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ال تتج ّلــی مالمــح اإلجيابيــات والســلبيات علــی ّ
كل كتــاب مــدريس يف تعليــم اللغــات األجنبيــة ّإل مــن
ـف الثــاين عــر
خــال تقويمــه وحتليــل العنــارص
املتضمنــة فيــه .عاجلــت هــذه الدراســة كتــاب العربيــة للصـ ّ
ّ
للمرحلــة الثانويــة الثانيــة يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملــدارس اإليرانيــة وفــق معايــر جــودة الكتــب
ـؤشات،
ـم ثالثــن فقــرة موزّ عــة علــی سـتّة مـ ّ
املدرســية و ُاسـتُخدمت اســتبانة توملينســون ( )2003والتــي تضـ ّ
املتكونــة مــن  50مع ّل ـ ًا ومع ّلم ـ ًة بمدينــة
باعتبارهــا أدا ًة للدراســة والتقويــم عــر توزيعهــا علــی ع ّينــة البحــث
ّ
ـم
شــراز؛ فاعتمــدت الدراســة علــی املنهــج الوصفي-املســحي فيــا خيـ ّ
ـم تـ ّ
ـص باســتخراج تقديــرات الع ّينــة ،ثـ ّ
حتليــل البيانــات وفق ـ ًا هلــا .د ّلــت النتائــج علــی ّ
أن هــذا الكتــاب يتم ّتــع بجاذبيــة مطلوبــة مــن حيــث تصميــم
وثمــة تنـ ّـوع يف عــرض املحتويــات ممّــا يالئــم أهــداف
الغــاف ونــوع اخلــط ّ
والصــور املعروضــة يف ط ّياتــهّ ،
املقـ ّـرر الــدرايس ،كــا تکــون وحــدات الكتــاب علــی انســجام تــا ّم بعضهــا مــع البعــضّ ،إل ّأنــا ال تســاعد
الطــاب علــی إنــاء املهــارات اللغويــة األربــع لدهیــم ،وبالتــايل ال يســاعد يف تنميــة مســتوی الثقــة بالنفــس
لدهیــم علــی املســتوی اجل ّيــد واملنشــود.
الكلامت الدليلية :تعليم اللغة العربية ،الكتاب املدريس ،التقويم  ،استامرة توملينسون.
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التمهيد
ال نــكاد نغلــو إذا قلنــا بـ ّ
ـم املصــادر التــي
ـأن الكتــب املدرســية _ يف ّ
أي فــرع كانــت _ مــن أهـ ّ
يمكــن االســتضاءة هبــا يف توجيــه اجليــل اجلديــد نحــو اخلطــوط العريضــة واملقاصــد التعليميــة
واالجتاهــات الثقافيــة واالجتامعيــة املرغــوب فيهــا باملجتمعــاتّ .
إن الكتــاب املــدريس جمموعة
تــم عرضهــا علــی نحــو علمــي متسلســل لتدريــس مــادة
مــن املعلومــات األساســية التــي ّ
معينــة ،يف مقـ ّـرر درايس معـ ّـن و لفــرة زمن ّيــة حمــدّ دة هيــدف إىل مســاعدة الطـ ّـاب عــى حتقيــق
األهــداف املطلوبــة .فتكمــن أمهيــة الكتــاب املــدريس يف «أ ّنــه متو ّفــر يف أيــدي مجيــع الطلبــة
أكثــر مــن غــره مــن املصــادر ،وأل ّنــه وســيلة ال غنــى عنهــا لـ ّ
ـدرس واملتع ّلــم ،فهــو
ـكل مــن املـ ّ
املــدر َس يف إعــداد الــدّ رس وتدريســه كــا يســاعدُ الطالــب يف اســتيعابه» (رضــوان
ُيعــن
ّ
ـم مــوا ّد التعليــم فـ ّ
ـإن اخلــراء يوصــون
واآلخــرون1982 ،م ،)15 :كــا وبــا أ ّنــه يعــدّ مــن أهـ ّ
بالعنايــة بإعــداده ،والسـ ّيام تلــك املــوا ّد التــي تعنــی بتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا،
«فعمليــة التدريــس أ ّي ـ ًا كان نو ُعهــا أو نم ُطهــا أو ما ّد ُتــا تعتمــد اعتــاد ًا كبــر ًا عــى الكتــاب
ـدر تعليمــي
املــدريس ،فهــو يم ّثــل بالنســبة للمتع ّلــم أساسـ ًا باقيـ ًا لعمليــة تع ّلــم منظمــة ،ومصـ ٌ
يلتقــي عنــده املع ّلــم واملتع ّلــم» (الفــوزان2011 ،م)39 :؛ إذن ّ
يظــل التســليم بأمهيــة الكتــاب
املــدريس أمــر ًا ال حيتــاج إىل تقريــر ،فبالرغــم ممّــا قيــل ويقــال عــن تكنولوجيــا التّعليــم وأدواتــه
اجلديــدة ،بقــي للكتــاب املــدريس مكانتــه املتفــردة يف العمليــة التّعليميــة؛ فهــو هبــذا ركــن مهــم
مــن أركان عمليــة التع ّلــم ،ومصــدر تعليمــي يلتقــي عنــده املع ّلــم واملتع ّلــم؛ «ولذلــك تعتــر
املهتمــن باملحتــوى
املــدريس مــن أهــم األمــور التــي تشــغل بــال
نوعيــة وجــودة الكتــاب
ّ
ّ
واملــا ّدة التعليميــة وطريقــة التدريــس» (رضــوان ،واآلخــرون1982 ،م .)73 ،واملــراد مــن حمتــوی
الكتــب املدرســية كجــزء رئيــس منــه هــو املعلومــات التــي يرجــى تزويــد الطــاب هبــا وكذلــك
االجتاهــات والقيــم التــي يــراد تنميتهــا عندهــم .فــا بــدّ أن يكــون املحتــوى مرتبطـ ًا باألهــداف
ومالئـ ًا ملســتويات التالميــذ العقليــة ،والثقافيــة ،واالجتامعيــة ،واللغويــة واملرحلــة الدراســية
موزعــة توزيعـ ًا عــادالً عــى وحــدات الكتــاب وفصولــه حســب
التــي يمـ ّـرون هبــا وأن تكــون ّ
أمه ّيتهــا.
أمــا بالنســبة لعمل ّيــة التقويــم يف حتليــل الكتــب التعلیميــة – مدرســية كانــت أو جامعيــة -
فهــي «عمل ّيــة إصــدار حكــم عــى املحتــوى العلمــي ،وحتديــد مســتوى جــودة واتســاق هــذا
ـم تعديــل جوانــب النّقــص
املحتــوى ،ومــدى قدرتــه عــى حتقيــق األهــداف املرجـ ّـوة ،ومــن ثـ ّ
والقصــور فيه»(صــري واآلخــرون2008 ،م .)13 :مت ّثــل عمل ّيــة تقويــم الكتــب املدرســية يف
غايــة مــن األمهيــة بالنســبة ملطــوري املناهــج؛ ألنــا «ت ِ
ُطلعهــم عــى ف ّعاليــة الربامــج الدراســية
ّ
ّ
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وتو ّفــر املعلومــات واألحــكام ّ
ـي ،ممّــا يســاعد عــى زيــادة
اللزمــة لقيــام عمليــة التّطويــر العلمـ ّ
ف ّعال ّيــة تنفيــذ املناهــج الدّ راسـ ّية ،والقــدرة عــى اختــاذ القــرارات املتع ّلقــة هبــا عىل أســس واقع ّية
ومعلومــات صحيحــة» (ريــان1999 ،م ،71 ،واخلليفــة2005 ،م« ،)190 :وممّــا ّ
حيــث املؤ ّلفــن
واملتخصصــن علــی تقويــم الكتــب املدرس ـية وتصحيــح املقــررات الدّ راســية بأحســن وجــهٍ
ّ
ّ
ّ
مــن الوجــوه هــو ازديــاد املتع ّلمــن عام ـ ًا بعــدَ عــا ٍم الس ـ ّيام أوﻟﺌﻚ الذيــن يميلــون إلــی تع ّلــم
اللغــات األجنب ّيــة» ()Mckay، 2003 :13؛ حيــث نــری ّ
أن التقويــم الســليم هــو الــذي ير ّكــز
علــی مــدی حت ّقــق األهــداف التعليميــة ،وكيفيــة خطــوات بنــاء املنهــج الــدرايس وتنفيــذه،
وطــرق التدريــس املتّبعــة ،ومــدی تو ّفــق تطبيــق إســراتيجيات التعليــم مــن خــال األدوات
والوســائل التعليميــة ،وأســاليب إعــداد املع ّلــم واملنــاخ التعليمــي ،وغريهــا مــن النواحــي
اخلاصــة باملشــوار الــذي تســر عليــه عمل ّيــة التعليــم والتع ّلــم.
علــی هــذا هيــدف البحــث احلــايل إلــی معاجلــة كتــاب العربيــة املــدريس للصــف الثــاين عرش
للمرحلــة الثانويــة الثانيــة للعلــوم اإلنســانية وآداهبــا باملــدارس اإليرانيــة كشــف ًا عــن اجلوانــب
والســلبية املرتتّبــة عليهــا مــن وجهــة نظــر املع ّلمــن وفق ـ ًا الســتبانة توملینســون يف
اإلجابيــة ّ
حتلیــل كتــب تعليــم اللغــات األجنبيــة.
ومن هذا املنطلق َس َعت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما مدی جاذب ّية الكتاب ودوره يف تنمية رغبة ال ّطالب؟
تنوع حمتویات الكتاب مناسب ًا للفئة العمرية ّ
للطلب؟
كيف يكون ّ
ٍ
املقرر الدّ رايس؟
درجة ينسجم حمتوی الكتاب مع األهداف
إلی أية
املرصح هبا يف ّ
ّ
أي مدى يساهم حمتوی الكتاب يف إنامء املهارات اللغوية األربع لدی ّ
الطلب؟
إلی ّ
يتم تقويم الكتاب من حيث انسجام الوحدات مع بعضها؟
كيف ّ
أي مــدی متكّــن الكتــاب مــن حتقيــق األهــداف التعليميــة وتنميــة ثقــة النفــس لــدی
إلــی ّ
الطالــب؟
يمكــن تلخيــص مشــكلة هــذه الدراســة يف قلــة املصــادر املعن ّيــة بتحليــل الكتــب املدرســية
حســب اســتامرة توملینســون باإلضافــة إلــی صعوبــات وحتد ّيــات واجهتنــا مــن خــال
استفســار املعلومــات مــن ع ّينــة الدراســة.
السابقة
الدّ راسات ّ
الســابقة إلــی معرفــة اجلهــود التــي ُبذلــت مــن قبــل واســتعراضها
هتــدف معاجلــة الدّ راســات ّ
لالســتفادة منهــا يف بعــض جوانــب تكــون علــی صلــة مبــارشة أو غــر مبــارشة هبــذا البحــث

للصف الثاين عرش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية وفق ًا الستبانة «توملینسون»
تقويم كتاب العرب ّية
ّ

34
فمنهــا نشــر إلــی:
تنــاو َل متّقــي زاده واآلخــرون ( 1393هـــ.ش) يف دراســتهم  1معاجلــ َة مــدی تناســب
َ
األول للمرحلــة الثانويــة مــع املعايــر
املحتــوی الــدّ رايس يف كتــاب اللغــة العرب ّيــة
ّ
للصــف ّ
وتوصلــت الدراســة إلــی ّ
أن املؤ ّلفــن رشحــوا القواعــد
املقرتحــة لتحليــل املحتــوی الــدّ رايس،
ّ
الصف ّيــة والنحو ّيــة يف الكتــاب علــی أســاس تسلسـ ٍ
ـل منطقــي مــن األســهل إلــی األصعــب،
ّ
ـدرج يف عــرض النّصــوص لـ ّ
ـكل درس.
هيتمــوا بمراعــاة التـ ّ
ولكنّهــم مل ّ
للصــف
بــادرت عــرب ( 1393هـــ.ش) يف مقــال  2بتقويــم كتــاب ال ّلغــة اإلنكليزيــة ّ
َ
الســابع للمرحلــة الثانويــة األولــی مــن وجهــة نظــر توملينســون ،فاســتنتج أ ّنــه مــن الـ ّـروري
ّ
تدريــس ال ّلغــة اإلنكليزيــة مــن املرحلــة االبتدائيــة يف املــدارس وتأليــف هــذا الكتــاب وفق ـ ًا
لألهــداف املقرتحــة لــه يف املقـ ّـرر الــدّ رايس.
األول الثانــوي
دارســة Al-Sowatع( 3 )2012حيــث عالــج كتــاب اإلنجليزيــة
ّ
للصــف ّ
باململكــة العربيــة الســعودية مــن خــال اســتخدام اســتبانة قــام الباحــث بإعدادهــاّ .
تــدل
نتائــج الدراســة ّ
أن مــن اجلوانــب اإلجيابيــة املرتتّبــة علــی الكتــاب هــي الغــاف املالئــم وتغطيــة
ّ
املتوخــاة.
املهــارات اللغويــة واالهتــام باألهــداف التعليميــة
عالــج مـ ّـا إبراهيمــي وآخــرون ( 1395هـــ.ش) يف دراســتهم املشــاكل التــي تعـ ّـرض هلــا
ٍ
كأداة جلمــع املعلومــات
تع ُّلــم اللغــة العرب ّيــة يف املــدارس اإليرانيــة ،واســتخدموا االســتبان َة
ّ
الطــاب واملع ّلمــن يف مدينــة طهــران،
مــن خــال اختيــار ع ّينــة الدراســة مــن بعــض
وخلصــت الدراســة إلــی بعــض احللــول التــي مت ّكــن مــن حـ ّـل هــذه املشــاكل ،ضمــن اإلشــارة
إلــی أســباب نفــور الطـ ّـاب مــن هــذه املــا ّدة الدراســية متم ّثل ـ ًة يف عــرض القواعــد بصــورة
مع ّقــدة وعــدم اشــتامل الكتــاب علــی املوضوعــات الفكاهيــة.
رمحــاين وأعظمــي نجــاد ( 1396هـــ.ش) يف بحثهــا قامــا بتحليــل حمتــوی كتــاب اللغــة
العربيــة للصــف الثامــن يف املــدارس اإليرانيــة علــی أســاس معايــر اختيــار وتنظيــم املحتــوی
وتوصــا إلــی ّ
التوجــه نحــو اختــاذ األســاليب احلديثــة املؤ ّثــرة يف تع ّلــم الطـ ّـاب
أن
الــدرايس
ّ
ّ
وتقديــم التشــجيع الــكايف هلــم علــی التع ّلــم الــذايت وتعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص
يعتــر مــن جوانــب القــوة فيــه.
قارنــا يف مقالتهــا مســتوی مقروئيــة كتــب اللغــة العربية
نظــري وخطيبــي ( 1396هـــ.ش) َ
يف املرحلــة الثانويــة األولــی بكتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة القديمــة علــی أســاس
معادلــة «فــراي» ،ووصــا إلــی ّ
أن كتــب اللغــة العربيــة لــكال املرحلتــن القديمــة واجلديــدة
يف مســتوی ج ّيــد بالنّســبة للجمــل ،أمــا بالنّســبة للمقاطــع فــا يوجــد اتّفـ ٌ
ـاق تــا ٌّم بينهــا وبــن
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معادلــة «فــراي».
اســتعرض زارع وكارگــر ( 1397هـــ .ش) يف مقالــة متاريـ َن كتــاب اللغــة العربيــة للص ّفــن
وفــق تصنيــف «بلــوم» واســتنتجا ّ
أن معظــم
العــارش واحلــادي عــر باملــدارس اإليرانيــة َ
التّامريــن يف هــذا الكتــاب ُوضعــت علــی أســاس مهــارات مســتوی الفهــم والتّطبيــق وهــذا
ّ
يــدل علــی ّ
اهتمــوا هبذيــن املســتوینی دون أن يعتنــوا باملســتويات
أن أعضــاء جلنــة التأليــف ّ
والتكيــب والتّقويــم.
األخــری كالتذ ّكــر والتّحليــل ّ
تطــور كتــب اللغــة
نيكوبخــت واآلخــرون ( 1397هـــ.ش) يف مقالتهــم كشــفوا عــن
ّ
العربيــة يف فــرع العلــوم اإلنســانية مــن ســنة 2017 – 1961م يف ضــوء طرائــق تعليــم اللغــات
األجنبيــة وخلصــوا إلــی ّ
أن الطريقــة الســائدة يف هــذه الكتــب هــي طريقــة النحــو والرتمجــة
وتعليــم القواعــد بالطريقــة القياســية ،دون االهتــام بالطريقــة الســمعية الشــفهية.
مــن املالحــظ علــی حســب علــم الدارســن ّ
أن مــا يم ّيــز البحــث احلــايل عــن غــره أ ّنــه مل
تســتعرض دراســة حلــدّ اآلن كتــب العربيــة باملــدارس أو اجلامعــات اإليرانيــة علــی حســب
معایــر جــودة املحتــوی الــدّ رايس وفــق اســتبانة توملينســون ممــا يمكــن أن يســهم يف رفــع
جــودة الكتــاب التعليميــة وتنميــة املهــارات اللغويــة لــدی املتل ّقــن يف الســنوات التّاليــة كــا
ـي والبحــث يف حتليــل جــودة الكتــب
ُيعتــر خطــوة بدائيــة تفســح املجــال للمزيــد مــن التقـ ّ
املدرســية واجلامعيــة يف ضوئهــا.
مراجعة األدب النظري
استامرة توملينسون وتقويم الكتب املدرسية
يعتــر برایــان توملینســون ( )Brian Tomlinson) (1943مــن املن ّظريــن اإلنجليزيــن يف
أســس اجلمعيــة الدول ّيــة لتأليــف الكتــب التعليميــة
جمــال تعليــم اللغــات األجنبيــة والــذي ّ
املتكونــة مــن الن ّقــاد والك ّتــاب واملح ّققــن بوصفــه رئيسـ ًا هلــا ،وعقــد كثــر ًا مــن
()MATSDA
ّ
الورشــات التعليميــة يف بریطانيــا وماليزيــا واملكســیك ،وتركيــة ،وســنغافور والفيتنــام ،إضافــة
ـر مــن الكتــب واملقــاالت يف
إلــی إلقائــه حمــارضات عديــدة يف أكثــر مــن سـتّني بلــد ًا .ولــه كثـ ٌ
جمــال تعليــم اللغــات األجنبيــة وحتليــل حمتويــات الكتــب التعليميــة منهــا:
«Developing Materials for Language Teaching» (2003), «Developing Language Course Materials» (2004), «Applied Linguistics and Materials Development» (2012).
هنــاﻙ عــدّ ة اســتامرات لتقويــم العنــارص العديــدة كمهــارات املع ّلمــن يف التدريــس،
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ِ
مههــا اســتامرة توملينســون
ومعرفــة مــدی فهــم التالميــذ أو دراســة املــوا ّد التعليميــة ومــن أ ّ
دونــت لتقويــم الكتــب املؤ ّلفــة لتعليــم اللغــات األجنبيــة« .أذعــ َن مؤ ّلفــو هــذه
التــي ّ
ـب مجيــع األســئلة واجلمــل
ـب حسـ َ
ـج الكتـ ُ
االســتامرات بأ ّنــه لیــس مــن الــروري أن تعا َلـ َ
الــواردة يف االســتامرات ،بــل يمكــن االختيــار مــن بــن هــذه األســئلة واجلمــل حســب مــا
تقتضيــه الظــروف» (قراگزلــو وآخــرون1396 ،ش .)239 :يــری توملينســون ّ
أن تقويــم
الكتــاب املــدريس أفضـ ُـل طريقــة لدراســة قيمــة املــوا ّد التعليميــة الــواردة فيــه كــا يكــون لــه
دور هــا ٌّم يف متييــز النواقــص فيهــا واجلهــد يف معاجلتهــا ( )Tomlinson, 2013: 29وباعتقــاده
ٌ
ٍ
َــج خــال ثــاث مراحــل
ألي
كتــاب علــی أســاس مــا ينت ُ
يتــم التقويــم النهائــي ّ
«جيــب أن ّ
وهــي تقويــم الكتــاب قبــل تدريســه ،تقويــم الكتــاب متزامنـ ًا تدريســه و تقويــم الكتــاب بعــد
األول
ـم الكتــاب بعــد تدريســه علــی النوعــن ّ
رجــح النـ َ
تدريســه ،فهــو ّ
ـر يعنــي تقويـ َ
ـوع األخـ َ
وال ّثــاين» (حممــودي وأمحــدي صفــا1393 ،ش ،)132 :كــا يشــر أيضـ ًا إلــی ّ
«أن تأليــف الكتــب
ـم حســب مــا حيتاجــه ويرغــب فيــه التالميــذ أكثــر ممّــا يقرتحــه املع ّلمــون ،وهــذا
املدرســية يتـ ّ
ـم
يــؤ ّدي إلــی معرفــة مــا يف الكتــب مــن النواقــص والعيــوب التعليميــة؛ فلــذﻟﻚ جيــب أن يتـ ّ
تقويــم هــذه الكتــب حســب آراء املع ّلمــن الذيــن يعرفــون الكتــب مــن زوايــا خمتلفــة علــی
ـادر توملينســون
أســاس جتارهبــم ومهاراهتــم» (رشــیدی1388 ،ش )28 :مــن هــذا املنطلــق بـ َ
ـتامرة حتتــوي علــی أسـ ٍ
بتدويــن اسـ ٍ
ـئلة تطلــب مــن املع ّلــم اإلجابــة عنهــا يف املراحــل الثالثــة
 قبــل التدريــس ،حــن التدريــس وبعــد التدريــس – للحصــول علــی معلوماتــه وآرائــهحــول حمتــوی الكتــب التعليميــة .يــری توملينســون ّ
أن الكتــاب املــدريس اجل ّيــد هــو الــذي
«يناســب حمتــواه ملســتويات الطـ ّـاب العقليــة واملعرفيــة ،وحي ّقــق رغباهتــم ويل ّبــي حاجاهتــم،
ويرتبــط بواقعهــم احليــايت ،كــا حيتــوي علــی بنيــة لغويــة ســهلة» (Tomlinson, 2013: 26-
ـم تأليــف الكتــب املدرسـ ّية حســب خــرات املع ّلمــن
 )24ذاهبـ ًا إلــی أ ّنــه «مــن األفضــل أن يتـ ّ
وا ّطالعهــم الواســع علــی مــا حيتاجــه املتع ّلمــون» (رشــیدي1388 ،ش)28 :؛ فلــذﻟﻚ قــام
بتدويــن اســتامرة تشــتمل علــی أسـ ٍ
ـئلة تســتفرس املع ّلمــن عــن حمتــوی الكتــب املدرســية وهــي
دونــت يف جمــال تقويــم هــذه الكتــب وتأليفهــا حالي ـ ًا علــی مســتوی
ـم األدوات التــي ّ
مــن أهـ ّ
ـج
ـم التقويــم النهائــي للكتــب وفق ـ ًا ملــا ين َتـ ُ
العــامل .فمــن خــال اســتخدام هــذه االســتامرة «يتـ ّ
فضــل النــوع
ضمـ َن ثــاث مراحــل وهــي تقويــم الكتــاب قبــل التدريــس وعنــده وبعــده ،فهــو ّ
األول وال ّثــاين» (حممــودي وأمحــدي
ـم الكتــاب بعــد تدريســه علــی النوعــن ّ
األخــر أي تقويـ َ
صفــا1393 ،ش .)132 :املــراد مــن تقويــم الكتــاب يف املرحلــة األولــی هــو «ختمــن مــدی
كفاءتــه لتنميــة مهــارات الطـ ّـاب قبــل التدريــس ،ولكــن تقويــم الكتــاب أثنــاء تدريســه يعنــي
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الفحــص عــن املناســبة بــن املــوا ّد التعليم ّيــة فيــه وبــن مســتويات الطـ ّـاب العلم ّيــة واملعرف ّيــة
الضــوء علــی مــا
متزامن ـ ًا مــع التّدريــس ،أ ّمــا تقويــم الكتــاب بعــد تدريســه  ،فيكــون بإلقــاء ّ
فيــه مــن اإلجيابيــات والســلبيات املؤ ّثــرة يف تدريســه بعــد إمتــام الفصــل الــدّ رايس ،فهــو أكثــر
ِ
الســابقتني؛ إذ ُيبــدي لنــا التّأثــر احلقيقــي للكتــاب يف
كفــاءة ود ّق ـ ًة مــن تقويمــه يف املرحلتــن ّ
عمل ّيــة التّعليــم» (ّ .)Tomlinson, 2013: 30-33
ـم مــا جيــدر االهتــام بــه عنــد تقويــم
إن أهـ ّ
الكتـ ِ
ـب التعليميــة حســب اســتامرة توملينســون هــو «جاذبيــة الكتــب املدرسـ ّية ومــا فيهــا مــن
والصــور ،واعتبــار هــذه الكتــب مــن حيــث املحتويــات والتّدريبــات،
النصــوص واألســئلة ّ
ودور الكتــب املدرسـ ّية يف تعزيــز دوافــع الطلبــة ،ومــدی مالئمــة الكتــب لألهــداف التّعليميــة
يف املقـ ّـرر الــدّ رايس ،وکیفیــة التدريــس الكتــاب بطــرق خمتلفــة حســب اإلمكانيــات التعليميــة
املتاحــة باملدرســة» ( .)Tomlinson, 2013: 22-21فالكتــاب املــدريس جيــب أن تتك ّيــف
ما ّدتــه مــع قــدرات املتع ّلمــن وتنســجم مــع األهــداف التعليميــة .كــا «ينبغــي مراعــاة الرتابــط
والتّسلسـ ِ
ـل يف ما ّدتــه وتكاملــه مــع املوضوعــات األخــرى» (رضــوان واآلخــرون1982 ،م:
 .)404فعــى مؤ ّلفــي الكتــب «أن يقومــوا بوصــف تدريبــات تعليميــة ترتبــط بميــول الطـ ّـاب،
ِ
وقدراتــم املعرف ّيــة والعلم ّيــة ممّــا تــؤ ّدي إلــی حت ّقــق اخلــرات املرغــوب فيهــا لدهیــم» (طعيمــة،
2005م)138 :؛ إضافـ ًة إلــی االهتــام بــا يدفعهــم لقــراءة الكتــاب ك«اختيــار الغــاف اجلـ ّـذاب
واملثــر ،وتســمية الفصــول بعناويــن واضحــة علــی حجــم مناسـ ٍ
ـص العديــدَ
ـب واحتــواء النـ ِّ
ألنــا «رضورة ال بــدَّ منهــا ،فبهــا تتح ّقــق
مــن الوســائل التعليميــة ّ
كالصــور واخلرائــط و...؛ ّ
فاعليــة التّعليــم» (مدكــور2008 ،م .)160 :فـ ّ
ـكل هــذا االهتــام جديــر باألخــذ يف عــن االعتبار
نظــر ًا لتطـ ّـور العلــم املتســارع يف عاملنــا حيــث يمكــن أن تفقــد الكتــب املدرسـ ّية صالح ّيتهــا إذا
كانــت مفتقــرة إلــی معايــر جــودة املحتــوی.
الطريقة
اعتمــدت هــذه الدراســة علــی املنهــج الوصفي-املســحي  4مــن خــال حتليــل املعلومــات
ـدرس حاليـ ًا
احلاصلــة عــن آراء املع ّلمــن ع ّينــة البحــث حــول حمتــوی كتــاب العربيــة الــذي ُيـ ّ
لطلبــة الصــف الثــاين عــر الدارســن يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملــدارس اإليرانيــة
وتــم ذلــك عــر اســتخدام اســتبانة توملينســون ( )2003أدا ًة للدراســة وهــي حتتــوي عــى
ّ
عــدد مــن األســئلة ُطلــب مــن املع ّلمــن اإلجابــة عنهــا بطريقــة حدّ دهــا الباحثــان حســب
أغــراض البحــث للحصــول عــى آرائهــم يف حمتــوی الكتــاب.
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أداة الدراسة صدقها وثباهتا
لقــد اســتُخدمت اســتبانة توملينســون ( )2003لقيــاس اســتجابات املع ّلمــن ع ّينــة
ـم عرض االســتبانة
الدراســة عــن مســتوی جــودة كتــاب العربيــة املدرســية موضــع الدراســة .تـ ّ
األخصائيــن يف تعليــم اللغــة العربيــة حت ّققـ ًا مــن صالح ّيتهــا فأدلــی ّ
كل منهــم
علــی عــدد مــن
ّ
برأيــه فيهــا ممّــا أجرينــا تعديــات علــی بعــض البنــود املندرجــة .هــذا وللتأكــد مــن ثبــات نتائــج
االســتبانة تــم اســتخدام معادلــة «ألفــا كرونبــاخ» عــر الربنامــج  SPSSفحصلــت علــی قيمــة
 ./83التــي تعتــر مقبولــة ألغــراض البحــث العلمــي.
جمتمع الدراسة وعينة البحث
جمتمــع الدراســة الــذي يمكــن تعميــم النتائــج عليــه يشــمل معلمــي اللغــة العربيــة يف املــدارس
باملرحلــة الثانويــة الثانيــة يف إيــران وع ّينــة البحــث تشــمل  50معلـ ًا ومعلمــة مــن مدينــة شــراز
ـم اختيارهــا عشــوائي ًا.
التــي تـ ّ
خطوات الدراسة:
 تم إعداد استامرة استبانة لقياس معايري اجلودة التعليمية بالكتاب.تم التأكد من صالح ّية االستبانة ومالئمتها لتطبيق مرشوع البحث.
 ّتــم تدريــس الكتــاب يف هنايــة
 تــم ّتوزيــع أوراق االســتبانة علــی ع ّينــة الدراســة بعــد أن ّ
العــام الــدرايس.
تم التأكد من ثبات نتائج االستبانة احلاصلة عن استجابات ع ّينة الدراسة.
 ّ وأخــر ًا تــم اســتخراج التكــرارات والنســب املئويــة لتقديــرات الع ّينــة عــن ّكل بنــد مــن بنــود
االســتبانة ،فحصلــت النتائــج كــا ييل:
عرض النتائج
عرضنــا يف مــا يــي تقديــرات املع ّلمــن كع ّينــة البحــث عــن بنــود االســتامرة ممــا ســاعدنا علــی
ـم ختصيــص جــداول تشــتمل علــی البنــود التــي تكــون
اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة فقــد تـ ّ
علــی صلــة بــكل ســؤال مــن أســئلة الدراســة فيــا يــي:
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اجلدول رقم  :1تقديرات املع ّلمني عن جاذب ّية الكتاب ودورها يف تنمية رغبة ال ّطالب

بنود االستامرة

1

ما مدی وضوح وجاذب ّية الكلامت
املكتوبة يف طيات الكتاب؟

2

ما مدی جاذب ّية الصور املعروضة يف
الكتاب؟

3

ما مدی جاذب ّية املوضوعات ومتارين
الكتاب ؟

4

يعزز حمتوی الكتاب
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نالحــظ يف اجلــدول رقــم  1أن عــدد اخليــارات الدا ّلــة علــی حالــة «منخفــض» يعــادل 30
«متوســط» تشــمل  80خيــار ًا ومت ّثــل%40
خيــار ًا مــا يم ّثــل  %15واخليــارات التــي تُظهــر حالــة
ّ
مــن إمجــايل اســتجابات ع ّينــة البحــث يف حــن أن حالــة «ج ّيــد» وعددهــا  90خيــار ًا شــغلت
احل ّيــز األكــر حيــث مت ّثــل مــا نســبته  % 45مــن جممــوع االســتجابات .وتكشــف نتائــج اختبــار
(ّ )Chi-square
أن هنــاك فرقـ ًا ذا داللــة إحصائيــة بــن تقديــرات املع ّلمــن؛ إذ یكــون مســتوی
الداللــة  0/000وهــذا يـ ّ
ـدل علــی توافــر معايــر جاذب ّيــة الكتــاب ودوره اإلجيــايب يف حتفيــز
الطـ ّـاب وتعزيــز دوافعهــم جتــاه تع ّلــم اللغــة العرب ّيــة.

ـم ضبــط النّصــوص
ال نجــد يف ط ّيــات الكتــاب مــن األخطــاء اللغويــة واملطبعيــة وقــد تـ ّ
تكــون ّ
كل درس مــن صفحتــن إلــی أربــع صفحــات وهــي
فيــه بشــكل صحيــح وتــا ّم؛ إذ ّ
متنوعــة املواضيــع وك ّلهــا
ألنــا نصــوص منظومــة ومنثــورة ّ
تبــدو مناســبة هلــذه الفئــة العمريــة؛ ّ
ـص «الفخــر بالعفــاف» و«الوجــه النّافــع والوجــه
مرفقــة بصــور تعـ ّـر عــن املضمــون مثــل نـ ّ
ـر» و«نظــام الطبيعــة» و«يــا إهلــي» (ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی:1397 ،
املـ ّ
 3و  18و  48و  ،)62فهــي مكتوبــة بريشــة « »Adobe Arabicاجلميلــة باللــون األســود
الواضــح لتســهيل القــراءة؛ وهلــذا جــاءت ذات تشــكيل ومتو ّفــر ًة علــی عالمــات الوقــف
املناســبة ويف أماكنهــا املضبوطــة كـــ «النقطــة» ،و«الفاصلــة» ،و«عالمــة االســتفهام» و«عالمــة
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التعجــب» و«النقطتــن» مــن أجــل إكســاب الطـ ّـاب قواعــد اللغــة العرب ّيــة.
ّ
أضــف إىل ذلــك ّ
أن النصــوص تشــمل مفــردات متم ّيــزة بال ّلــون األزرق مــن أجــل
اإلشــارة إلــی القيــم املعجميــة الكامنــة فيهــا ،كــا حتتــوی علــی كلــات متم ّيــزة باللــون األمحــر
وهــي كلــات مفتاحيــة لعــرض القواعــد النحويــة وك ّلهــا ذات أمهيــة بالغــة لفهــم القواعــد؛
مثلــا نالحــظ كالتــايل( :ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی 48 :1397 ،و )53

متوزعــة علــی
ممّــا جيعــل الكتــاب أكثــر وضوحــ ًا وجاذبيــ ًة احتــواؤه علــی نصــوص ّ
املوضوعــات الدينيــة والعلميــة واألخالقيــة ،وكــذﻟﻚ قائمــة املفــردات اجلديــدة يف ّ
كل وحــدة
إلــی جانــب املعجــم العــام املنــدرج يف هنايــة الكتــاب (ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی
الصوراملعـ ّـرة عــن
آموزشــی .)015 – 002 :1397 ،ومــا نشــاهد أيضـ ًا يف ط ّيــات الكتــاب مــن ّ
الصفحــات؛ كــا يــي (املصــدر نفســه 61 :و  47و :)19
فحــوی النّصــوص واملتو ّفــرة يف مجيــع ّ

الصــور ،نالحــظ ّأنــا تبــدو الفتــة النتبــاه ال ّطالــب
بالنســبة لتوظيــف األلــوان يف هــذه ّ
الذكــر؛ إذ «يؤ ّثــر ال ّل ُ
للمــؤشات اآلنفــة ّ
ــون يف تصعيــد داللــة األشــياء بوصفــه أداة ذات
ّ
دالالت نفســية ال تســتخدم عشــوائي ًا بــل تعـ ّـر عــن الفكــرة املــراد توصيلهــا وتالئــم متام ـ ًا
ـص مــن القيــم األدبيــة والتّعليميــة واللغويــة» (عصفــور ،)281/2 :2003 ،كــا قــد
ملــا يف النـ ّ
متّــت ضمــن واجهــة الغــاف مراعــا ُة وضـ ِ
الصــور املعن ّيــة بعناويــن املوضوعــات وملعــان
ـوح ّ
الــورق ولونــه ومتانــة التجليــد وتصميــم الغــاف وحجــم احلــروف.
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تنوع ومرونة املحتوی ومالءمته للفئة العمرية للمتع ّلم
اجلدول رقم  :2تقديرات املع ّلمني عن مدی ّ

بنود االستامرة

1

تتنوع املواضيع
أي مدی ّ
إلی ّ
والتدريیات حتّی تشمل مناهج
ومستويات التع ّلم واألذواق املختلفة؟

2

أي مدی تنسجم التامرين مع
إلی ّ
كفاءات ّ
الطلب؟

3
4

ما مدی إمكانية تدريس حمتويات
الكتاب بالنظر لإلمكانيات التعليمية
املتاحة باملدراس؟
حرية
إىل ّ
أي مدى تشعر بأنك ﲤﺘﻠﻚ ّ
االختيار يف تدريس حمتويات هذا
الكتاب؟

5

تنوع ومرونة حمتوی الكتاب
ما مدی ّ
ومالءمته للفئة العمرية للمت ّعلمني؟

6

املحتويات يف هذا
إلی أي مدی تالئم
ُ
الكتاب للواقع الثقايف واالجتامعي
للتالميذ؟
املجموع

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

منخفض

5

41

متوسط ج ّید
ّ

20

25

%10

%40

%50

3

16

31

%6

%32

%62

28

18

4

%56

%36

%8

6

27

17

%12

%54

%34

1

16

33

%2

%32

%66

6

28

16

%12

54%

%34

49

124

127

%16

%41

%43

حســب مــا جــاء يف اجلــدول ،نجــد ّ
أن عــدد اإلجابــات عــن حالــة «منخفــض» تقــدّ ر بـــ 49
«متوســط» يصــل عددهــا إلــی  124مــا يم ّثــل
خيــار ًا مــا يعــادل  %16واإلجابــات عــن حالــة
ّ
أن  127خيــار ًا يـ ّ
 %40منهــا ،كــا ّ
ـدل علــی حالــة «ج ّيــد» متم ّثـ ً
ا يف  %44مــن جممــوع النســب

املئويــة؛ هــذا ويبـ ّـن مســتوی الداللــة  0/000عــر اختبــار  Chi-squareعلــی أن مــدی مرونــة
الكتــاب ومالءمتــه للفئــة العمريــة للمتع ّلمــن يكــون علــی مســتوی يتّصــف باجلــودة املطلوبــة
حســب رؤيــة ع ّينــة الدراســة إذ هنــاك الرتكيــز األكــر علــی حالتــي ج ّيــد ومتوســط.
متنوعــة مــن التّامريــن واألســئلة واالختبــارات؛ جــاءت أغلبيــة
يتضمــن الكتــاب وحــدات ّ
ّ
التّامريــن واألســئلة علــی صيــغ أفعــال األمــر التــي تطالــب الطلبــة بتطبيــق القواعــد النحويــة
ـم تعليمهــا يف ّ
كل درس ،إضافــة إلــی ترمجــة النّصــوص يف ش ـتّی املوضوعــات ،فمــن
التــي تـ ّ
ـم تقويــم الكتــاب مــن منظــور األنشــطة بصــورة ج ّيــدة مــن وجهــة نظــر ع ّينــة
املالحــظ أ ّنــه تـ ّ

للصف الثاين عرش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية وفق ًا الستبانة «توملینسون»
تقويم كتاب العرب ّية
ّ

42
الدّ راســة .ربــا يعــزی ذﻟﻚ إلــی التنـ ّـوع يف عــرض األنشــطة منهــا األســئلة الدّ اعيــة إلــی ترمجــة
ـم عـ ّـن ترمجــة الكلــات احلمــراء» (ســازمان پژوهــش
العبــارت نحــو« :اقــرأ النـ ّ
ـص ال ّتــايل ثـ ّ
الصحيــح للقواعــد النحويــة
و برنامــه ریــزی آموزشــی )43 :1397 ،أو مــا يطلــب التوظيــف ّ
ـر إليهــا بخـ ٍّ
ـط» (نفــس املصــدر ،)59 :أو التامريــن
يف مثــل« :عـ ّـن إعــراب الكلــات التــي أشـ َ
الــريف» (نفــس
«عــن الصحيــح يف التّحليــل ّ
الــريف أيضــ ًا كـــ ّ
املشــتملة علــی التّحليــل ّ
ّ
للطــاب
املصــدر ،)69 :كــذﻟﻚ احلــال يف التامريــن التــي ختتــر الفهــم الصحيــح والدّ قيــق
ـص الــدّ رس» (نفــس املصــدر:
ـص كـــ «عـ ّـن الصحيــح واخلطــأ حســب نـ ّ
حــول مــا جــاء يف النـ ّ
 .)4فمـ ّـا جيــدر باالهتــام يف هــذه التامريــن هــو املــزج بــن تطبيــق القواعــد النحويــة وترمجــة
ِ
ـم عـ ّـن اســم ال
العبــارات كــا نشــاهد يف« :ترجــم هــذه األحاديــث حســب قواعــد الــدّ رس ،ثـ ّ
ربهــا» (نفــس املصــدر.)10 :
النّافيــة للجنــس وخ َ
املقرر الدّ رايس
املرصح هبا يف ّ
اجلدول رقم  : 3تقديرات املع ّلمني عن مدی انسجام املحتوی مع األهداف ّ

بنود االستامرة

1

إلی أي مدی يساعد الكتاب بام فيه
من النّصوص والقواعد علی فهم
النّصوص الدّ ينية؟

2

ما مدی فاعلية الكتاب بام فيه من
النّصوص والقواعد يف فهم النّصوص
العلم ّية واألدبية؟

3

كم يساهم حمتوی الكتاب يف إعداد
ّ
الطلب المتحاناهتم؟

4
5

كم تنسجم حمتويات الكتاب مع اخل ّطة
التعليمية التي أدلی هبا جلنة التأليف
ضمن قسم املقدّ مة؟
ما مدی مالءمة حمتوی الكتاب
مع الوقت املحدّ د لتدريسه طوال
األسبوع؟
املجموع

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

منخفض

7

متوسط ج ّید
ّ

17

26

%14

%34

%52

12

23

15

%24

%46

%30

-

13

37

-

%26

%74

2

16

32

%4

%32

%64

23

11

16

%48

%20

32%

45

80

125

%18

%32

%50
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يالحــظ مــن األرقــام يف اجلــدول أعــاه ّ
أن  45خيــار ًا مــن جممــوع اخليــارات تتع ّلــق

بحالــة «منخفــض» التــي تقــدّ ر نســبتها املئويــة بـــ  %18كــا ّ
«متوســط»
أن عــدد خيــارات حالــة
ّ
يصــل إلــی  80خيــار ًا ويم ّثــل  %32مــن إمجــايل النســب ،بينــا حققــت حالــة «ج ّيــد» القســط
توضــح نتائــج اختبــار
األوفــر مــن جممــوع اخليــارات مــا يعــادل  125خيــار ًا وهــو حيتـ ّـلّ .%50
املتضمــن يف الكتــاب ينســجم
 Chi-squareبمســتوی الداللــة  0/000أيضــ ًا أن املحتــوی
ّ
املقــرر الــدرايس حســب وجهــة نظــر املع ّلمــن ع ّينــة البحــث .فقــد اســته ّلت
مــع أهــداف ّ
ـم اختيــار بعـ ِ
ٍ
مقدمــة ّ
ـض اآليــات القرآنيــة عنــد عــرض القواعــد
كل
درس بنـ ٍّ
ـص دينــي كــا تـ ّ
النحويــة (ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی 5 :و  6و  .)53أضــف إلــی هــذا مــا
الشيفــة (نفــس
نشــاهد يف التامريــن واالختبــارات مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة ّ
املصــدر 10 :و  12و  15و  25و  40و  42و  55و  ،)66وهــذا مناســب متامــ ًا ملــا جــاء يف
املقــرر الــدرايس مــن االلتــزام بدراســة النّصــوص الدينيــة .أ ّمــا بالنســبة لدراســة حمتــوی
ّ
األول
الكتــاب مــن اجلوانــب األدبيــة والعلميــة يمكــن اإلشــارة إلــی أنــه يشــتمل الدّ رســان ّ
واخلامــس علــی النصــوص األدبيــة بــا فيهــا مــن املوســیقی والتّعابــر األدبيــة ،كــا ابتــدأ
ِ
ّيرتوغليرسيــن»
املعربــة نحــو «الن
الــدّ رس ال ّثــاين بنـ ٍّ
ـص حيتــوي علــی املصطلحــات العلميــة ّ
و«الدّ يناميــت» و«الكيميــاء» و«الفيزيــاء» و«التقنيــة» (ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی
آموزشــی .)20 – 18 :1397 ،لقــد ُذكــر يف مقدّ مــة الكتــاب ّ
أن الغــرض الرئيــس مــن تدريســه
هــو «تنميــة املهــارات اللغويــة مــن أجــل تقويــة فهــم النصــوص القرآنيــة والدينيــة ،ومســاعدة
ال ّطــاب يف تع ّلــم اللغــة الفارســية؛ فاهلــدف الرئيــس مــن تأليــف هــذا الكتــاب يتم ّثــل يف
فهــم النصــوص العریيــة والسـ ّيام القــرآن الكريــم وباقــي النّصــوص الدّ ينيــة مثــل األحاديــث
واألدعيــة ونصــوص األدب الفــاريس املمزوجــة باملفــردات العربيــة» (ســازمان پژوهــش
و برنامــه ریــزی آموزشــی :1397 ،الــف) ،فــإذا أمعنّــا يف ط ّياتــه نجــد ّ
أن معظــم التّامريــن
وخاصــة النّصــوص الدّ ينيــة منهــا ،هــذا وينبغــي
تــدور علــی مهــارة الرتمجــة وفهــم النّصــوص
ّ
أن الوقــت املحــدّ د لتدریــس هــذا الكتــاب طــوال األســبوع ســاعتان ،كــا ّ
اإلشــارة إلــی ّ
أن
17حصـ ًة طــوال فصـ ٍ
ـل درايس
ـم فيهــا التّدريــس تــراوح بــن  16إلــی
ّ
الفــرة الدّ راســية التــي يتـ ّ
ٍ
خيصــص لـ ّ
درس ثــاث َجلســات حیــث یبــدو كافیـ ًا،
ـكل
واحــد؛ فعندئــذ يمكــن للمع ّلــم أن ّ
ولكــن إذا أراد املع ّلــم أن يعــدّ الطـ ّـاب المتحــان الدّ خــول يف اجلامعــة فهــذا ال يفــي بأهــداف
الكتــاب ،فمــن املحتمــل ّأل يكــون هــذا الوقــت كافي ـ ًا.

44

للصف الثاين عرش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية وفق ًا الستبانة «توملینسون»
تقويم كتاب العرب ّية
ّ

اجلدول رقم  :4تقديرات املع ّلمني عن مدی مسامهة املحتوی يف إنامء املهارات اللغوية لدی املتع ّلم

بنود االستامرة

1
2
3
4

التكرارت
كم يساعد الكتاب علی تنمية املهارات
النسب
اللغوية األربع لدی ّ
الطلب؟
املئوية
التكرارت
أي مدی يؤ ّثر حمتوی الكتاب يف
إلی ّ
العربية
النصوص
قراءة
مهارة
إتقان
النسب
عند ّ
الطلب ؟
املئوية
التكرارت
أي مدی يؤ ّثر حمتوی الكتاب
إلی ّ
يف إتقان مهارة احلوار بالعربية عند
النسب
ّ
الطلب ؟
املئوية
التكرارت
أي مدی يؤ ّثر حمتوی الكتاب
إلی ّ
يف إتقان مهارة الكتابة بالعربية عند
النسب
ّ
الطلب ؟
املئوية
التكرارت
املجموع
النسب
املئوية

منخفض

17

متوسط ج ّید
ّ

17

16

%34

%34

%32

10

15

25

%20

%30

%50

34

12

4

%68

%24

%8

11

20

19

%22

%40

38%

72

64

64

%36

%32

%32

حســبام ُيطلعنــا اجلــدول املبـ ّـن ،يوجــد  72خيــار ًا حلالــة «منخفــض» التــي تعــادل ،%36
«متوســط» إلــی  64وتقــدّ ر نســبته بـــ  32%كــا هــي احلــال يف
حيــث تبلــغ خيــارات حالــة
ّ
يبــن مســتوی الداللــة احلاصلــة عــر اختبــار  Chi-squareوهــي
خيــارات حالــة «ج ّيــد»ّ .
و«متوســط»
 0/291أنّــه ليــس هنــاك فــرق ذو داللــة إحصائيــة بــن حــاالت «منخفــض»
ّ
توزعــت عليهــا اســتجابات املع ّلمــن عــن دور املحتــوی الــدّ رايس للكتــاب يف
و«جيــد» حيــث ّ
إنــاء املهــارات اللغويــة لــدی الطـ ّـاب علــی نحــو متــوازن .يبــدو مــن هــذه النتائــج اإلحصائية
ّ
أن عينــة الدراســة اختـ ّـذت موقف ـ ًا حمايــد ًا جتــاه مســتوی جــودة املحتــوی يف هــذا الصــدد.
ـم تشــكيل املفــردات ضمــن نصــوص الكتــاب ومتارينــه بصــورة كاملــة ،ولكــن بــا ّ
أن
تـ ّ

فهــم معــاين النّصــوص الدّ ينيــة هــو الغــرض الرئيــس مــن تدريــس الكتــاب ،فمــن البدهيــي أ ّنــه
ـم العنايــة بتنميــة هــذه املهــارة عنــد الطـ ّـاب
ـم فيــه تعلیــم احلــوار بالعربيــة ولــذﻟﻚ ال تتـ ّ
مل يتـ ّ
إن اشــتامله علــی كثـ ٍ
مــن خاللــه .بينــا ّ
ـر مــن التامريــن النحويــة يســاعدهم علــی إتقــان الكتابــة
بالعربيــة كــا يــي (ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی 38 :1397 ،و :)44
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اجلدول رقم  :5تقديرات املع ّلمني عن مدی انسجام وحدات الكتاب مع بعضها

بنود االستامرة

1

تدرج حمتويات الكتاب من
ما مدی ّ
األسهل إلی األصعب؟

2

تم عرض املوضوعات بصورة
كيف ّ
منتظمة بحيث يكون كل جزء مرتكز ًا
وممهد ًا للجزء
عىل اجلزء السابق له ّ
ّ
اللحق؟

3

كم ينسجم حمتوى الكتاب مع
مستويات الطلبة العقلية واملعرفية؟

4

ما مدی سهولة ووضوح تدريس
القواعد يف الكتاب وتفهيمها للطلبة؟
املجموع

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

منخفض

2

5

45

متوسط ج ّید
ّ

15

33

%4

%30

%66

3

21

26

%6

%42

%52

1

9

40

%2

%18

%80

2

17

31

4%

%34

62%

8

62

130

%4

%31

%65

أن ّ
مــن خــال البيانــات يف اجلــدول رقــم  5يتّضــح ّ
أقــل اخليــارات تتع ّلــق بحالــة
«منخفــض» املشــتملة علــی  8خيـ ٍ
ـار واملتم ّثلــة يف  %4مــن جممــوع االســتجابات ،وهنــاﻙ بــون
«متوســط» التــي يصــل عــدد خياراهتــا إلــی  62وتقــدّ ر بنســبة،%31
شاســع بينهــا وبــن حالــة
ّ
ٍ
بينــا تبلــغ حالــة «ج ّيــد» أعلــی نســبة مــن جممــوع النســب املئويــة هلــذه البنــود وهــي%65
فمعظــم إجابــات أفــراد الع ّينــة تتحيــز هلــذا اخليــار .تشــر نتائــج اختبــار  Chi-squareبمســتوی
الداللــة ّ 0/000
أن ثمــة فرقــ ًا كبــر ًا ذا داللــة إحصائيــة بــن االســتجابات ممّــا يؤكــد علــی
املوقــف اإلجيــايب لــدی عينــة الدراســة مــن حت ّقــق عمل ّيــة تفهيــم املعلومــة إلــی ال ّطالــب مــن
خــال تدريــس الكتــاب.
وكل درس ينطــوي علــی ثــاث وحـ ٍ
يشــمل الكتــاب مخســة دروس ُّ
ـدات رئيســة؛ الوحــدة
نــص الــدرس ،والوحــدة الثانية:عــرض القواعــد النحويــة ،والوحــدة ال ّثالثــة:
األولــیّ :
ٍ
االختبــارات والتّامريــن .توجــد يف نصــوص ّ
درس جمموع ـ ٌة مــن املفــردات اجلديــدة غــر
كل
ٍ
ّ
ٍ
بنــص
بشــكل
عرضهــا
املعهــود هبــا لــدی
تــم ُ
األول ّ
واضــح .يبــدأ الــدّ رس ّ
الطــاب وقــد ّ
ـعري بســيط ،أمــا الــدّ روس الثانيــة والثالثــة والرابعــة فلـ ّ
ـص منثــور يســتوعب
ـكل منهــا نـ ّ
شـ ّ
أربــع صفحــات مشــتملة علــی مفــردات وتعابــر مســتحدثة عرصيــة أكثــر صعوبــة بالقيــاس

للصف الثاين عرش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية وفق ًا الستبانة «توملینسون»
تقويم كتاب العرب ّية
ّ
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ـص شــعري بســيط .أ ّمــا بالنســبة للقواعــد
األول ،وبالتــايل ينتهــي الــدرس اخلامــس بنـ ٍّ
للــدرس ّ
األول علــی «احلــروف املشـ ّبهة بالفعــل»؛ ّ
إن
فهــي علــی النّحــو ال ّتــايل :تــدور قواعــد الــدّ رس ّ
احلــروف املشـ ّبهة بالفعــل هلــا معمــوالن؛ أحدمهــا منصــوب واآلخــر مرفــوع ،فقــد أتــی املؤ ّلف
هبــذه احلــروف ومــا يتع ّلــق هبــا مــن القواعــد اســتكامالً للقواعــد النّحويــة املتع ّلقــة باملرفوعــات
ـم مــا جيــب تع ّلمــه للطـ ّـاب
الســابقة أو متهيــد ًا ملعاجلــة أهـ ّ
الســنة الدّ راســية ّ
التــي ُدرســت يف ّ
مــن املنصوبــات يف الــدروس التاليــة :وهــي «احلــال» ،و«االســتثناء» ،و«املفعــول املطلــق»
و«النّــداء» .هــذا ويتع ّلــق الــدرس الثــاين بقضيــة «احلــال» التــي تســتلزم معرفــة األســاء اجلامدة
واملشــت ّقة أكثــر مــن ذي قبــل ،والــدّ رس ال ّثالــث يتمحــور علــی قواعــد االســتثناء وهــو أكثــر
ـم دجمهــا بـــ «أســلوب
الســابقني مــن القواعــد؛ إذ تـ ّ
تعقيــد ًا بالنّســبة إلــی مــا جــاء يف الدّ رســن ّ
فهمهــا علــی ال ّطالــب ّإل مــن خــال التمكــن مــن
احلــر» وهــي قضيــة يمكــن أن يســتعيص ُ
ـلوب «احلــر» و«االســتثناء» شــك ً
الرابــع
جوانــب االختــاف بــن أسـ َ
ال وداللـ ًة .أ ّمــا الــدّ رس ّ
ـص بقواعــد «املفعــول املطلــق» التــي ليــس الطلبــة معهوديــن هبــا مــن أقســام املفاعيــل إ ّمــا
فيختـ ّ
يف اللغــة الفارســية وإ ّمــا يف اللغــة العربيــة ،وأخــر ًا ُتتــم يف الــدرس اخلامــس بأســلوب النّــداء
ضمــن عبــارات موجــزة جــدّ ًا.
اجلدول رقم  :6مدی متكن الكتاب من إنجاز األهداف التعليمية وتنمية مدی الثقة بالنفس لدی ال ّطالب

بنود االستامرة

1
2
3
4
5

كم كان تأثري الكتاب علی الطلبة بام فيه
من النّصوص والقواعد يف تع ّلم اللغة
العربية بوصفها لغة أجنبية؟

إلی أي مدی متکّن الطالب من اإلملام
بمعلومات مل یکونوا یعرفوهنا قبل
تدریس الکتاب؟
ما هي املعلومات التي كانت جيب علی
الطلبة تع ّلمها بعد تدريس الكتاب وهم
مل يتع ّلموها بعد؟
كم يمكن للطلبة استخدام اللغة العربية
بعد تدريس الكتاب يف جماالت حديثة مل
يتيس هلم من قبل؟
ّ
أي مدی ُيمكن حمتوی الكتاب
إلی ّ
ّ
الطل َب من استخدام اللغة اهلدف؟

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

منخفض

17

متوسط ج ّید
ّ

23

10

%34

%46

%20

4

12

34

%8

%24

%68

20

22

8

%40

%44

%16

13

28

9

%26

%56

%18

15

31

4

%30

%62

%8
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6

ما مدی فاعلية الكتاب يف تنمية
مستويات الثقة بالنفس لدی الطلبة؟

7

الكتاب الطلب َة يف
إلی أي مدی يساعد
ُ
أن يصبحوا متع ّلمني مستق ّلني؟
املجموع

التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية
التكرارت
النسب
املئوية

9

28

13

%18

%56

%26

11

32

7

%22

%64

%14

88

176

86

%25

%50

%25

حســب اإلجابــات املتج ّليــة يف اجلــدول تشــمل حالــة الـــمنخفض  88خيــار ًا مــن جممــوع
اخليــارات وتقــدّ ر نســبتها بـــ %25وحتصــل حالــة الـــج ّيد علــی  86خيــار ًا مقــدّ ر ًة بـــ  ،%25بينــا
ـمتوسط احل ّيــز األكــر بمقــدار  176خيــار ًا تصــل نســبتها املئويــة إلــی %50فكــا
حتتـ ّـل حالــة الــ ّ
تبـ ّـن نتائــج اختبــار  Chi-squareبمســتوی الداللــة  0/000يبــدو أ ّنــه ال يم ّكــن اعتبــار الكتاب
متّصفـ ًا باجلــودة أو عــدم اجلــودة مــن حيــث إنجــاز األهــداف التعليميــة وتنميــة مســتوی ال ّثقــة
بالنفــس؛ إذ يكــون الرتكيــز األكــر علــی حالــة املتوســط ممــا يســتدعي النقــاش يف اجلوانــب
اإلجيابيــة والســلبية املرتتّبــة عليهــا والتــي أ ّدت إلــی اختــاذ املوقــف املحايــد فيهــا ضمــن قســم
مناقشــة النتائــج.
ّ
إن القواعــد والنّصــوص يف الكتــاب واضحــة ومســتحدثة متامــ ًا والــدّ روس اخلمســة
تشــمل الكثــر مــن األلفــاظ واملصطلحــات اجلديــدة ،باإلضافــة إلــی القســط الوافــر مــن
التامريــن التــي تــدور علــی اختبــار الطـ ّـاب وتدریبهــم يف توظيــف القواعــد وترمجــة األلفــاظ
واجلمــل اجلديــدة غــر مــا عرضــت هلــم يف ط ّيــات الكتــاب ،وكــذﻟﻚ اشــتامله علــی تدریبــات
متنوعــة تدفــع الطـ ّـاب إىل
ّ
فهــم النصــوص ومــلء الفــراغ وتصحیــح األخطــاءّ ،
كل هــذا يــؤ ّدي إلــی إكســاب
ّ
الطــاب معلومــات مل يعرفوهــا مــن قبــل.
االستنتاج واملناقشة
األول فهو :ما مدی جاذب ّية الكتاب ودوره يف تنمية رغبات ّ
الطلب؟
أ ّما السؤال ّ
تــم ضبــط
تبــن أنّــه ّ
وفقــ ًا للبيانــات اإلحصائيــة املرصــودة مــن تقديــرات ع ّينــة البحــث ّ
ـم اســتخدام األلــوان املناســبة إ ّمــا يف النصــوص
النصــوص يف الكتــاب بصــورة كاملــة كــا تـ ّ
وإ ّمــا عنــد عــرض القواعــد ،وهــذا ممّــا ينبغــي لكا ّفــة الكتــب املدرســية يف تعليــم ال ّلغــة العرب ّية؛

للصف الثاين عرش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية وفق ًا الستبانة «توملینسون»
تقويم كتاب العرب ّية
ّ
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خاصــة ّ
أن
والســليمة وفهــم القواعــد؛ ّ
إذ يســاعد املع ّلــم و ال ّطالــب علــی القــراءة الصحيحــة ّ
ماســة إلــی إتقــان ضبــط ال ّلغــة العرب ّيــة
الطـ ّـاب يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية بحاجــة ّ
وتع ّلــم قواعدهــا علــی نحــو دقيــق بوصفهــا مــا ّدة دراســية ها ّمــة هلــم ملــا حيتاجــون إليــه مــن
أجــل التم ّكــن مــن الكتابــة الصحيحــة ،كــا ّ
أن الصــور املســتوحاة مــن بيئــة املتع ّلمــن الوطنيــة
والدّ ينيــة والعرصيــة تلفــت نظــر الطلبــة وتشــدّ تركيــزه .كــذﻟﻚ احلــال يف ّ
أن املظهــر اخلارجــي
للكتــاب يتم ّتــع بمواصفــات اجلــودة مــن حيــث وضــوح الغــاف ونوعيــة الــورق والطباعــة،
باعتبارهــا مــن العنــارص الفنيــة التــي مت ّثــل دور ًا أساسـ ّي ًا يف إخــراج الكتــاب وتســاهم يف تعزيــز
دوافــع الطلبــة نحــو التع ّلــم.
تنوع حمتویات الكتاب مناسب ًا للفئة العمرية ّ
للطلب؟
السؤال الثاين :كيف يكون ّ
ّ
ّ
الطــاب عــى
موزعــة بــن الرتمجــة وتوظيــف القواعــد النحويــة فهــي تســاعد
إن التّامريــن ّ
الصــف بشــكل تطبيقــي ضمــن ترمجــة النّصــوص؛
ـم تع ّلمهــا يف ّ
اســتخدام القواعــد التــي تـ ّ
ـجعهم عــى
إذن يمكــن أن يشــكل هــذا املــزج جانب ـ ًا مــن جوانــب الكفــاءة للكتــاب ممــا يشـ ّ
ـص اســتخدام الوســائل التعليميــة التــي جيــب اإلشــارة إلیهــاّ ،أنــا
قــراءة فاحصــة .وفيــا خيـ ّ
الطــاب وتعمــل عــى ترســيخ املــادة العلميــة يف أذهاهنــم ،فبــا ّ
ّ
أن هــذه
أداة جتلــب انتبــاه
الوســائل (أجهــزة العــرض ،والرســوم التوضيحيــة ،وخرائــط البلــدان العربيــة ،واألفــام
و )...غريمتو ّفــرة يف معظــم املــدارس اإليرانيــة فمــن املمكــن أن تؤ ّثــر هــذه النقيصــة ســلب ًا يف
تعليــم اللغــة العربيــة وتع ّلمهــا للمتع ّلمــنّ ،إل ّ
أن مــن جهــة أخــری يتم ّيــز الكتــاب بتوظيــف
متنوعــة وشــاملة وفقــ ًا للموضــوع املحــدّ د هلــا حيــث تعمــل عــى توســيع خميلــة
نصــوص ّ
الربــط بــن مفــردات
الطـ ّـاب وأفكارهــم فتمكّنهــم مــن اكتســاب ملكــة التعبــر مــن خــال ّ
ـص وأفــكاره وبــن أفــكار الطـ ّـاب وإثــراء رصيدهــم اللغــوي.
النـ ّ
ٍ
ـرح هبــا يف املقـ ّـرر
الســؤال ال ّثالــث :إلــی أيــة درجــة ينســجم حمتــوی الكتــاب مــع األهــداف املـ ّ
الدّ رايس؟
ّ
الســات األدبيــة والعلميــة التــي تتّصــف باحلداثــة وتكــون
إن حمتــوی الكتــاب بــا فيــه مــن ّ
متامشــي ًة مــع االجتاهــات احلديثــة فإ ّنــه يســاعد الطـ ّـاب علــی معرفــة األســاليب واملصطلحات
العلميــة الدّ ارجــة يف النّصــوص العربيــة األخــری .تكــون ترمجــة النّصــوص ّ
حمــط االهتــام
صح بــه يف مقدّ مــة الكتــاب ،ويف ســياق متواصــل جيــد املتأ ّمــل ّ
أن أســئلة الرتمجــة
وهــذا مــا ُ ّ
حتتـ ّـل  75%مــن إمجــايل التامريــن وهكــذا هــي احلــال بالنســبة لالمتحــان النهايــي الــذي جيتــازه
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الطلبــة يف هنايــة العــام الــدرايس؛ إذ يكــون الرتكيــز األكــر فيــه علــی أســئلة الرتمجــة حيــث
تأهــب الطـ ّـاب
يــؤ ّدي هــذا التناســب بــن متاريــن الكتــاب وأســئلة االمتحــان النّهائــي إلــی ّ
لالمتحــان وذﻟﻚ تعزيــز ًا لتوصيــة جلنــة التأليــف؛ فعلــی هــذا يمكــن القــول ّ
بــأن حمتــوی
الكتــاب املــدروس عــى حتقيــق األهــداف التــي خ ّططــت لــه وحي ّققهــا إلــی درجــة كبــرة.
أي مــدى يســاهم حمتــوی الكتــاب يف إنــاء املهــارات اللغويــة األربــع
الرابــع :إلــی ّ
الســؤال ّ
لــدی الطـ ّـاب؟
إذا أردنــا دراســة مــدی إســهام املحتــوی يف إنــاء هذه املهــارات علينــا القول بــأن النّصوص
املدروســة يف هــذا الكتــاب ك ّلهــا مضبوطــة وذات تشــكيل كــا أرشنــا إليهــا فيــا مضــی وهــذا
مــا يسـ ّـهل قراءهتــا الصحيحــة للطـ ّـابّ ،
وأن عــرض القواعــد بصــورة واضحــة ودقيقــة أيضـ ًا
يــؤ ّدي إلــی متكينهــم مــن متييــز الــدّ ور اإلعــرايب لأللفــاظ يف النصــوص األخــری وقراءهتــا
صحيحــة ،ولكــن ممّــا يشـكّل جانبـ ًا مــن جوانــب القصــور فيــه ّ
أن التامريــن ال تتع ّلــق بأنشــطة
تتط ّلــب االســتامع للعبــارات العربيــة بوصفهــا ّأول مهــارة لغويــة ،أو بــا يــدور علــی صياغــة
اجلمــل وتركيبهــا كــا ّأنــا ختلــو مــن أســئلة التعريــب وفق ـ ًا ملــا أكــدت عليــه جلنــة التأليــف يف
مقدّ مــة الكتــاب ،بحيــث ال ُيد َفــع الطــاب إلــی التدقيــق يف العبــارات الفارســية لتحويلهــا
إلــی مــا يعادهلــا بالعربيــة باعتبــار هــذه العمليــة خطــوة بدائيــة لتنميــة الكتابــة بأيــة لغــة أجنبيــة
يامرســها غــر الناطقــن هبــا.
يتــم تقويــم الكتــاب مــن حيــث انســجام وحــدات الكتــاب مــع
الســؤال اخلامــس :كيــف ّ
بعضهــا؟
ـدرج املحتويــات مــن حيــث مــدی صعوبــة النّصــوص والقواعــد
إذا أمعــن املتأ ّمــل يف كيفيــة تـ ّ
ـم املســتوی األكثــر
الســهل املبتــدئ يف الــدرس ّ
األول ثـ ّ
جيــد بــن يديــه ّأنــا تقــع علــی املســتوی ّ
الســهل يف الدّ رس اخلامس .تســاعد
صعوبـ ًة يف الــدروس الثانيــة إلــی الرابعــة وختتم باملســتوی ّ
النصــوص املتو ّفــرة يف الــدروس اخلمســة ك ّلهــا علــی معرفــة األلفــاظ اجلديــدة والتّعابــر
ّ
اللزمــة وتلعــب متارينُــه التــي امتــزج فيهــا اإلعــراب والرتمجــة دور ًا بــارز ًا يف تنميــة مقــدرة
ـص .حيــث نالحــظ عنــد تبيــن القواعــد ومتييــز
الطـ ّـاب علــی توظيــف القواعــد يف خدمــة النـ ّ
ـم تطبيقهــا عليهــا ّ
أن هنــاك أمثلــة عديــدة متميــزة بال ّلــون األمحــر أو مــا أشــر
كلمــة أو كلــات تـ ّ
إليهــا بخـ ّ
ّ
ـط تســهي ً
فملخــص القــول
ال لتعليمهــا وحت ّققـ ًا مــن تع ّلمهــا بصــورة أعمــق وأوضــح،
ّ
ـم تدريســها يف الســنوات
أن نصـ َ
ـوص الكتــاب وقواعدَ هــا مرتابطــة مــع نفــس املــادة التــي تـ ّ
الســابقة وهنــاك تــوازن تــا ّم بــن عمــق املحتــوى وشــموله ّإل مــا نجــده يف الــدّ رس اخلامــس
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األول ح ّتــی
مــن الســهولة املفرطــة يف النّصــوص بعــد التّسلســل املنطقــي املتم ّثــل يف الــدّ رس ّ
الرابــع.
ّ
أي مــدی متكــن الكتــاب مــن حتقيــق األهــداف التعليميــة وتنميــة ثقــة
الســادس :إلــی ّ
الســؤال ّ
النفــس لــدی الطالــب؟
ـم عــرض القواعــد بصــورة واضحــة حيــث يســتطيع الطـ ّـاب اإلجابــة عــن األســئلة
لقــد تـ ّ
واالختبــارات يف هنايــة العــام الــدرايس مســتق ّلني ،كــا ّ
أن قســم «املعجــم» الــذي درج يف هنايــة
الــدّ روس ك ّلهــا يســاعدهم علــی فهــم معــاين النّصــوص إلــی حــدّ كبـ ٍ
ـر جــدّ ًا .ولكــن بــا أ ّنــه
مل تُعا َلــج بالكتــاب مهارتــا املحادثــة بالعربيــة واالســتامع للنّصــوص العربيــة لــدی الطـ ّـاب
باعتبارمهــا ضمــن املهــارات اللغويــة األربــع ،ومل يؤكــد علــی صياغــة اجلمــل بالعربيــة ،فهــذا
ممّــا يســفر عــن عــدم فاعليــة الكتــاب يف تنميــة هــذه املهــارات لــدی الطـ ّـاب واســتخدامهم
الســبيل للمتع ّلــم حتّــی ُييــد االســتامع ،واحلــوار والكتابــة بالعربيــة علــی
هلــا؛ فــا ّ
يمهــد ّ
نحــو مسـ ّ
ـتقل ممّــا قــد يؤ ّثــر ســلب ًا عــى انخفــاض مســتوی الثقــة بالنفــس لديــه أثنــاء توظيــف
املهــارات اللغويــة؛ إذ أن جمــرد قــراءة النصــوص العربيــة وفهــم معانيهــا _والنّصــوص الدّ ينيــة
خاصــة_ يكــون يف ُصلــب أهدافــه كــا ســبق القــول يف ذلــك.
ّ

التوصيات
 إجــراء املزيــد مــن الدّ راســات التــي تســتعرض تقویــم الكتــب العربيــة املدرســية أو اجلامعيــةمــن منظــور آراء ال ّلغويــن ومن ّظــري تعليــم اللغــات ،وعــرض منهــج لتعليــم اللغــة العربيــة
التّســاع املجــال يف تنميــة ّ
كل املهــارات اللغويــة األربــع (االســتامع ،واملحادثــة ،والقــراءة،
والكتابــة) ،مدعومــة بعنــارص اللغــة مــن أصــوات ومفــردات وتراكيــب وإثراؤهــا بحــوارات
ٍ
متنوعــة أو متاريــن حــول تركيــب اجلمــل وصياغتهــا يف ّ
درس ح ّتــی جييــد الطـ ّـاب مهــارة
كل
ّ
الكتابــة أيضـ ًا.
 تزويــد الكتــاب بوســائل تعليميــة ّخلبــة بوصفهــا جــز ًء ال يتجـ ّـزأ مــن عمليــة التّعليــم ،مــن
أجــل إثــارة اهتــام الطـ ّـاب ومســاعدهتم عــى تنميــة قـ ّـوة املالحظــة والدّ قــة تســهي ً
ال لتدريــس
حمتويــات الكتــاب.
ّ
الطــاب
 وجــوب مراعــاة املعلومــات واحلقائــق العلميــة املندرجــة بالكتــاب حلاجــاتوميوهلــم ،وكوهنــا مرتبطــة بحياهتــم وواقــع جمتمعهــم وتوســيع املجــال فيــه لقــدرة التّفكــر
متنوعــة وشــامل ًة ،بعيــدة
ّ
والتمجــة لدهيــم ،كــا جيــدر أن تكــون التامريــن واألمثلــة والنصــوص ّ
عــن الغمــوض والتعقيــد.
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اهلوامش
األول الثانــوي وفــق النــاذج ومعايــر حتليــل
« -1نظــرة علــی کتــاب العربيــة
ّ
للصــف ّ
املحتتــوی وتنظيمــه».
للصف السابع وفق استبانة توملينسون».
« -2تقويم کتاب اإلنجليزية املدريس
ّ
اآلول الثانــوي
« -3تقويــم کتــاب  Say it in Englishاملــدريس ملــادة اإلنجليزيــة
ّ
للصــف ّ
بالســعودية».
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ـم تعديلهــا إلــی ثالث درجــات ضمن
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والتوزيــع.
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چكیده

ـاب درســی در زمینــۀ آمــوزش زبانهــای خارجــی ،تنهــا از گــذر ارزیابــی
محاســن و معایــب هــر کتـ 
و تحلیــل عناصــر و محتــوای آنهــا آشــکار میشــود .در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از ســياهة
تاملینســون ( )2003بــه ارزیابــی کتــاب عربــی پایــۀ دوازدهــم مقطــع متوســطۀ دوم رشــتۀ ادبیــات
و علــوم انســانی بــر اســاس معیارهــای ارزیابــی کیفیــت کتابهــای درســی پرداختــه شــده اســت.
ایــن ســياهه بــه عنــوان ابــزار پژوهــش شــامل ســی گویــه و شــش محــور اســت کــه در اختیــار
نمونــة پژوهــش شــامل پنجــاه معلــم مــرد و زن شــاغل در شــهر شــیراز قــرار گرفــت .روش پژوهــش
توصيفــي  -پيمايشــی اســت و يافتههــای آمــاری بــر اســاس آن بررســی شــدند .نتایــج پژوهــش
نشــان میدهــد ایــن کتــاب از نظــر طــرح جلــد ،رســمالخط و تصاویــری کــه در خــال آن ارائــه
شــده و نیــز تنــوع در شــیوۀ ارائــه مطالــب ،از گیرایــی و مقبولیــت باالیــی برخــوردار اســت .همچنیــن
محتــوای کتــاب بــا اهــداف موردنظــر در ســرفصل آموزشــی تناســب دارد .انســجام کامــل و مطلوبــی
میــان مباحــث دیــده میشــود؛ ا ّمــا در زمینــۀ کمــک بــه رشــد مهارتهــای چهارگانــه زبانــی و ســهم
آنهــا در افزایــش اعتمادبهنفــس دانشآمــوزان ،چنــدان موفّــق نبــوده اســت.
واژگان كلیدی :آموزش زبان عربی ،کتاب درسی ،ارزیابی کتاب درسی ،سياهة تاملینسون.
.
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Abstract
The advantages and disadvantages of each and every textbook, especially
in the field of foreign language teaching, cannot be understood except only
through the evaluation and analysis of their elements and the content. The
present study, based on Tomlinson`s (2003) checklist, evaluates the 12th grade
2nd secondary school Arabic textbook based on textbook quality assessment
criteria. This checklist, consisting of 30 items and 6 factors is selected as
a research tool and is given to 50 male and female teachers in Shiraz. This
article is descriptive-analytical and the process of surveying the statistical
community as to getting the results is based on this research method. The
results of this study indicated the high acceptance and liveliness of this book
due to its cover page, the form of writing, the pictures presented in, as well as
the diversity in presenting the contents. Moreover, the contents of this book
are in line with the objectives of the educational headings. Besides, there is
complete and desirable coherence between the topics. However, it has not
been successful in helping students improve their four language skills and
their self-confidence.
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