دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها
جملة دولية علمية حمكمة نصف سنوية
السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء  ،1440/1397ص 47-62

دراسة مقارنة جلوانب املفردات يف كتب اللغة اإلنجليزية والعربية
للصف السابع القديم واجلديد
رضا رضواين* ،1حممود حيدري ،2سمیه نوروزي

3

 -1أستاذ مشارك يف قسم تعلیم اللغة اإلنجلیزیة بجامعة یاسوج ،إیران.
 -2أستاذ مشارك يف قسم اللغة الفارسية وآداهبا بجامعة یاسوج ،إيران.
 -3خرجیة املاجستری من قسم تعليم اللغة اإلنجلیزیة بجامعة یاسوج ،إيران.

امللخّ ص

تاریخ الوصول1397/10/25 :
1440/05/08

تاریخ القبول1397/12/05 :
1440/06 /18

تلعــب الكتــب املدرســية لتعليــم اللغــات األجنبيــة (العربيــة واالنجلرييــة) دور ًا هامــ ًا يف النظــام التعليمــي
يف إيران،ومــن أســس تعليــم املهــارات األربعــة الرئيســية هــو تدريــس املفــردات كعنــارص أساســية يف هــذه
الكتــب .ومــن هــذا املنطلــق ،تســعى هــذه الدراســة املقارنــة إىل اكتشــاف جوانــب املفــردات التــي لفتــت انتبــاه
املؤ ّلفــن يف مــواد اللغــة األجنبيــة الرســمية اإليرانيــة والبحــث عــن التطــورات التــي طــرأت علــی املفــردات يف
الكتــب املدرســية القدیمــة واحلديثــة بعــد تغــر النظــام التعليمــي .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تــم حتليــل أنشــطة
ـيم
(متاریــن) املفــردات يف كلتــا املجموعتــن مــن كتــب الصــف الســابع باســتخدام قائمــة مرجعيــة تتضمــن تقسـ ً
طورهــا الباحثــون احلاليــون .ونتــج التحليــل الوصفــي للنتائــج عــن أن كتــاب
للمعرفــة باملفــردات ،والتــي ّ
ٍ
اإلنجليزيــة اجلديــد قــد تنــاول عــد ًدا أكــر مــن اجلوانــب ،وأمهــل البعــض منهــا أو أنــه مل يتناوهلــا بشــكل كاف.
لكــن الكتــاب العربيــة اجلديــد ال يــزال يفتقــر إىل االهتــام الــكايف بالعديــد مــن هــذه اجلوانــب .كــا تبــن لنــا
ّ
أن كتــاب اإلنجليزيــة بعــد التغيــر ،یعالــج جوانــب خمتلفــة للمفــردات مقارنــة بالكتــاب العــريب .تناقــش هــذه
الدراســة أمهيــة النتائــج وآثارهــا وتقــرح معاجلــة أكثــر عمق ـ ًا جلوانــب املفــردات حتــى تُؤخــذ بعــن االعتبــار
مــن قبــل مؤ ّلفــي املــوا ّد واملعلمــن.
الكلــات الدليليــة :كتــاب اللغــة العربيــة ،كتــاب اللغــة اإلنجليزيــة ،جوانــب املفــردات ،معرفــة املفــردات،

الصــف الســابع ،الكتــب املدرســية الرســمية اإلیرانیــة.

* الكاتب املسؤولrrezvani@yu.ac.ir :
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التمهید
مــر
تتغــر الكتــب املدرســية الرســمية التــي تشــكل جوهــر معظــم برامــج التعليــم علــی ّ
ـح الكتــب
الزمــن وفق ـ ًا للتطـ ّـورات احلدیثــة التــي تطــرأ علــی النظــام التعليمــي؛ فيعــزز تنقيـ ُ
املدرســية ،جــود َة التعليــم وهييــئ ظروفـ ًا مؤاتيــة للتعلــم عــى أســاس مناهــج التحليــل الفعالــة
وبعــد إجــراء مراجعــة جوهريــة ،يمكــن تقييــم النتيجــة وف ًقــا الحتياجــات الطــاب .وممــا
ال شــك فيــه ،جيــب بــذل جهــد كبــر يف إعــداد مــوا ّد الكتــب املدرســية لتطويــر معرفــة ،
لذلــك جيــب عــى املعلمــن ومؤ ّلفــي املــادة إيــاء اهتــام خــاص بالتنقيــح والتعديــل .يركــز
واتزكــي watzkeعــى التغيــر يف حمتــوى الكتــب املدرســية ،ويعتقــد أن التغيــر يف الكتــب
ِ
ـاب ملســتويات أعــى يف التعليــم ( .)watzke, 2003: 6ومــن مصادیــق املحتــوی
يعــدُّ الطـ َ
هــی «املفــردات» كجــزء ال يتجــزأ مــن حمتــوی الكتــب املدرســية التــي تلعــب دورا هامــا يف
اكتســاب مهــارات اللغــة األجنبيــة.
یعتقــد معظــم خــراء اللســانيات أن معنــى التواصــل مســتحيل دون معرفــة املفــردات،
فهــي جــزء هــا ّم مــن اللغــة ،ووف ًقــا لـــجالور ( )Glawerوزمالئــه ،فــإن قلــب كل لغــة هــو
كلامهتــا (جــاور و آخــرون .)247 :1377 ،وبالتــايل ،فــإن هــذه املهــارة الفرعيــة ذات أمهيــة
أساســية جيــب أخذهــا يف االعتبــار بشــكل عــام وال ســيام يف مراجعــة الكتــب املدرســية .ویشــر
بــراون ( )Brownإلــی مكانــة املفــردات يف تع ّلــم اللغــات فیقــول ّ
إن «املعنــى» هــو مصــدر
قلــق كبــر يف تعلــم املفــردات ،وإذا كان املتعلــم یریــد أن يعــرف حقــا كلمــة ویســتخدمها
بجــدارة جيــب أن يتقــن اجلوانــب املتعــددة للمفــردات ( .)Brown, 2011: 92وف ًقــا ملايــرا
( )Mayraفــإن تعلــم ّ
كل كلمــة بلغــة أخــرى ال يعنــي أن توضــع الكلمــة بجــوار مــا یعادهلــا
يف اللغــة األولــی ،ولكــن جيــب إيــاء اهتــام كبــر باجلوانــب املختلفــة للمفــردات (Meara,
تتضمــن الثــرو ُة اللفظيــة ومعرفــة املفــردات التــي يتعــن عــى املتعلــم اكتســاهبا،
)2009: 52إذ
ّ
ـارف متنوعـ ًة مثــل معــاين الكلــات ،وكيفيــة كتابتهــا ،وصيغهــا ،واســتخداماهتا ،وعالقاهتــا
معـ َ
بالكلــات األخــرى مــن حيــث التصاحب والــرادف والتضــاد واالشــراك اللفظي(.اهلاشــمی
وعلــی .)105 :2012 ،فلهــذا جيــب أن يكــون تدريــس املفــردات كأحــد أهــم العنــارص يف
التعليــم قبــل املكونــات األخــرى التــي جيــب إعــادة النظــر فيهــا مــن أجــل تعلـ ٍم أفضـ َـل وأكثـ َـر
كفــاءةً .وقــد زعــم بعــض الباحثــن ّ
أن معيــار الكفــاءة ىف تعليــم املفــردات هــو أن يكــون
التلميــذ قــادرا عــى هــذا كلــه ،باإلضافــة إىل يشء آخــر اليقـ ّـل عــن هــذا كلــه أمهيــة ،أال وهــو
قدرتــه عــى أن يســتخدم الكلمــة املناســبة ىف املــكان املناســب( .رشــدي)615 :1989 ،
وقــد تــم يف اآلونــة األخــرة مراجعــة جوهريــة يف املــواد الرســمية التعليميــة يف إيــران تلبيــة
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ـم توظيــف العديــد مــن املســتجدات احلدیثــة يف الكتــب املدرســية
الحتياجــات التالمیــذ ،كــا تـ ّ
ـدرس كلغــة أجنبيــة وقــد خضعــت هــذه الكتــب لتطويــر كبــر .هيــدف هــذا
اإلیرانيــة التــي ُتـ ّ
املقــال إىل معرفــة تلــك املراجعــات والتغیــرات التــي تتع ّلــق بجوانــب املفــردات عنــد املنهــج
التعليمــي القديــم واألخــر احلديــث يف إيــران ،فاعتنــی بالتحليــل واملقارنــة ملفــردات الكتــب
املدرســية اإلنجليزيــة والعربيــة مــن الصــف الســابع قبــل التغيــر وبعــده .وانطالقــا مــن هــذا،
یســعی هــذا البحـ ُ
ـث لإلجابــة علــی األســئلة التاليــة:
ما هو دور املفردات يف تعليم اللغة األجنبية يف الكتب املدرسية؟
مــا هــی التغیــرات التــی طــرأت علــی الكتب املدرســية مــن الصــف الســابع باللغــات األجنبية
(العربيــة واإلنجلیزيــة) يف اجلوانــب املختلفــة للمفــردات حســب النظام التعليمــي اجلدید؟
مــا هــی اجلوانــب التــي حظیــت باالهتــام األكثــر من قبــل مؤ ّلفــي الكتــب املدرســیة واجلوانب
التــي بقیــت دون اهتــام یذکر؟
وســبب اختیارنــا هلــذه املرحلــة التعلیميــة هــو أن التالمیــذ يف هــذه املرحلــة مازالــوا يف بداية
طريــق تع ّلــم اللغــات األجنب ّيــة ومعرفــة املفــردات يف هــذه املرحلــة تشــكل قلــق أســايس لـ ّ
ـكل
مــن املع ّلــم واملتع ّلــم.
الدراسات السابقة
هناك دراسات عدیدة قد أجريت عىل تعلم املفردات من أمهها:
قــدّ م جــراس تقريــرا عــن عــدة عوامــل مؤثــرة يف تعلــم املفــردات بصــورة كليــة ،مثــل الدوافــع
والعمــر ونــوع النشــاط والبيئــة واملعرفــة األساســية وتقنيــة التعلــم وحتــى ســهولة الكلــات أو

صعوبتهــا (.)Grace, 1998: 2

قامــت نیشــون ( )2001بنــاء عــى عمــل ريتشــاردز ( ،)1976( )Richardsبتصنيــف
جوانــب خمتلفــة مــن املفــردات إىل ثالثــة جوانــب واســعة مــن الشــكل واملعنــى واالســتخدام
والتــي يتــم تصنيفهــا إىل جوانــب أقــل شــموالً .والشــكل (اجلانــب األول) یشــمل اجلــزء
املنطــوق واملكتــوب وأجــزاء الكلمــة؛ ویرتبــط كل مــن الرســم واملعنــى واملفاهيــم واإلحاالت
إىل جانــب املعنــى (اجلانــب الثــاين) ،وأخــرا االســتخدام (اجلانــب الثالــث) يســتلزم وظائــف
النحــو والرصــف والقيــود املفروضــة عــى االســتخدام (( )Nation, 2001: 92انظــر إلــی
اجلــدول .)2
وقــد قــام بعــض الباحثــن مثــل اشــمیت وهــرش بتوضيــح جوانــب املفــردات(Hirsh,
 )2012: 26فاقرتحــا أنــه جيــب تبنّــي رؤيــة تــدور أكثــر حــول املفــردات؛ ويشــران إىل
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تدريــب هــذه املهــارة الفرعيــة جنبـ ًا إىل جنــب املوضوعــات املتعــددة التــي جيــب إنجازهــا فيــا
يتعلــق باالحتياجــات التعليميــة ومســتوى تعليــم الطــاب.
خاصــا للكلمــة
ويؤكــد إشــمیت أن مقــدار املعرفــة اللغويــة (مســتوى التعليــم) حيــدد جانبــا ّ
جيــب تعلمهــا؛ ومــن املفــرض أن يتــم اســتيعاب عــدد مــن املفــردات يف املســتويات االبتدائيــة
وبعضهــا يف املســتويات املتقدمــة مــن تعلــم اللغــة .ويالحــظ إشــمیت كذلــك بشــكل عــام أن
مجيــع جوانــب املفــردات التســعة يتم تدريســها بشــكل رصيح يف الفصــول الدراســية وال حتتاج
إىل ســياق حقيقــي باســتثناء «الرصــف واالنتظــام» و«القيــود املفروضــة عــى االســتخدام»؛
ِ
هیتــم التالمیــذ اهتام ًمــا
اللذيــن
حيــا هبــا ( .)Schemitt, 2010: 746ولكــن
مبــارشا ورص ً
ّ
ً
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يمكــن اختيــار هذیــن اجلانبــن يف ســياق حقيقــي ضمن ًيــا ،وهلــذا الســبب يتــم التأكيــد عــى
اجلانبــن اإلثنــن يف املســتويات املتقدمــة فقــط ،ومــع ذلــك فـ ّ
ـإن األنشــطة اخلاصــة فيــا يتعلــق
هبــا غــر كافيــة ،كــا أن تطويــر األنشــطة املناســبة مهمــة صعبــة.
باإلضافــة إىل هــذا التصنيــف ،يقــدم هــرش ( )2012تصني ًفــا آخــر یتناســق مــع تصنيــف
نیشــون يف الفعــل ،ولكنــه خمتلــف يف العناويــن ،كــا ال یذكــر اجلوانــب األقــل شــموالً بشــكل
كامــل فتصنيفــه يشــمل الشــكل ( )formوحقــل املعنــی ()meaning association
ـص
والرباغامتيــة ( .)pragmatics) (Hirsh, 2012: 133تنــاول هــذا الناقــد مــن قبــل ،نقـ َ
فوضــح األمهيــة األساســية
األســاليب الفعالــة لتعليــم «القيــود املفروضــة عــى االســتخدام» ّ
لتطويــر أنشــطة خمتلفــة تســتند إىل جوانــب املفــردات ،واحتياجات الطــاب واحلالــة التعليمية.

الطريقة
مــن أجــل حتديــد املفــردات ومقارنتهــا يف الكتــب األربعــة املذكــورة يف اجلــدول رقــم  ،1أوالً
تــم تطويــر قائمــة مرجعيــة تتضمــن ثــاث األجــزاء ملعرفــة املفــردات مــن قبــل الباحثــن
متخر َجــي مرحلــة الدكتــوراه ومــن خــراء
تــم التحلیــل والتقییــم مــن قبــل
ّ
احلاليــن وقــد ّ
تعليــم اللغــات وقــد وافقــا عــى صحــة قائمــة املراجعــة ومــدى صالحيتهــا عــى الرغــم
مــن أن أحدهــم تســاءل عــن كيفيــة متييــز جوانــب «تداعــي املعــاين» و«الرصــف واالنتظــام»
فاألوصــاف املصاحبــة والتوضيحــات اإلضافيــة أجابــت عــى هــذا الســؤال .اختذنــا يف هــذه
الدراســة تصنيــف «نیشــون» ( )2001كاملنهــج املتّبــع حیــث يرتكــز هــذا التصنیــف علــی
قائمــة مرجعيــة تتنــاول جوانــب املفــردات التــي يمكــن دجمهــا عنــد تدريــس اللغــة .وقــد
حــدّ د «بــراون» ( )2011عــى أســاس التصنيــف الســابق ذكــره ،أنشــطة هــذه اجلوانــب فقمنــا
ـم جئنــا بشــیء مــن التفصیــل هلــذه
بعرضهــا ونســقها يف اجلــدول التــايل (جــدول رقــم )2ثـ ّ
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اجلوانــب مــع ذكــر بعــض األمثلــة بعدهــا:
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جدول رقم2؛ أنشطة (متارین) جوانب املفردات التي أوضحها «براون» عىل أساس تصنيف «نیشون»
تعاریف
املفهوم االنجلیزي
جوانب املفردات
نشاط يطلب مالحظة الشكل املنطوق للكلمة ومطابقة
الشكل املنطوق
Spoken form
النموذج املنطوق مع النموذج املكتوب
نشاط يركز عىل اهتامم الطالب إلمالء العنارص أو
الشكل املكتوب
Written form
احلروف
نشاط يركز عىل االنتباه ألقسام الكلمة من خالل
مقارنة األشكال املختلفة للكلمة وتضمن أجزاء
أقسام الكلمة
Word parts
عنارص متعددة للكلامت
نشاط يتضمن لدمج املعنی والشكل (التعريفات أو
 Form and meaningالصور) وينطوي علی استدعاء األشكال من املعاين أو
الرسم واملعنی
املعاين من االشكال
یتضمن معنى الكلمة أو
نشاط ينطوي عىل النظر يف ما
ّ
Concept and
ال یتضمن ،عىل سبيل املثال من خالل مقارنة العنارص
املفهوم واإلحاالت
referents
املامثلة
نشاط يتضمن مطابقة العنارص أو إنتاج املرادفات أو
األضداد أو التي تطلب من الطالب جتميع العنارص
تداعي املعاين
Associations
حتت فئات خمتلفة
نشاط التعامل مع الكلمة فيام يتعلق باجلمل وطريق
Grammatical
الوظائف النحوية
إضافتها يف املوضع الصحيح
functions
نشاط يتضمن رصف املفردات وذلك بذكر الكلامت
التي تثريها الكلمة املدروسة كأن يذكر عند ورود كلمة
الرصف واالنتظام
Collocations
«عائلة» الكلامت االتية :زوج وزوجة وأرسة وأوالد...
الخ.
تصنيف العنارص عىل أهنا تنتمي إىل سجالت خمتلفة
القيود املفروضة
Constraints on use
ويرشح القيود عىل عنرص ما.
عىل االستخدام

نوضح هذه اجلوانب التسعة ونأيت باألمثلة هلا فیجب القول:
إذا أردنا أن ّ
املقصــود بـ«اجلانــب املنطــوق» هــو مجیــع التامریــن التــي تتع ّلــق بالنطــق؛ أي القــدرة عــى
التعــرف عــى الكلمــة عنــد ســاعها أو القــدرة عــى نطقهــا الصحيــح بــا يف ذلــك الضغــط
( )stressيف االنجلیزیــة أو مراعــاة خمــارج احلــروف يف العربيــة بحیــث يكــون قــادرا علــی

التمییــز بــن احلــاء واهلــاء أو بــن الضــاد والــذال والظــاء والــزای.
واملعنــي بـ«اجلانــب املكتــوب» يف التامريــن ،أن يكــون التلميــذ عــى درايــة بنموذجــه املكتــوب
النــص أثنــاء القــراءة وكذلــك القــدرة عــى
یتعــرف علــی املفــردة عنــد رؤیتهــا يف
بحيــث
ّ
ّ
كتابتهــا مــع التهجئــة الصحيحــة خاصــة يف االنجلیزیــة .ويف العربيــة مثــا معرفــة مواضــع
مهــزة القطــع أو مهــزة الوصــل ّ
وكل مــا یتع ّلــق بالكتابــة الصحیحــة.
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ـدر ُس يف علــم الــرف مــن التغیــرات التی تطــرأ علی
واملقصــود بـ«أقســام الكلمــة» هــو مــا ُیـ َ
الكلمــة فتو ّلــد أشــكاال خمتلفــة للكلمــة؛ مثــا التعــرف عــى أن كلمــة  underdevelopedيف
اإلنجلیزیــة تتكــون مــن األجــزاء الثالثــة ( ) under-Develop-edویمكــن إجیــاد أشــكال
أخــری مثــل  underdevelopmentأو غریهــا ،وكذلــك القــدرة عــى ربــط هــذه األجــزاء
بمعناهــا الوصفــي أي (بلــد) «متخلــف» والقــدرة عــى اســتخدام أقســام الكلــات الصحيحــة
بأشــكاهلا املناســبة وكذلــك احلــال يف العربيــة فــإذا أردنــا مثــا أن نــأيت باســم الفاعــل مــن فعــل
«اســتخرج» فكیــف یكــون ذلــك.
و یتع ّلــق «الرســم واملعنــی» بـ ّ
ـكل التامريــن التــي یســعى التلمیــذ فیهــا علــی التعـ ّـرف بربــط
األشــكال والصــور املوجــودة بالكلمــة املعینــة وكذلــك القــدرة عــى إنتــاج الكلمــة عندمــا
يواجــه تلــك الصــور فمثــا عندمــا يــری صــورة النهــر ،تتبــادر إىل ذهنــه هــذه الكلمــة.
ویشــمل جانــب «املفهــوم واإلحــاالت» متاریــن معرفــة مــا تعنيــه الكلمــة يف الســياق
خاصــة عندمــا تـ ّ
ـدل الكلمــة علــی معــان خمتلفــة وكذلــك القــدرة
اخلــاص والــذي ت فيــهّ ،
عــى إنتــاج املرادفــات واألضــداد .فعلــی ســبیل املثــال ،مضــاد كلمــة underdeveloped
هــو  developedأو إرجــاع هــذه الصفــة إلــی كلمــة البلــد مثــا فنقــول للبلــد املتخلــف
 .underdeveloped countryوكذلــك یشــمل هــذا اجلانــب االختالفــات الطفيفــة بــن
الذكــي ولكــن الثــاين ّ
یــدل علــی
املرادفــات فالفــرق بــن sharpو  keenوكالمهــا بمعنــی
ّ
الشــخص الذكــي الــذي یشــتاق للتع ّلــم .وقضيــة الــرادف واألضــداد واحلقــول املعنويــة يف
العربيــة مشــهورة تغنينــا عــن ذكــر األمثلــة.
و«تداعــي املعــاين» هــي الكلــات املتبــادرة إلــی الذهــن ،فعنــد اســتامع كلمــة مــا مثــل الــورد
یتبــادر إلــی الذهــن البلبــل والشــمس ویتبــادر القمــر أیضــا و . ...أي فهــم الكلــات ذات صلــة
مثــل هــذه الكلــات يف اإلنجلیزيــة.overdeveloped, backward and challenged :
ختتــص بالقــدرة عــى
والتامريــن املتع ّلقــة بـ«الوظائــف النحويــة» هــي تلــك األنشــطة التــي
ّ
اســتخدام الكلمــة بشــكل صحيــح يف اجلملــة األصليــة .فـ«املؤمنــون» يف العربيــة وقعــت يف
موضــع الفاعــل أو املبتــدأ مثــا أو إدراك أن  underdevelopedقــد تــم اســتخدامها بشــكل
صحيــح يف موضــع الصفــة يف اجلملــة التــي وقعــت فيهــا.
و«الرصــف واالنتطــام» هــو القــدرة عــى التعــرف عــى أن الكلــات مثــل «األقاليــم»
و«املناطــق» ( territoriesو )areasهــي رصــف للكلــات التــی تتع ّلــق بحقــل أو جمــال معـ ّـن
أو القــدرة عــى إنتــاج الكلــات التــي تــأيت عــادة معــا.
وتعتــر «القيــود املفروضــة عــى االســتخدام» مــن اجلوانــب الرئيســية يف تعلــم املفــردات حیــث
دراسة مقارنة جلوانب املفردات يف كتب اللغة اإلنجليزية والعربية للصف السابع القديم واجلديد
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یقصــد هبــذا اجلانــب هــو العلــم باســتخدام كلــات الئقــة ومناســبة يف األماكــن املختلفــة
واجلوانــب التــي جیــب مراعاهتــا ،فعلــی املتع ّلــم عندمــا یریــد أن یســتخدم الكلمــة مثــا إدراك
املفــردات الرســمية واألخــری غــر الرســمية ( )official and unofficialيف الســیاقات

املختلفــة .بالنســبة إلــی كلمــة «التخلــف» ( )underdevelopedيف اإلنجلیزيــة فكلمــة
( )developingیكــون أحســن ملــا فیــه مــن املعنــی اإلجیــايب .إن اســتخدام اللغــة يف التفاعــل
والســياق احلقيقــي لــه أمهيــة أساســية ويســاعد املتعلمــن عــى اجتيــاز حــدود اللغــة.
أ ّمــا بالنســبة إلــی اإلجــراء فاجلدیــر بالذکــر أنّــه تــم فحــص مجيــع األنشــطة ،وشــمل هــذا
ـم
الفحــص مراجعــة أی أنشــطة إضافيــة جــاءت يف اجلــزء النهائــي مــن الكتــب املدرســية ثـ ّ
اســتخراج أنشــطة املفــردات والتدقیــق هبــا باســتخدام قائمــة املراجعــة تــم إحصــاء أنشــطة
املفــردات .ومــا ینبغــي ذكــره ّ
أن هــذا اإلحصــاء یتنــاول كل كلمــة مفــردة مــن أي نــوع ،فعلــی
ســبیل املثــال ُعــدّ حــرف ( )aقبــل االســم يف اللغــة االنجلیزیــة مثــا ( )a bookمفــردة معينــة؛
ـم حتليــل األنشــطة املنقولــة يف مجيــع اجلوانــب .وبقیــت نقطــة أخــری وهــي ّ
أن هنــاك
فهكــذا تـ ّ
كبــرا مــن األنشــطة يمكــن حتديدهــا بســهولة ،ولكــن يف املقابــل واجهتنــا مــن بــن
عــد ًدا
ً
املفــردات ذات األنشــطة املتعــددة اجلوانــب التــي البــد مــن ربطهــا بجانــب واحــد فقــط.
ـم
ووفق ـ ًا هلــذا املنهــج أحصينــا األنشــطة املعنیــة بــكل جانــب – ويف كل كتــاب عــى حــدة ُ -ثـ َّ
ـم حتليــل النتائــج املســتقاة مــن الكتــب املدروســة
اســتخرجنا النســبة املئويــة منهــا وأخــرا ،تـ ّ
ومقارنتهــا بالتفصيــل.
جمتمع وع ّينة الدراسة
يف الدراســة احلاليــة تــم حتليــل مجيــع أنشــطة (متاریــن) املفــردات يف كل مــن كتــب اللغــة
اإلنجليزيــة والعربيــة؛ القديمــة واجلديــدة للصــف الســابع يف إيــران .حيتــوي كتــاب اإلنجليزية
يف النظــام التعليمــي القديــم عــى عــرة فصــول واجلديــد عــى ثامنيــة فصــول ويكملهــا كتــاب
الطالــب وكتيــب العمــل .حتتــوي الكتــب املدرســية العربيــة قبــل التغيــر وبعــده عــى 12
فص ـ ً
ا بالضبــط .وقــد تــم تدريــس كل مــن الكتــب اجلدیــدة اآلنفــة الذكــر بعــد التغيــر منــذ
عــام  .1392يتضمــن اجلــدول الرقــم  1بيانــات موجــزة عــن مجيــع الكتــب األربعــة.
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مستوى
التعليم

عنوان
الكتاب
اإلنجليزية
اإلنجليزية

الصف الثاين،
املرحلة اإلعدادية
القديمة

العربية

1394

الصف السابع،
املرحلة املتوسطة
األولی

عيسى متقی زاده ،محيد رضا
مريحاجي ،قاسم كريمي

الصف السابع،
املرحلة املتوسطة
األولی

العربية

املؤلف

سنة النرش
1391

شهرام خدیررشبیان ،رضا
خریآبادي ،سید هبنام علوي
مقدم،حممدرضا عنانی رساب ،اهلام
فروزنده شهركي ،نوراهلل قربانی

الصف الثاين،
املرحلة اإلعدادية
القديمة

1391

پرویز بریجندي و ابوالقاسم سهييل

مركز النرش
الرسمي للكتب
املدرسية

عادل اشکبوس ،حمی الدّ ين هبرام
حممديان ،حبيب تقوايی ،علی
ّ
جان بزرگی ،علی چراغی ،اباذر
عباچی ،محيدرضا ک ّفاش ،عبداللّ
يزدانی و فاطمه يوسف نژاد

1393

النارش

(جدول رقم 1؛ البيانات املوجزة للكتب األربعة املدروسة)

مركز النرش
الرسمي للكتب
املدرسية
مركز النرش
الرسمي للكتب
املدرسية
مركز النرش
الرسمي للكتب
املدرسية

عرض النتائج
املنهجــن القديــم واحلديــث ،يشــر حتليــل
كتــاب االنجليزيــة أي
بعــد إجــراء مقارنــة بــن
َ
َ
البيانــات إىل ّ
أن كتــاب اإلنجليزيــة القديــم يضــم  81مــن أنشــطة املفــردات و التامریــن وأن
عــدد هــذه األنشــطة تقــل يف الكتــاب اجلديــد إىل  53نشــاط ًا .تلقــی «الشــكل واملعنــی» يف
كتــاب اإلنجلریيــة القديــم أقــى قــدر مــن االهتــام واحتلــت «الوظائــف النحويــة» املكانــة
الثانيــة بعدهــا كــا يمكــن مالحظتــه يف اجلــدول  ،3فــإن نســبة «الشــكل واملعنــى» و«الوظائــف
النحويــة» ملحوظــة يف  ٪46و  ٪43مــن األنشــطة املتتاليــة .یــأيت جانــب «الشــكل املنطــوق»
حيــث كانــت نســبته منخفضــة  ٪6فقــط يف بدايــة الكتــاب املــدريس.
نالحــظ نســبة األنشــطة املكرســة للمفاهيــم واإلحــاالت ( )٪4واألشــكال املكتوبــة
يف اخلتــام َ
( )٪1عــى التــوايل ضئیلــة جــد ًا .وقــد تــم تصنیــف جوانــب املفــردات املدرجــة يف الكتــاب
املــدريس حســب ترتيــب أمهيتهــا عــى النحــو التــايل:
 )1الشــكل واملعنــى  )2الوظائــف النحويــة  )3الشــكل املنطــوق  )4املفاهيــم واإلحــاالت )5
الشــكل املكتــوب .بینــا نجــد إمهــال أربعــة أنشــطة للمفــردات متامــا و هــي:
 )1أجزاء الكلمة  )2تداعي املعاين  )3الرصف واالنتظام  )4القيود عىل االستخدام.

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 55 1440/1397
ـم فیــه الرتكيــز عــى «الرســم واملعنــى» و«الشــكل
أ ّمــا كتــاب اللغــة اإلنجليزيــة اجلديــد ،فقــد تـ ّ
املكتــوب» بالتســاوي وحيظــى هــذان اجلانبــان بأكــر قــدر مــن االهتــام وكــا يوضــح اجلــدول
 ،3حيــث يغطيــان نســبة  ٪57ويتمركــز كل منهــا يف حــوايل  ٪28مــن مجيــع أنشــطة املفردات.
وتــدور  ٪21مــن األنشــطة حــول «املفاهيــم واإلحــاالت»؛ والنســبة املئويــة لألنشــطة التــي
تقــوم بتقييــم «أقســام الكلمــة» و«تداعــي املعــاين» متســاوية إذ كل منهــا يعــادل  .٪11وتــم
ترتيــب جوانــب املفــردات يف الكتــاب احلــايل (اجلدیــد) أدنــاه عــى حســب  )1 :الشــكل
واملعنــى والشــكل املكتــوب  )2املفاهيــم واإلحــاالت  )3أقســام الكلمــة وتداعــي املعــاين.
بینــا أغفــل املؤ ّلفــون أو تغافلــوا اجلوانــب األخــرى مــن املفــردات يف هــذا الكتــاب .تــم
تلخيــص جوانــب املفــردات ومقــدار أمهيتهــام يف الكتــب املدرســية اإلنجليزيــة قبــل التغيــر
وبعــده يف نظــام التعليــم يف اجلــدول التــايل:
املنهجني املتعلميني القديم واحلديث)
كتاب اإلنجليزية عند
َ
(جدول رقم3؛ أنشطة املفردات يف َ

الكتاب القدیم

جوانب املفردات

الشكل املنطوق
الشكل املكتوب
أجزاء الكلمة
الرسم واملعنی
املفهوم واإلحاالت
تداعي املعاين
الوظائف النحوية
الرصف واالنتظام
القيود املفروضة عىل
االستخدام

عدد األنشطة
5
1
0
37
3
0
35
0
0

الكتاب اجلديد

النسبة
املئوية
%6
%1
0
%46
%4
0
%43
0

0
15
6
15
11
6
0
0

0

0

عدد األنشطة

النسبة
املئوية
0
%28
%11
%28
%21
%11
0
0
0

وكــا يتضــح لنــا مــن اجلــدول التــايل ،فــإن «الشــكل واملعنــى» الــذي اســتوعب األنشــطة
التــي تتطلــب مطابقــة الكلمــة مــع صورهتــا أو تعريفهــا ،كان أكثــر بــروز ًا مقارنــة باجلوانــب
األخــرى يف كل مــن الكتــب املدرســية .ومــع ذلــك ،فــإن الكتــاب القديــم احلــاوي عــى (37
نشــا ًطا) تنــاول هــذا اجلانــب أكثــر مــن الكتــاب اجلديــد ( 15نشــا ًطا) فنســتنتج ّ
أن جانــب
«الشــكل واملعنــى» تلقــی أكــر قــدر مــن االهتــام قبــل التغيــر وبعــده .والــدوال النحويــة التــي
تــرح تعامــل الكلمــة فيــا يتعلــق باجلمــل التــي كانــت مهمــة يف الكتــاب القديــم وهــي يف
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حــدود ( 35نشــا ًطا) ،بينــا يف الكتــاب اجلديــد وبعــد التغيــر تــم إمهالــه متا ًمــا .وقــد عثرنــا
علــی عــدد قليــل جــدا من األنشــطة ( 5أنشــطة) عــن الرتكيز عــى «الشــكل املنطــوق» يف اجلزء
األول مــن الكتــاب القديــم ،والــذي يشــر إىل النطــق الدقيــق للكلــات ،ولكــن تــم جتاهلهــا يف
الكتــاب املــدريس اجلديــد .واكتســبت الكلــات املكتوبــة ،وهتجئــة الكلــات بشــكل صحيــح
اهتام ًمــا ثانو ًيــا يف الكتــاب املــدريس القديــم (نشــاط واحــد فقــط يف هنايــة الكتــاب) ،يف حــن
بــذل مؤلفــو املــادة جهــدً ا لوضــع األمثلــة بشــكل كبــر ( 15نشــا ًطا) بعــد التغيــر .ويمكــن
تأويــل هــذا التغيــر ّ
بــأن املؤلفــن افرتضــوا أن هــذا اجلانــب أساســيا يف تدريــس مفــردات
اللغــة اإلنجليزيــة .متــت مراعــا ُة «املفاهيــم واإلحــاالت» التــي تشــمل عــى اعتبــار مــا هــو
التتضمنــه ،املزيــدَ مــن االهتــام بعــد التغيــر ( 11نشــا ًطا
غــر منــدرج يف معنــى الكلمــة مــا
ّ
ـم إمهـ ُ
ـال «أقســام الكلمــة» و«تداعــي املعــاين»
مقارنـ ًة بـــ  3أنشــطة يف الكتــاب القديــم) .بینــا تـ ّ
متامــا قبــل التغيــر ،ولكــن ركــزت عليهــا بالتســاوي يف عــدة أنشــطة (كل  6أنشــطة) بعــد
ـف واالنتظــام»
التغيــر .ومــا جيــدر مالحظ ُتــه أخــرا يف هــذا التحليــل هــو أنــه مل جیــذب «الرصـ ُ
و«القيــو ُد املفروضــة عــى االســتخدام» انتبــا َه املؤلفــن يف أي مــن الكتــب املدرســية .مــن املهــم
تــم تقدیــم «الوظائــف النحويــة» و«الشــكل املنطــوق» يف الكتــاب احلــايل يف
أن نعــرف أنّــه ّ
شــكل املحادثــة والتفاعــل.
املنهجــن التعلم َيــن القديــم
أ ّمــا بالنســبة إلــی دراســة املوضــوع يف كتــاب العربيــة عنــد
َ
واحلديــث؛ فكتــاب العربيــة القديــم حيتــوي عــى  127نشــاطا مــن املفــردات ،حيــث كان عــدد
هــذه األنشــطة يف الكتــاب اجلديــد حــوايل .56نشــاطا وقــد أوضــح جــدول 4النتائــج املســتقاة
مــن حتليــل الكتــب العربيــة قبــل التغيــر وبعــده وهــي كالتــايل:
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املنهجني التعلم َيني القديم واحلديث)
كتاب العربیة عند
َ
(جدول رقم4؛ أنشطة املفردات يف َ

الكتاب القدیم

جوانب املفردات

الشكل املنطوق
الشكل املكتوب
أقسام الكلمة
الرسم واملعنی
املفهوم واإلحاالت
تداعي املعاين
الوظائف النحوية

عدد األنشطة
1
0
40
37
6
8
35

النسبة
املئوية
%1
0
%31
%29
%5
%6
%28

الكتاب اجلدید

عدد األنشطة
0
0
6
34
7
5
4

النسبة
املئوية
0
0
%11
%61
%13
%9
%7
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الرصف واالنتظام
القيود املفروضة عىل
االستخدام

0

0

0

0

0

0

0

0
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نالحــظ يف اجلــدول رقــم ،4الرتكيــز يكــون يف كتــاب اللغــة العربيــة القديــم ،أوالً وقبــل
كل يشء عــى «أقســام الكلمــة» مــع  40نشــاط ًا ( )٪31مــن مجيــع األنشــطة .كــا اعتــر
«الشــكل واملعنــى» و«الوظائــف النحويــة» ركیز َتــن أساس ـ َیتنی وقــد حصــل كل منهــا علــی
ـم ختصيــص جمموعــة ض ّیقــة مــن األنشــطة
 )٪29( 37و  )٪28( 35نشــاطا عــى التــوايل .تـ ّ
لــ«تداعــي املعــاين» و لــ«املفاهيــم واإلحــاالت» علــی معــدّ ل  8أنشــطة ( )٪6و  6أنشــطة
( )٪5علــی التــوايل.
أ ّمــا الكتــاب اجلديــد فقــد تغــرت النتائــج إىل حــد مــا عــن «أقســام الكلمــة» إلــی «الشــكل
واملعنــى»؛ فغ ّطــی جانــب «الشــكل واملعنــى» أكثــر مــن نصــف األنشــطة التــي تــم حتليلهــا
( 34نشــا ًطا و ٪61مــن مجيــع األنشــطة) .وقــد حظيــت بعــض اجلوانــب األخــرى باالهتــام
مــن حــن آلخــر علــی النحــو اآلتــی :املفاهیــم واإلحــاالت  7أنشــطة أي مــا یعــادل ،٪ 13
وأجــزاء الكلمــة  6أنشــاطا أي مــا یعــادل  ،٪ 11وتداعــي املعــاين  5نشــاطا أي مــا یعــادل 9
 ،٪و أخــر ًا الوظائــف النحويــة تلقــت احلــد األدنــى مــن االهتــام  4نشــاطا أي مــا یعــادل 7
توجــد أنشــطة تُق ّيــم «الشــكل املنطــوق»« ،الشــكل املكتــوب»« ،االنتظــام»،
 .٪فنســتنتج أ ّنــه ال َ
و«القيــود علــی االســتخدام».
مــن الواضــح أنــه مــن خــال الكتــب املدرســية التــي تــم فحصهــا ،تلقــت ثالثــة جوانــب
منهــا اهتام ًمــا فائقـ ًـا وكان االهتــام باجلانبــن اآلخرين (تداعــي املعاين واملفاهيــم واإلحاالت)
قلیــا جــدا .كــا ّ
أن «الشــكل املنطــوق» تلقــى أقــل اهتــام مــن مجيــع اجلوانــب التســعة وقــد تــم
العثــور عــى نشــاط واحــد لــه فقــط .وأخــرا نواجــه عــدم االهتــام يف «الشــكل املكتــوب»،
ـم الشـ ِ
ـكل
«االنتظــام» ،و«القيــود عــى االســتخدام»؛ فعــى الرغــم مــن أ ّنــه قــد سـ ّ
ـجل تقييـ ُ
املنطــوق يف الكتــاب املــدريس العــريب القديــم بنشــاط واحــد فقــط ،إال أ ّنــه يمكــن تلخیــص
املوضــوع يف ّ
أن جوانــب «الشــكل املنطــوق»« ،الشــكل املكتــوب»« ،االنتظــام» ،و«القيــود
علــی االســتخدام» مل تكــرس اهتام ًمــا بــارز ًا مــن قبـ ُـل وال مــن بعــد.
مناقشة النتائج
ّ
إن مؤ ّلفــي كتــب اإلنجليزيــة املدرســية يف املنهــج التعليمــي القدیــم جتاهلــوا عــدد مــن جوانــب
املفــردات بالكامــل ،فكانــت أقســام «أجــزاء الكلمــة»« ،الشــكل واملعنــى» و«القواعــد
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النحويــة» مهيمنــة علــی فصــول الكتــاب ،يف حــن مل حتـ َ
ـظ اجلوانــب األخــرى إال بقليــل مــن
االهتــام .وركــز املؤ ّلفــون يف الطبعــات اجلديــدة للكتــاب عــى مزيــد مــن جوانــب املفــردات،
وقــد تــم معاجلــة هــذه املشــكلة مــن خــال إعطــاء أمهيــة أكــر للجوانــب املعنيــة بـــ«املفاهيــم
واإلحــاالت» و«تداعــي املعــاين» (انظــر جــدول رقــم.)3
ولكنــه عكــس كتــاب اإلنجليزيــة ،أعــرض مؤلفــو كتــاب العربیــة عــن «أقســام الكلمــة»
واهتمــوا بـــ «الشــكل واملعنــى» (انظــر جــدول رقــم )4؛ وقــد يكــون افرتاضيــ ًا –حســب
تقدیــرات مؤلفــی الكتــابّ -
أن الطــاب يتع ّلمــون أجــزاء الكلمــة مــن خــال التدريــب
والتكــرار فاعتمــدوا عــى جانــب «الرســم واملعنــی» كأســاس حيــوي لتعلــم اللغــة العربیــة
أثنــاء تنظيــم األنشــطة.
فتــم إمهالــه قبــل التغيــر يف الكتــاب
أ ّمــا بالنســبة إلــی جانــب «الشــكل ااملكتــوب»؛ ّ
املــدريس العــريب وبعــد التغیــر ،والســبب املحتمــل يعــزى إىل حقيقــة بســیطة هــی ّ
أن اللغــة
العربيــة تشــابه اللغــة الفارســية يف إيــران ،وهلــا نفــس األبجديــات ونفــس األشــكال ،فلــم
یكــن مــن الــروري عنــد تعليــم اللغــة الرتكيــز عــى جانــب الكتابــة.
ولقــد أرشنــا آنفــا إىل ترمجــة الكلــات كإحــدى طــرق التعلــم التــي حتظــى بالكثــر مــن
األمهيــة يف الكتــب املدرســية اجلديــدة .وهــذه الطريقــة تعتــر مــن إحــدى طــرق التعلــم
املبــارشة والرصحيــة بشــكل عــام والتــي أكدهــا عــدد مــن الباحثــن مثــل لنجیــل وناوراســیس
( .)Lengyel and Navracsics, 2007: 24وفقــا هلومــل ّ
أن الرتمجــة تتســم بالكفــاءة يف
التعلــم وال ســيام يف تعلــم املفــردات ( )Hummel, 2010: 70ونشــاهد أن املؤ ّلفــن أعطــوا
أمهيــة كــرى لرتمجــة الكلــات يف الكتــب االنجلیزیــة والعربیــة الهتاممهــم باالحتياجــات
التعليميــة.
ـرا عــى املعنــى حيــث يكــون
َ
املالحــظ يف كل مــن الكتــب املدرســية هــو أن هنــاك تركيـ ًـزا كبـ ً
«الشــكل واملعنــى» هــو اجلانــب الوحيــد الــذي حظــى باالهتــام قبــل التغيــر وبعــده ،ألنــه ال
يــزال یالحــظ بشــكل بــارز بعــد التغيــر .فدراســة بــراون ( )2011مهمــة يف هــذا الصــدد؛
إذ قــارن  9كتــب مدرســية إنجليزيــة يف  3مســتويات خمتلفــة وقــدّ م يف التحليــل نتائــج مماثلــة
حیــث أظهــرت نتائجــه أن «الشــكل واملعنــى» حصــل عــى املركــز األول حیــث تصــدّ ر قائمــة
اهتــام املؤ ّلفــن .مــن النقــاط األساســية التــي ذكرهــا بــراون ( )2011يف دراســته حــول
أنشــطة الكتــب أن مجيــع األنشــطة تشــمل «الشــكل املنطــوق» و«املكتــوب» ضمن ًيــا.
ويفتقــر «الرصــف و االنتظــام» و«القيــود املفروضــة عــى االســتخدام» أي اهتــام يف كل
مــن الكتــب املدرســية قبــل التغيــر وبعــده .وإحــدى التفســرات املحتملــة هــو أن العديــد
دراسة مقارنة جلوانب املفردات يف كتب اللغة اإلنجليزية والعربية للصف السابع القديم واجلديد

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 59 1440/1397
مــن جوانــب املفــردات ليســت مقيــدة ويمكــن اســتخدامها يف نطــاق واســع مــن الســياقات.
واحلقيقــة األخــرى املحتملــة تكمــن يف نــدرة أي أنشــطة مناســبة لتقييــم اجلانــب املــدروس،
وليــس هنــاك أي جمموعــة مــن التامریــن يمكــن للمدرســن اســتخالصها هلذیــن اجلانبــن.
ــورت للتالمیــذ املبتدئــن الذيــن ال
النقطــة املهمــة هــي أن الكتــب التــي تــم فحصهــاُ ،ط ّ
يعرفــون اســتخدام اللغــة بشــكل كامــل يف الســیاقات املختلفــة .ويزعــم بــراون أن املؤلفــن
للمســتوى املبتــدئ قــد ال يضعــون قيــودا عــى االســتخدام ألن القيــود قــد جتعــل املتعلمــن
يــرددون أثنــاء اســتخدام اللغــة؛ فلهــذا حيــاول املبتدئــون ببســاطة اســتخدام اللغــة بــأي طريقــة
ممكنــة( . )Brown, 2011: 95ویؤكــد إشــمیت (( 2010أنّــه یمكــن معاجلــة اجلوانــب

املســتخدمة يف مســتويات عاليــة للكلــات ،يف املرحلــة الالحقــة .ومــع ذلــك ،يــويص معظــم
الباحثــن باســتخدام مجيــع جوانــب املفــردات (الشــكل واملعنــى واالســتخدام) وإدراج
جمموعــة واســعة مــن األنشــطة وتنظيــم متاریــن خمتلفــة يف تدريــس املفــردات (Schemitt,
 .)2010: 254فلهــذا یمكــن القــول بأ ّنــه ال يقتــر تعيلــم اللغــة األجنبيــة عــى حتديــد صيغــة
املهــم هــو اســتخدام الكلــات يف الســياق احلقيقــي وحيتــاج
الكلــات واملعنــى فقــط؛ بــل
ّ
التلمیــذ إىل معرفــة أيــن ومتــى وإىل أي مــدى يمكنهــم اســتخدام الكلــات التــي يتعلموهنــا
مــن أجــل اكتســاب ســيطرة متزايــدة عــى تعلمهــم (.)Hiebert & Kamil, 2005: 49
أ ّمــا بالنســبة إلــی مراجعــة الكتــب التعليميــة وتنقیحهــا الســتمرار حیویتهــا فالبــدّ مــن القــول
بـ ّ
ـتمر هــذه التغیــرات إلــی
ـأن مراجعــة الكتــب املدرســية الرســمية حاجــة ال غنــی عنهــا وتسـ ّ
جانــب تنميــة املجتمعــات لغــرض توفــر الوضــع األمثــل للحصــول عــى األهــداف والتامشــى
مــع احتياجــات الطــاب ،وتعزيــز جــودة التعليــم .فاجلدیــر بالقــول بـ ّ
ـأن التغیــر يف الكتــب
مهيــة وبواعــث أخــری؛ فاللغــة االنجلیزیــة لغــة دوليــة والعربيــة لغــة
االنجلیزیــة والعربيــة هلــا أ ّ
الديانــة اإلســامية التــي يديــن هبــا األغلبيــة الســاحقة مــن اإليرانيــن ،فعلــی هــذا األســاس
ينبغــي عــى جلنــة تأليــف الكتــب أن تبــذل قصــاری جهدهــا فيــا يتعلــق بتنــوع أســاليب
التدريــس وإثــرا َء معــارف التالمیــذ يف هــذا الصــدد وإعــادة النظــر يف النصــوص القديمــة مــن
أجــل حصــول الطــاب علــی مكاســب مثــرة لإلعجــاب يف إتقاهنــا وأن يكونــوا قادريــن عــى
االســتفادة املثــى مــن املــواد كلــا تطلــب ذلــك.
لــو ألقينــا نظــرة خاطفــة عــى مراجعــة الكتــب التعلیمیــة يف حقــل اللغــة األجنبيــة ،اكتشــفنا
أ ّنــه كان اهلــدف األســايس لتدريــس اللغــة األجنبيــة يف املــايض هــو تعلــم القواعــد والســات
اهليكليــة للغــة ومل يكــن هنــاك تركيــز واضــح عــى اســتخدام اللغــة يف الســياق احلقیقــي .ومــع
تطــور املجتمعــات والشــعور باحلاجــة إىل اكتســاب اللغــات تدرجييـ ًا ،أصبحــت وظيفــة اللغــة
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األجنبيــة حمــدد ملؤ ّلفــي املــادة واملعلمــن والطــاب ،وبالتــايل ،تــم اســتعراض حمتــوى الكتــب
املدرســية وبــدأ التعليــم مســرا جديــدا نحــو اســتخدام اللغــة يف األجــواء احلقیقيــة ومنــذ ذلــك
احلــن ،كان اهلــدف الثابــت مــن تدريــس اللغــة األجنبيــة أو اللغــة الثانيــة هــو إعــداد التالميــذ
للوظائــف التواصليــة للغــة وحــاول خــراء تطويــر املــواد التعليميــة غــرس القــدرة التواصليــة
يف متعلمــي اللغــة .يؤكــد واتزكــي أن التغيــر يف تدريــس اللغــة موجــه نحــو اســتخدام اللغــة
ـر يف الكتــب الدراســية خاصــة للغــة يرتبــط بزيــادة
يف الســياق واألغــراض الرباغامتيــة والتغيـ ُ
جــودة الكتــب حتــی يســاعد الطــاب عــى تلبيــة االحتياجــات املهنيــة)Watzke, 2003: 23
) .لــذا جيــب أن تتامشــى مراجعــة الكتــب الدراســية مــع احتياجــات الطــاب وجيــب أن يتــم
إجــراء التغيــر لتحســن مســتوى معرفتهــم .فللمفــردات دور هــا ّم يف تعليــم اللغــة ور ّبــا
األول يف التعليــم ،حيــث إن املتع ّلــم بحاجــة إلــی مجيــع جوانــب املفــردات
احتلــت املركــز ّ
ليســتخدمها ویط ّبقهــا يف ســياقات خمتلفــة ،فيجــب إيــاء اهتــام كبــر هلــذه املهــارة الفرعيــة يف
مراجعــة الكتــب املدرســية الرســمية.
بنــاء عــى النقــاط املذكــورة ونتائــج الدراســة احلاليــة ،فمــن احلكمــة أن نأخــذ يف االعتبــار
أن تعلــم املفــردات هلــا مكانــ ًة مهمــة يف الكتــب املدرســية وجيــب أن تــدرس الكلــات يف
النصــوص وينبغــي جتنــب مــرد الكلــات الوحیــا أو قائمــة الكلــات واجلمــل بــرف النظــر
ـرجاع الكلــات بشــكل أكثــر كفــاءة.
ـم ســهال واسـ
َ
عــن النصــوص .فهــذا االجتــاه جيعــل التعلـ َ
فمــن املســلم بــه معرفــة الطــاب معنــى الكلمــة حرفيــا ولكنهــم غــر قادريــن عــى نطقهــا
وهتجئتهــا بشــكل صحيــح و ال يتع ّلمــون شــیئا عــن اســتخدام الكلمــة أو عالقتهــا بالكلــات
األخــرى ،فــإن معرفتهــم باملفــردات ســتكون ناقصــة.
بقیــت نقطــة أخــری فيــا یتع ّلــق هبــذه اجلوانــب التســعة يف تع ّلــم املفــردات يف اللغــة األجنبيــة
وهــو تكــرار كلــات معینــة يف فصــول الكتــاب املختلفــة .يقــدم بــراون ( )2011توصية بشــأن
تطويــر املــواد ،ويذكــر أنــه مــن أجــل كتابــة الفصــول الدراســية يف الكتــاب املــدريس ،جیــب أن
نوضــح جانبــا مــن املفــردات املعينــة يف فصــل واحــد وإدخــال جانــب آخــر باســتخدام نفــس
ّ
الكلــات يف الفصــل التــايل ومواصلــة هــذا االجتــاه إىل مجيــع اجلوانــب التســعة عــر مجيــع
دروس الكتــاب عــن طريــق تكــرار نفــس الكلــات ( .)Brown, 2011: 87یؤكــد اســكات
عــى تكــرار الكلــات يف جمموعــة متنوعــة مــن الســياقات ویعتقــد أنــه جيــب اســتخدام طــرق
خمتلفــة لتدريــس املفــردات ّ
ألن عــرض اللغــة خــارج الصــف غال ًبــا مــا ،يكــون حمــدو ًدا وال
حيصــل الطــاب عــى ممارســة كافيــة يف الســياقات احلقيقيــة .ويالحــظ كذلــك أن مهمــة
املعلمــن هــي توفــر بيئــة تعليميــة مالئمــة ،والبحــث عــن طــرق مبتكــرة لتمهيــد الطريــق
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اذا اردنــا أن ننصــف فــی احلكــم علــی الكتابــن اجلدیدیــن فالبــدّ مــن االشــارة إلــی ّ
أن كتــاب
اللغــة اإلنجليزيــة يف املنهــج التعلیمــي اجلدیــد حيتــوي عــى معاجلــة أوســع وأكثــر توازنــ ًا
جلوانــب املفــردات فیعــرض فرصــة جدیــدة أمــام املتعلمــن ،ولكــن كتــاب العربيــة اجلدیــد
الیعــرض أنشــطة كافيــة ومــا زال مؤلفــوه يولــون االهتــام األكــر جلانــب «الرســم واملعنــى»
وهــو مصــدر قلقهــم الكبــر دائ ـ ًا.
التوصیات
نظـ ًـرا ألن تدريــس كل جوانــب املفــردات كجــزء ال يتجــزأ مــن تعلــم اللغــة ،يم ّكــن متعلمــي
ـاب مهــارات لغويــة ،واســتخدام اللغــة بشــكل فعــال ،فمــن املستحســن مراجعــة
اللغــة اكتسـ َ
الكتــب املدرســية للغــة إلصــاح تدريــس املفــردات واختــاذ رؤيــة غنيــة ملعرفــة املفــردات .وبــا
أن الكتــب اجلديــدة بعــد التغيــر ال تــزال تفتقــر إىل االهتــام بعــدد مــن جوانــب املفــردات ،فإن
هنــاك حاجــة إىل اعتــاد رؤيــة أوســع ،وتوصيــة املعلمــن ومؤ ّلفــي املــادة بالتفصيــل يف مجيــع
جوانــب املفــردات .قــد تكــون نتائــج هــذه الدراســة خطــوة لدفــع املتعلمــن إىل النجــاح األكثر
يف عمليــة التعلــم نظــرا الهتامماهتــم واحتياجاهتــم وأهدافهــم؛ وعــاوة عــى ذلــك ،سيســتفيد
املعلمــون ومؤ ّلفــو املــوا ّد الدراســية مــن النتائــج حيــث قــد يكونــون يف وضــع أفضــل الختيــار
إجــراءات أكثــر مالءمــة لتعديــل أهدافهــم ومنهجياهتــم خلدمــة متطلبــات النظــام التعليمــي.
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چكیده

كتابهــای درســی آمــوزش زبــان خارجــی (عربــی و انگلیســی) ،نقشــی مهــم در نظــام آموزشــی
ایــران دارنــد .شــناخت و فهــم واژگان در چنیــن كتابهایــی از اركان مهارتهــای چهارگانــه
محســوب میشــود .پژوهــش حاضــر جنبههــای مختلــف واژگان را بررســی کــرده كــه مــورد توجــه
مؤلفــان رســمی آمــوزش و پــرورش در كتــاب هــای عربــی و انگلیســی بــوده اســت و همچنیــن بــه
بررســی تغییراتــی پرداختــه كــه در كتابهــای نظــام آموزشــی جدیــد پدیــد آمدهانــد .بــرای تحقــق
ایــن هــدف ،تمرینهــای مربــوط بــه واژگان در دو مجموعــه از كتابهــای عربــی و انگلیســی پایــۀ
هفتــم بررســی و تحلیــل شــد .تحلیــل توصیفــی نتایــج ،نشــان میدهــد كــه كتــاب انگلیســی جدیــد
در مقایســه بــا كتــاب انگلیســی قدیــم ،جنبههــای بیشــتری از واژگان را دربرگرفتــه اســت؛ امــا بــه
برخــی جنبههــا یــا اصــ ً
ا توجهــی نشــده ،یــا اینكــه بســیار كمرنــگ اســت .كتــاب عربــی جدیــد
نیــز در مقایســه بــا كتــاب قدیــم ،همچنــان نیــاز بــه توجــه بیشــتری بــه جنبههــای مختلــف واژگان
دارد .ایــن پژوهــش همچنیــن نشــان داد كــه كتــاب انگلیســی جدیــد در مقایســه بــا كتــاب عربــی
جدیــد ،جنبههــای گوناگــون و متنوعتــری را دربــردارد .پژوهــش پــس از بررســی نتایــج و اهمیّــت
موضــوع در نظــام آموزشــی رســمی ،پیشــنهاد میكنــد كــه مؤلفــان و آمــوزگاران ،جنبههــای بیشــتر و
پیچیدهتــری از آمــوزش واژگان را در نظــر بگیرنــد.
واژگان كلیــدی :كتــاب عربــی ،كتــاب انگلیســی ،جنبههــای واژگان ،پایــۀ هفتــم ،كتابهــای درســی
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Abstract
Foreign language teaching textbooks play an important role in Iran’s
Educational system. Vocabulary knowledge, as an important subskill contributing to learning foreign languages, is considered as one
of important pillars of the four language skills. That being so, this
comparative study seeks to uncover those aspects of vocabulary which
have drawn the attention of Iranian textbook developers (Arabic and
English). The paper also looks into any possible changes from the older
textbooks to the more recent ones after the education change with respect
to vocabulary. To this end, vocabulary exercises in both sets of seventhgrade textbooks were analyzed employing a checklist which embraced
different aspects of vocabulary knowledge and was developed by the
current researchers. Descriptive analysis of the findings indicated that
the new English textbook has addressed a larger number of aspects
although there are yet some aspects which were either neglected or not
sufficiently attended. The new Arabic textbook, however, needs more
attention to several aspects. The new English textbook, in comparison
to the new Arabic one, has more varied and diverse vocabulary aspects.
Finally, the study discusses the significance and implications of the
findings and suggests that materials developers and teachers take into
consideration more varied and complex aspects of teaching vocabulary.
Keywords: Arabic book, English book, vocabulary aspects, vocabulary
knowledge, seventh grade, official textbooks.
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