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امللّخص
ــن  ــم ع ــام »التعلي ــّمی بنظ ــاّص، املس ــذايت اخل ــي ال ــام التعليم ــى النظ ــة ع ــور« اإليراني ــام ن ــة »بي ــد جامع تعتم
ــة، وألجــل ذلــك  ــة والتعّلمي ــة التعليمي ــذايت يف هــذا النظــام أساســًا للعملي ــم ال ــرب مصــادر التعلي ُبعــد«. وتعت
حاولــت اجلامعــة تأليــف بعــض الكتــب التــي تالئــم حاجــات الدارســن. ولكــن رغــم هــذه املحــاوالت التــي 
ــام  ــذا النظ ــم يف ه ــب املعل ــق، إذ يلع ــتوى الالئ ــن باملس ــة مل تك ــات التعليمي ــرى أن املخرج ــة ن ــا اجلامع بذلته
ــذا دراســة هــذا النظــام  ــة. ل ــة أو اجلاعّي ــال جــّدًا ويقتــرص تعليمــه عــى الصفــوف الفردّي التعليمــي دورا ضئي
التعليمــي والكتــب املســتخدمة فيــه مهمــة تفــرض نفســها عــى الدارســن والباحثــن. تســعى هــذه املقالــة عــرب 
ــا  ــّية وآداهب ــة الفارس ــرع اللغ ــدّرس يف ف ــي ُت ــة الت ــب العربي ــوى الكت ــة حمت ــي دراس ــي -التحلي ــج الوصف املنه
بجامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس علــی أســاس املناهــج الثالثــة أي: النــّص باعتبــاره »أداة لغويــة«، 
و»أداة نقــل املعلومــات« و»عامــل اإلنتــاج«. تكّونــت عينــة الدراســة مــن إثنــى عــرش كتابــًا يف موضــوع القــراءة 
والنحــو العــريب يف فــرع اللغــة الفارســّية وآداهبــا بجامعــة بيــام نــور. أشــارت بعــض النتائــج إىل أّن متيــز الكتــب 
باعتبــار وجــود النــّص كأداة لغويــة، أي النــّص الرئيــي هــو يف األســاس يقــوم علــی بنــاء نحــوي، فــال يوجــد 
فيــه أّي تدريبــات متهيديــة قبــل النــّص، والتفاصيــل اللغويــة والنحوّيــة واألســئلة تــدور حــول األبنيــة اللغويــة 
والنحويــة. وأّمــا مكّونــات منهــج النــّص كأداة لنقــل املعلومــات، وعامــل اإلنتــاج فلــم يالحــظ منهــا إالّ القليــل 
ــات  ــة وتفتقــر إىل التدريب ــات اللغوي ــع املكّون ــات تشــمل مجي ــواردة يف التدريب يف الكتــب. وكذلــك األســئلة ال

ــة.    التمهيدي

ــّية  ــة الفارس ــرع اللغ ــة، ف ــب العربّي ــذايت(، الكت ــن ُبعد)ال ــم ع ــور، التعلي ــام ن ــة بي ــة: جامع ــامت الدليلي الكل
ــاج..     ــل اإلنت ــات، عام ــل املعلوم ــة، أداة نق ــا، األداة اللغوّي وآداهب
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 التمهيد

تعتــرب جامعــة بيــام نــور مــن أنظمــة التعليــم وهــي حتــت إرشاف وزارة التعليــم العــايل. يقــوم 
ــة  ــأيت عملّي ــد وت ــن بع ــم ع ــام التعلي ــاس نظ ــی أس ــور عل ــام ن ــة بي ــي يف جامع ــام التعليم النظ
التعليــم - التعلُّــم يف هــذا النظــام مــن خــالل تنظيــم مؤّســي وعــن طريــق اختيــار طــرق حــّل 
ــددة،  ــائط املتع ــة ذات الوس ــة، واألنظم ــا التعليمي ــتخدام التكنولوجي ــف واس ــة لتوظي مالئم
والتقييــم الــذايت وثبــات العالقــة الثنائيــة بــن املعّلــم واملتلّقــي بســبب البعــد املــكاين والزمــاين 

ــالء، 1388: 146( ــدي و زم ــا )رسم بينه
ــايس  ــي األس ــاط التعليم ــه النش ــع في ــذي يق ــدي ال ــي التقلي ــام التعليم ــس النظ ــی عك عل
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 
ــة. وهــذه العالقــة حتقــق أهدافهــا مــن خــالل  ــم الــذايت واألجهــزة التعليمي عــرب كتــب التعلي
ــی، 1376: 66( ــخاص )تراب ــن األش ــادل ب ــل املتب ــالل التعام ــن خ ــة ال م ــزة التعليمي األجه

مــن أهــّم مميــزات النظــام التعليمــي عــن ُبعــد هــو الفاصــل والبعــد املــكاين والزمــاين بــن 
ــي  ــام التعليم ــتاذ، فالنظ ــود األس ــن وج ــتغني ع ــات ال تس ــا أّن اجلامع ــم. وب ــم واملتعّل املعّل
عــن بعــد، بحاجــة ماّســة إلــی األســتاذ. ولكــن العامــل الــذي جیعــل هــذا النظــام التعليمــي 
يتايــز عــن النظــام التعليمــي التقليــدي هــو كمّيــة وكيفّيــة توظيــف األســتاذ كوســيلة تعليميــة. 
ويوجــد يف النظــام التعليمــي التقليــدي عالقــات مســتمرة ومبــارشة بــن األســتاذ والطــالب، 
ــن األســتاذ والطالــب  ــة منقطعــة ب ــكاد هــذه العالق ولكــن يف النظــام التعليمــي عــن بعــد، ت
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 مســبقًا، هــو 
أّن جامعــة بيــام نــور تســعی وهتتــّم يف جمــال تدويــن الكتــب وإنتاجهــا ومتيزالكتــب بمواصفات  
ــة وذات  ــا باحلداث ــهولتها، واتصافه ــم، وس ــة التعلي ــات، وذاتّي ــمولّية املعلوم ــل: ش ــة مث عالي
تكاليــف اقتصاديــة منخفضــة. ولكــن بإعتبــار أن دور األســتاذ يف التعليــم حمــدود جــّدا 
ــح  ــئلة وتوضي ــى األس ــة ع ــة لإلجاب ــة أو اجلاعّي ــوف الفردّي ــم  يف الصف ــى التعلي ــرص ع ويقت
بعــض املواضيــع العلميــة، وبنــاًء عــى ذلــك البــّد أن تكــون هنــاك دراســات وبحــوث يف جمــال 

تدويــن الكتــب ودراســة حمتواهــا. 
ــب  ــوى الكت ــم فح ــة وتقيي ــوم بدراس ــث أن نق ــذا البح ــاول يف ه ــق نح ــذا املنطل ــن ه وم
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العربّيــة يف مقطــع البكالوريــوس فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا. يف القائمــة رقــم 3 مــن 
وزارة التعليــم العايل،وقــد تــم ختصيــص 12 وحــدة دراســية مــن جممــوع 64 وحــدة دراســية 
يف مرحلــة البكالوريــوس يف قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا للــدروس العربيــة )القواعــد 

والنصــوص(.
ويف الواقــع مــا نجــده اكتفــاء طــالب فــرع اللغــة الفارســّية وآداهبــا بالقبــول خــالل الفــرتة 
ــى  ــة ع ــة العربّي ــادة اللغ ــة يف م ــن اجلامع ــرج م ــد التخ ــم بع ــواد وضعفه ــذه امل ــية يف ه الدراس
ــة، واختصــاص قســم عظيــم مــن  الرغــم مــن االرتبــاط الوثيــق بــن اللغــة الفارســية والعربّي
ــد  ــّية ق ــاّدة الدراس ــذه امل ــة ه ــری فاعلّي ــك ن ــة،. ولذل ــدروس العربّي ــية لل ــدات الدراس الوح

وصلــت إلــی احلــّد األدنــی عنــد طــالب اللغــة الفارســية وآداهبــا. 
ــب  ــم يف الكت ــة التعلي ــد وذاتّي ــن ُبع ــي ع ــام التعليم ــة النظ ــول أمهّي ــًا ح ــا آنف ــا ذكرن  وك
الدراســّية، إالّ  أنــه مل ُيؤخــذ باالعتبــار التنســيق بــن املؤّلفــات واحتياجــات املتلّقــي يف جامعــة 
بيــام نــور. حيــث مل تكــن النصــوص املقدمــة تطبيقيــة يف معظــم الكتــب، ومل يتــم إجــراء 
ــة ودراســتها يف مقطــع البكالوريــوس يف  ــة بحــوث يف جمــال نقــد املصــادر واملراجــع العربي أي
ــا رضورة  ــّن لن ــاس تب ــذا األس ــى ه ــور. وع ــام ن ــة بي ــا يف جامع ــية وآداهب ــة الفارس ــم اللغ قس
ــاًء عــى هــذه  ــة الشــاملة بشــكل واضــح. وبن ــوی هــذه الكتــب علــی أســاس النظري نقــد حمت
األهــداف واملعايــري يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــى األســئلة 

عــى التاليــة:
- هــل تتناســق األهــداف العاّمــة والســلوكّية للكتــب العربّيــة عــى مســتوى البكالوريــوس يف  

قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا مــع املعايــري املتوّفــرة يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد؟  
ــة التطبيــق  ــار النصــوص التــي تتصــف بقابلّي ــة إلختي - إلــی أّي درجــة تــم الســعي يف األمهي

ــة وتناســقها مــع فــرع الطالــب الــدرايس؟  واحلداث
- إلی أّي مدی تّم السعي باإلهتام بدوافع الطاّلب واحتياجاهتم يف النصوص املختارة؟

- عي أي أساس يتم اختيار التارين والتدريبات يف النص؟ 

الدراسات السابقة
ــة يف قســم اللغــة  ــب العربي ــه مل جتــر بحــوث أو دراســات يف جمــال نقــد الكت مــن املالحــظ  أن
ــتنا  ــال دراس ــص بمج ــا خيت ــا في ــذا. وأم ــا ه ــی يومن ــور  إل ــام ن ــة بي ــا بجامع ــّية وآداهب الفارس
ــوم  ــّية يف العل ــب الدراس ــوى الكت ــط بمحت ــد يرتب ــث واح ــري بح ــد أج ــث فق ــذا البح يف ه

االنســانية:
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ايرانمهــر و داوری) 1396(اهتــم الباحثــان بدراســة كتــب اللغــة اإلنجليزيــة التخصصيــة 
ــج يف  ــة مناه ــا درس ثالث ــمت«، ك ــة »س ــب اجلامعي ــف الكت ــة تألي ــل منظم ــن قب ــورة م املنش
ــة، وجهــاز نقــل املعلومــات  ــاره كـــ: أداة لغوي ــراءة يف إطــار النــص باعتب مواجهــة مهــارة الق
وعامــل لإلنتــاج. وقــد اســتنتجت الدراســة  أّن حركــة تطــّور التأليــف وتدويــن الكتــب اللغــة 
ــة،  ــداف اجلامعّي ــة وباأله ــة اإلنجليزي ــال اللغ ــة يف جم ــّورات النظرّي ــرة بالتط ــة متأث اإلنجليزي
وتــّم التوصــل إلــی جتربتــن: النــص كوســيلة لغوّيــة والنــّص كجهــاز نقــل املعلومــات وهــي 

ــًا تواجــه جتــارب جديــدة يف جمــال التغيــريات يف الشــكل واملحتــوى. حالي
نظــری منظــم وأخــرون)1394( مــؤرّشات تأليــف وتقييــم كتــب املحــاورة العربّيــة 
ــم العــايل. هــذا البحــث  ــوزارة التعلي ــة ل ــی أســاس األهــداف التعليمي ــور عل ــام ن بجامعــة بي
ــور  ــام ن ــة بي ــة بجامع ــاورة العربّي ــب املح ــم كت ــؤرّشات تقيي ــري وم ــد معاي ــة ونق ــوم بدراس يق
علــی أســاس املنهــج الوصفي-التحليــي. وقــد بّينــت نتائــج البحــث أّن الكتــب العربّيــة 
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 
ــّم  ــی يت ــويت حّت ــّص ص ــًا للن ــاب مصاحب ــون الكت ــل أن يك ــى األق ــّي أو ع ــج التعليم للربنام

ــل.      ــردات واجلم ــراءة املف ــتاذ لق ــن األس ــدالً م ــاره ب اختي

مراجعة األدب النظري
ــوى  ــف حمت ــة تألي ــم كيفي ــدة يف تقيي ــاليب املفي ــن األس ــرب م ــس يعت ــز وديوي ــلوب جون إّن أس
الكتــب الدراســّية اجلامعّيــة ويف جمــال تقييــم كمّيــة تناســب املــواّد الدراســّية مــع دوافــع 
املتعّلمــن واحتياجاهتــم وأيضــًا حتديــد مــدى مــا وصلــت إليهــا األهــداف التعليميــة. ونســعی 
ــة عــى مســتوى البكالوريــوس قســم  ــم كتــب العربّي ــق وتقيي يف هــذا البحــث بدراســة وتطبي

ــس.   ــز و ديوي ــلوب جون ــاس أس ــی أس ــور عل ــام ن ــة بي ــا بجامع ــّية وآداهب ــة الفارس اللغ
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 خــرباء اللغــة ووفقــًا لتجربتنــا الشــخصية يف الكفــاءة اإلجیابيــة يف تأليــف الكتــب 
ــّية  ــب الدراس ــم الكت ــة وتقوي ــي دراس ــن ينبغ ــة التدوي ــاءة وفعالّي ــق  الكف ــّية. ولتحقي الدراس
ــف. إّن  ــاط الضع ــة نق ــّوة وإزال ــاط الق ــز نق ــل تعزي ــة  ألج ــج الصحيح ــاس املناه ــی أس عل
الكتــاب الــدرايّس لــه مواصفــات وأبعــاد شــّتی حيــث يتــّم تقويــم كيفيــة الكتــاب عــى أســاس 



31جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد اخلامس، خریف وشتاء 1440/1397
الدراســة الشــاملة والتعليــق وإعــادة النظــر مــن اجلوانــب املختلفــة )رضــی، 1388: 24-22( 
ــوی  ــة يف حمت ــم املتضمن ــق املفاهي ــن طري ــاب درايس ع ــة يف أّي كت ــداف الرئيس ــق األه وتتحق

ــاب هــي:  ــوی الكت ــم حمت ــاب. ومــن مــؤرّشات تقيي الكت
ــن  ــم ع ــري ينج ــذا التغي ــتمرار وه ــري بإس ــروع تتغ ــّتی الف ــرش يف ش ــوم الب ــة: إّن عل 1. احلداث
اإلنجــازات احلديثــة واالكتشــافات العلميــة اجلديــدة أو حيــدث بســبب التغيــري يف األســاليب 
ــات  ــدث معلوم ــی أح ــوي عل ــب أن حيت ــن الواج ــدرايس م ــاب ال ــذا إن الكت ــج، فله واملناه

ــرتة.   ــرتة وف ــن ف ــا ب ــاب وحتديثه ــع الكت ــر يف مواضي ــادة النظ ــّم إع ــة وأن يت علمي
2. الشمولّية: جیب أن يكون الكتاب الدرايس شاماًل يف جمال املوضوع املخّصص له. 

3. أن تكــون مواضيــع الكتــاب ذات عالقــة بغريهــا مــن الــدروس التابعــة: ترتبــط الــدروس 
اجلامعّيــة بالــدروس التابعــة. فبعــض الــدروس تعتــرب متطلــب لغريهــا مــن الــدروس، وهــذا 
يعنــي وجــود عالقــة وانســجام بــن الــدروس، وكذلــك وجــود العالقــة التزامنيــة بــن 
الــدروس، بمعنــی أّنــه يتــّم تقديمهــا يف فــرتة دراســية واحــدة. وجیــب أن يــدّون حمتــوی 
الكتــاب بشــكل أن يوّفــر للطالــب ارتبــاط بــن الوحــدات الدراســّية و غريهــا مــن الــدروس 

التابعــة )متــن،1383:  94ـ 95(
4. تصميــم أســئلة جديــدة وفتــح آفــاق مبكــرة: جیــب أن ال ينحــرص الكتــاب الــدرايس 
اجلامعــي كوســيلة لنقــل املعلومــات للقــاريء، بــل جیــب أن يكــون ملحتــوی الكتــاب القابليــة 
بطــرح األســئلة اجلديــدة يف ذهــن الطــاّلب وأن يفتــح أمامهــم آفــاق جديــدة ومبكــرة. ويمكــن 
الوصــول إلــی هــذا اهلــدف مــن خــالل إثــارة حــّب اإلســتطالع والبحــث يف الطــاّلب 

ــرز، 1374: 45(. ــري الناقــد )ماي ــم التفك وتعليمه
5. التــالؤم واإلنســجام بــن املعلومــات الرئيســة واملعلومــات الفرعيــة: جیــب أن يكــون 
هنــاك تالئــم عقــّي يف حجــم املعلومــات الرئيســة يف الكتــاب الــدرايس مــع حجــم املعلومــات 
الفرعيــة وأيضــا جیــب أن حتــّدد وتعــّن املعلومــات الرئيســة للقــّراء بطريقــة مناســبة، وأن 
يــدرك اهلــدف الرئيــي للكاتــب وأن يفهــم الطالــب إّنــه جیــب عليــه أن يتقــى كل الكتــاب.  
املتعــددة  موضوعــات  مــع  التواصليــة  العالقــة  خلــق  يف  الكتــاب  نصــوص  قابليــة   .6
ــار،   ــام  وإط ــوث ذات نظ ــع والبح ــبقًا تقريراملواضي ــم مس ــابق يت ــات: كان يف الس التخصص
ــك  ــن متتل ــا الراه ــن يف زمنن ــج. ولك ــرق واملناه ــس والط ــة األس ــن متابع ــد م ــذا كان الب وهل
ــة. وهــذه الرؤيــة هــي  ــة املرموقــة يف الدراســات العلمّي أبحــاث املتعــددة التخصصــات املكان

ــا.      ــة م ــول قضّي ــث ح ــة للبح ــروع العلمّي ــن الف ــدد م ــن أو ع ــن الفرع ــاط ب ــاج االرتب نت
7. ســعة حمتــوى الكتــاب الــدرايس وقدرتــه يف خلــق عالقــات مرتابطــة مــع املتعّلــم والتأثــري 
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عليــه: إّن الدراســات النفســّية تبــّن أّن التعليــم يؤّثــر عــى الطــالب تأثــريا كبــريًا خاصــة عندمــا 
إجیــاد عالقــة إجیابّيــة مــع النــّص، ومــن هــذا املنطلــق جیــب أن يكــون حمتــوى الكتــاب التعليمــي 

علــی أســاس املجــال العاطفــي، واإلدراكــي للطــالب وبراعتهــم. 
ــدرايس  ــاب ال ــات الكت ــّن مواصف ــي تب ــة الت ــر املهم ــة الذك ــارص اآلنف ــی العن ــة إل وإضاف
ــة إكتســاب  ــم يقــوم بعملّي ــذايت يف النظــام التعليمــي عــن ُبعــد. إن املتعّل ــم ال ــة التعلي يف عملّي
املعلومــات مــن غــري حاجــة إلــی التعليــم املبــارش مــن قبــل األســتاذ، وهلــذا الســبب إن املصــادر 
ــی  ــوي عل ــب أن حيت ــام جی ــذا النظ ــة ه ــًا لطبيع ــد وفق ــن بع ــي ع ــام التعليم ــة يف النظ التعليمي

ــة:  ــات التالي املواصف
1. توضيــح األهــداف الســلوكّية. 2. توضيــح طريقــة تدريــس الكتــاب. 3. بيــان اهلــدف مــن 
تأليــف الكتــاب 4. قطعــات قصــرية؛ 5. تناســب عــدد املفــردات مــع النصــوص. 6. وجــود 
األمثلــة الكثــرية والنافعــة. 7. اإلشــارة إلــی جتــارب املتعّلــم. 8. االســتخدام الصحيــح للصور 
ــة  ــب؛ 10. مصاحب ــاًل للطال ــون دلي ــى تك ــع حت ــة املواضي ــا. 9. عنون ــرد توضيحه ــان املف لبي
التدريبــات  وجــود   .12 املتعّلمــن؛  احتياجــات  وادراك  حتليــل   .11 تعليميــة.  الوســائل 
ــات  ــم وجه ــة املتعّل ــاب لكتاب ــة يف الكت ــات خاص ــص صفح ــة. 13. ختصي ــة املتنوع الوظيفي
نظــره. 14. القيــام بإجــراءات تقويميــة حّتــی يتمكــن املتعّلمــون مــن متابعــة تقّدمهــم تعلمــي. 
15. تقديــم االقرتاحــات للمتلقــي حــول كيفيــة طلــب املســاعدة مــن اآلخريــن. )رونــرتی، 

.)1380
ــة  ــد دراس ــة عن ــية اجلامعّي ــب الدراس ــة الكت ــى رضورة فاعلي ــابقة ع ــارص الس ــد العن تؤك
حمتــوى هــذه الكتــب بدقــة والتأكــد مــن حصــول األهــداف التعليمّيــة وهــذا األمــر حيــدد مــدى 

أمهيــة اســلوب ديويــس وجونــز يف تقييــم حمتــوى الكتــب الدراســية.  
ــف  ــة تألي ــم كيفي ــول تقيي ــلوهبا ح ــس)Johns & Davies, 1983( أس ــز وديوي ــدم جون ق
ــّر  ــی م ــي. وعل ــة التطبيق ــم اللغ ــط بعل ــة ترتب ــّرة يف دراس ــية ألّول م ــب الدراس ــوى الكت حمت
العقــود مل يقلــل هــذا األمــر مــن فاعلّيــة هــذا األســلوب فحســب بــل أصبــح أكثــر فاعليــة مــع 
ــف  ــاط الضع ــة نق ــارًا ملعرف ــح معي ــة وأصب ــداف اجلامعّي ــة لأله ــم اللغ ــج تعلي ــّورات برام تط

ــر و داوری، 1396: 6(. ــات )ايرانمه ــة يف املجتمع ــم اللغ ــال تعلي ــوب يف جم والعي
وقد قدم جونز وديويس املناهج الثالثة يف دراسة لتقييم الكتب اجلامعّية وهي كا يي: 

 Text as a Linguistic Object( اللغــة  لتحليــل  أداة  باعتبــاره  النــص  يف  املنهــج   .1
ــذا  ــط، وهل ــة  فق ــامهة اللغوي ــري املس ــال حتض ــي يف جم ــدر التعليم ــتخدم املص TALO(((، يس
يشــتمل النــّص علــی املــواّد النحوّيــة واملفــردات اللغوّيــة وادراك املتعّلــم للنــص يعتمــد علــی 
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الفهــم الّتــام للنقــاط النحوّيــة واملعــاين واملفــردات. وبــا أّن للمــدرس دوٌر فعــاٌل يف هــذا 
املجــال، يكــون عــبء التعليــم علــی عاتــق املــدّرس. ومــن هــذا املنطلــق وبســبب مونولوجّيــة 
املــدّرس وتركيــز التعليــم عليــه ســوف يكــون املتعّلــم عنــرص منفعــل وال  تتوّفــر لديــه فرصــة 
للفهــم وال للتعّلــم. وبالتــايل ال يســتطيع هــذه املنهــج يقــوي تعليــم اللغــة وعــى رأســها تعزيــز 
ــة، ومــن  فهــم املقــروء. ويقــوم هــذا املنهــج عــى أســاس تــدّرج املفــردات وهيكليتهــا النحوّي

ــن املحوريــن.  ــن املرتبطــة يف هــذا املنهــج حــول هذي الطبيعــي تكــون التاري
 Text as a Vehicle for Information( 2. املنهــج يف النــص باعتبــاره أداة لنقل املعلومات
ــوم  ــم، ويق ــی الفه ــي عل ــاعد املتلّق ــي تس ــرق الت ــة الط ــّص لتقوي ــار الن ــّم اختي TAVI((، يت
 Cognitive(ــة ــرق اإلدراكّي ــی الط ــي عل ــيطرة املتلّق ــم وس ــاس التعلي ــی أس ــاه عل ــذا االجّت ه
strategies( والــذي يســتطيع املتعّلــم مــن خاللــه أن يتلّقــی الرســالة ومفهــوم النــّص. ونظــرًا 
ــى  ــوص ع ــار النص ــّم اختي ــة، يت ــة البحت ــات اللغوي ــع املؤّلف ــاس م ــّص يف القي ــة الن ــی أمهّي إل
أســاس رغبــات املتعّلمــن ودوافعهــم. فعلــی ســبيل املثــال، اســتنادًا ملبتكــري هــذا األســلوب، 
إّن املصــدر التعليمــي للفــروع اهلندســية والعلــوم األساســّية خيتلــف عــن مصــادر فــروع 
العلــوم اإلنســانّية وعلــم االجتــاع، وعلــی هــذا األســاس ال يمكــن ختصيــص أســلوب واحــد 
جلميــع الفــروع مــن حيــث اختيــار النــص وتدويــن التاريــن الدراســية علــی حــّد ســواء. وهلــذا 
يعتــرب االهتــام بنوعّيــة النــص وأيضــًا االنتبــاه إلــی رغبــات املتعّلمــن ودوافعهــم ذات أمهّيــة 

خاّصــة.
ومــن منطلــق آخــر بــا أّن تقديــم معلومــات النــّص واداركهــا مهــّاً جــّدًا يف هــذا االجّتــاه، 
فاالهتــام باملكّونــات الرســومّية يف هــذا االجّتــاه ســيتحّول إلــی نقطــة هاّمــة، بمعنــی أن 
اســتعال أقســام الطــاوالت والرســوم البيانّيــة املشــتملة علــی ســهولة النــص وصعوبتــه 
ــة  ــف وفاعلّي ــي يف الص ــل اجلاع ــة العم ــی أمهّي ــرًا إل ــًا نظ ــتكون متغــرية. وأيض ــه س ونوعّيت
ــاه األّول، يرتكــز الصــف  ــم ونشــاطات املتعّلمــن، علــی العكــس مــن االجّت املــدرس واملتعّل

.)student-centered(املتعّلــم علــی 
إّن مواصفــات هذيــن االجّتاهــن تقــوم علــی مخســة حمــاور )مبــاديء اختيــار النــّص الرئيــي، 
والنشــاطات التمهيديــة، وكيفيــة ادراك النــّص، ونوعّيــة فاعلّيــة املــدّرس واملتعّلم والنشــاطات 

التكميلّيــة(. )ايرانمهــر و داوری، 1396: 8(
 Text as a Stimulus for Response(3. املنهــج يف النــص باعتبــاره عامــل لإلنتــاج
TASP(((، تعتــرب مهــارة القــراءة أساســًا أو باألحــری عامــاًل  مهــًا لتبســيط املهــارات 
األخــری وخاّصــة الكتابــة واحلــوار. وبتعبــري أكثــر وضوحــًا، خاّصــة يف املواقــف التــي يقــوم 
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ــيلة  ــص كوس ــتخدم الن ــي، يس ــاه التواص ــاس االجّت ــی أس ــة عل ــة االحرتافّي ــم اللغ ــا تعلي فيه
إلنتــاج احلــوار والكتابــة. الوصــول إلــی هــذه األهــداف يعتمــد علــی اســتخدام االجتاهــات 
ــوع  ــول موض ــرية ح ــات القص ــن املالحظ ــّف، وتدوي ــة يف الص ــة واملناقش ــة املختلف التواصلي
الــدرس و... . يعتــرب هــذا االجتــاه يف بعــض املجتمعــات، مــن االجّتاهــات األكثــر مالئمــة يف 

ــة:    ــات التالي ــك املواصف ــة ويمتل ــم اللغ تعلي
ــم  ــن تقدي ــب م ــاره. ويتجن ــد اختي ــة عن ــّص بجذابي ــع الن ــأن يتمت ــيًا ب ــًا أساس ــّم اهتام هيت
نصــوص صعبــة وأقــّل شــيوعا، والنصــوص التــي ليــس هلــا عالقــة برغبــات املتعّلمــن 

واحتياجاهتــم. 
 هيتــم بالنقــاط النحويــة واملفــردات األكثرشــيوعًا ليــس مــن الــروري تعليــم مجيــع 

النقــاط اجلديــدة. 
التاريــن والتداريــب املدّونــة جیــب أن تكــون علــی أســاس تعليــم املتلّقــي وســيطرته علــی 
ــة حّتــی يتمكــن مــن معاجلــة النقــاط اللغويــة ومعلومــات النــّص وفهمهــا  االجّتاهــات اللغوّي

يف النهايــة.  
يف عــرض الــدرس وتنظيــم متاريــن الكتــاب نالحــظ التأكيــد علــی أولويــة االهتــام 
بمعلومــات النــص حــول النقــاط اللغويــة. وبتعبــري أوضــح، يف هــذا املســتوى اســتخدام 
شــمولّية االجتــاه الثــاين )النــّص كوســيلة لنقــل املعلومــات( تكــون أولــی علــی االجّتــاه األّول 

ــة(.  ــل اللغ ــيلة لتحلي ــص كوس )الن
جیــب أن يميــل نشــاط الصــف إلــی مكّونــات االجّتــاه الثالــث أي االهتــام اخلــاّص 
ــن  ــم م ــن املتعّل ــد متك ــة وبع ــوار والكتاب ــارات احل ــاّص بمه ــكل خ ــری وبش ــارات األخ بامله
االجّتاهــن الســابقن. يف ظــّل هــذه الظــروف ســتتحقق أهــداف االجّتــاه الثالــث )النــّص 
كعامــل لإلنتــاج( وهــي املناقشــة حــول موضــوع الــدرس، وكتابــة املالحظــات القصــرية 

الــدرس وغريهــا. )ايرانمهــر و داوری، 1396: 9- 10( حــول 

الطریقة
منهجنــا يف هــذه الدراســة هــو حتليــل املحتــوى الكّمــي. حيــث عولــج حمتــوى وهيــكل الكتــب 
العربيــة يف قســم اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس اســتنادًا 
إىل املعايــري الــواردة يف النــاذج الثالثــة التــي قدمهــا جونــز وديفيــز يف دراســتها 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 
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كأداة لنقــل املعلومــات« و »النــص كمحفــز لإلنتــاج« عــى النحــو التــايل:

جدول 1منهج  حتليل الكتب ومكوناهتا اخلمسة
منهج مكونات 

التحليل
النص بإعتباره أداة 

لتحليل اللغة
النص بإعتباره أداة لنقل 

املعلومات
النص بإعتباره عامل 

لإلنتاج

مباديء اختيار النّص 
الرئييس

يعتمد النص عى اهلياكل 
النحوية - النص ليس 

جذاًبا وعملًيا وال 
يناسب السياق وبيئة 

املتلقي.

النصوص متنوعة وجذابة 
ومناسبة ومتدرجة من 

حيث حجم املحتوى وما 
إىل ذلك.

النصوص جذابة ومالئمة 
مع حاجات ورغبات 
املتلقي كا هي طبيعية، 

وعملية، وحديثة 
وواقعية.

األنشطة  التمهيدیة

ال حيتوي عى أي نشاط 
لتسهيل عملية التدريب 

والتعليم يف بداية 
الدرس.

تعترب املوضوعات 
والتدريبات األساسية 

واملهارات اللغوية 
والتقنيات لتعزيز هذه 
املهارات مهمة يف هذا 

املنهج.

يستعد املتلقي لفهم 
النقاط اهلامة والعملية.

كيفية فهم وادراك 
النّص

يؤكد النص عي 
املعلومات النحوية 

واألسئلة املرتبطة هبذا 
املجال.

الرتكيز عى املعلومات 
املتنوعة وهو مستوى 
التواصل بن النص 

والتحليل املتلقي.

ليست هناك حاجة 
إلحضار كل املحتوى، 
حيث يتّم عرض املواد 
األكثر استخداما وما 

يؤدي إيل التحليل والنقل 
واإلنتاج فقط.

نوعّية فاعلّية املدّرس 
واملتعّلم

األساس هو املعلم ودور 
الطالب ضئيل يف عملية 

التدريس والنصوص 
مبنية عي أنشطة فردية 

وأحادية اجلانب.

تتمحور حول الطالب 
ويركز عى العمل اجلاعي 

والنشاط التفاعي.

النشاط هو ثنائي االجتاه، 
واملعلم هو الدليل 

واملرشد، الرتكيز عى 
أنشطة املتلقي والطالب.

والنشاطات التكميلّية 

التدريبات مكررة 
وعادية واألنشطة 
حمدودة وتستند إىل 
املكونات النحوية.

التدريبات متنوعة ويف 
اجتاه نقل ورشح وتوسيع 

نطاق املعلومات.

حتتوي التدريبات عى 
النقاط اللغوية وحينها 
تكون قادرة عى نقل 
املعلومات وتطرح 

التدريبات وتفرز التارين 
وتنوعها تكون عى 

أساس نقل املعلومات 
التي تؤدي إيل اإلنتاج.

جمتمع وعينة الدراسة
ــا  ــية وآداهب ــة الفارس ــرع اللغ ــة يف ف ــب العربي ــو الكت ــة ه ــذه الدراس ــي هل ــع اإلحصائ املجتم
بجامعــة بيــام نــور يف مرحلــة البكالوريــوس، والتــي تشــمل 12 كتابــًا مــن الكتــب عــى النحــو 

التــايل:
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9. قرائت عربی )5(؛ سيدعلياكرب مريحسينی؛ طهران: مطبعة جامعة بيام نور ، 1391.

10. قواعــد عربــی )5(؛ ســيدعلياكرب مريحســينی؛ طهــران: مطبعــة جامعــة بيــام نــور ، 
.1393

11. قرائــت عربــی )6(؛ ســيدعلياكرب مريحســينی؛ طهــران: مطبعــة جامعــة بيــام نــور ، 
.1390

12. قواعــد عربــی )6(؛ ســيدعلياكرب مريحســينی؛ طهــران: مطبعــة جامعــة بيــام نــور ، 
.1393

ــى  ــه ع ــم حتليل ــاب وت ــن كل كت ــًا م ــا درس ــب، عاجلن ــع الكت ــرتكة جلمي ــة املش ــرًا إىل البني ونظ
أســاس هــذه املكونــات وتــم األخــذ باالعتبــار االجتاهــات يف مراجعــة مجيــع الكتــب املذكــورة 

ــي. يف املجتمــع اإلحصائ

عرض النتائج
1. منهج النص باعتباره أداة لتحليل اللغة

بنــاًء عــى مــا ســبق، تتفــق هــذه الطريقــة مــع الكتــب العربيــة املؤلفــة هلــذا النمــط يف جامعــة بيام 
ــب موجهــة  ــإن هــذه الكت ــور، ف ــام ن ــًا للنهــج األســايس للتدريــس يف جامعــة بي ــور،. خالف ن
ــل  ــب يف الفص ــم والطال ــاري املعل ــور االجب ــب احلض ــث يتطل ــم حي ــدرس واملعل ــًا إىل امل متام
الــدرايس. وتــم تقويــم القــراءات والقواعــد العربيــة جلامعــة بيــام نــور اســتنادًا إىل معايــري هــذا 

املنهــج يف اجلــدول التــايل كــا يــي:



37جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد اخلامس، خریف وشتاء 1440/1397
جدول 2 منهج النص باعتباره أداة لتحليل اللغة

الكتب

هنج النص كأداة لتحليل اللغة

مباديء اختيار 
النّص الرئييس

النشاطات 
التمهيدیة

كيفية ادراك 
وفهم النّص

نوعّية فاعلّية 
املدّرس 
واملتعّلم

النشاطات 
التكميلية

كتب القراءة
)1إىل6(

النصوص 
القصرية 

واملتضمنة 
للقواعد 

واملفردات.

الحيتوي النص 
عى أي نشاط 

متهيدي لتحضري 
املتلقي.

تم التأكيد 
عى التفاصيل 

املعجمية 
واألسئلة عى 
نفس النهج.

تم تصميم 
النصوص 
املوجهة 

للمعلم بناًء 
عى تفاعل 

أحادي 
االجتاه فقط.

األسئلة النهائية 
حمددة والتارين 
ُحددت لتعلم 
بنيات اللغوية 

والنحوية.

كتب القواعد
)1إىل6(

ُبني النص 
عي األسس 

النحوية.

الحيتوي النص 
عى أي نشاط 

متهيدي لتحضري 
املتلقي.

اهتم بالتفاصيل 
املعجمية فقط.

قسم 
كبري من 

املعلومات 
وتوجيهها 
تقدم من 

قبل املعلم.

التدريبات 
مكررة وعادية 

واألنشطة 
حمدودة وتستند 

إىل املكونات 
النحوية.

ــذا  ــات ه ــن مواصف ــي م ــي ه ــد الت ــراءة والقواع ــب الق ــع كت ــن مجي ــه تتضم ــظ أن ــن املالح م
ــة ، وال توجــد أي ممارســة  ــة النحوي ــري عــى البني املنهــج؛ ويعتمــد النــص األصــي بشــكل كب
ــراه  يف  ــا ن ــد. وم ــراءة والقواع ــايب الق ــن كت ــص يف كل م ــرض الن ــل ع ــدي قب ــاط متهي أو نش
ــة، واألســئلة املطروحــة  ــة والنحوي ــل اللغوي ــز عــى التفاصي ــب القواعــد مــن 1-5 الرتكي كت
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 الطــالب، 
ــدودة  ــة وحم ــن 1 إىل 5 نمطي ــد م ــراءة والقواع ــب الق ــة يف كت ــطة التكميلي ــئلة واألنش واألس
ــات  ــة واملكون ــات النحوي ــم املكون ــو تعل ــايس وه ــرض أس ــت لغ ــة، ووضع ــت متنوع وليس

ــة. املعجمي
2. منهج النص باعتباره أداة لنقل املعلومات

ــن  ــا، وم ــًرا رضورًي ــج أم ــذا املنه ــن يف ه ــات املتعلم ــات ورغب ــص واحتياج ــوع الن ــرب ن يعت
املهــم جــًدا اختيــار النصــوص املســتندة طبــق احتياجــات واهتامــات املتعلمــن واملعلومــات 
النصيــة يف هــذا املنهــج مقارنــة باملكونــات اللغويــة البحتــة. وقــد تــم مراجعــة كتــب القــراءات 
ــات يف  ــل البيان ــص كأداة لنق ــج الن ــري هن ــى معاي ــاًء ع ــور بن ــام ن ــة بي ــة جلامع ــد العربي والقواع
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اجلــدول التــايل كــا يــي:

جدول 3 هنج النص كأداة لنقل املعلومات

الكتب

هنج النص كأداة لنقل املعلومات

مباديء اختيار 
النّص الرئييس

النشاطات
كيفية ادراك  التمهيدیة

وفهم النّص

نوعّية فاعلّية 
املدّرس 
واملتعّلم

النشاطات 
التكميلية

كتب
 القراءة

)1إىل6(

تصنيف 
النصوص ال 
يتناسب مع 

التدريبات فهي 
ليست متنوعة.

الحيتوي 
النص عى أي 
نشاط متهيدي 

وكذلك ال 
نرى أثرا 

للتقويم األويل 
واألنشطة 

التحضريية.

مل هيتم 
باملعلومات 

ونقلها، وعى 
عكس هذا 

املنهج ، مل 
يستخدم 

تقنيات 
ومهارات 
جديدة يف 

التعليم.

األنشطة ليست 
قائمة عى 

العمل اجلاعي، 
والطالب 

ليس له دور 
يف النشاط 
أو السؤال 

واالستكشاف.

ليست متنوعة 
وال تشمل 

عى تقنيات 
واسرتاتيجيات 

التعلم.

كتب 
القواعد
)1إىل6(

النصوص ال 
تتناسب مع 

حاجة املتعلم، 
وليست جذابة 

ومتنوعة.

اليوجد أي 
نشاط متهيدي 

أو حتضريي.

تم التأكيد 
عى سياق 

اللغة، وليس 
عى النص 

واملعلومات 
الواردة فيها.

ال يوجد تفاعل 
متعدد، وال 

يمتلك املتلقي 
دوًرا حمورًيا 

يف عملية 
التدريس.

تؤكد عي 
العنارص اللغوية 

وال هتدف إىل 
التارين التي 

تسهل الطرق 
للتحليل العميق 

للمعلومات.

ــة  ــة العربي ــد اللغ ــايب قواع ــدي. فكت ــاط متهي ــب أي نش ــد بالكت ــه ال يوج ــه أن ــا نالحظ م
)5 و 6(، واللــذان حيتويــان عــى متاريــن حتليليــة حــول اإلعــراب والبنــاء، ال خيتلفــان كثــريًا 
ــك  ــابقة. وال متتل ــب الس ــن الكت ــط يف تدوي ــس النم ــى نف ــا ع ــرى واملؤلف ــب األخ ــن الكت ع
ــات  ــوص والتدريب ــزز النص ــن، و ال تع ــع يف التاري ــد تنوي ــة وال يوج ــوة تفاعلي ــوص ق النص
مهــارات القــراءة واملهــارات األخــرى يف العــامل األوســع. متاريــن تفتقــر إىل املحــاور األساســية 

ــة ، وهــي نقــل وتفســري وتوســيع نطــاق املعلومــات. الثالث
3. منهج النص باعتباره كمحفز لإلنتاج

إن جاذبيــة النــص، وتناســب النــص مــع التدريبــات واملهــام، وتنوعهــا، هــو تعزيــز املهــارات 
اللفظيــة والســمعية للمبــادئ التــي تعتــرب يف هنــج النــص كمحفــز لإلنتــاج. وأي نــص لــه منتج، 
جیــب أن يتمتــع بالعاملــن الســابقن، وبعبــارة أخــرى، باإلضافــة إىل حتليــل اللغــة، هنــاك أيًضا 
نقــل املعلومــات إلنتــاج املنتــج. ومتــت دراســة القــراءات والقواعــد العربيــة جلامعــة بيــام نــور 

اســتنادًا إىل معايــري هنــج النــص كمحفــز لإلنتــاج كــا نالحــظ يف اجلــدول التــايل:
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جدول 4 هنج النص كمحفز لإلنتاج

الكتب

هنج النص كمحفز لإلنتاج

مباديء اختيار 
النّص الرئييس

النشاطات
كيفية ادراك وفهم  التمهيدیة

النّص
نوعّية فاعلّية 

املدّرس واملتعّلم
النشاطات 
التكميلية

كتب
 القراءة

)1إىل6(

تصنيف 
النصوص ال 
يتناسب مع 
التدريبات  

وليست 
متتنوعة.

الحيتوي 
النص عى أي 
نشاط متهيدي 

وكذلك ال 
نرى للتقويم 

األويل 
واألنشطة 
التحضريية.

مل هيتم 
باملعلومات 

ونقلها، وعى 
عكس هذا النهج 

، مل يستخدم 
تقنيات ومهارات 

جديدة يف 
التعليم.

األنشطة ليست 
قائمة عى 

العمل اجلاعي، 
والطالب ليس له  

دور يف النشاط 
أو السؤال 

واالستكشاف.

ليست متنوعة 
وال تشمل 
عى تقنيات 

واسرتاتيجيات 
التعلم

كتب 
القواعد
)1إىل6(

النصوص ال 
تتناسب مع 

حاجة املتلقي، 
وليست جذابة 

ومتنوعة.

اليوجد أي 
نشاط متهيدي.

تم التأكيد 
عى اللغة، 

وليس النص 
واملعلومات 
الواردة فيها.

ال يوجد تفاعل 
متعدد، وال 

يمتلك املتلقي 
دوًرا حمورًيا يف 
عملية التدريس.

تؤكد عي 
العنارص 

اللغوية وال 
هتدف إىل 

التارين التي 
تسهل الطرق 

للتحليل 
العميق 

للمعلومات.

بشــكل عــام، يمكــن القــول أن النصــوص املوضحــة للطــالب ال متلــك خصائــص هــذا 
املنهــج. وال تتمتــع النصــوص باجلاذبيــة والتــي هــي واحــدة مــن العوامل الرئيســية هلــذا النهج. 
ومل يتوفــر يف التاريــن العاملــن الرئيســن ومههــا املكونــات اللغويــة واملعلومــات النصيــة مــن 
أجــل القــدرة عــى إجیــاد حمتــوى جديــد. حيــث تســتند إىل عــرض الــدرس وترتيــب حمتويــات 
ــة  ــات. إن بني ــري املعلوم ــن توف ــدالً م ــة ب ــطة معرفي ــؤدي إىل أنش ــة ال ت ــى لغوي ــاب إىل بن الكت

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 
ــام نــور عــى أســاس ثــالث مناهــج باعتبارهــا كـــ »أداة اللغويــة«، »أداة لنقــل املعلومــات«  بي
ــج  ــة ايل النتائ ــت الدراس ــد. توصل ــن بع ــم ع ــة التعلي ــع طريق ــا م ــاج« وتزامن ــل اإلنت و»عام
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 املعايــري يف نظــام التعليــم عــن بعــد.

2. جیــب أن حتظــى كميــة املحتــوى، وكيفيــة تنظيــم املحتــوى وبنيتــه، والطريقــة التــي يتــم هبــا 
ــوع،  ــس املوض ــاعات تدري ــالت وس ــم املراس ــات، وحج ــدد الصفح ــوى، وع ــم املحت تقدي
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.
3. حمتــوى العــرض التقديمــي وتعليمــه لكتــاب القواعــد والقــراءة ال يتناســب مــع ســاعات 

التدريــس.
4. اختيــار املــواد التعليميــة تعتــرب مــن اخلطــوات األساســية واألكثــر األمهيــة يف تعلــم اللغــة.  
وكــا نعلــم أن تأليــف كتــاب مناســب لتعليــم العربيــة قضيــة مهمــة ويمكــن أن يكــون هلــا تأثــري 
خــاص عــى طريقــة تعلــم اللغــة. وذلــك بســبب التقنيــات اجلديــدة واملصاحبــات الكثــرية يف 

هــذا املجــال، ومــن املتوقــع أن يتــم تقديــم الكتــب التعليميــة بطريقــة مبتكــرة وجذابــة. 
5. األولويــة 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، 

ــة. ــاعات املقدم ــع الس ــق م ــا ال يتطاب ــا وهيكله ــة إىل حجمه باإلضاف
6. معظــم الرتكيــز عــى املصطلحــات واملكونــات اللغويــة. يف النصــوص التــي دونــت كانــت 
ــداف  ــم األه ــا تض ــن أهن ــم م ــى الرغ ــريب، ع ــخ األدب الع ــاب وتاري ــعراء والكت ــول الش ح
الرتبويــة واألخالقيــة مــع تشــخيص وترمجــة املفــردات كهــدف ســلوكي، لكــن التاريــن 
ــري  ــد أو تفس ــص جدي ــة ن ــاملة لكتاب ــا ش ــدو أهن ــردات وال يب ــة واملف ــاق اللغ ــى نط ــرص ع تقت

ــص.  الن
7. اإلطــار الــذي تقدمــه وزارة العلــوم ملقــرر الــدورة ودروس القســم هــو عــام جــًدا. واملــوارد 
ــن الــروري  ــي عامــة وقديمــة. وم ــة لــكل درس ه ــا كمــوارد مقرتح التــي يتــم اختياره

مراجعــة املصــادر يف الربنامــج املقــرتح يف كل عــام. 
االهتــام  عــدم  هــو  املدرســية  الكتــب  وتطويــر  تصميــم  يف  الرئيســية  املشــاكل  مــن   .8
ــم العــايل والبحــوث  ــوزارة التعلي ــوان الرئيــي ل ــة الكتــب املدرســية« ففــي العن »بخطــة كتاب
والتكنولوجيــا. خطــة كتابــة الكتــاب املــدريس، فهــو ملحــة موجــزة عــن املــرشوع، حيــث يتــم 
فيــه ذكــر الغــرض مــن كتابــة الكتــاب بوضــوح. يف خطــة صياغــة الكتــاب، يتــم تقديــم وصــف 
خمتــرص للكتــاب واملعلومــات الروريــة حولــه. ويف خطــة دقيقــة، يتــم ربــط مجيــع العنــارص 
مًعــا بحيــث ال يكــون هيــكل الكتــاب غامًضــا. هــذه هــي امليــزة التــي ختتلــف طبيعــة الكتــاب 
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املــدريس عــن الكتــب األخــرى. ومكونــات مــرشوع اخلطــة هــي وفقــا ملــا يــي:

1. عنوان الكتاب . 2. عالقة الكتاب باملناهج الدراسية . 3. أهداف الكتاب املدريس .
4. خصائــص املتعلمن)ميــزات املتلقــن( . 5. القيــم األساســية يف التأليــف . 6. جــدول 
ــواد  ــب . 9. امل ــم للكت ــي حلج ــر تقريب ــل. 8. تقدي ــكل كل فص ــوان وهي ــات . 7. عن املحتوي
واملصاحبــات التعليميــة املطلوبــة . 10. حتديــد توقيــت التأليــف. 11. التكلفــة التقديريــة 

للكتــاب .12. إعــداد الفصل.)بختيــاري ، 1391: 48-47(
ــوى يكــون  ــد، املحت ــن بع ــم ع ــراه يف التعلي ــا ن ــات وم ــل املعلوم ــص كأدات لنق ــج الن 9. منه
ــة  ــس بطريق ــزًا ولي ــم، فالنــص يكــون موحــدًا ومتمي ــزًا عــى املعل ــر تركي ــب أكث يف هــذه الكت
تتحــدى األســلوب الشــامل. باإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه ال يلبــي احتياجــات وواقــع املجتمــع. 
وبشــكل عــام فيــا يتعلــق بالنصــوص والتدريبــات الــواردة يف هــذه الكتب)حتتــوي الكتــب 
ــات  ــة وتدريب ــة وتوضيحي ــن نصي ــك متاري ــا يف ذل ــراءات ب ــن وق ــص ومتاري ــى ن ــية ع املدرس
معجميــة( وباســتثناء يف بعــض احلاالت)بــا يف ذلــك القواعــد 5 و 6، والتــي تشــمل متاريــن 

مشــرتكة ويتواصــل الشــخص مــع نتائجــه الســابقة(.
10.  يعتمــد هيــكل الكتــاب عــى النهــج األول. ال توجــد أنشــطة حتضرييــة لتســهيل عمليــة 
ــا.  ــا ذكرن ــة ك ــاءة أو معرفي ــة ليســت جذابــة أو تفاعليــة أو بن التعليــم. واألنشــطة التكميلي
ــة وال  ــة والنحوي ــات اللغوي ــر املعلوم ــج األول وتوف ــزز النه ــة تع ــة بطريق ــوص املقدم النص
يــؤدي إىل نقــل أو إنتــاج املعلومــات. النصــوص غــري حمدثــة، فهــي غــري ملموســة وحقيقيــة.
11. يعــد الكتــاب الــدرايس مــن أهــم املصــادر واملــوارد املخصصــة لتعلــم الطــالب يف عمليــة 
التعليــم والتعلــم، حيــث أن معظــم األنشــطة األكاديميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب 
ــدرايس،  ــاب املــدريس هــو عنــرص أســايس يف املنهــج ال ــم يف إطــار الكتــب املدرســية. الكت تت
ــايض ،  ــان، 1377: 152 وري ــم )يارحممدي ــرص التعل ــن ف ــد م ــا، يزي ــذي، إذا كان جذاب وال
1385: 212( إىل جانــب التأكيــد عــى أمهيــة الكتــب األكاديميــة، أن االختيــار، والتبســيط ، 

واجلذابيــة وفــرز املحتــوى، يعــد مــن أهــم العوامــل الرئيســة يف تســهيل عمليــة التعلــم.
12. وفقــا للدراســات املوجــودة، هنــاك ثانيــة مــؤرشات عامــة لتحديــد نوعيــة الكتــاب 
املــدريس، واملــؤرشات كالتــايل: 1( تطابــق الكتــاب املــدريس مــع سياســات واألهــداف العامــة 
ــور  ــع الص ــيقها م ــردات ، وتنس ــص ؛ 3( املف ــة الن ــة وصح ــدريس ؛ 2( موثوقي ــج امل للربنام
املناســبة ؛ 4( حمــاذاة النــص واملوضــوع يف الكتــاب ؛ 5( معــدل التعليــم اإلبداعــي للنــص؛ 6( 
القــدرة عــى تقويــم ومــدي خضــوع النــص للتقييــم ؛ 7( الشــمول وثــراء املحتوى لتعلــم املواد 
ــادر.  ــوارد واملص ــن امل ــد م ــتخدام املزي ــى اس ــالب ع ــجيع الط ــرى ؛ و 8( تش ــة األخ التعليمي
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تشــري دراســة اســتقصائية ألبحــاث العلــاء بوجــود ثالثــة مــؤرشات أخــرى، وهــي: 

Mah-( .شــمولية النــص وجودهتــا )ــا، 10( القبــول، 11 9( تشــجيع اســتخدام التكنولوجي
 )mood et al.,2009

التوصيات
ــا  ــية وآداهب ــة الفارس ــرع اللغ ــة يف ف ــب العربي ــوى الكت ــا حمت ــد أن عاجلن ــة، بع ــذه الدراس يف ه
يف جامعــة بيــام نــور، حاولنــا تقديــم نمــوذج قائــم عــى احلداثــة وجــودة املحتــوى، ومالئــم 
لنظــام التعليــم عــن بعــد، وحاجــة الطــالب. وهــو مفيــد لتدويــن وإعــداد كتــب اللغــة العربيــة 
ــث  ــري للبح ــار النظ ــه يف اإلط ــا ب ــا أتين ــور. في ــام ن ــة بي ــاريس يف جامع ــروع األدب الف يف ف
ووفقــا ألهــداف نظــام التعليــم عــن بعــد واحتياجــات املتلقــن، ســنقدم توصيــات مقرتحــة 

عــى النحــو التــايل:
- جیــب أن يكــون حجــم الكتــاب متناســبًا مــع عــدد احلصــص والســاعات املخصصــة لــه، يف 

تصميــم النــص جیــب اســتخدام النصــوص البســيطة والقصــرية واملنهجية)قابلــة للتطبيــق(.
ــة الكتــب الدراســية)املنهجية( ويف ســبيل  - اســتخدام املنهــج التفاعــي واإلكتســايب: يف كتاب

تقويــة املنهــج املهــارات، التفاعــل واضــح بــا يعنــي عمــل املعلــم واملتعلــم بشــكل ثنائــي.
- اتبــاع النهــج املحــوري لألرضيــة يف كتابــة الكتــاب: يف كتابــة الكتــاب ولتفعيــل الرغبــة يف 
ــة وهــذا يعنــي إن  ــة واملعلومــات اهلامشــية واملحيطي ــة األرضي ــاه ملحوري الطالــب جیــب االنتب
املحتــوى قــد خــرج مــن أرضيــة حيــاة الطالــب وقــد حصــل عــى التطبيــق احلقيقــي يف حمتــوى 
ــح  ــال لتوضي ــبيل املث ــى س ــًا. ع ــا نافع ــم عل ــون العل ــًا ويك ــم جذاب ــون التعل ــي يك ــه لك حيات
بعــض القواعــد الرصفيــة والنحويــة يطــرح مجــاًل أو مقطعــًا عــن موضــوٍع يتناســب مــع اجلــو 
العــام للمجتمــع العــايل كـــ )كــرة القــدم، أو ألعــاب رياضيــة أخــرى، الفــن والســينا، الطــب، 

ــة. ــة والنحوي ــا األنرتنــت، التغذيــة و ....( ويف ضمنهــا تطــرح النقــاط الرصفي تكنولوجي
- ااالهتــام بمبــدأ التنــوع يف النشــاطات: عــدم وجــود اإلبــداع والتكــرار مــن العيــوب 
املوجــودة يف هــذه الكتــب. جیــب االهتــام بالقوالــب املختلفــة واملتنوعــة يف النشــاطات 
ــار  ــن ذات االختي ــة للفــرع األدب الفــاريس بالتاري ــم الكتــب العربي ــن املعروضة.هتت والتاري
ــة الســنة  ــور، تصمــم أســئلة هناي ــام ن مــن متعــدد، رغــم أن يف النظــام التعليمــي يف جامعــة بي
ــار مــن متعــدد، لكــن هــذا املوضــوع ال يســاعد يف فهــم اللغــة  الدراســية عــى شــكل االختي
ــة، الصــور تســاعد يف  ــة والنشــاطات العملي ــدو اســتخدام األســئلة الترشحيي ــة وكــا يب العربي

ــر. ــورة أكث ــص بص ــم الن فه
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ــة  ــم اللغ ــالب قس ــة لط ــة العربي ــم اللغ ــن تعلي ــدف م ــا أن اهل ــص: ب ــد بالن ــة القواع - عالق
ــرآن  ــاريس، والق ــة واالدب الف ــم اللغ ــع لفه ــة األرب ــارات اللغوي ــم امله ــي تعلي ــية، ه الفارس
ــا  ــر وفق ــوص بصــورة أكث ــارات والنص ــة وفهــم العب ــربز دور الرتمج ــة، وي ــوص الديني والنص
ملــا أرشنــا إليــه آنفــا، وهــو اختيــار النصــوص املناســبة لطلبــة قســم اللغــة الفارســية رضوري 
والنقطــة املهمــة يف تعلــم أي لغــٍة 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.
ــد يف  ــار القواع ــم اختي ــة: يت ــات الطلب ــاس احتياج ــى أس ــد  ع ــوص والقواع ــار النص - اختي
قســم 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 
ــة الكتــب  ــي مــن الــروري اســتخدامها يف كتاب ــاءًا عــى حاجــة الطــالب والت النصــوص بن
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 
ــالل  ــن خ ــوص م ــم النص ــد لفه ــلوب جدي ــى أس ــد ع ــط اجلدي ــب يف النم ــه الطال ــل يواج ب
ــا  ــالل وغريه ــل اإلع ــالل و ماقب ــد كإع ــض القواع ــذف بع ــتطيع ح ــذا نس ــه وهل ــص نفس الن

ونكتفــي بــا يعــن الطالــب لســد حاجاتــه يف املجتمــع أو يف فهــم النــص.
- العالقــة بــن اللغتــن العربيــة والفارســية : البــد مــن االهتــام بمــزج القواعــد بــن اللغتــن 
يف 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 لطــالب فــرع اللغــة الفارســية يف جامعــة 
ــور يف  ــام ن ــة بي ــا يف جامع ــية وآداهب ــة الفارس ــرع اللغ ــب ف ــة كت ــل قائم ــد تعدي ــور: فبع ــام ن بي
تاريــخ1391/04/04-2012م ، مــع األســف مل حتــل املشــاكل بــل زادت الطــن بلــة حينــا 
تــم تقليــل عــدد الوحــدات واحلصــص مــن 22 إيل 14 ، ويف املقابــل مل يقلــل شــيئا مــن الكتــب 
بــل قّدمــت نفــس الكتب)التــي كانــت تــدرس ســابقا يف 22 وحــدة وهــي 11كتابــًا.  وهــذا ال 
يالئــم منهــج التعليــم يف هــذه اجلامعــة وفقــا لقلــة احلصــص الدراســية والتعليــم عــن البعــد. 

- تعديــل تصميــم األســئلة والتدريبــات: وبنــاًء عــى مــا ورد يف قانــون مكتــب النــرش وإنتــاج 
الكتــب التعليميــة يف جامعــة بيــام نــور، فــإن تصميــم أســئلة االختبــار والتاريــن 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. يقــرتح 
ــز املهــارات  ــات عــى أســاس تعزي ــم األســئلة والتدريب ــد، أن تكــون تصمي ــاب اجلدي يف الكت
ــة األربعــة حيــث يتكــون كل متريــن أو ســؤال مــن أربعــة أجــزاء مــن مهــارة الرتمجــة؛  اللغوي
ومهــارة ترمينولوجيا)بــا يف ذلــك معنــى الكلــات واملرادفــات واملضــادات، والكلــات 
ــم  ــم وفه ــارة فه ــد ومه ــق القواع ــارة تطبي ــك(؛ ومه ــا إىل ذل ــات، وم ــع كل ــة يف بض التمييزي

النــص.
ــام  ــداف نظ ــوء أه ــه يف ض ــدو أن ــي: يب ــج التواص ــى املنه ــاء ع ــاب بن ــوى الكت ــم حمت - تصمي
التعليــم عــن بعــد، وحقيقــة التعليــم يف جامعــة بيــام نــور حيــث إهنــا تؤكــد عــى دور الطالــب 
ــل األخطــاء بشــكل  ــر مــن املــدرس، والعــدد املحــدود ملحــارضات، يطلــق عليهــا »تعدي أكث
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 
ــى  ــم الــذايت ع ــاب التعل ــتمل كت ــب أن يش ــن، جی ــالب اجلامعي ــات الط ــا الحتياج خصيص

ــة: ــص التالي اخلصائ
ــة إىل  ــة حتــول القــدرة اللغوي ــذايت جیــب أن يكــون بطريق ــم ال ــاب التعل ــوى كت ــم حمت - تصمي

ــة.  ــدرة التواصلي الق
ــل  ــى حتلي ــذايت ع ــم ال ــاب التعلي ــي لكت ــوى التعليم ــر املحت ــداد وتطوي ــوم إع ــب أن يق - جی

شــامل الحتياجــات املتعلــم اللغويــة.
- يف هــذا املنهــج مــن اســتخدام اللغــة، ليســت الغايــة االعــرتاف باجلمــل واملفــردات فحســب 

بــل جیــب تصميــم حمتــوى الكتــاب بشــكل يالئــم ســياق احليــاة الواقعيــة للمتلقــي.
ــة  ــًا ويعتمــد عــى نصــوص جوهري ــة واقعي ــاب الدراســة الذاتي ــوى كت - جیــب أن يكــون حمت

ــاة وتفســريها. ــة باحلي ــر صل ــة األكث ــق اللغوي ــة مــن احلقائ قريب
- يف النصــوص املؤلفــه عــى أســاس املنهــج التواصــي، القواعــد اللغويــة مأخــوذة مــن نــص 
الكتــاب، وبالتــايل، ينبغــي جتنّــب الترصحيــات الومهيــة البعيــدة عــن ســياق النــص، مــن أجــل 

تعليــم القواعــد.
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تحليل محتوای کتاب  های عربی مقطع کارشناسی رشتۀ زبان 
و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور برمبنای سه رويكرد متن به 
مثابۀ »ابزار زبانی«، »ابزار انتقال اطالعات« و »محرک توليد«

سيد علی سراج1*، سيد علی عدالتی2
1- استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2-دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران، ایران.

چكيده
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوزش از راه دور اســت. ب ــر آم ــی ب ــور مبتن ــام ن ــی دانشــگاه پی ــام آموزش نظ
ــه کالس  هــای رفــع اشــکال فــردی و  آمــوزش از راه دور و کتــاب محــور، نقــش اســتاد محــدود و ب
گروهــی منحصــر می  شــود، ضــرورت دارد در زمینــۀ تدویــن و محتــوای کتــب درســی، بررســی  های 
ــور  ــام ن ــات فارســی دانشــگاه پی ــان و ادبی ــی رشــتۀ زب ــا بررســی کتــب عرب ــرد. ب دقیــق صــورت گی
برمبنــای ســه رویکــردِ متــن بــه مثابــۀ »ابــزار زبانــی«، »ابــزار انتقــال اطالعــات« و »محــرک تولیــد« و 
همچنیــن تناســب بیــن ایــن کتاب  هــا و نظــام آمــوزش از راه دور، کاســتی  هایی بــه چشــم می  خــورد. 
در پژوهــش حاضــر ضمــن نقــد محتــوای کتاب  هــای عربــی رشــتۀ زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 
پیــام نــور برمبنــای رویکردهــای یــاد شــده، پیشــنهادها و معیارهایــی جهــت اصــالح و بهبــود محتــوای 
آنهــا ارائــه شــده اســت. روش پژوهــش، تحلیــل محتــوا اســت. جامعــۀ آمــاری، دوازده کتــاب قرائــت 
ــق  ــج تحقی ــاالً نتای ــور اســت. اجم ــام ن ــات فارســی دانشــگاه پی ــان و ادبی ــتۀ زب ــی رش ــد عرب و قواع
ــن  ــای ای ــد. برمبن ــی را دارن ــزار زبان ــۀ اب ــه مثاب ــن ب ــای مت ــب، فاکتوره ــۀ کت ــه هم ــد ک نشــان می  ده
رویکــرد، متــِن اصلــي همــۀ کتاب  هــا عمدتــًا 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 
ــزار انتقــال اطالعــات و محــرک تولیــد به  نــدرت  ــۀ اب ــه مثاب کتاب  هــا، مؤلفه  هــای دو رویکــردِ متــن ب

ــود.  ــده می  ش دی

واژگان کليــدی: دانشــگاه پیــام نــور، کتاب  هــای 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-e-
Noor 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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