی فرهنگ و ادب.

گروه مؤلفان .)1371( .عربی سال چهارم آموزش متوسطه عمومی ادب ّیات و علوم انسانی.
گروه مؤلفان .)1373( .عربی سال دوم آموزش متوسطه عمومی ادب ّیات و علوم انسانی.
گروه مؤلفان .)1382( .عربی سال دوم آموزش متوسطه رشته ادب ّیات و علوم انسانی.

گروه مؤلفان .)1391( .عربی ( )1و ( )2دوره پیش دانشگاهی رشته ادب ّیات و علوم انسانی.
گروه مؤلفان .)1396( .عربی زبان قرآن( )2پایه یازدهم رشتة ادبیات و علوم انسانی.

متقــی زاده ،عیســی .دانــش حممــدی و حممدرضــا نیكوبخــت« .)1389( .بررســی میــزان موفقیــت
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ص .260-237
خمدومــی ،علــی .)1390( .نقــد و بررســی كتاهبــای عربــی دبریســتان رشــته ادبیــات و علــوم انســانی.
پایــان نامــه كارشناســی ارشــد .دانشــكده ادبیــات .دانشــگاه لرســتان.

نیكوبخــت ،حممدرضــا .)1389( .بررســی و نقــد متــون كتاهبــای درســی عربــی دوره متوســطه و
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 -2استاد بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه لرستان ،ایران.

 -3دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه لرستان ،ایران.
 -4استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.

چكیده

هــدف ایــن پژوهــش بررســی ســیر تحــول کتابهــای عربــی مــدارس مقطــع متوســطۀ رشــتۀ ادبیــات
و علــوم انســانی از ســال  1961تــا 2017م1396-1340( .ش ).بــر اســاس رویکردهــا و روشهــای
آمــوزش زبــان خارجــی اســت .روش پژوهــش تحلیــل محتــوا اســت کــه در آن بــه بررســی ســیر
تحــول ایــن کتابهــا بــر اســاس اهــداف آموزشــی ،رابطــۀ بیــن معلــم و زبانآمــوز ،نقــش معلــم و
زبانآمــوز ،نــگاه بــه زبــان و فرهنــگ ،بهکارگیــری زبــان مــادری ،توجــه بــه احساســات زبانآمــوزان،
روشهــای ارزشــیابی ،روش یادگیری-یاددهــی و مهارتهــای زبانــی پرداختــه میشــود .نتایــج
پژوهــش نشــان میدهــد روش حاکــم بــر ایــن کتابهــا ،روش دســتور-ترجمه اســت؛ زیــرا بــه
آمــوزش ترجمــۀ متــون و آمــوزش قواعــد بــه روش قیاســی اهتمــام میورزنــد .در دو دهــۀ اخیــر
توجــه اندکــی بــه روش شــنیداری -گفتــاری شــده اســت؛ بهطوریکــه بعضــی تمرینــات گشــتاری،
تعریــب و بعضــی گفتگوهــای ســاده بــر اســاس موقعیتهــای زبانــی و آمــوزش قواعــد بــه روش
اســتنتاجی در ایــن کتابهــا گنجانــده شــده اســت .بــا توجــه بــه هــدف آمــوزش زبــان عربــی در
مــدارس ایــران ،پیشــنهاد میگــردد ضمــن تأکیــد بــر ضــرورت تمرکــز بــر فعالیتهــای گروهــی
ـه جــای توجــه بــه تمرینــات
بــه جــای فعالیتهــای فــردی ،راهبردهــای فعــال بــرای فهــم متــن بـ 
گشــتاری و ترجمــه بــهکار گرفتــه شــود.
واژگان كلیــدی :آمــوزش زبــان عربــی ،کتابهــای درســی ،رویکردهــای آمــوزش زبــان خارجــی،

روش دســتور-ترجمه.
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Abstract
This study intended to investigate the history of the development of
Arabic textbooks of high schools in the field of Literature and Humanities
from 1961 to 2017. The study employed content analysis through
which the history of Arabic textbook development was scrutinized
based on educational purposes, teacher and students’ relationships,
roles of teachers and students, culture and language perspective, use
of mother tongue, affective factors of students, assessment methods,
learning and teaching methods, and language skills. The results of
this research suggested that the dominant method in these textbooks
was grammar-translation method because they focused on translating
texts and teaching grammatical structures. In two recent decades, some
transformational generative grammar exercises, deductive teaching
methods, Ta’rib (translating into Arabic) and simple conversations have
been added to books as if they have been trying to approach and focus
on the audio-lingual method. According to some educational purposes
in Iran’s high schools, this research suggested some active strategies for
reading comprehension instead of transformational generative grammar
exercises, substitution and word/text translation. Besides, it puts more
emphasis on group activities instead of individual or teacher-centered
ones.
Keywords: Arabic language teaching, educational Arabic books,
foreign language teaching approaches, grammar-translation method.
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