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 -1أستاذ مساعد يف قسم اللغة الفارسية وآداهبا بجامعة بيام نور ،إیران.
 -2خريج الدكتوراه من قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شهيد تشمران ،إيران.
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املســمی بنظــام «التعليــم عــن
اخلــاص،
تعتمــد جامعــة «بیــام نــور» اإليرانيــة عــى النظــام التعليمــي الــذايت
ّ
ّ
ُبعــد» .وتعتــر مصــادر التعليــم الــذايت يف هــذا النظــام أساس ـ ًا للعمليــة التعليميــة والتع ّلميــة ،وألجــل ذلــك
حاولــت اجلامعــة تأليــف بعــض الكتــب التــي تالئــم حاجــات الدارســن .ولكــن رغــم هــذه املحــاوالت التــي
بذلتهــا اجلامعــة نــرى أن املخرجــات التعليميــة مل تكــن باملســتوى الالئــق ،إذ يلعــب املعلــم يف هــذا النظــام
التعليمــي دورا ضئيــا جــدّ ًا ويقتــر تعليمــه عــى الصفــوف الفرد ّيــة أو اجلامع ّيــة .لــذا دراســة هــذا النظــام
التعليمــي والكتــب املســتخدمة فيــه مهمــة تفــرض نفســها عــى الدارســن والباحثــن .تســعى هــذه املقالــة عــر
ُــدرس يف فــرع اللغــة الفارســ ّية وآداهبــا
املنهــج الوصفــي -التحليــي دراســة حمتــوى الكتــب العربيــة التــي ت ّ
ـص باعتبــاره «أداة لغويــة»،
بجامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس علــی أســاس املناهــج الثالثــة أي :النـ ّ
تكونــت عينــة الدراســة مــن إثنــى عــر كتابـ ًا يف موضــوع القــراءة
و«أداة نقــل املعلومــات» و«عامــل اإلنتــاج»ّ .
والنحــو العــريب يف فــرع اللغــة الفارسـ ّية وآداهبــا بجامعــة بيــام نــور .أشــارت بعــض النتائــج إىل ّ
أن متيــز الكتــب
ـص الرئيــي هــو يف األســاس يقــوم علــی بنــاء نحــوي ،فــا يوجــد
ـص كأداة لغويــة ،أي النـ ّ
باعتبــار وجــود النـ ّ
ـص ،والتفاصيــل اللغويــة والنحو ّيــة واألســئلة تــدور حــول األبنيــة اللغويــة
أي تدريبــات متهيديــة قبــل النـ ّ
فيــه ّ
ـص كأداة لنقــل املعلومــات ،وعامــل اإلنتــاج فلــم يالحــظ منهــا إالّ القليــل
مكونــات منهــج النـ ّ
والنحويــة .وأ ّمــا ّ
املكونــات اللغويــة وتفتقــر إىل التدريبــات
يف الكتــب .وكذلــك األســئلة الــواردة يف التدريبــات تشــمل مجيــع ّ
التمهيديــة.
الكلــات الدليليــة :جامعــة بیــام نــور ،التعليــم عــن ُبعد(الــذايت) ،الكتــب العرب ّيــة ،فــرع اللغــة الفارســ ّية
وآداهبــا ،األداة اللغو ّيــة ،أداة نقــل املعلومــات ،عامــل اإلنتــاج..

* الكاتب املسؤولaliseraj@pnu.ac.ir :
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التمهيد
تعتــر جامعــة بيــام نــور مــن أنظمــة التعليــم وهــي حتــت إرشاف وزارة التعليــم العــايل .يقــوم
النظــام التعليمــي يف جامعــة بيــام نــور علــی أســاس نظــام التعليــم عــن بعــد وتــأيت عمل ّيــة
مؤســي وعــن طريــق اختيــار طــرق حـ ّـل
التعليــم  -التع ُّلــم يف هــذا النظــام مــن خــال تنظيــم ّ
مالئمــة لتوظيــف واســتخدام التكنولوجيــا التعليميــة ،واألنظمــة ذات الوســائط املتعــددة،
والتقييــم الــذايت وثبــات العالقــة الثنائيــة بــن املع ّلــم واملتل ّقــي بســبب البعــد املــكاين والزمــاين
بينهــا (رسمــدي و زمــاء)146 :1388 ،
علــی عكــس النظــام التعليمــي التقليــدي الــذي يقــع فيــه النشــاط التعليمــي األســايس
علــی عاتــق األســتاذ ،ويف النظــام التعليمــي اجلديــد أو عــن ُبعــد ،تكــون الوســائل التعليميــة
مثــل :الكتــب ،والكراســات ،والفيديوهــات ،واألقــراص هــي األســاس يف التعليــم .وعلــی
عكــس النظــام التعليمــي التقليــدي عــن ُبعــد الــذي يتعامــل الطالــب مــع علــم األســتاذ
عــر كتــب التعليــم الــذايت واألجهــزة التعليميــة .وهــذه العالقــة حتقــق أهدافهــا مــن خــال
األجهــزة التعليميــة ال مــن خــال التعامــل املتبــادل بــن األشــخاص (ترابــی)66 :1376 ،
ـم مميــزات النظــام التعليمــي عــن ُبعــد هــو الفاصــل والبعــد املــكاين والزمــاين بــن
مــن أهـ ّ
املع ّلــم واملتع ّلــم .وبــا ّ
أن اجلامعــات ال تســتغني عــن وجــود األســتاذ ،فالنظــام التعليمــي
ماســة إلــی األســتاذ .ولكــن العامــل الــذي جيعــل هــذا النظــام التعليمــي
عــن بعــد ،بحاجــة ّ
يتاميــز عــن النظــام التعليمــي التقليــدي هــو كم ّيــة وكيف ّيــة توظيــف األســتاذ كوســيلة تعليميــة.
ويوجــد يف النظــام التعليمــي التقليــدي عالقــات مســتمرة ومبــارشة بــن األســتاذ والطــاب،
ولكــن يف النظــام التعليمــي عــن بعــد ،تــكاد هــذه العالقــة منقطعــة بــن األســتاذ والطالــب
حيــث نســتطيع أن نقــول إن هــذا النمــط مــن التعليــم هــو تعليــم يقــوم علــی أســاس الكتــاب
أو يرتكــز علــی الوســائل التعليميــة (املصــدر نفســه).
فالســبب الــذي يعتمــد فيــه التعليــم عــن بعــد علــی الكتــب واملصــادر املعــدة مســبق ًا ،هــو
ّ
ـم يف جمــال تدويــن الكتــب وإنتاجهــا ومتيزالكتــب بمواصفات
أن جامعــة بيــام نــور تســعی وهتتـ ّ

عاليــة مثــل :شــمول ّية املعلومــات ،وذات ّيــة التعليــم ،وســهولتها ،واتصافهــا باحلداثــة وذات
تكاليــف اقتصاديــة منخفضــة .ولكــن بإعتبــار أن دور األســتاذ يف التعليــم حمــدود جــدّ ا
ويقتــر عــى التعليــم يف الصفــوف الفرد ّيــة أو اجلامع ّيــة لإلجابــة عــى األســئلة وتوضيــح
بعــض املواضيــع العلميــة ،وبنــا ًء عــى ذلــك البــدّ أن تكــون هنــاك دراســات وبحــوث يف جمــال
تدويــن الكتــب ودراســة حمتواهــا.
ومــن هــذا املنطلــق نحــاول يف هــذا البحــث أن نقــوم بدراســة وتقييــم فحــوى الكتــب

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 29 1440/1397
العرب ّيــة يف مقطــع البكالوريــوس فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا .يف القائمــة رقــم  3مــن
وزارة التعليــم العايل،وقــد تــم ختصيــص  12وحــدة دراســية مــن جممــوع  64وحــدة دراســية
يف مرحلــة البكالوريــوس يف قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا للــدروس العربيــة (القواعــد
والنصــوص).
ويف الواقــع مــا نجــده اكتفــاء طــاب فــرع اللغــة الفارسـ ّية وآداهبــا بالقبــول خــال الفــرة
الدراســية يف هــذه املــواد وضعفهــم بعــد التخــرج مــن اجلامعــة يف مــادة اللغــة العرب ّيــة عــى
الرغــم مــن االرتبــاط الوثيــق بــن اللغــة الفارســية والعرب ّيــة ،واختصــاص قســم عظيــم مــن
الوحــدات الدراســية للــدروس العرب ّيــة .،ولذلــك نــری فاعل ّيــة هــذه املــا ّدة الدراســ ّية قــد
وصلــت إلــی احلــدّ األدنــی عنــد طــاب اللغــة الفارســية وآداهبــا.
وكــا ذكرنــا آنفــ ًا حــول أمه ّيــة النظــام التعليمــي عــن ُبعــد وذات ّيــة التعليــم يف الكتــب
الدراسـ ّية ،إالّ أنــه مل ُيؤخــذ باالعتبــار التنســيق بــن املؤ ّلفــات واحتياجــات املتل ّقــي يف جامعــة
بيــام نــور .حيــث مل تكــن النصــوص املقدمــة تطبيقيــة يف معظــم الكتــب ،ومل يتــم إجــراء
أيــة بحــوث يف جمــال نقــد املصــادر واملراجــع العربيــة ودراســتها يف مقطــع البكالوريــوس يف
قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة بيــام نــور .وعــى هــذا األســاس تبـ ّـن لنــا رضورة
نقــد حمتــوی هــذه الكتــب علــی أســاس النظريــة الشــاملة بشــكل واضــح .وبنــا ًء عــى هــذه
األهــداف واملعايــر يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــى األســئلة
عــى التاليــة:
 هــل تتناســق األهــداف العا ّمــة والســلوك ّية للكتــب العرب ّيــة عــى مســتوى البكالوريــوس يفقســم اللغــة الفارســية وآداهبــا مــع املعايــر املتو ّفــرة يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد؟
أي درجــة تــم الســعي يف األمهيــة إلختيــار النصــوص التــي تتصــف بقابل ّیــة التطبيــق
 إلــی ّواحلداثــة وتناســقها مــع فــرع الطالــب الــدرايس؟
تم السعي باإلهتامم بدوافع الطالّب واحتياجاهتم يف النصوص املختارة؟
 إلی ّأي مدی ّ
 عيل أي أساس يتم اختيار التامرين والتدريبات يف النص؟الدراسات السابقة
مــن املالحــظ أنــه مل جتــر بحــوث أو دراســات يف جمــال نقــد الكتــب العربيــة يف قســم اللغــة
الفارســ ّية وآداهبــا بجامعــة بيــام نــور إلــی يومنــا هــذا .وأمــا فيــا خيتــص بمجــال دراســتنا
يف هــذا البحــث فقــد أجــري بحــث واحــد يرتبــط بمحتــوى الكتــب الدراســ ّية يف العلــوم
االنســانية:
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ایرانمهــر و داوری( )1396اهتــم الباحثــان بدراســة كتــب اللغــة اإلنجليزيــة التخصصيــة
املنشــورة مــن قبــل منظمــة تأليــف الكتــب اجلامعيــة «ســمت» ،كــا درس ثالثــة مناهــج يف
مواجهــة مهــارة القــراءة يف إطــار النــص باعتبــاره كـــ :أداة لغويــة ،وجهــاز نقــل املعلومــات
وعامــل لإلنتــاج .وقــد اســتنتجت الدراســة ّ
أن حركــة تطـ ّـور التأليــف وتدويــن الكتــب اللغــة
بالتطــورات النظر ّيــة يف جمــال اللغــة اإلنجليزيــة وباألهــداف اجلامع ّيــة،
اإلنجليزيــة متأثــرة
ّ
ـص كجهــاز نقــل املعلومــات وهــي
ـم التوصــل إلــی جتربتــن :النــص كوســيلة لغو ّيــة والنـ ّ
وتـ ّ
حالي ـ ًا تواجــه جتــارب جديــدة يف جمــال التغيــرات يف الشــكل واملحتــوى.
مــؤشات تأليــف وتقييــم كتــب املحــاورة العرب ّيــة
نظــری منظــم وأخــرون()1394
ّ
بجامعــة بيــام نــور علــی أســاس األهــداف التعليميــة لــوزارة التعليــم العــايل .هــذا البحــث
ومــؤشات تقييــم كتــب املحــاورة العرب ّيــة بجامعــة بيــام نــور
يقــوم بدراســة ونقــد معايــر
ّ
علــی أســاس املنهــج الوصفي-التحليــي .وقــد ب ّينــت نتائــج البحــث ّ
أن الكتــب العرب ّيــة
املســتخدمة يف جامعــة بيــام نــور مناســبة مــن حيــث احلجــم والشــكل الظاهــري ولكــن حمتــوى
هــذه الكتــب ال متلــك منهــج التواصــل ومــن جهــة أخــری وبالنظــر إلــی أن النظــام التعليمــي
بجامعــة بيــام نــور يقــوم علــی التعليــم الــذايت ،ومــن املســتلزم أن يكــون الكتــاب مصاحــب
يتــم
التعليمــي أو عــى األقــل أن يكــون الكتــاب مصاحبــ ًا
للربنامــج
ّ
للنــص صــويت حتّــی ّ
ّ
اختيــاره بــدالً مــن األســتاذ لقــراءة املفــردات واجلمــل.
مراجعة األدب النظري
ّ
إن أســلوب جونــز وديويــس يعتــر مــن األســاليب املفيــدة يف تقييــم كيفيــة تأليــف حمتــوى
الكتــب الدراســ ّية اجلامع ّيــة ويف جمــال تقييــم كم ّيــة تناســب املــوا ّد الدراســ ّية مــع دوافــع
املتع ّلمــن واحتياجاهتــم وأيضـ ًا حتديــد مــدى مــا وصلــت إليهــا األهــداف التعليميــة .ونســعی
يف هــذا البحــث بدراســة وتطبيــق وتقييــم كتــب العرب ّيــة عــى مســتوى البكالوريــوس قســم
اللغــة الفارس ـ ّية وآداهبــا بجامعــة بيــام نــور علــی أســاس أســلوب جونــز و ديويــس.
ومــن املهــم قبــل التطــرق آلراء جونــز وديويــس حــول األســاليب املفيــدة يف تقييــم
كيفيــة تأليــف حمتــوى الكتــب الدراســية ،ســوف نذكرأهــم مــؤرشات تقييــم حمتــوى الكتــب
وفقــا آلراء خــراء اللغــة ووفق ـ ًا لتجربتنــا الشــخصية يف الكفــاءة اإلجيابيــة يف تأليــف الكتــب
الدراس ـ ّية .ولتحقيــق الكفــاءة وفعال ّيــة التدويــن ينبغــي دراســة وتقويــم الكتــب الدراس ـ ّية
القــوة وإزالــة نقــاط الضعــفّ .
إن
علــی أســاس املناهــج الصحيحــة ألجــل تعزيــز نقــاط ّ
ـم تقويــم كيفيــة الكتــاب عــى أســاس
الكتــاب الـ
ـدرايس لــه مواصفــات وأبعــاد شـتّی حيــث يتـ ّ
ّ

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 1440/1397

31

الدراســة الشــاملة والتعليــق وإعــادة النظــر مــن اجلوانــب املختلفــة (رضــی)24-22 :1388 ،

أي كتــاب درايس عــن طريــق املفاهيــم املتضمنــة يف حمتــوی
وتتحقــق األهــداف الرئيســة يف ّ
ـؤشات تقييــم حمتــوی الكتــاب هــي:
الكتــاب .ومــن مـ ّ
 .1احلداثــةّ :
إن علــوم البــر يف شــتّی الفــروع تتغــر بإســتمرار وهــذا التغيــر ينجــم عــن
اإلنجــازات احلديثــة واالكتشــافات العلميــة اجلديــدة أو حيــدث بســبب التغيــر يف األســاليب
واملناهــج ،فلهــذا إن الكتــاب الــدرايس مــن الواجــب أن حيتــوي علــی أحــدث معلومــات
ـم إعــادة النظــر يف مواضيــع الكتــاب وحتديثهــا بــن فــرة وفــرة.
علميــة وأن يتـ ّ
 .2الشمول ّية :جيب أن يكون الكتاب الدرايس شام ً
املخصص له.
ال يف جمال املوضوع
ّ
 .3أن تكــون مواضيــع الكتــاب ذات عالقــة بغريهــا مــن الــدروس التابعــة :ترتبــط الــدروس
اجلامع ّيــة بالــدروس التابعــة .فبعــض الــدروس تعتــر متطلــب لغريهــا مــن الــدروس ،وهــذا
يعنــي وجــود عالقــة وانســجام بــن الــدروس ،وكذلــك وجــود العالقــة التزامنيــة بــن
يــدون حمتــوی
يتــم تقديمهــا يف فــرة دراســية واحــدة .وجيــب أن ّ
الــدروس ،بمعنــی أنّــه ّ
الكتــاب بشــكل أن يو ّفــر للطالــب ارتبــاط بــن الوحــدات الدراس ـ ّية و غريهــا مــن الــدروس
التابعــة (متــن94 :1383،ـ )95
 .4تصميــم أســئلة جديــدة وفتــح آفــاق مبكــرة :جيــب أن ال ينحــر الكتــاب الــدرايس
اجلامعــي كوســيلة لنقــل املعلومــات للقــاريء ،بــل جيــب أن يكــون ملحتــوی الكتــاب القابليــة
بطــرح األســئلة اجلديــدة يف ذهــن الطـاّب وأن يفتــح أمامهــم آفــاق جديــدة ومبكــرة .ويمكــن
حــب اإلســتطالع والبحــث يف الطــاّب
الوصــول إلــی هــذا اهلــدف مــن خــال إثــارة
ّ
وتعليمهــم التفكــر الناقــد (مایــرز.)45 :1374 ،
 .5التــاؤم واإلنســجام بــن املعلومــات الرئيســة واملعلومــات الفرعيــة :جيــب أن يكــون
ـي يف حجــم املعلومــات الرئيســة يف الكتــاب الــدرايس مــع حجــم املعلومــات
هنــاك تالئــم عقـ ّ
للقــراء بطريقــة مناســبة ،وأن
وتعــن املعلومــات الرئيســة
الفرعيــة وأيضــا جيــب أن حتــدّ د
ّ
ّ
يــدرك اهلــدف الرئيــي للكاتــب وأن يفهــم الطالــب إ ّنــه جيــب عليــه أن يتقــى كل الكتــاب.
 .6قابليــة نصــوص الكتــاب يف خلــق العالقــة التواصليــة مــع موضوعــات املتعــددة
التخصصــات :كان يف الســابق يتــم مســبق ًا تقريراملواضيــع والبحــوث ذات نظــام وإطــار،
وهلــذا كان البــد مــن متابعــة األســس والطــرق واملناهــج .ولكــن يف زمننــا الراهــن متتلــك
أبحــاث املتعــددة التخصصــات املكانــة املرموقــة يف الدراســات العلم ّيــة .وهــذه الرؤيــة هــي
نتــاج االرتبــاط بــن الفرعــن أو عــدد مــن الفــروع العلم ّيــة للبحــث حــول قض ّيــة مــا.
 .7ســعة حمتــوى الكتــاب الــدرايس وقدرتــه يف خلــق عالقــات مرتابطــة مــع املتع ّلــم والتأثــر
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إن الدراســات النفسـ ّية تبـ ّـن ّ
عليــهّ :
أن التعليــم يؤ ّثــر عــى الطــاب تأثــرا كبــر ًا خاصــة عندمــا
ـص ،ومــن هــذا املنطلــق جيــب أن يكــون حمتــوى الكتــاب التعليمــي
إجيــاد عالقــة إجياب ّيــة مــع النـ ّ
علــی أســاس املجــال العاطفــي ،واإلدراكــي للطــاب وبراعتهــم.
تبــن مواصفــات الكتــاب الــدرايس
وإضافــة إلــی العنــارص اآلنفــة الذكــر املهمــة التــي ّ
يف عمل ّيــة التعليــم الــذايت يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد .إن املتع ّلــم يقــوم بعمل ّيــة إكتســاب
املعلومــات مــن غــر حاجــة إلــی التعليــم املبــارش مــن قبــل األســتاذ ،وهلــذا الســبب إن املصــادر
التعليميــة يف النظــام التعليمــي عــن بعــد وفقــ ًا لطبيعــة هــذا النظــام جيــب أن حيتــوي علــی
املواصفــات التاليــة:
 .1توضيــح األهــداف الســلوك ّية .2 .توضيــح طريقــة تدريــس الكتــاب .3 .بيــان اهلــدف مــن
تأليــف الكتــاب  .4قطعــات قصــرة؛  .5تناســب عــدد املفــردات مــع النصــوص .6 .وجــود
األمثلــة الكثــرة والنافعــة .7 .اإلشــارة إلــی جتــارب املتع ّلــم .8 .االســتخدام الصحيــح للصور
لبيــان املفــرد توضيحهــا .9 .عنونــة املواضيــع حتــى تكــون دليــ ً
ا للطالــب؛  .10مصاحبــة
الوســائل تعليميــة .11 .حتليــل وادراك احتياجــات املتع ّلمــن؛  .12وجــود التدريبــات
الوظيفيــة املتنوعــة .13 .ختصيــص صفحــات خاصــة يف الكتــاب لكتابــة املتع ّلــم وجهــات
نظــره .14 .القيــام بإجــراءات تقويميــة ح ّتــی يتمكــن املتع ّلمــون مــن متابعــة تقدّ مهــم تعلمــي.
 .15تقديــم االقرتاحــات للمتلقــي حــول كيفيــة طلــب املســاعدة مــن اآلخريــن( .رونــری،
.)1380
تؤكــد العنــارص الســابقة عــى رضورة فاعليــة الكتــب الدراســية اجلامع ّيــة عنــد دراســة
حمتــوى هــذه الكتــب بدقــة والتأكــد مــن حصــول األهــداف التعليم ّيــة وهــذا األمــر حيــدد مــدى
أمهيــة اســلوب ديويــس وجونــز يف تقييــم حمتــوى الكتــب الدراســية.
قــدم جونــز وديويــس( )Johns & Davies, 1983أســلوهبام حــول تقييــم كيفيــة تأليــف
مــر
حمتــوى الكتــب الدراســية ّ
مــرة يف دراســة ترتبــط بعلــم اللغــة التطبيقــي .وعلــی ّ
ألول ّ
العقــود مل يقلــل هــذا األمــر مــن فاعل ّيــة هــذا األســلوب فحســب بــل أصبــح أكثــر فاعليــة مــع
تطـ ّـورات برامــج تعليــم اللغــة لألهــداف اجلامع ّيــة وأصبــح معيــار ًا ملعرفــة نقــاط الضعــف
والعيــوب يف جمــال تعليــم اللغــة يف املجتمعــات (ایرانمهــر و داوری.)6 :1396 ،
وقد قدم جونز وديويس املناهج الثالثة يف دراسة لتقييم الكتب اجلامع ّية وهي كام ييل:
 .1املنهــج يف النــص باعتبــاره أداة لتحليــل اللغــة (Text as a Linguistic Object
 ،))(TALOيســتخدم املصــدر التعليمــي يف جمــال حتضــر املســامهة اللغويــة فقــط ،وهلــذا
ـص علــی املــوا ّد النحو ّيــة واملفــردات اللغو ّيــة وادراك املتع ّلــم للنــص يعتمــد علــی
يشــتمل النـ ّ
دراسة حتليلية للكتب العرب ّية يف فرع اللغة الفارس ّية وآداهبا بجامعة بيام نور علی ضوء املناهج الثالثة...
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ٌ
الفهــم التّــام للنقــاط النحو ّيــة واملعــاين واملفــردات .وبــا ّ
فعــال يف هــذا
دور
أن للمــدرس ٌ
ـدرس .ومــن هــذا املنطلــق وبســبب مونولوج ّيــة
املجــال ،يكــون عــبء التعليــم علــی عاتــق املـ ّ
ـدرس وتركيــز التعليــم عليــه ســوف يكــون املتع ّلــم عنــر منفعــل وال تتو ّفــر لديــه فرصــة
املـ ّ
للفهــم وال للتع ّلــم .وبالتــايل ال يســتطيع هــذه املنهــج يقــوي تعليــم اللغــة وعــى رأســها تعزيــز
ـدرج املفــردات وهيكليتهــا النحو ّيــة ،ومــن
فهــم املقــروء .ويقــوم هــذا املنهــج عــى أســاس تـ ّ
الطبيعــي تكــون التامريــن املرتبطــة يف هــذا املنهــج حــول هذيــن املحوريــن.

 .2املنهــج يف النــص باعتبــاره أداة لنقل املعلومات (Text as a Vehicle for Information

النــص لتقویــة الطــرق التــي تســاعد املتل ّقــي علــی الفهــم ،ويقــوم
يتــم اختيــار
ّ
ّ ،)(TAVI
هــذا ّ
االتــاه علــی أســاس التعليــم وســيطرة املتل ّقــي علــی الطــرق اإلدراك ّيــة(Cognitive
ـص .ونظــر ًا
 )strategiesوالــذي يســتطيع املتع ّلــم مــن خاللــه أن يتل ّقــی الرســالة ومفهــوم النـ ّ
يتــم اختيــار النصــوص عــى
إلــی أمه ّيــة
ّ
النــص يف القيــاس مــع املؤ ّلفــات اللغويــة البحتــةّ ،
أســاس رغبــات املتع ّلمــن ودوافعهــم .فعلــی ســبيل املثــال ،اســتناد ًا ملبتكــري هــذا األســلوب،
ّ
إن املصــدر التعليمــي للفــروع اهلندســية والعلــوم األساســ ّية خيتلــف عــن مصــادر فــروع
العلــوم اإلنســان ّية وعلــم االجتــاع ،وعلــی هــذا األســاس ال يمكــن ختصيــص أســلوب واحــد
جلميــع الفــروع مــن حيــث اختيــار النــص وتدويــن التامريــن الدراســية علــی حــدّ ســواء .وهلــذا
يعتــر االهتــام بنوع ّيــة النــص وأيضـ ًا االنتبــاه إلــی رغبــات املتع ّلمــن ودوافعهــم ذات أمه ّيــة
خاصــة.
ّ
ـا جــدّ ًا يف هــذا ّ
ومــن منطلــق آخــر بــا ّ
ـص واداركهــا مهـ ّ ً
االتــاه،
أن تقديــم معلومــات النـ ّ
باملكونــات الرســوم ّية يف هــذا ّ
ســيتحول إلــی نقطــة ها ّمــة ،بمعنــی أن
االتــاه
فاالهتــام
ّ
ّ
اســتعامل أقســام الطــاوالت والرســوم البيان ّيــة املشــتملة علــی ســهولة النــص وصعوبتــه
ونوع ّيتــه ســتكون متغــرة .وأيضــ ًا نظــر ًا إلــی أمه ّيــة العمــل اجلامعــي يف الصــف وفاعل ّيــة
املــدرس واملتع ّلــم ونشــاطات املتع ّلمــن ،علــی العكــس مــن ّ
األول ،يرتكــز الصــف
االتــاه ّ
علــی املتع ّلــم(.)student-centered
إن مواصفــات هذيــن ّ
ّ
ـص الرئيــي،
االتاهــن تقــوم علــی مخســة حمــاور (مبــاديء اختيــار النـ ّ
ـدرس واملتع ّلم والنشــاطات
والنشــاطات التمهيديــة ،وكيفيــة ادراك النـ ّ
ـص ،ونوع ّيــة فاعل ّيــة املـ ّ
التكميل ّيــة)( .ایرانمهــر و داوری)8 :1396 ،

 .3املنهــج يف النــص باعتبــاره عامــل لإلنتــاج(Text as a Stimulus for Response

 ،))(TASPتعتــر مهــارة القــراءة أساســ ًا أو باألحــری عامــ ً
ا مهــ ًا لتبســيط املهــارات
خاصــة يف املواقــف التــي يقــوم
األخــری
وخاصــة الكتابــة واحلــوار .وبتعبــر أكثــر وضوحـ ًاّ ،
ّ
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فيهــا تعليــم اللغــة االحرتاف ّيــة علــی أســاس ّ
االتــاه التواصــي ،يســتخدم النــص كوســيلة
إلنتــاج احلــوار والكتابــة .الوصــول إلــی هــذه األهــداف يعتمــد علــی اســتخدام االجتاهــات
الصــف ،وتدويــن املالحظــات القصــرة حــول موضــوع
التواصليــة املختلفــة واملناقشــة يف
ّ
الــدرس و . ...يعتــر هــذا االجتــاه يف بعــض املجتمعــات ،مــن ّ
االتاهــات األكثــر مالئمــة يف
تعليــم اللغــة ويمتلــك املواصفــات التاليــة:
ـص بجذابيــة عنــد اختيــاره .ويتجنــب مــن تقديــم
ـم اهتامم ـ ًا أساســي ًا بــأن يتمتــع النـ ّ
هيتـ ّ
ّ
وأقــل شــيوعا ،والنصــوص التــي ليــس هلــا عالقــة برغبــات املتع ّلمــن
نصــوص صعبــة
واحتياجاهتــم.
هيتــم بالنقــاط النحويــة واملفــردات األكثرشــيوع ًا ليــس مــن الــروري تعليــم مجيــع
النقــاط اجلديــدة.
املدونــة جيــب أن تكــون علــی أســاس تعليــم املتل ّقــي وســيطرته علــی
التامريــن والتداريــب ّ
ّ
ـص وفهمهــا
االتاهــات اللغو ّيــة ح ّتــی يتمكــن مــن معاجلــة النقــاط اللغويــة ومعلومــات النـ ّ
يف النهايــة.
يف عــرض الــدرس وتنظيــم متاريــن الكتــاب نالحــظ التأكيــد علــی أولويــة االهتــام
بمعلومــات النــص حــول النقــاط اللغويــة .وبتعبــر أوضــح ،يف هــذا املســتوى اســتخدام
ـص كوســيلة لنقــل املعلومــات) تكــون أولــی علــی ّ
األول
االتــاه ّ
شــمول ّية االجتــاه الثــاين (النـ ّ
(النــص كوســيلة لتحليــل اللغــة).
مكونــات ّ
اخلــاص
االتــاه الثالــث أي االهتــام
ّ
جيــب أن يميــل نشــاط الصــف إلــی ّ
ـاص بمهــارات احلــوار والكتابــة وبعــد متكــن املتع ّلــم مــن
باملهــارات األخــری وبشــكل خـ ّ
ظــل هــذه الظــروف ســتتحقق أهــداف ّ
ّ
االتاهــن الســابقني .يف ّ
(النــص
االتــاه الثالــث
ّ
كعامــل لإلنتــاج) وهــي املناقشــة حــول موضــوع الــدرس ،وكتابــة املالحظــات القصــرة
حــول الــدرس وغريهــا( .ایرانمهــر و داوری)10 -9 :1396 ،
دراسة حتليلية للكتب العرب ّية يف فرع اللغة الفارس ّية وآداهبا بجامعة بيام نور علی ضوء املناهج الثالثة...

الطريقة
الكمــي .حيــث عولــج حمتــوى وهيــكل الكتــب
منهجنــا يف هــذه الدراســة هــو حتليــل املحتــوى ّ
العربيــة يف قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس اســتناد ًا
إىل املعايــر الــواردة يف النــاذج الثالثــة التــي قدمهــا جونــز وديفيــز يف دراســتهام وتقييــم الكتــب
األكاديميــة .ويف هــذا النمــط مــن حتليــل الكتــب ،ولتحديــد نقــاط الضعــف والنقــص يف
تدريــس اللغــة ،تــم تقويــم النــص يف ثالثــة أقســام« :النــص كأداة لتحليــل اللغــة» « ،النــص

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 1440/1397

كأداة لنقــل املعلومــات» و «النــص كمحفــز لإلنتــاج» عــى النحــو التــايل:
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جدول 1منهج حتليل الكتب ومكوناهتا اخلمسة
النص بإعتباره عامل
النص بإعتباره أداة لنقل
النص بإعتباره أداة
منهج مكونات
لإلنتاج
املعلومات
لتحليل اللغة
التحليل
النصوص جذابة ومالئمة
يعتمد النص عىل اهلياكل
النصوص متنوعة وجذابة
مع حاجات ورغبات
النحوية  -النص ليس
النص
ومناسبة ومتدرجة من
مباديء اختيار ّ
املتلقي كام هي طبيعية،
جذا ًبا وعمل ًيا وال
حيث حجم املحتوى وما
الرئييس
وعملية ،وحديثة
يناسب السياق وبيئة
إىل ذلك.
وواقعية.
املتلقي.
تعترب املوضوعات
والتدريبات األساسية
ال حيتوي عىل أي نشاط
يستعد املتلقي لفهم
واملهارات اللغوية
لتسهيل عملية التدريب
األنشطة التمهيدية
النقاط اهلامة والعملية.
والتقنيات لتعزيز هذه
والتعليم يف بداية
املهارات مهمة يف هذا
الدرس.
املنهج.
ليست هناك حاجة
إلحضار كل املحتوى،
الرتكيز عىل املعلومات
يؤكد النص عيل
يتم عرض املواد
املتنوعة وهو مستوى
املعلومات النحوية
كيفية فهم وادراك
حيث ّ
األكثر استخداما وما
التواصل بني النص
واألسئلة املرتبطة هبذا
النص
ّ
يؤدي إيل التحليل والنقل
والتحليل املتلقي.
املجال.
واإلنتاج فقط.
األساس هو املعلم ودور
النشاط هو ثنائي االجتاه،
الطالب ضئيل يف عملية تتمحور حول الطالب
واملعلم هو الدليل
املدرس
نوع ّية فاعل ّية ّ
التدريس والنصوص ويركز عىل العمل اجلامعي
واملرشد ،الرتكيز عىل
واملتع ّلم
والنشاط التفاعيل.
مبنية عيل أنشطة فردية
أنشطة املتلقي والطالب.
وأحادية اجلانب.
حتتوي التدريبات عىل
النقاط اللغوية وحينها
التدريبات مكررة
تكون قادرة عىل نقل
التدريبات متنوعة ويف
وعادية واألنشطة
املعلومات وتطرح
والنشاطات التكميل ّية
اجتاه نقل ورشح وتوسيع
حمدودة وتستند إىل
التدريبات وتفرز التامرين
نطاق املعلومات.
املكونات النحوية.
وتنوعها تكون عىل
أساس نقل املعلومات
التي تؤدي إيل اإلنتاج.

جمتمع وعينة الدراسة
املجتمــع اإلحصائــي هلــذه الدراســة هــو الكتــب العربيــة يف فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا
بجامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس ،والتــي تشــمل  12كتابـ ًا مــن الكتــب عــى النحــو
التــايل:
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 .1قرائت عربی ()1؛ مصطفی شعار؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور.1390 ،
 .2قواعد عربی ()1؛ سیدحممد حسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .3قرائت عربی ()2؛ سیدحممد حسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .4قواعد عربی ()2؛ سیدحممد حسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .5قرائت عربی ()3؛ سیدحممد حسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .6قواعد عربی ()3؛ سیدعلیاكرب مریحسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1391 ،
 .7قرائت عربی ()4؛ سیدعلیاكرب مریحسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .8قواعد عربی ()4؛ سیدعلیاكرب مریحسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1390 ،
 .9قرائت عربی ()5؛ سیدعلیاكرب مریحسینی؛ طهران :مطبعة جامعة بيام نور .1391 ،
 .10قواعــد عربــی ()5؛ ســیدعلیاكرب مریحســینی؛ طهــران :مطبعــة جامعــة بيــام نــور ،
.1393
 .11قرائــت عربــی ()6؛ ســیدعلیاكرب مریحســینی؛ طهــران :مطبعــة جامعــة بيــام نــور ،
.1390
 .12قواعــد عربــی ()6؛ ســیدعلیاكرب مریحســینی؛ طهــران :مطبعــة جامعــة بيــام نــور ،
.1393
ونظــر ًا إىل البنيــة املشــركة جلميــع الكتــب ،عاجلنــا درس ـ ًا مــن كل كتــاب وتــم حتليلــه عــى
أســاس هــذه املكونــات وتــم األخــذ باالعتبــار االجتاهــات يف مراجعــة مجيــع الكتــب املذكــورة
يف املجتمــع اإلحصائــي.
دراسة حتليلية للكتب العرب ّية يف فرع اللغة الفارس ّية وآداهبا بجامعة بيام نور علی ضوء املناهج الثالثة...

عرض النتائج
 .1منهج النص باعتباره أداة لتحليل اللغة
بنــا ًء عــى مــا ســبق ،تتفــق هــذه الطريقــة مــع الكتــب العربيــة املؤلفــة هلــذا النمــط يف جامعــة بيام
نــور .،خالف ـ ًا للنهــج األســايس للتدريــس يف جامعــة بيــام نــور ،فــإن هــذه الكتــب موجهــة
متام ـ ًا إىل املــدرس واملعلــم حيــث يتطلــب احلضــور االجبــاري املعلــم والطالــب يف الفصــل
الــدرايس .وتــم تقويــم القــراءات والقواعــد العربيــة جلامعــة بيــام نــور اســتناد ًا إىل معايــر هــذا
املنهــج يف اجلــدول التــايل كــا يــي:
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جدول  2منهج النص باعتباره أداة لتحليل اللغة
هنج النص كأداة لتحليل اللغة
نوع ّية فاعل ّية
الكتب
النشاطات
كيفية ادراك
النشاطات
مباديء اختيار
املدرس
ّ
التكميلية
النص
التمهيدية
النص الرئييس
وفهم ّ
ّ
واملتع ّلم
تم تصميم
النصوص األسئلة النهائية
تم التأكيد
النصوص
الحيتوي النص
حمددة والتامرين
املوجهة
عىل التفاصيل
القصرية
عىل أي نشاط
كتب القراءة
ُحددت لتعلم
للمعلم بنا ًء
املعجمية
واملتضمنة
متهيدي لتحضري
(1إىل)6
واألسئلة عىل عىل تفاعل بنيات اللغوية
للقواعد
املتلقي.
والنحوية.
أحادي
نفس النهج.
واملفردات.
االجتاه فقط.
كتب القواعد
(1إىل)6

ُبني النص
عيل األسس
النحوية.

الحيتوي النص
عىل أي نشاط اهتم بالتفاصيل
متهيدي لتحضري املعجمية فقط.
املتلقي.

قسم
كبري من
املعلومات
وتوجيهها
تقدم من
قبل املعلم.

التدريبات
مكررة وعادية
واألنشطة
حمدودة وتستند
إىل املكونات
النحوية.

مــن املالحــظ أنــه تتضمــن مجيــع كتــب القــراءة والقواعــد التــي هــي مــن مواصفــات هــذا
املنهــج؛ ويعتمــد النــص األصــي بشــكل كبــر عــى البنيــة النحويــة  ،وال توجــد أي ممارســة
أو نشــاط متهيــدي قبــل عــرض النــص يف كل مــن كتــايب القــراءة والقواعــد .ومــا نــراه يف
كتــب القواعــد مــن  5-1الرتكيــز عــى التفاصيــل اللغويــة والنحويــة ،واألســئلة املطروحــة
مبنيــة عــى البنيــة اللغويــة والنحويــة ،والنصــوص يف كتــب القواعــد حتتــاج إىل حضــور املعلــم
بشــكل حتمــي وهــذا يتعــارض مــع أســلوب التدريــس يف جامعــة بيــام نــور الــذي يتمحــور
حــول الطالــب .والنصــوص املقدمــة ال تتطابــق مــع التعلــم الــذايت وحموريــة الطــاب،
واألســئلة واألنشــطة التكميليــة يف كتــب القــراءة والقواعــد مــن  1إىل  5نمطيــة وحمــدودة
وليســت متنوعــة ،ووضعــت لغــرض أســايس وهــو تعلــم املكونــات النحويــة واملكونــات
املعجميــة.
 .2منهج النص باعتباره أداة لنقل املعلومات
أمــرا رضور ًيــا ،ومــن
يعتــر نــوع النــص واحتياجــات ورغبــات املتعلمــن يف هــذا املنهــج ً
املهــم جــدً ا اختيــار النصــوص املســتندة طبــق احتياجــات واهتاممــات املتعلمــن واملعلومــات
النصيــة يف هــذا املنهــج مقارنــة باملكونــات اللغويــة البحتــة .وقــد تــم مراجعــة كتــب القــراءات
والقواعــد العربيــة جلامعــة بيــام نــور بنــا ًء عــى معايــر هنــج النــص كأداة لنقــل البيانــات يف
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جدول  3هنج النص كأداة لنقل املعلومات
هنج النص كأداة لنقل املعلومات
نوع ّية فاعل ّية
النشاطات
كيفية ادراك
الكتب مباديء اختيار
املدرس
التمهيدية
ّ
النص
النص الرئييس
وفهم ّ
ّ
واملتع ّلم
مل هيتم
األنشطة ليست
باملعلومات
الحيتوي
النص عىل أي ونقلها ،وعىل قائمة عىل
تصنيف
العمل اجلامعي،
نشاط متهيدي عكس هذا
كتب النصوص ال
والطالب
املنهج  ،مل
وكذلك ال
القراءة يتناسب مع
ليس له دور
يستخدم
نرى أثرا
(1إىل )6التدريبات فهي
يف النشاط
للتقويم األويل تقنيات
ليست متنوعة.
أو السؤال
ومهارات
واألنشطة
واالستكشاف.
جديدة يف
التحضريية.
التعليم.
النصوص ال
كتب تتناسب مع
القواعد حاجة املتعلم،
(1إىل )6وليست جذابة
ومتنوعة.

اليوجد أي
نشاط متهيدي
أو حتضريي.

تم التأكيد
عىل سياق
اللغة ،وليس
عىل النص
واملعلومات
الواردة فيها.

النشاطات
التكميلية

ليست متنوعة
وال تشمل
عىل تقنيات
واسرتاتيجيات
التعلم.

تؤكد عيل
ال يوجد تفاعل
العنارص اللغوية
متعدد ،وال
وال هتدف إىل
يمتلك املتلقي
التامرين التي
دورا حمور ًيا
ً
تسهل الطرق
يف عملية
للتحليل العميق
التدريس.
للمعلومات.

مــا نالحظــه أنــه ال يوجــد بالكتــب أي نشــاط متهيــدي .فكتــايب قواعــد اللغــة العربيــة
( 5و  ،)6واللــذان حيتويــان عــى متاريــن حتليليــة حــول اإلعــراب والبنــاء ،ال خيتلفــان كثــر ًا
عــن الكتــب األخــرى واملؤلفــا عــى نفــس النمــط يف تدويــن الكتــب الســابقة .وال متتلــك
النصــوص قــوة تفاعليــة وال يوجــد تنويــع يف التامريــن ،و ال تعــزز النصــوص والتدريبــات
مهــارات القــراءة واملهــارات األخــرى يف العــامل األوســع .متاريــن تفتقــر إىل املحــاور األساســية
الثالثــة  ،وهــي نقــل وتفســر وتوســيع نطــاق املعلومــات.
 .3منهج النص باعتباره كمحفز لإلنتاج
إن جاذبيــة النــص ،وتناســب النــص مــع التدريبــات واملهــام ،وتنوعهــا ،هــو تعزيــز املهــارات
اللفظيــة والســمعية للمبــادئ التــي تعتــر يف هنــج النــص كمحفــز لإلنتــاج .وأي نــص لــه منتج،
أيضا
جيــب أن يتمتــع بالعاملــن الســابقني ،وبعبــارة أخــرى ،باإلضافــة إىل حتليــل اللغــة ،هنــاك ً
نقــل املعلومــات إلنتــاج املنتــج .ومتــت دراســة القــراءات والقواعــد العربيــة جلامعــة بيــام نــور
اســتناد ًا إىل معايــر هنــج النــص كمحفــز لإلنتــاج كــا نالحــظ يف اجلــدول التــايل:
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الكتب

مباديء اختيار
النص الرئييس
ّ

جدول  4هنج النص كمحفز لإلنتاج
هنج النص كمحفز لإلنتاج
النشاطات
نوع ّية فاعل ّية
كيفية ادراك وفهم
التمهيدية
املدرس واملتع ّلم
النص
ّ
ّ

مل هيتم
الحيتوي
األنشطة ليست
باملعلومات
النص عىل أي
قائمة عىل
ونقلها ،وعىل
نشاط متهيدي
العمل اجلامعي،
وكذلك ال عكس هذا النهج
والطالب ليس له
 ،مل يستخدم
نرى للتقويم
دور يف النشاط
تقنيات ومهارات
األويل
أو السؤال
جديدة يف
واألنشطة
واالستكشاف.
التعليم.
التحضريية.

كتب
القراءة
(1إىل)6

تصنيف
النصوص ال
يتناسب مع
التدريبات
وليست
متتنوعة.

كتب
القواعد
(1إىل)6

النصوص ال
تتناسب مع
اليوجد أي
حاجة املتلقي،
نشاط متهيدي.
وليست جذابة
ومتنوعة.

تم التأكيد
عىل اللغة،
وليس النص
واملعلومات
الواردة فيها.

ال يوجد تفاعل
متعدد ،وال
يمتلك املتلقي
دورا حمور ًيا يف
ً
عملية التدريس.
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النشاطات
التكميلية
ليست متنوعة
وال تشمل
عىل تقنيات
واسرتاتيجيات
التعلم
تؤكد عيل
العنارص
اللغوية وال
هتدف إىل
التامرين التي
تسهل الطرق
للتحليل
العميق
للمعلومات.

بشــكل عــام ،يمكــن القــول أن النصــوص املوضحــة للطــاب ال متلــك خصائــص هــذا
املنهــج .وال تتمتــع النصــوص باجلاذبيــة والتــي هــي واحــدة مــن العوامل الرئيســية هلــذا النهج.
ومل يتوفــر يف التامريــن العاملــن الرئيســن ومههــا املكونــات اللغويــة واملعلومــات النصيــة مــن
أجــل القــدرة عــى إجيــاد حمتــوى جديــد .حيــث تســتند إىل عــرض الــدرس وترتيــب حمتويــات
الكتــاب إىل بنــى لغويــة ال تــؤدي إىل أنشــطة معرفيــة بــدالً مــن توفــر املعلومــات .إن بنيــة
الكتــاب والنصــوص املقدمــة ال تقــوي املهــارات املنطوقــة واملكتوبــة يف ســياق شــامل.
مناقشه النتائج
يف هــذه الدراســة ،تــم عــرض ونقــد الكتــب العربيــة لقســم اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة
بيــام نــور عــى أســاس ثــاث مناهــج باعتبارهــا كـــ «أداة اللغويــة»« ،أداة لنقــل املعلومــات»
و«عامــل اإلنتــاج» وتزامنــا مــع طريقــة التعليــم عــن بعــد .توصلــت الدراســة ايل النتائــج
التاليــة .1 :عــى الرغــم مــن ســعي جامعــة بيــام نــور يف تصميــم حمتــوى الكتــب الدراســية،
واالهتــام بأمــور مثــل شــمولية املحتــوى ،والتعلــم الــذايت ،والبســاطة و ....إالّ أننــا نالحــظ
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الكتــب املتوفــرة التتناســب مــع املعايــر يف نظــام التعليــم عــن بعــد.
 .2جيــب أن حتظــى كميــة املحتــوى ،وكيفيــة تنظيــم املحتــوى وبنيتــه ،والطريقــة التــي يتــم هبــا
تقديــم املحتــوى ،وعــدد الصفحــات ،وحجــم املراســات وســاعات تدريــس املوضــوع،
وعــرض املــادة باهتــام خــاص يف العمليــة التعليميــة  ،وأيضــا يف الشــكل التقليــدي للتدريــس
ولكــن يف هــذه الكتــب ال يتطابــق حجــم املحتــوى وعــدد الصفحــات مــع ســاعات التدريــس؛
مــع األخــذ بعــن االعتبــار وجــود وحدتــن يف جامعــة بيــام نــور يف كل فصــل درايس.
 .3حمتــوى العــرض التقديمــي وتعليمــه لكتــاب القواعــد والقــراءة ال يتناســب مــع ســاعات
التدريــس.
 .4اختيــار املــواد التعليميــة تعتــر مــن اخلطــوات األساســية واألكثــر األمهيــة يف تعلــم اللغــة.
وكــا نعلــم أن تأليــف كتــاب مناســب لتعليــم العربيــة قضيــة مهمــة ويمكــن أن يكــون هلــا تأثــر
خــاص عــى طريقــة تعلــم اللغــة .وذلــك بســبب التقنيــات اجلديــدة واملصاحبــات الكثــرة يف
هــذا املجــال ،ومــن املتوقــع أن يتــم تقديــم الكتــب التعليميــة بطريقــة مبتكــرة وجذابــة.
 .5األولويــة يف الكتــب هــو بنــاء اجلملــة والبنيــة املعجميــة والنصــوص املقدمــة يف هــذه
الكتــب ،ولكــن املوجــود يف هــذه الكتــب أنــه تــم صياغتهــا كقــراءة مــن ســت قــراءات عربيــة،
باإلضافــة إىل حجمهــا وهيكلهــا ال يتطابــق مــع الســاعات املقدمــة.
 .6معظــم الرتكيــز عــى املصطلحــات واملكونــات اللغويــة .يف النصــوص التــي دونــت كانــت
حــول الشــعراء والكتــاب وتاريــخ األدب العــريب ،عــى الرغــم مــن أهنــا تضــم األهــداف
الرتبويــة واألخالقيــة مــع تشــخيص وترمجــة املفــردات كهــدف ســلوكي ،لكــن التامريــن
تقتــر عــى نطــاق اللغــة واملفــردات وال يبــدو أهنــا شــاملة لكتابــة نــص جديــد أو تفســر
النــص.
 .7اإلطــار الــذي تقدمــه وزارة العلــوم ملقــرر الــدورة ودروس القســم هــو عــام جــدً ا .واملــوارد
التــي يتــم اختيارهــا كمــوارد مقرتحــة لــكل درس هــي عامــة وقديمــة .ومــن الــروري
مراجعــة املصــادر يف الربنامــج املقــرح يف كل عــام.
 .8مــن املشــاكل الرئيســية يف تصميــم وتطويــر الكتــب املدرســية هــو عــدم االهتــام
«بخطــة كتابــة الكتــب املدرســية» ففــي العنــوان الرئيــي لــوزارة التعليــم العــايل والبحــوث
والتكنولوجيــا .خطــة كتابــة الكتــاب املــدريس ،فهــو ملحــة موجــزة عــن املــروع ،حيــث يتــم
فيــه ذكــر الغــرض مــن كتابــة الكتــاب بوضــوح .يف خطــة صياغــة الكتــاب ،يتــم تقديــم وصــف
خمتــر للكتــاب واملعلومــات الرضوريــة حولــه .ويف خطــة دقيقــة ،يتــم ربــط مجيــع العنــارص
غامضــا .هــذه هــي امليــزة التــي ختتلــف طبيعــة الكتــاب
م ًعــا بحيــث ال يكــون هيــكل الكتــاب
ً
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املــدريس عــن الكتــب األخــرى .ومكونــات مــروع اخلطــة هــي وفقــا ملــا يــي:
 .1عنوان الكتاب  .2 .عالقة الكتاب باملناهج الدراسية  .3 .أهداف الكتاب املدريس .
 .4خصائــص املتعلمني(ميــزات املتلقــن)  .5 .القيــم األساســية يف التأليــف  .6 .جــدول
املحتويــات  .7 .عنــوان وهيــكل كل فصــل .8 .تقديــر تقريبــي حلجــم للكتــب  .9 .املــواد
واملصاحبــات التعليميــة املطلوبــة  .10 .حتديــد توقيــت التأليــف .11 .التكلفــة التقديريــة

للكتــاب  .12.إعــداد الفصل(.بختيــاري )48-47 :1391 ،

 .9منهــج النــص كأدات لنقــل املعلومــات ومــا نــراه يف التعليــم عــن بعــد ،املحتــوى يكــون
يف هــذه الكتــب أكثــر تركيــز ًا عــى املعلــم ،فالنــص يكــون موحــد ًا ومتميــز ًا وليــس بطريقــة
تتحــدى األســلوب الشــامل .باإلضافــة إىل ذلــك ،فإنــه ال يلبــي احتياجــات وواقــع املجتمــع.
وبشــكل عــام فيــا يتعلــق بالنصــوص والتدريبــات الــواردة يف هــذه الكتب(حتتــوي الكتــب
املدرســية عــى نــص ومتاريــن وقــراءات بــا يف ذلــك متاريــن نصيــة وتوضيحيــة وتدريبــات
معجميــة) وباســتثناء يف بعــض احلاالت(بــا يف ذلــك القواعــد  5و  ،6والتــي تشــمل متاريــن
مشــركة ويتواصــل الشــخص مــع نتائجــه الســابقة).
 .10يعتمــد هيــكل الكتــاب عــى النهــج األول .ال توجــد أنشــطة حتضرييــة لتســهيل عمليــة
التعليــم .واألنشــطة التكميليــة ليســت جذابــة أو تفاعليــة أو بنــاءة أو معرفيــة كــا ذكرنــا.
النصــوص املقدمــة بطريقــة تعــزز النهــج األول وتوفــر املعلومــات اللغويــة والنحويــة وال
يــؤدي إىل نقــل أو إنتــاج املعلومــات .النصــوص غــر حمدثــة ،فهــي غــر ملموســة وحقيقيــة.
 .11يعــد الكتــاب الــدرايس مــن أهــم املصــادر واملــوارد املخصصــة لتعلــم الطــاب يف عمليــة
التعليــم والتعلــم ،حيــث أن معظــم األنشــطة األكاديميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
تتــم يف إطــار الكتــب املدرســية .الكتــاب املــدريس هــو عنــر أســايس يف املنهــج الــدرايس،
والــذي ،إذا كان جذابــا ،يزيــد مــن فــرص التعلــم (يارحممديــان 152 :1377 ،وريــايض ،
 )212 :1385إىل جانــب التأكيــد عــى أمهيــة الكتــب األكاديميــة ،أن االختيــار ،والتبســيط ،
واجلذابيــة وفــرز املحتــوى ،يعــد مــن أهــم العوامــل الرئيســة يف تســهيل عمليــة التعلــم.
 .12وفقــا للدراســات املوجــودة ،هنــاك ثامنيــة مــؤرشات عامــة لتحديــد نوعيــة الكتــاب
املــدريس ،واملــؤرشات كالتــايل )1 :تطابــق الكتــاب املــدريس مــع سياســات واألهــداف العامــة
للربنامــج املــدريس ؛  )2موثوقيــة وصحــة النــص ؛  )3املفــردات  ،وتنســيقها مــع الصــور
املناســبة ؛  )4حمــاذاة النــص واملوضــوع يف الكتــاب ؛  )5معــدل التعليــم اإلبداعــي للنــص؛ )6
القــدرة عــى تقويــم ومــدي خضــوع النــص للتقييــم ؛  )7الشــمول وثــراء املحتوى لتعلــم املواد
التعليميــة األخــرى ؛ و  )8تشــجيع الطــاب عــى اســتخدام املزيــد مــن املــوارد واملصــادر.
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التوصيات
يف هــذه الدراســة ،بعــد أن عاجلنــا حمتــوى الكتــب العربيــة يف فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا
يف جامعــة بيــام نــور ،حاولنــا تقديــم نمــوذج قائــم عــى احلداثــة وجــودة املحتــوى ،ومالئــم
لنظــام التعليــم عــن بعــد ،وحاجــة الطــاب .وهــو مفيــد لتدويــن وإعــداد كتــب اللغــة العربيــة
يف فــروع األدب الفــاريس يف جامعــة بيــام نــور .فيــا أتينــا بــه يف اإلطــار النظــري للبحــث
ووفقــا ألهــداف نظــام التعليــم عــن بعــد واحتياجــات املتلقــن ،ســنقدم توصيــات مقرتحــة
عــى النحــو التــايل:
 جيــب أن يكــون حجــم الكتــاب متناســب ًا مــع عــدد احلصــص والســاعات املخصصــة لــه ،يفتصميــم النــص جيــب اســتخدام النصــوص البســيطة والقصــرة واملنهجية(قابلــة للتطبيــق).
 اســتخدام املنهــج التفاعــي واإلكتســايب :يف كتابــة الكتــب الدراســية(املنهجية) ويف ســبيلتقويــة املنهــج املهــارات ،التفاعــل واضــح بــا يعنــي عمــل املعلــم واملتعلــم بشــكل ثنائــي.
 اتبــاع النهــج املحــوري لألرضيــة يف كتابــة الكتــاب :يف كتابــة الكتــاب ولتفعيــل الرغبــة يفالطالــب جيــب االنتبــاه ملحوريــة األرضيــة واملعلومــات اهلامشــية واملحيطيــة وهــذا يعنــي إن
املحتــوى قــد خــرج مــن أرضيــة حيــاة الطالــب وقــد حصــل عــى التطبيــق احلقيقــي يف حمتــوى
حياتــه لكــي يكــون التعلــم جذاب ـ ًا ويكــون العلــم علــا نافع ـ ًا .عــى ســبيل املثــال لتوضيــح
بعــض القواعــد الرصفيــة والنحويــة يطــرح مجـ ً
ا أو مقطعـ ًا عــن موضــو ٍع يتناســب مــع اجلــو
العــام للمجتمــع العــايل كـــ (كــرة القــدم ،أو ألعــاب رياضيــة أخــرى ،الفــن والســينام ،الطــب،
تكنولوجيــا األنرتنــت ،التغذيــة و  )....ويف ضمنهــا تطــرح النقــاط الرصفيــة والنحويــة.
 ااالهتــام بمبــدأ التنــوع يف النشــاطات :عــدم وجــود اإلبــداع والتكــرار مــن العيــوباملوجــودة يف هــذه الكتــب .جيــب االهتــام بالقوالــب املختلفــة واملتنوعــة يف النشــاطات
والتامريــن املعروضة.هتتــم الكتــب العربيــة للفــرع األدب الفــاريس بالتامريــن ذات االختيــار
مــن متعــدد ،رغــم أن يف النظــام التعليمــي يف جامعــة بيــام نــور ،تصمــم أســئلة هنايــة الســنة
الدراســية عــى شــكل االختيــار مــن متعــدد ،لكــن هــذا املوضــوع ال يســاعد يف فهــم اللغــة
العربيــة وكــا يبــدو اســتخدام األســئلة الترشحييــة والنشــاطات العمليــة ،الصــور تســاعد يف
فهــم النــص بصــورة أكثــر.
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 عالقــة القواعــد بالنــص :بــا أن اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربيــة لطــاب قســم اللغــةالفارســية ،هــي تعليــم املهــارات اللغويــة األربــع لفهــم اللغــة واالدب الفــاريس ،والقــرآن
والنصــوص الدينيــة ،ويــرز دور الرتمجــة وفهــم العبــارات والنصــوص بصــورة أكثــر وفقــا
ملــا أرشنــا إليــه آنفــا ،وهــو اختيــار النصــوص املناســبة لطلبــة قســم اللغــة الفارســية رضوري
والنقطــة املهمــة يف تعلــم أي لغـ ٍـة هــي تعليــم القواعــد فيهــا ،هلــذا مــا نؤكــده هنــا (عــى أســاس
نمــط املهــارة التواصليــة وحمــرك اإلنتــاج مــن جهــة وهيكليــة التعليــم يف جامعــة بيــام نــور التــي
تتمحــور عــى الطالــب مــن جهــة أخــرى) التوجــه اىل تطبيــق القواعــد بمعنــى أن يتــم االهتــام
بالقاعــدة عــن طريــق األمثلــة املوجــودة يف النــص.
 اختيــار النصــوص والقواعــد عــى أســاس احتياجــات الطلبــة :يتــم اختيــار القواعــد يفقســم القواعــد الرصفيــة والنحويــة عــى أســاس حاجــة الطلبــة يف قســم اللغــة الفارســية ،وكــا
ُطــرح يف إطــار البحــث ،النــص كأداة لنقــل املعلومــات مــن مميــزات التعليــم احلديــث ،اختيــار
النصــوص بنــاء ًا عــى حاجــة الطــاب والتــي مــن الــروري اســتخدامها يف كتابــة الكتــب
العربيــة .وبــا أن املنهــج اجلديــد يف تعليــم اللغــة العربيــة وكتابــة الكتــب العربيــة تعتمــد عــي
املهــارات األربعــة يف اللغــة وتعتمــد عــى النــص أيضــا ،معرفــة اللغــة وهــو اهلــدف األســاس
وهلــذا البــد مــن حــذف األســئلة التــي حتتــوي عــى تصحيــح األخطــاء أو حــركات اإلعــراب
بــل يواجــه الطالــب يف النمــط اجلديــد عــى أســلوب جديــد لفهــم النصــوص مــن خــال
النــص نفســه وهلــذا نســتطيع حــذف بعــض القواعــد كإعــال و ماقبــل اإلعــال وغريهــا
ونكتفــي بــا يعــن الطالــب لســد حاجاتــه يف املجتمــع أو يف فهــم النــص.
 العالقــة بــن اللغتــن العربيــة والفارســية  :البــد مــن االهتــام بمــزج القواعــد بــن اللغتــنيف تأليــف الكتــب وذلــك لفهــم الطلبــة لقواعــد اللغــة والقواعــد العربيــة وعــى ســبيل املثــل
حينــا نــدرس فعــل املجهــول البــد مــن توضيحهــا بالفارســية أوال ثــم رشحهــا بالعربيــة.
 تعديــل كتــاب قواعــد و نصــوص اللغــة العربيــة لطــاب فــرع اللغــة الفارســية يف جامعــةبيــام نــور :فبعــد تعديــل قائمــة كتــب فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة بيــام نــور يف
تاريــخ2012-1391/04/04م  ،مــع األســف مل حتــل املشــاكل بــل زادت الطــن بلــة حينــا
تــم تقليــل عــدد الوحــدات واحلصــص مــن  22إيل  ، 14ويف املقابــل مل يقلــل شــيئا مــن الكتــب
بــل قدّ مــت نفــس الكتب(التــي كانــت تــدرس ســابقا يف  22وحــدة وهــي 11كتابـ ًا .وهــذا ال
يالئــم منهــج التعليــم يف هــذه اجلامعــة وفقــا لقلــة احلصــص الدراســية والتعليــم عــن البعــد.
 تعديــل تصميــم األســئلة والتدريبــات :وبنــا ًء عــى مــا ورد يف قانــون مكتــب النــر وإنتــاجالكتــب التعليميــة يف جامعــة بيــام نــور ،فــإن تصميــم أســئلة االختبــار والتامريــن يف هنايــة كل
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درس ،مــن أحــد متطلبــات تأليــف الكتــب التعليميــة هلــذه اجلامعــة .ففــي الكتــب التــي يتــم
تدريســها اآلن لســتة دروس مــن القواعــد والنصــوص(كل منهــا حيتــوي عــى كتــاب يف
القواعــد وكتــاب يف قــراءة النصــوص) يف جامعــة بيــام نــور ،واألســئلة املوضوعــة يف هنايــة كل
درس ،طرحــت لفهــم معنــى الكلــات واجلمــل أو لفهــم قواعــد اللغــة العربيــة فقــط .يقــرح
يف الكتــاب اجلديــد ،أن تكــون تصميــم األســئلة والتدريبــات عــى أســاس تعزيــز املهــارات
اللغويــة األربعــة حيــث يتكــون كل متريــن أو ســؤال مــن أربعــة أجــزاء مــن مهــارة الرتمجــة؛
ومهــارة ترمينولوجيا(بــا يف ذلــك معنــى الكلــات واملرادفــات واملضــادات ،والكلــات
التمييزيــة يف بضــع كلــات ،ومــا إىل ذلــك)؛ ومهــارة تطبيــق القواعــد ومهــارة فهــم وفهــم
النــص.
 تصميــم حمتــوى الكتــاب بنــاء عــى املنهــج التواصــي :يبــدو أنــه يف ضــوء أهــداف نظــامالتعليــم عــن بعــد ،وحقيقــة التعليــم يف جامعــة بيــام نــور حيــث إهنــا تؤكــد عــى دور الطالــب
أكثــر مــن املــدرس ،والعــدد املحــدود ملحــارضات ،يطلــق عليهــا «تعديــل األخطــاء بشــكل
مجاعــي» ،طريقــة تعليــم عــى املنهــج التواصــي هــو وســيلة فعالــة ومفيــدة مــن بــن األســاليب
التعليميــة القائمــة ،مثــل اســتخدام النظريــات النفســية يف التدريــس ،وطريقــة التدريــس
والرتمجــة ،وتعليــم املهــارات اللغويــة عــى أســاس الطريقــة املبــارشة ،الســمعية اللفظيــة،
الســمعية البرصيــة ،العابــرةو ...ويف هــذا املنهــج لتصميــم حمتــوى الكتــب املدرســية املصممــة
خصيصــا الحتياجــات الطــاب اجلامعيــن ،جيــب أن يشــتمل كتــاب التعلــم الــذايت عــى
اخلصائــص التاليــة:
 تصميــم حمتــوى كتــاب التعلــم الــذايت جيــب أن يكــون بطريقــة حتــول القــدرة اللغويــة إىلالقــدرة التواصليــة.
 جيــب أن يقــوم إعــداد وتطويــر املحتــوى التعليمــي لكتــاب التعليــم الــذايت عــى حتليــلشــامل الحتياجــات املتعلــم اللغويــة.
 يف هــذا املنهــج مــن اســتخدام اللغــة ،ليســت الغايــة االعــراف باجلمــل واملفــردات فحســببــل جيــب تصميــم حمتــوى الكتــاب بشــكل يالئــم ســياق احليــاة الواقعيــة للمتلقــي.
 جيــب أن يكــون حمتــوى كتــاب الدراســة الذاتيــة واقعي ـ ًا ويعتمــد عــى نصــوص جوهريــةقريبــة مــن احلقائــق اللغويــة األكثــر صلــة باحليــاة وتفســرها.
 يف النصــوص املؤلفــه عــى أســاس املنهــج التواصــي ،القواعــد اللغويــة مأخــوذة مــن نــصالكتــاب ،وبالتــايل ،ينبغــي جتنّــب الترصحيــات الومهيــة البعيــدة عــن ســياق النــص ،مــن أجــل
تعليــم القواعــد.
دراسة حتليلية للكتب العرب ّية يف فرع اللغة الفارس ّية وآداهبا بجامعة بيام نور علی ضوء املناهج الثالثة...

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 45 1440/1397
 -اعتــاد ًا عــى طريقــة تدريــس اللغــة كأداة لنقــل البيانــات ،جيــدر وضــع التدريبــات التكميليــة

يف الكتــاب( .نظــری منظــم ،متقــی زاده و حممــدی نیــا.)104 -102 :1394 ،

املصادر واملراجع

ایرانمهــر ،ابوطالــب و حســن داوری« .)1396( .جریــان شناســی هتیــه و تدویــن كتاهبــای زبــان
انگلیســی ختصصــی ســمت :جتربــه ســه رویكــرد مواجهــه بــا مهــارت خوانــدن در قالــب متــن بــه
مثابــه ابــزاری زبانــی ،ابــزار انتقــال اطالعــات و حمــرك تولیــد» .پژوهــش و نــگارش كتب دانشــگاهی.
شــارۀ  .41ص .25 -1
بختیــاری ،حســن« .)1391( .الگــوی طــرح تألیــف كتــاب درســی» .مطالعــات مدیریــت بــر
آمــوزش انتظامــی .ســال پنجــم .شــارۀ چهــارم .پیاپــی  .20ص.61 -40

ترايب ،حمسن  .)1376(.مقايسة دانشگاه های از راه دور آملان ،ژاپـــن ،پاكـــستان ،تايلنـــد و دانـــشگاه
از راه دور ايــران .پاياننامــة كارشناســی ارشــد علــوم تربيتــی .دانشــگاه تربيــت مدرس.

رضــی ،امحــد« .)1388(.شــاخصهای ارزیابــی و نقــد كتاهبــای دانشــگاهی درســی» .ســخن ســمت.
شــارۀ  .21ص .30 -21

رونــری ،درك .)1380( .تهيــه مــواد درســی بــرای نظامهــای یادگــری بــاز ،از راه دور و انعطــاف
پذیــر .ترمجــه مهــران چمنــی .هتــران :انتشــارات دانشــگاه پیــام نــور.

ریاضــی ،عبداملهــدی .)1385( .چهارچــوب مرجــع و نیــاز پرداختــن بــه مهارهتــای ســطح بــاالی
شــناختی و فكــری در كتاهبــای درســی ،كتــاب درســی دانشــگاهی .ج  .1هتــران :انتشــارات ســمت.

رسمــدي ،حممدرضــا؛ مهــران فرجاللهــي و هاشــم نعمتــي« .)1388(.مطالعــة نيازســنجي آمــوزش
از راه دور دانشــگاه پيــام نــور در راســتاي فرصتهــاي يكســان آمــوزيش از ديــدگاه اعضــای هيــأت
علمـــي و دانـــشجويان» .جملـــة انديشــه هــای نويــن تربيتــی .دوره  .5شــاره  .3ص .187 -145
مايرز ،چت .)1374(.آموزش تفكر انتقادي .ترمجه خدايار ابييل .هتران :سمت.

متــن ،پيــان« .)1383(.كتــاب درســیی معيــار در انگلســتان و ويژگيهــای آن» .ســخن ســـمت.
شـــاره .13هتــران :مركــز حتقيــق و توســعة علــوم انســاين وابســته بــه «ســمت» .ص .97 -85
نظــری منظــم ،هــادی؛ متقــی زاده ،عیســی و لیــا حممــدی نیــا« .)1394(.معیارهــا و شــاخصهای
تدویــن و ارزیابــی كتاهبــای مكاملــه عربــی دانشــگاه پیــام نــور بــر اســاس اهــداف آموزشــی وزارت
علــوم ،حتقیقــات و فنــاوری» .جملــة پژوهــش و نــگارش كتــب دانشــگاهی .شــارۀ  .37ص -85
.110
یارحممدیان ،حممدحسنی  .)1377(.اصول برنامهریزی درسی .هتران :نرش یادوارۀ كتاب.

Johns, T. & F. Davies. (1983). «Text as a Vehicle for Information: The
Classroom Uses of Written Texts in Teaching Reading in a Foreign

...دراسة حتليلية للكتب العرب ّية يف فرع اللغة الفارس ّية وآداهبا بجامعة بيام نور علی ضوء املناهج الثالثة

46

Language». Reading in a Foreign Language. No. 1(1). pp. 1-19.

Mahmood, K., Zafar Iqbal, M., & Saeed, M. (2009). “Textbook Evaluation through Quality Indicators: The Case of Pakistan”. Bulletin of
Education and Research. No. 31. pp. 1-27.

تحلیل محتوای کتابهای عربی مقطع کارشناسی رشتۀ زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور برمبنای سه رویکرد متن به
مثابۀ «ابزار زبانی»« ،ابزار انتقال اطالعات» و «محرک تولید»
سید علی سراج ،*1سید علی عدالتی

2

 -1استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران.
-2دکترای زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید چمران ،ایران.

چكیده

نظــام آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور مبتنــی بــر آمــوزش از راه دور اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در
آمــوزش از راه دور و کتــاب محــور ،نقــش اســتاد محــدود و بــه کالسهــای رفــع اشــکال فــردی و
گروهــی منحصــر میشــود ،ضــرورت دارد در زمینــۀ تدویــن و محتــوای کتــب درســی ،بررســیهای
دقیــق صــورت گیــرد .بــا بررســی کتــب عربــی رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه پیــام نــور
برمبنــای ســه رویکــردِ متــن بــه مثابــۀ «ابــزار زبانــی»« ،ابــزار انتقــال اطالعــات» و «محــرک تولیــد» و
همچنیــن تناســب بیــن ایــن کتابهــا و نظــام آمــوزش از راه دور ،کاســتیهایی بــه چشــم میخــورد.
در پژوهــش حاضــر ضمــن نقــد محتــوای کتابهــای عربــی رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه
پیــام نــور برمبنــای رویکردهــای یــاد شــده ،پیشــنهادها و معیارهایــی جهــت اصــاح و بهبــود محتــوای
آنهــا ارائــه شــده اســت .روش پژوهــش ،تحلیــل محتــوا اســت .جامعــۀ آمــاری ،دوازده کتــاب قرائــت
و قواعــد عربــی رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه پیــام نــور اســت .اجمــاالً نتایــج تحقیــق
نشــان میدهــد کــه همــۀ کتــب ،فاکتورهــای متــن بــه مثابــۀ ابــزار زبانــی را دارنــد .برمبنــای ایــن
رویکــرد ،متــنِ اصلــي همــۀ کتابهــا عمدتـ ًا بــر ســاختار نحــوی اســتوار اســت؛ هیــچ گونــه تمریــن،
تکلیــف یــا فعالیــت مقدماتــی پیــش از ارائــه متــن وجــود نــدارد؛ بــر جزئیــات زبانــی و نحــوی تأکیــد
شــده اســت و ســؤاالت ارائــه شــده بــر مبنــای ســاختار زبانــی و نحــوی اســت .در مقابــل در همــۀ
کتابهــا ،مؤلفههــای دو رویکــردِ متــن بــه مثابــۀ ابــزار انتقــال اطالعــات و محــرک تولیــد بهنــدرت
دیــده میشــود.
واژگان كلیــدی :دانشــگاه پیــام نــور ،کتابهــای عربــی رشــتۀ ادبیــات فارســی ،ابــزار زبانــی ،ابــزار

انتقــال اطالعــات ،محــرک تولیــد.
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Abstract
The Payam-e-Noor University educational system is based on distance
education. Given that in distance and book-based education, the
teacher’s role is limited and the instruction involves just individual
and group forms of feedback classes, textbook development is wroth
being carefully investigated and thoroughly studied. Examining Arabic
Literature textbooks for Persian Language and Literature in Payam-eNoor University based on three approaches of texts as “linguistic tools”,
“information transfer tools” and “production stimuli” as well as the
match between these books and the distance education system, some
deficits can be observed. In the present study, evaluating the content of
B.A. Arabic textbooks in Persian Language and Literature Department
of Payam-e-Noor University based on these approaches, suggestions
and criteria for improving the content of the books are presented. The
research method is content analysis. The statistical population consists
of the twelve Arabic reading and grammar textbooks. All in all, research
results show that all books have text as a language tool; the original
text is largely based on syntactic structure; there is no practice or
assignment or introductory activity before the presentation of the text;
linguistic details are emphasized; and questions are formulated based
on linguistic and syntactic structures. In contrast, in all the books, the
components of the two approaches of texts as information transfer tools
and the production stimuli can hardly be seen.
.
Keywords: Payam-e-Noor University, distance education, Arabic
textbooks, Persian Language and Literature, language tools, information
transfer tools, production stimuli.
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