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امللّخص
يعتــرب تدريــس اللغــة العربيــة واللغــة الفارســية كلغــات ذات أمهيــة  خاصــة يف العــامل اإلســالمي،  ومــن املهــم 
معرفــة كتــب تعليــم هاتــن اللغتــن لتحقيــق األهــداف الرتبويــة، واهلــدف مــن القيــام هبــذه الدراســة هــو حتليــل 
وتقييــم السلســلتن التعليميتــن »العربيــة للعــامل« وسلســلة »مينــا« وفــق مــؤرشات كانينغــزورث املتعــددة 
ــع  ــلتن م ــن السلس ــوي هات ــق حمت ــدی تطاب ــا م ــة: م ــذه الدراس ــروح يف ه ــؤال املط ــة )2007(. والس واملقرتح
مــؤرشات كانينغــزورث التقييميــة مــن وجهــة نظــر مــدّريس ومدّرســات اللغــة الفارســية واللغــة العربيــة؟ وأي 
سلســلة يمكــن تصنيفهــا مــن اجلانــب العلمــي أكثــر تطابقــًا مــع مــؤرشات كانينغــزورث؟ تتبــع هــذه الدراســة 
منهــج مجــع املعلومــات واملنهــج امليــداين باســتخدام أداة االســتبيان لـــ 10 مــن مــدريس اللغــة الفارســية و10 مــن 
ــة  ــامل التعليمي ــة للع ــا والعربي ــي مين ــم كال جمموعت ــن تقيي ــة  م ــج العام ــه النتائ ــة. وأظهرت ــة العربي ــدريس اللغ م
ــم  ــال تعلي ــية يف جم ــة الفارس ــم اللغ ــا« لتعلي ــلة »مين ــی سلس ــة عل ــامل« التعليمي ــة للع ــلة »العربي ــوق سلس ــو تف ه
القواعــد، وتقديــم مواضيــع مرتبطــة بمــؤرشات الصوتيــات وتعليــم اللفــظ، وانعــكاس مــؤرشات اخلطــاب يف 
حمتــوي الكتــاب، وحتقيــق مــؤرشات التصنيــف، واألصــول واالجتاهــات التعليميــة، وكذلــك أســاليب التعليــم 
و التعّلــم. وكذلــك قامــت هاتــان السلســلتان التعليميتــان بدراســة مــؤرشات اللغــة العاميــة والفصيحــة بصــورة 
ــؤرشات  ــی م ــرب عل ــورة أك ــامل  بص ــة للع ــز العربي ــبة تركي ــة نس ــذه الدراس ــری هل ــج األخ ــن النتائ ــاوية. وم متس
اختيــار املحتــوي يف الكتــاب العــريب وتقديــم حمتويــات لتنميــة املهــارات اللغويــة األربعــة مــن الكتــاب الفــاريس 
ــن  ــورة أفضل.وم ــة بص ــة والثقافي ــم االجتامعي ــرض القي ــادة ع ــًا باع ــاب كان ناجح ــذا الكت ــة إىل أن ه باإلضاف
املالحــظ أن التدقيــق يف موضــوع وعنــوان املواضيــع يف الكتابــن قــد بــّن أن املــؤرشات املرتبطــة هبــذا املبحــث 
ومبحــث املنحــی التواصــي أيضــا قــد تــم اســتخدامها يف كال الكتابــن بصــورة مشــرتكة. و يف النهايــة تــم تقييــم 

سلســلة العربيــة للعــامل التعليمــي أفضــل مــن سلســلة مينــا التعليمــة مــن حيــث املــؤرشات. 
الكلــامت الدليليــة: سلســلة تعليــم اللغــة للناطقــن بغريهــا، مــؤرشات التقييــم، كتــاب العربيــة للعــامل، كتــاب 

مينــا، تعليــم اللغــة الفارســية، اللغــة العربيــة   
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ال تبــدو أمهيــة تعليــم اللغــة الفارســية لغــري الناطقــن هبــا خفيــة علــی أحــد مــن حيــث تنميــة الثقافــة 
اإليرانيــة والتعــرف علــی قيــم احلضــارة اإلســالمية-اإليرانية؛ لذلــك يتمتــع نقــد النصــوص التعليمية 
التــي تــم تأليفهــا يف جمــال تعليــم اللغــة الفارســية لغــري الناطقــن هبــا بــرورة قصــوی ألمهيــة هــذا 
الفــرع وتأثــريه املتضاعــف عــى الوســائل التعليميــة. النــص التعليمــي هــو الدليــل التطبيقــي لعمليــة 
ــع األدوات  ــا تطوي ــم فيه ــروف مل يت ــة يف ظ ــا وخاص ــم يف بلدن ــر التعل ــم يف أم ــه دور مه ــم ول التعلي
والوســائط احلديثــة ملصلحــة أمــر التعليــم. وجیــب اإلشــارة إىل أمهيــة املحتــوى التعليمــي للعديــد مــن 
ــط متعلــم  ــة بطريقــة ترب ــات الكتــب التعليمي ــم حمتوي ــم اللغــة، حيــث جیــب تنظي مربجمــي جمــال تعلي
اللغــة تدرجیيــًا مــع عمليــة التعلــم وعــى أساســها يتحــرك خطــوة بخطــوة يف إنتــاج املفهــوم واملعنــی 
واملشــاركة بشــكل هــادف يف حتســن مســتوى التعلــم اخلــاص بــه. لذلــك، يعتــرب إعــداد وتأليــف املــواد 
ــم  ــتوى تعلي ــن مس ــة وحتس ــي اللغ ــات متعلم ــة احتياج ــة يف تلبي ــة خاص ــه أمهي ــبة ل ــة املناس التعليمي

اللغــة. )مــري دهقــان، 1395: 777(. 
هتــدف هــذه الدراســة وبواســطة حتليــل السالســل التعليميــة للوصــول إىل بنــاء حمتــوى أكثــر اكتــامالً 
ــف  ــداد وتألي ــن إع ــن الباحث ــد م ــاول العدي ــة وح ــطة فعال ــذ أنش ــم تنفي ــث ت ــبًة، حي ــًة ومناس وفعالي
األصــول هلــذه القضيــة، بــام يف ذلــك، العمــل املعــروف كانينغــزورث )2007( الــذي يوضــح هــذه 

النقطــة املهمــة. 
للدراســة  جمــاالً   30 يف  املبــادئ  مــن  جمموعــة   )2007 و   2002  ،1995( كانينغــزورث  قــّدم 
أمهيــة  مــؤرشات ذات  التعليميــة، وطــرح ووضــع  للمجموعــات  النوعــي والكمــي  والتحليــل 
خاصــة، والتــي تعتــرب نمــط كامــل نســبيًا لتقييــم مجيــع الكتــب والسالســل التعليميــة. وقــد أصبحــت 
أســاس عمــل الباحثــن ومؤلفــي السالســل التعليميــة والناقديــن يف هــذا املجــال، يمكــن أن تســاعد 
الدراســة املقارنــة للسالســل التعليميــة، كطريقــة أخــرى لتحليــل ودراســة السالســل التعليميــة، 
ــة املشــرتكة  ــة والديني ــد مــن القواســم الثقافي ــن ينتمــون إىل دول حتــوى العدي خاصــة للمؤلفــن الذي
مــع بعضهــا البعــض يف جمــال إنتــاج املحتــوى العلمــي املرغــوب فيــه. واهلــدف مــن هــذه الدراســة هــو 
تقييــم وحتليــل مقــارن ملجموعتــي »العربيــة للعــامل« و»مينــا« التعليميتــن بنــاًء عــى مــؤرشات متعــددة 
اقرتحهــا كانينغــزورث )2007(، وعــى هــذا األســاس تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــى هذيــن 

ــؤالن: الس
1. مــا مــدی تطابــق حمتــوی هاتــن السلســلتن مــن وجهــة نظــر مــدّريس ومدّرســات اللغــة الفارســية 

واللغــة العربيــة مــع معايــري تقييــم كانينغــزورث؟
3. أي سلسلة يمكن تصنيفها من اجلانب العلمي أكثر تطابقًا مع مؤرشات كانينغزورث؟
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مــا الحظنــاه كثــرة الدراســات حــول كتــب تعليــم اللغــة الفارســية لغــري الناطقــن بالفارســية؛ ولكــن 
هــذه الدراســات مل تعتمــد عــى مــؤرشات كانينغــزورث حلداثتهــا. ومــن أهــم الفعاليــات التــي كانــت 
يف هــذا املجــال هــو عقــد مؤمتــر »حتليــل سالســل تعليــم اللغــة الفارســية ملتعلمــي اللغــة غــري الناطقــن 
ــة  ــم خالص ــنعرض لك ــث س ــتي. حي ــهيد هبش ــة ش ــرب 1395/2016 يف جامع ــية«يف نوفم بالفارس

املؤمتــر ودراســات الباحثــن اآلخريــن حــول هــذا املوضــوع وهــي كــام يــي: 
دراســة كياشمشــكي وصحرائــي )1397( لتقييــم الكتــاب التمهيــدي »فارســی شــريين اســت« 
اســتنادًا إىل معايــري التقييــم لكانينغــزورث. أظهــرت النتائــج أن هنــاك أوجــه قصــور يف هــذه الكتــاب 
بســبب عــدم تنــوع متاريــن االتصــال وعــدم االهتــامم الــكايف بمهــارات االســتامع والكتابــة واملحادثات 
االصطناعيــة بالكامــل يف امللــف الصــويت، وهــذه املجموعــة بعيــدة كل البعــد عــن املجموعــة القياســية 

املعتمــدة يف التدريــب. 
دراســة كوليونــدي وزميلــه )مريدهقــان، 1395: 1422-1437( وتقــوم عــى أســاس مراجعــة 
كتــاب »نــگارا« )لتدريــس آداب الكتابــة( بنــاًء عــى معايــري كانينغــزورث )1995( وأظهــرت النتائج 
أن هنــاك أوجــه قصــور حمــدودة يف بعــض أجــزاء الكتــاب، ولكــن هــذا الكتــاب كان فّعــال يف تدريــس 
الكتابــة ويمكــن اســتخدامه باإلضافــة إىل تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للمجموعــة وطــالب جامعــة 

املصطفــى، يف اجلامعــات واملراكــز التعليميــة األخــرى. 
فيــام يتعلــق بنقــد ودراســة كتــب تعليــم اللغــة الفارســية لغــري الناطقــن بالفارســية، قــام بعــض 
الباحثــن بدراســة الكتــب املؤلفــة يف جمــال تدريــس اللغــة الفارســية مــن منظــور ثقــايف؛ مثــل البحــث 

ــراه : ــذي أج ال
وأبواحلســني  لــرگاين  حســيني   ،)1393( لــو  وملــك  نوربخــش    ،)1388( طاهــردل  خــراط 
ــي  ــور، عظيم ــر وگلپ ــي ف ــة )1395(، وصديق ــيس مبارك ــان، 1395: 245(، رئي ــة )مريدهق چيم
فــرد، موســوي وعلــی مــراد، مصطفائــي عالئــي وآهــون، نامــور، وقــد ُنــرشت مجيعهــا يف جمموعــة 
مقــاالت للمؤمتــر األول حــول دراســة كتــب تدريــس اللغــة الفارســية. )مريدهقــان، 1395(، قــام 
ــام يف ذلــك: داوري أردكاين  ــة؛ ب ــة مــن وجهــة النظــر اللغوي ــل الكتــب التعليمي البعــض أيضــًا بتحلي
وآقاإبراهيمــي )1391(، رضاپــور )1392(، قــي فاميان )1392(، وطالبــي وصحرائي )1396(. 
 قــام بعــض الباحثــن أيًضــا بدراســة وحتليــل كتــب تعليــم اللغــة الفارســية إىل غــري الناطقــن بالفارســية 
ــي  ــش )1397(، رضائ ــر )1393(، تربيزمن ــاري مه ــددة؛ غف ــر حم ــات نظ ــامط ووجه ــى أن ــاًء ع بن
وعلــی بــور )1391(، صحرائــي و شــهباز )1391(، رشــيدي وســعيدي )1393(، مريدهقــان 
وزمــالءه )1392(، أمــاين ملكــويت )1389( وســاريل )1390(، غفــاري مهــر )1383(، رضائــي 
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ــادي  ــالء )1395(، وه ــان والزم ــاركي )1394(، آري ــدي فش ــيس وحمم ــد )1393(، رئي وكوراون

زادة والزمــالء )1397(. 
ــن  ــة م ــة العربي ــية واللغ ــة الفارس ــم اللغ ــب تعلي ــارن لكت ــم مق ــو تقيي ــة، وه ــذه املقال ــن ه ــرض م الغ
وجهــة نظــر املدرســن واملدرســات للغتــن، مــن الــروري تقديــم بعــض األبحــاث التــي متــت يف 
ــة  ــم إجراؤهــا يف جمــال تدريــس اللغــة العربي ــة. مــن بــن األبحــاث التــي ت ــم اللغــة العربي جمــال تعلي
ــه  ــم وزميل ــري منظ ــل نظ ــن قب ــدة م ــة املع ــوث النظري ــارة إىل البح ــن اإلش ــا، يمك ــن هب ــري الناطق لغ

)1395(، إســامعيي )1396(، جالئــي )1396(، حممــدي ركعتــي والزميــل )1396(. 

مراجعة األدب النظري
ــة يتــم فيهــا مجــع وحتليــل خصائــص املــواد التعليميــة بــام يف ذلــك   تقييــم املــواد التعليميــة هــي عملي
الكتــب املدرســية واملجموعــات التعليميــة والوســائل التعليميــة وحتــى املــواد التــي أعدهــا املدرســون 
واملدرســات بنــاء عــى معايــري معينــة يف إطــار زمنــي حمــدد. يمكــن هلــذه األطــر أن تأخــذ يف االعتبــار 
ــان  ــض األحي ــم يف بع ــم التقيي ــة، ويت ــواد التعليمي ــب امل ــع جوان ــة( أو مجي ــارة معين ــدًا )مه ــدًا واح بع
هبــدف اختيــار سلســلة مناســب وأحيانــًا حتديــد مــدى مالءمــة السلســلة الحتياجــات املتعلمــن 
واألهــداف التعليميــة، كذلــك جیــب أن يكــون التقييــم صحيحــًا وشــفافًا وشــاماًل ومبنيــًا عــى هنــج 
علمــي متقــن حتــى تكــون النتائــج موثوقــة ومعتــربة. وقــد قــدم كانينغــزورث )2007( جمموعــة مــن 
املــؤرشات تشــمل 30 جمــاالً لتعليــم اللغــة. مــن هــذه املــؤرشات: كيفيــة التصميــم، اختيــار املحتــوى، 
تصنيــف الدرجــات، مــدي االهتــامم باملهــارات اللغويــة األربعــة، املوضــوع وعنــوان املواضيــع، 
املتعلقــة باملبــادئ والتوجهــات والتوجــه التواصــي، النقــاط النحويــة، كيفيــة تدريــس الكلمــة، 
ــة والفصيحــة،  ــة انعــكاس اخلطــاب، طريقــة تدريــس اللغــة العامي ــم اللفــظ، كيفي ــات وتعلي الصوتي
التواصليــة. هلــذا  التعليــم والتعّلــم والتفاعــالت  بالقيــم االجتامعيــة والثقافيــة، طــرق  االهتــامم 
الغــرض، تســتند الدراســة الراهنــة عــى املبــادئ املذكــورة يف اختيــار الكتــب الدراســية، الــذي ألفــه 
كانينغــزورث )2007م(، لتحليــل ودراســة مــؤرشات اختيــار املحتــوى واملهــارات واالهتــامم بــكل 

ــادئ املقدمــة.  منهــا ومــؤرش الرتابــط وفقــًا للمب
أحــد السالســل التــي هنــدف دراســتها يف هــذا البحــث هــو املجموعــة التعليميــة العربيــة للعــامل 
)Arabic For The World( املكونــة مــن 3 جملــدات واملنشــور مــن قبــل مركــز الديــوان يف القاهــرة 
وكان مؤلفــو هــذه السلســلة هــم: د. إســالم يــرسي عــي، وليــد الســيد حممــد وإهیــاب عبــد الرشــيد 
ســليامن. ُنــرشت املجموعــة احلاليــة ألول مــرة يف عــام 2015، ويف هــذه املقالــة، تــم فحــص حمتــوى 
الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب، وتبلــغ عــدد الصفحــات يف املجلــد األول للعربيــة للعــامل 304 صفحــة، 
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ــم تأليفــه بمنحــی اإلطــار األورويب  ــه ت ــاب أن ــزة أخــرى هلــذا الكت ــة بالكامــل. واملي ــم نرشهــا ملون ت
املشــرتك وتوجيــه مــن املجلــس األمريكــي ملــدريس اللغــات األجنبيــة )ACTFL(، ويتــم تعليمــه 
ــز  ــة( والرتكي ــة أساســية )االســتامع والقــراءة والتحــدث والكتاب ــع مهــارات لغوي عــرب اســتخدام أرب
عــى الثقافــة اإلســالمية الغربيــة. كــام أن تعريــف املتعلــم لبيئتــه واســتخدام اللغــة العربيــة للتواصــل 
اإلجیــايب مــع بيئــة ذات قــدرة عاليــة باســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى هــو أحــد األهــداف الرئيســية 
للمجلــد األول. وال تســتخدم »العربيــة للعــامل« أي لغــة وســيطة ولكــن يف هنايــة الكتــاب يتــم عــرض 

ــاب. قامــوس لكلــامت الكت
ــا التعليميــة )MINA(، التــي  السلســلة الثانيــة التــي متــت دراســتها يف هــذا البحــث هــي جمموعــة مين
كتبهــا د. رضامــراد صحرايــي، أفســانة غريبــى، داود ملــك لــو، ســامنة صادقــي، منــرية شــهباز، 
ــة الكتــاب، يتــم عــرض  ــا« أي لغــة وســيطة ولكــن يف هناي مريــم ســلطاين. ال تســتخدم سلســلة »مين
قامــوس فــاريس- إنجليــزي لكلــامت الكتــاب. تــم نــرش هــذه املجموعــة ألول مــرة يف عــام 2017 / 

ــران«.  ــان اي ــون زب ــاد ســعدی« و»كان 1396بالتعــاون مــع »بني
تــم اســتخدام الربنامــج الــدرايس املوجــه نحــو املهــام التواصليــة يف تدريــس اللغــة باعتبارمهــا 
ــذه  ــرى هل ــزات األخ ــن املي ــاب. م ــة الكت ــور يف مقدم ــو مذك ــام ه ــاب ك ــيتان للكت ــلتان الرئيس السلس
املجموعــة هــي أهنــا مزيــج هــادف مــن ثالثــة جمــاالت للوظيفــة والقواعــد والكلمــة، ويف مجيــع 
الــدروس، يتــم االهتــامم بجميــع املهــارات اللغويــة األربعــة ومتارينهــا أيضــًا هــي تواصليــة. وميــزات 

ــايل: ــلة كالت ــذه السلس ه
1. اإلهتــامم باللغــة العاميــة والفصيحــة. 2. تدريــس القواعــد، بصــورة اســتنتاجية وغــري مبــارشة؛ ويف 
ــة  ــة والنحوي ــم تدريــس وظائــف اللغــة واألشــكال الرصفي ــة. 3. يت ــارشة ومقارن ــان مب بعــض األحي
ــاالت  ــرية إال يف احل ــة القص ــروف العل ــرض ح ــم ع ــام. 4. ال يت ــى ت ــف ذات معن ــياقات ومواق يف س

الروريــة. 

الطریقة 
جمتمع وعينة الدراسة 

قــام الباحثــان يف هــذه املقالــة بتحليــل مقــارن ملجموعتــن تعليميتــن باللغــة الفارســية واللغــة العربيــة 
ــة للعــامل« وفــق املــؤرشات املقرتحــة لكانينغــزورث. أســلوب هــذا البحــث  ــا« و»العربي ــوان »مين بعن
تنمــوي مــن حيــث هــدف القيــام بــه ومــن حيــث طريقــة مجــع البيانــات يعتــرب بحــث ميــداين، وقــد تــم 
مجــع بيانــات البحــث مــن خــالل اســتبيان مقتبــس مــن املــؤرشات املقرتحــة لـــكانينغزورث )2007(. 
ــات  ــن و5 مدرس ــية و5 مدرس ــة الفارس ــات للغ ــن و5 مدرس ــار 5 مدرس ــم اختي ــذا، ت ــل ه وألج
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ــدورات  ــن يف ال ــل مرت ــى األق ــن ع ــن املذكوري ــس للكتاب ــربة التدري ــم خ ــن لدهی ــة ومم ــة العربي للغ
التدريبيــة اجلامعيــة املبــارشة عــن طريــق أخــذ عينــات عشــوائية مــن املشــاركن يف هــذه الدراســة. وقــد 
تــم عــرض املــؤرشات املســتخدمة لتحقيــق أهــداف البحــث يف نوعــن مــن األســئلة ثنائيــة األقطــاب 
واالســتمرارية )مقيــاس ليكــرت(. مــؤرشات ثنائيــة األقطــاب هــي األســئلة التــي تبــدأ بــامذا ولدهیــا 
إجابــة نعــم / ال، ومــؤرشات االســتمرارية تقيــس مــدى وجــود خاصيــة مــن اخلصائــص، وعــادة مــا 

تتضمــن إجابــات االســتمرارية »متاًمــا، نســبًيا، إىل حــد مــا، ال عــى اإلطــالق«. 

عرض النتائج
تــم نقــد مــدی اهتــامم كل مــن هــذه السالســل باملــؤرشات املطلوبــة يف هــذا اجلــزء مــن البحــث 
أثنــاء دراســة مســتوى حتقيــق كل مــن مــؤرشات كانينغــزورث يف كتــايب »مينــا والعربيــة للعــامل« مــن 
منظــور مدرســن ومدرســات اللغــة الفارســية واللغــة العربيــة. بعــد تقييــم كل مــن املــؤرشات ومــدى 
حتقيقهــا يف حمتــوى هاتــن السلســلتن، ويف النهايــة ذكرنــا نتيجــة البحــث. مــن أجــل هــذا، تــم فحــص 

ــة مــن جمموعــة املــؤرشات التــي تــم تعريفهــا يف كانينغــزورث )2007(:  املــؤرشات التالي

الف( تقييم مؤرش كيفية التصميم 
أظهــرت نتائــج تقييــم هذيــن الكتابــن وفــق خصائــص كانينغــزورث )2007(، أنــه مــن حيــث كيفيــة 
ــل  ــة، دلي ــرت التطبيقــات، ملفــات صوتي ــب، دف ــاب الطال ــوي كال السلســلتن عــى كت ــم، حتت التصمي
عــام للمســتخدمن، وتعتــرب هــذه الكتــب هــي مــن املكونــات اإللزاميــة للمجموعــة التعليميــة. كــام 
أن كال الكتابــن يفتقــران إىل كتــاب االختبــارات ووســائل ســمعية مســاعدة للتعليــم وملفــات فيديــو 
ووســائل تعليميــة تعتمــد عــى الكمبيوتــر. حیتــوي الكتــاب التعليمــي العــريب أيضــًا عــى كتــاب دليــل 
املعلــم ووســائل مســاعدة للقــراءة، والتــي ال يملكهــا الكتــاب الفــاريس. لذلــك، كان تصميــم كتــاب 

العربيــة للعــامل أكثــر شــمولية. 

ب( تقييم مؤرشات اختيار املحتوى 
لتقييــم معايــري اختيــار املحتــوى يف الكتابــن، تــم اســتخدام طريقتــن للتقييــم )ثنائــي األقطــاب مــن 
خــالل 4 أســئلة واســتمرارية عــى أســاس اســتمرارية ليكــرت، مــن خــالل 6 أســئلة(. أظهــرت نتائــج 
ــاب  ــوى. يف كت ــار املحت ــاس اختي ــد( أس ــة )القواع ــكل اللغ ــن هي ــن، مل يك ــه يف كال الكتاب ــم أن التقيي
ــاب  ــع الدراســية وليــس وظائــف اللغــة. ولكــن يف الكت ــوى هــو املواضي ــار املحت ــا، أســاس اختي مين
العــريب، كان أســاس اختيــار املحتــوى هــو الوظائــف اللغويــة وليــس املواضيــع الدراســية. مــن النتائــج 
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املكتســبة األخــرى يف هــذا املبحــث هــي أنــه مل تكــن أي مــن املــواد املختــارة يف كتــاب »مينــا« مناســبة 
ــت  ــامل، كان ــة للع ــاب العربي ــن يف الكت ــة. ولك ــية العملي ــل الدراس ــدر يف السالس ــتخدام كمص لالس

املــواد املختــارة مناســبة الســتخدامها كمصــدر يف السالســل الدراســية العمليــة. 
ــان  ــة اللغــة )القواعــد( أيضــًا وكان الكتاب ــاًء عــى بني ــار حمتــوى كال الكتابــن إىل حــد مــا بن ــم اختي ت
ناجحــن إىل حــد مــا يف دمــج توجهــات خمتلفــة. تــم اختيــار املحتــوى إىل حــد مــا بنــاًء عــى وظائــف 
اللغــة مــن منظــور املعلمــن املشــاركن يف الدراســة يف كتــاب »مينــا«، ولكــن يف الكتــاب العــريب، كان 
ــار املحتــوى عــى أســاس املواقــف  ــم اختي ــار املحتــوى يعتمــد بالكامــل عــى وظائــف اللغــة. ت اختي
ــاالت  ــن املج ــوازن ب ــق ت ــن خل ــاب م ــذا الكت ــن ه ــا، ومتك ــاب مين ــًا يف كت ــع أيض ــة واملواضي اللغوي
ــف  ــى املواق ــل ع ــوى بالكام ــد املحت ــريب، اعتم ــاب الع ــن يف الكت ــوى. لك ــار املحت ــورة يف اختي املذك
اللغويــة، ومتكــن هــذا الكتــاب مــن خلــق تــوازن بــن املجــاالت املذكــورة يف اختيــار املحتــوى. يعتمــد 
ــي  ــج الت ــة النتائ ــح مقارن ــا. توض ــد م ــاب إيل ح ــذا الكت ــا يف ه ــع أيض ــى املواضي ــوى ع ــار املحت اختي
ــامم  ــد مــن االهت ــم إيــالء املزي ــاب العــريب، ت ــه يف الكت ــم هــذا القســم أن ــم احلصــول عليهــا مــن تقيي ت

ــوى.  ــار املحت ملــؤرشات اختي

 ج( دراسة مؤرشات تصنيف الدرجات 
 تظهــر نتائــج دراســة مــؤرشات تصنيــف الدرجــات للكتابــن أن حتقيــق أو عــدم حتقيــق مجيــع 
ــا متشــاهبن يف كال الكتابــن. بمعنــى آخــر، يف كال الكتابــن، كان  مــؤرشات تصنيــف الدرجــات كان
ــل  ــري مث ــوى يعتمــد عــى معاي ــد املحت ــوى، وكان تنضي ــد املحت ــاك أســاس واضــح ومنظــم لتنضي هن
التكــرار، والصعوبــة، والتعقيــد، والقــدرة عــى التعلــم، والفائــدة، ومــا شــابه. مــن األســس األخــري 
ــم عــى الوظيفــة أو املوقــع أو املوضــوع أو وضــع  ــم القائ ــوي هــو التنظي ــد املحت املســتخدمة يف تنضي
ــرق  ــًا. الف ــًا ودوري ــدورة خطي ــدم يف ال ــم وكان التق ــبًا للمتعل ــوى كان مناس ــد املحت ــل وتنضي املراح
ــرتجاع  ــم اس ــا« ال يت ــاب »مين ــه يف كت ــو أن ــب ه ــؤرشات الرتتي ــث م ــن حي ــن م ــن الكتاب ــد ب الوحي
ــذا  ــن ه ــه؛ لك ــيخ يف عقل ــة للرتس ــم الفرص ــاء املتعل ــكل كاف إلعط ــدة بش ــة اجلدي ــارص اللغوي العن
ليــس هــو احلــال يف الكتــاب العــريب. بالنظــر إىل هــذا االختــالف، يمكــن القــول أنــه مــن وجهــة نظــر 
املعلمــن املشــاركن يف بحــث الكتــاب العــريب، كان أفضــل قليــاًل مــن كتــاب »مينــا« مــن حيــث حتقيــق 

ــف.  ــري التصني معاي

د( تقييم مؤرشات مدي االهتامم باملهارات اللغویة األربعة 
تــم اســتخدام كال أســلويب الدراســة )ثنائــي األقطــاب واالســتمرارية( يف دراســة تعليــم مهــاريت 
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ــة، ولكــن تــم اســتخدام مهــاريت الــكالم والقــراءة فقــط مــن خــالل طريقــة تقييــم  االســتامع والكتاب
ــن  ــر املدرس ــة نظ ــن وجه ــن م ــارة يف الكتاب ــؤرشات امله ــم م ــج تقيي ــرت نتائ ــاب. أظه ــي األقط ثنائ
ــع املهــارات األربعــة كــام تــم اجیــاد التــوازن  املشــاركن يف البحــث أن متاريــن الكتابــن تضمنــت مجي
بــن املهــارات، ويكمــن أســاس التعقيــد والصعوبــة يف مســار التطــور النحــوي واملعجمــي للــدورة، 
ــتخدم يف  ــة، واس ــياقات حقيقي ــارات يف س ــن امله ــًا م ــن مزجی ــم التامري ــم وقس ــم التعلي ــن قس ويتضم
حمتــوى كال الكتابــن مــواد شــبه طبيعيــة والتــي تعكــس اخلطــاب الطبيعــي وقــد تــم اســتخدام مــواد 

ــم.  ــه املتعل ــدًا ليتبع ــاالً جي ــن مث ــد كال الكتاب ــدد، يع ــذا الص ــة، ويف ه اصطناعي
ــواد  ــتخدم امل ــا مل يس ــاب مين ــو أن كت ــن ه ــن الكتاب ــم ب ــذا القس ــم ه ــد تقيي ــوهد بع ــذي ش ــرق ال الف
الطبيعيــة يف مجيــع املســتويات الثالثــة املناســبة )مثــل مســتوي املبتــدئ واملتوســط واملتقــدم(؛ ولكــن يف 
الكتــاب العربيــة للعــامل، يتــم اســتخدام املــواد الطبيعيــة يف مجيــع املســتويات الثالثــة املناســبة. لذلــك، 
ال يــزال الكتــاب العــريب متفوقــًا عــى الكتــاب الفــاريس. كــام حقــق الكتــاب العــريب نجاحــًا تامــًا يف 
وضــع تنميــة املهــارات اللغويــة عــى أســاس التعقيــد والصعوبــة يف مســار التطــور النحــوي واملعجمــي 

للــدورة؛ لكــن كتــاب مينــا حقــق نجاحــًا نســبيًا. 
يف كال الكتابــن تــم االهتــامم باملــؤرشات املرتبطــة ملهــارات االســتامع،  حيــث كان هنــاك ملــف 
ــري الوجــه  ــة لتوفــري نســيج ذي معنــى وإظهــار تعاب ــم اســتخدام الوســائط املرئي ــي لالســتامع، وت مرئ
ــة /  ــوع املحادث ــة لن ــة صوتي ــواد تعليمي ــاك م ــت هن ــد؛ وكان ــكل جي ــك، بش ــا إىل ذل ــامءات وم واإلي
احلــوار، ونصــوص صوتيــة ومــواد تعليميــة ســمعية بلهجــة قياســية. االختــالف الوحيــد يف مهــارات 
االســتامع بنــاًء عــى تقييــم الثنائــي األقطــاب هلذيــن الكتابــن هــو يف كتــاب »مينــا« الفــاريس مهــام مثــل 
االســتامع املســبق، أســئلة الفهــم، ومــا إىل ذلــك لقســم االســتامع التعليمــي، ولكــن الكتــاب العــريب 
ــتامع للكتابــن أن جــودة الصــوت  كان يفتقــر هــذا األمــر. ويشــري التقييــم املســتمر ملهــارات االس
ورسعــة التعبــري وكذلــك أصالــة وطبيعيــة اللغــة يف امللفــات الصوتيــة للكتــاب العــريب كانــت مناســبة 
جــدًا؛ لكــن يف كتــاب »مينــا«، جــودة الصــوت جيــدة، لكــن رسعــة التعبــري يف امللفــات الصوتيــة كانــت 

عاليــة، ويف هــذا الكتــاب، تــم االهتــامم بأصالــة اللغــة وطبيعتهــا نســبيًا. 
ــرتاتيجيات  ــاك اس ــت هن ــن، كان ــه يف كال الكتاب ــًا أن ــكالم أيض ــارة ال ــؤرشات مه ــة م ــرت دراس أظه
حمــددة للمحادثــة أو أنشــطة التحــدث األخــرى، وتــم توفــري املــواد التعليميــة للمتعلــم للتعامــل مــع 
املواقــف التــي ال يمكــن التنبــؤ هبــا يف اخلطــاب املنطــوق، والكتــب حتتــوي عــى مــواد تعليــم الــكالم 
األحــادي، وممارســة العنــارص اللغويــة، ومــواد املحادثــة التعليميــة، واملــواد التعليميــة للعــب األدوار، 

واملــواد التعليميــة لنشــاطات تواصليــة )فــراغ املعلومــات( للــكالم. 
أظهــرت دراســة مــؤرشات مهــارة القــراءة أنــه يف كال الكتابــن، تــم اســتخدام نصــوص القــراءة 
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لتعريــف نقــاط لغويــة جديــدة )القواعــد واملفــردات(، لتعزيــز واســتخدام اللغــة، وقــد تــم الرتكيــز 
ــرى،  ــارات أخ ــراءة بمه ــارة الق ــط مه ــراءة. ترتب ــرتاتيجيات الق ــارات واس ــة مه ــی تقوي ــك عل كذل
وقــد تــم التأكيــد علــی مهــارة القــراءة للمتعــة وإرضــاء االحتياجــات العقليــة، وقــد ســاعدت املــواد 
التعليميــة للقــراءة عــى االســتيعاب والفهــم باســتخدام عنــارص مثــل إنشــاء صــورة ذهنيــة، وتوفــري 
معلومــات مســبقة، إعطــاء أســئلة مــا قبــل القــراءة، وتــم اســتخدام األســئلة املبــارشة، وأســئلة معاجلــة 
ــث  ــن مــن حي ــن الكتاب ــن هذي اخلطــاب، واألســئلة االســتنتاجية يف أســئلة فهــم النــص. والفــرق ب
مهــارة القــراءة هــو أنــه يف الكتــاب العــريب، تشــجع النصــوص القــراءة املكثفــة / الواســعة، وحتتــوي 
ــًا  ــدي، وفق ــرية للتح ــامم، مث ــرية لالهت ــبة )مث ــع مناس ــى مواضي ــاب ع ــذا الكت ــراءة هل ــوص الق نص
ــوص  ــراءة النص ــتخدمة يف ق ــر( املس ــة )اجلان ــواع الفني ــًا( واألن ــة ثقافي ــة ومقبول ــع، متنوع للمواضي

ــا الفــاريس.  ــاب مين مناســبة؛ لكــن تــم جتاهلهــا إىل حــد مــا يف كت
أظهــرت نتائــج دراســة مــؤرشات هــذه املهــارة يف الكتابــن وجــود وتــرية مناســبة يف أنشــطة الكتابــة، 
واألنشــطة متنوعــة، ويتــم تدريــس قواعــد أنــواع خمتلفــة مــن الكتابــة، ويف كال الكتابــن تــم التأكيــد 
ــة مــن الشــكل  ــب خمتلف ــوع النــص إيل ســياقات وجوان ــا لن ــة؛ واهتمــت هبــا وفًق ــی ســياق الكتاب عل
املكتــوب يف ســياقات خمتلفــة مثــل عالمــات الرتقيــم، اإلمــالء، وضــع القوالــب، وكتابــة الفقــرة ومــا 
شــابه ذلــك أيضــًا، ولقــد تــم حتديــد خماطــب كل نــص مكتــوب، واســتخدام املــواد التعليميــة الكتابيــة 
علــی شــكل كتابــة موجهــه )اإلرشاف( ومل تكــن يف شــكل الكتابــة احلــرة. كــام أظهــرت نتائــج التقييــم 

املســتمر هلــذه املهــارة يف الكتابــن أنــه تــم التأكيــد عــى الدقــة النحويــة إىل حــد كبــري فيهــام. 
أظهــرت النتيجــة اإلمجاليــة ملــدي االهتــامم باملهــارات اللغويــة يف هذيــن الكتابــن أن الكتــاب العــريب 

كان أداؤه أفضــل مــن الكتــاب الفــاريس يف توفــري حمتويــات تعزيــز املهــارات األربعــة. 

ه( تقييم مؤرشات املوضوع وعنوان املواضيع 
ــن مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة الفارســية  ــوان املباحــث يف الكتاب أظهــرت دراســة موضــوع وعن
ــل مؤلفيهــا يف كال  ــامم هبــا مــن قب ــم االهت ــد ت ــة أن املــؤرشات املتعلقــة هبــذا املبحــث ق واللغــة العربي
الكتابــن؛ أي أن كال الكتابــن يســتخدمان مواضيــع حقيقيــة، وقــد ســاهم كالمهــا يف زيــادة مســتوى 
ــة  ــم أي املعرف ــي للمتعل ــام العق ــع النظ ــة م ــام عالق ــا لدهی ــم، وكالمه ــراء خرباهت ــم وإث ــة املتعل معرف
العامليــة للغــة التــي حیملهــا الطــالب، ومهــا يشــغالن نظــام معرفــة الطــالب؛ أي املعرفــة العامليــة التــي 
حیملهــا املتعلمــون معهــم، مــع كــون أن املواضيــع معقــدة بــام يكفــي للمتعلــم مــن حيــث املحتــوى، 
إال أهنــا كانــت مناســبة لغويــًا وتــم تقديمهــا لفئــة عمريــة معينــة، واملوضوعــات تقــوم بالفعــل بــام تــم 

تصميمهــا مــن أجلــه. 
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و( تقييم املؤرشات املتعلقة باملبادئ والتوجهات 

ــن  ــكال الكتاب ــة ل ــات احلالي ــادئ والتوجه ــة باملب ــؤرشات املتعلق ــاب للم ــي األقط ــم ثنائ ــر التقيي أظه
أهنــام يظهــران بوضــوح مبــادئ عملهــام. ويف كال الكتابــن، كان هنــاك رأي حــول السالســة والصحــة 
اهليكليــة، وحمتــوى كل كتــاب يكــون بصــورة يتــم تشــجيع املتعلمــن فيهــا عــى اســتخدام اللغة بشــكل 
إبداعــي وتصبــح أنشــطة التعلــم مناســبًة لــكل فــرد بحيــث تشــجع املتعلــم عــى التعلــم. والفــرق بــن 
الكتابــن يف جمــال املبــادئ والتوجهــات هــو أنــه يف كتــاب »مينــا« تــم اســتخدام نظــام اجلــزء إىل الــكل 
ــأيت يف األول بعــد ذلــك القاعــدة( والتوجــه مــن الــكل إىل اجلــزء )القيــايس:  ــال ي )االســتقرائي: املث
القاعــدة تــأيت يف األول بعــد ذلــك املثــال( لتعليــم املواضيــع؛ ولكــن يف الكتــاب العــريب، تــم اســتخدام 
التوجــه مــن الــكل إىل اجلــزء )القيــايس( فحســب. والفــرق اآلخــر بــن الكتابــن هــو أنــه يف الكتــاب 
ــي خــارج النظــام التعليمــي(  ــم )التعلــم التلقائ ــم )مــن خــالل التدريــس( والتعّل العــريب كان التعلي
ــك، كان أداء  ــاريس. لذل ــاب الف ــر يف الكت ــذا األم ــن ه ــه مل يك ــض؛ ولكن ــام البع ــن بعضه ــزان ع متامي

الكتــاب العــريب يف هــذا املجــال أفضــل نســبيًا مــن الكتــاب الفــاريس »مينــا«. 

ز( تقييم مؤرشات التوجه التواصيل 
أظهــر التوجــه التواصــي لــكال الكتابــن أن املــؤرشات التــي تــم تصميمهــا هلــذا الكتــاب قــد حتققــت 
يف كالمهــا باســتخدام طريقــة تقييــم ثنائــي األقطــاب؛ أي أنــه كــام يدعــي مؤلفــو الكتــاب تــم األخــذ 
ــار األهــداف التواصليــة، وقــد تــم حتديــد أهدافهــا أو األهــداف املوضوعيــة -ســواء بشــكل  باالعتب
ــام يتعلــق بــكل درس علــی حــدة مــن وجهــة نظــر املعلمــن املشــاركن يف الدراســة. وقــد  عــام أو في
أشــري إىل الطريقــة التواصليــة وأن الطريقــة الدراســية لــكال الكتابــن هــي يف األســاس تواصليــة 
وتســتخدم األنشــطة التواصليــة، ووظائــف اللغــة، ومــا إىل ذلــك يف األقســام الرئيســية مــن الكتــاب. 
وهنــاك أدلــة، مثــل الرتكيــز عــى األنشــطة التواصليــة، واســتخدام مــواد التدريــس الطبيعيــة، واملهــام 
ــارات التوجــه التواصــي وأن  ــر باعتب ــد تأث ــاب ق ــم الكت ــاة، ممــا يشــري إىل أن تصمي ــة مــن احلي الواقعي
تلــك املجموعــة مــن األنشــطة التواصليــة التــي ُتســتخدم كمــواد تعليميــة واقعيــة تكــون حقيقيــة وفــق 

النســيج غــري اللغــوي. 

ح( تقييم مؤرش النقاط النحویة 
ــة  ــة للكتابــن أن كالمهــا يتطابقــان مــن حيــث النقــاط النحوي ــا مــن دراســة القواعــد النحوي  تبــن لن
مــع احتياجــات املتعلــم اللغويــة، ويتــم ذكــر املواضيــع النحويــة يف وحــدات صغــرية لتســهيل التعّلــم، 
ــن  ــدال م ــاة االعت ــا مراع ــى(، وفيه ــة )املعن ــتخدام اللغ ــى اس ــة، وع ــكل اللغ ــى ش ــد ع ــا التأكي وفيه
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ــم تدريســها، مــع  ــي يت ــة الت ــدة النحوي ــة النقــاط اجلدي ــز عــى الشــكل والتطبيــق وعالق حيــث الرتكي
ــا القاعــدة  ــوي فيه ــي حتت ــة للعــامل، ويف األقســام الت ــاب العربي ــم. ففــي الكت ــة للمتعل ــاط املعروف النق
النحويــة عــى أكثــر مــن اســتخدام واحــد، يتــم تدريــس مجيــع اســتخداماهتا )وليــس بالــرورة مًعــا(؛ 
ــاط  ــس النق ــث تدري ــن حي ــظ أن م ــك، نالح ــا«. لذل ــاب »مين ــة يف كت ــذه النقط ــل ه ــم جتاه ــه ت لكن
النحويــة، فــإن تقييــم هذيــن الكتابــن مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة الفارســية واللغــة العربيــة كان 

الكتــاب العربيــة للعــامل أكثــر نجاحــًا يف هــذا املجــال. 

ط( تقييم مؤرش كيفية تدریس الكلمة
كان تعليــم الكلمــة يف الكتابــن وخاصــة يف األجــزاء التعليميــة للكلمــة يف مكاهنــا الصحيــح. تشــري 
ــاركن يف  ــن املش ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــم م ــذا القس ــة هب ــرى املتعلق ــؤرشات األخ ــة امل ــج دراس نتائ
البحــث إىل عــدم وجــود قاســم مشــرتك بــن الكتابــن مــن حيــث تدريــس الكلــامت. كــام أنــه يف كتــاب 
ــاب  ــة، ولكــن يف كت ــة للعــامل، يعــد تدريــس الكلــامت اجلــزء الرئيــيس مــن املجموعــة التعليمي العربي
»مينــا« هــو جــزء هامــي، ويف كتــاب العربيــة للعــامل، هنــاك مبــادئ معينــة الختيــار الكلــامت، ولكــن 
هــذا ليــس هــو احلــال يف كتــاب »مينــا«. فالكلــامت الــواردة يف الكتــاب العــريب تــم عرضهــا بطريقــة 
منظمــة وهادفــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر املعلمــن املشــاركن يف البحــث يف الكتــاب الفــاريس، مل يكــن 
األمــر كذلــك، فمحتــوى كتــاب العربيــة للعــامل هــو مــا يتعلمــه املتعلمــون أثنــاء قيامهــم بأنشــطة تعلــم 
املفــردات ويمكنهــم االنتبــاه إىل بنيــة الكلــامت عــى أســاس العالقــات الدالليــة والعالقــات اهليكليــة 
واملتالزمــات واملفــردات املركــزة علــی املواقــف، وحمتــوى الكتــاب الفــاريس كان متشــاهبًا نســبيًا، كــام 
ــرتاتيجيات  ــاء اس ــی إنش ــم عل ــاعد املتعل ــوف يس ــامل س ــة للع ــاب العربي ــذا لكت ــة هل ــواد التعليمي أن امل
ــام الكتــاب الفــاريس مل يكــن هكــذا.  ــه بشــكل مســتقل؛ بين ــه وعــى توســيع مفردات التعلــم اخلاصــة ب
لذلــك، فــإن األداء الرتبــوي لكتــاب »العربيــة للعــامل« مــن حيــث تعليــم الكلــامت تــم تقييمــه بشــكل 

أفضــل مــن الكتــاب الفــاريس »مينــا«. 

ي( تقييم مؤرشات الصوتيات وتعليم اللفظ 
أظهــرت نتائــج تقييــم االســتمرارية ملــؤرشات الصوتيــات وتعليــم اللفــظ يف كتــايب »العربيــه للعــامل« 
و»مينــا« أنــه يف الكتــاب العــريب يتــم االهتــامم بتوفــري حمتــوى صحيــح ومنهجــي مــن حيــث األصــوات 
والقواعــد الصوتيــة واالســتناد إيل الكلمــة واالختالفــات يف األشــكال املكتوبــة واملنطوقــة، والرتكيــز 
عــى اجلملــة ونــربة الكلــامت )اهلبــوط والصعــود( لقيــت الكثــري مــن االهتــامم. يف هــذا الكتــاب، يتــم 
ــة واملامرســة  ــاب، مثــل االســتامع واملحادث ــم اللفــظ وفــق أجــزاء خمتلفــة مــن الكت أيضــًا مراعــاة تعلي
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ــوى املنهجــي  ــامم نســبي بعــرض املحت ــاك اهت ــا، كان هن ــاب مين ومــا إىل ذلــك إيل حــد مــا. أمــا يف كت
والصحيــح للموضوعــات املتعلقــة برتكيــز اجلملــة، وحلن الــكالم )اهلبــوط والصعــود( ومصطلحات 
علــم األصــوات، تظهــر نتائــج هــذا القســم أن الكتــاب العــريب كان أكثــر نجاحــًا إىل حــد مــا يف عــرض 

املوضوعــات املتعلقــة بمــؤرشات الصوتيــات وتعليــم اللفــظ. 

ك( تقييم مؤرش كيفية انعكاس اخلطاب 
ــدارس  ــدة لل ــامذج جي ــدم ن ــا« يق ــاب »مين ــي كت ــن، فف ــاب يف الكتاب ــكاس اخلط ــة انع ــن كيفي ــا ع أم
ــروف  ــًا ح ــاب أيض ــذا الكت ــي ه ــاب يغط ــال اخلط ــة، ويف جم ــة واملكتوب ــالت املنطوق ــال التفاع يف جم
العطــف، ومــن اخلصائــص األخــرى لكتــاب »مينــا« هــي أن عمليــة اخلطــاب خــالل الكتــاب ليســت 
مســتقرة وتقدميــة، وال يغطــي هــذا الكتــاب خصائــص التامســك األخــرى  مثــل الضامئــر املرجعيــة، 
واملوصــالت املنطقيــة، واالســتبدال، ومــا إىل ذلــك، وتنظيــم الفقــرات والنصــوص الكتابيــة واهليــكل 
املكتــوب وقواعــد تفاعــالت الــكالم. أظهــرت معايــري اخلطــاب أن هــذا الكتــاب هیتــم بجميــع معايــري 
تقييــم اخلطــاب، وقــد تفــوق الكتــاب العــريب علــی كتــاب »مينــا« مــن منظــور املعلمــن املشــاركن يف 

البحــث، نظــرًا لألمهيــة املعطــاة هلــذا املوضــوع يف هــذا الكتــاب. 

ل( تقييم مؤرشات طریقة تدریس اللغة العامية والفصيحة
أظهــرت دراســة مــؤرشات اللغــة العاميــة والفصيحــة يف هذين الكتابــن أن يف كال الكتابــن، باإلضافة 
ــم تدريــس كال  ــواع األخــرى أيضــًا ويت ــم ذكــر األن ــة والفصيحــة، ت ــم كل مــن اللغــة العامي إىل تعلي
اللغــة العاميــة والفصيحــة. طبعــا كان لتقديــم املــواد املتعلقــة بــكل مــن األنــواع الكالميــة والكتابيــة 

مكانــًا حمــددًا يف الكتــاب العربيــة للعــامل، ولكــن مل يكــن هــذا الوضــع يف الكتــاب الفــاريس. 

م( تقييم مؤرشات االهتامم بالقيم االجتامعية والثقافية 
ــة  ــجة االجتامعي ــن أن األنس ــة للكتاب ــة والثقافي ــم االجتامعي ــامم بالقي ــتوى االهت ــة مس ــرت دراس أظه
والثقافيــة التــي عرضــت يف كال الكتابــن يمكــن فهمهــا مــن قبــل املتعلمــن، حيــث يمكــن للمتعلمــن 
التعبــري عــن العالقــات والســلوك والنوايــا والســامت األخــرى املرتبطــة بالشــخصية التي تــم تصويرها 
يف الكتــاب. وشــخصيات الكتــاب كان هلــا وجــود خارجــي حقيقــي يف األنســجة والعالقــات 
االجتامعيــة للحيــاة احلقيقيــة حيــث تــم تصويرهــا بشــكل واقعــي. والفــرق الوحيــد بــن الكتابــن هــو 
ــة للعــامل«، حصلــت الســّيدات عــى نفــس حصــة الّســادة يف الظهــور بمواقــف  أنــه يف كتــاب »العربي
الكتــاب، ولكــن مل يكــن هكــذا يف كتــاب »مينــا« وعلــی هــذا األســاس حقــق الكتــاب العربيــة للعــامل 
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نجاحــًا أكــرب يف إعــادة متثيــل القيــم االجتامعيــة والثقافيــة. 

ن( تقييم مؤرشات طرق التعليم / التعلم 
ــاركن  ــن املش ــر املعلم ــة نظ ــن وجه ــن م ــم للكتاب ــم / التعّل ــاليب التعلي ــة أس ــج دراس ــرت نتائ أظه
ــن بشــكل كاف، وكذلــك  ــدة وتكرارهــا يف كال الكتاب ــم اســرتجاع الكلــامت اجلدي ــه ت يف البحــث أن
اســتخدام الصــور عــى نطــاق واســع يف كال الكتابــن. باإلضافــة إىل ذلــك، كانــت الصــور ذات جــودة 
عاليــة وجذابــة وذا مســتوى مقبــول للمســتخدمن، ويف كال الكتابــن، تــم اســتخدام الصــور كجــزء 

ال يتجــزأ مــن املــواد التعليميــة ومل يكــن هلــا اجلانــب الظاهــري. 
ــع يف  ــرى للتوس ــادر أخ ــاك مص ــت هن ــامل، كان ــة للع ــاب العربي ــي الكت ــن فف ــن الكتاب ــرق ب ــا الف أم
املفــردات )عــى ســبيل املثــال، عــى أســاس العالقــات الدالليــة أو اهليكليــة(؛ لكــن للكتــاب الفــاريس 
مل يكــن هكــذا. كــام أظهــرت النتائــج  أن عــرض الــدروس والتدريبــات بالتســاوي )كثــري جــدًا( وفقــًا 
ــم  ــة لتقيي ــة املقدم ــؤرشات الثالث ــان يف امل ــف الكتاب ــن اختل ــم، ولك ــات املتعل ــات واهتامم الحتياج
اســتمرارية هــذا القســم. بحيــث أنــه يف الكتــاب العــريب، ارتبــط عــرض الــدروس والتامريــن ارتباطــًا 
وثيقــًا بــام عرفــه املتعلمــون بالفعــل مــن قبــل ومــا تعلمــوه حتــى اآلن، ولكــن يف الكتاب الفــاريس، كان 
مرتبطــًا نســبيًا، فقــد تــم التحكــم يف الــدروس والتامريــن وتنظيمهــا بالكامــل يف الكتــاب العــريب؛ لكــن 
مســتوى هــذه الســيطرة والتنظيــم يف كتــاب »مينــا«كان مرتفعــًا للغايــة. ففــي الكتــاب العربيــة للعــامل 
فاملواضيــع املوجــودة يف الــدرس واملامرســة تتناســب مــع متثيــل القواعــد التــي كان جیــب تعلمهــا بعــد 
ذلــك. ولكــن يف كتــاب »مينــا« كانــت هنــاك عالقــة عالية)جــدًا( بــن الــدرس واملامرســة والقاعــدة 
ــم /  ــاليب التعلي ــث أس ــن حي ــاًل م ــريب مفض ــاب الع ــك، كان الكت ــًا. لذل ــا الحق ــيتم تعلمه ــي س الت

التعلــم أكثــر مــن الكتــاب الفــاريس بالنظــر إىل االختالفــات بــن هذيــن الكتابــن. 

س( تقييم مؤرشات التفاعالت التواصلية 
كانــت هنــاك أزواج وظيفيــة ذات اجتاهــن )مثــل الدعــوة وقبــول الدعــوة( يف تقديــم وممارســة املــواد 
التعليميــة، وكانــت هنــاك أمثلــة عــى تسلســالت أخــرى يف أصــل الوظيفــة ذات االجتاهــن، وعنــرص 
ــالت  ــكار، والتفاع ــاعر واألف ــة، واملش ــات حقيقي ــن معلوم ــري ع ــة للتعب ــي، وفرص ــال احلقيق االتص
التواصليــة للكتــاب، فعنــرص االتصــال كان حقيقيــًا خللــق فرصــة للمتعلــم لتشــكيل اخلطــاب، 
وعنــرص االتصــال احلقيقــي الــالزم للقاعــدة، واســتخدام اســرتاتيجيات االتصــال، وعنــرص االتصــال 
كان حقيقيــًا يف التأكيــد عــى التعــاون بــن املتحدثــن يف التفاعــل التواصــي، وكلهــا موجــودة يف 
التفاعــالت التواصليــة للكتــاب. حیتــوي كال الكتابــن عــى مــواد تعليميــة عــى مســتوى معــن تشــمل 
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بنيــة اخلطــاب يف التفاعــالت )بــام يف ذلــك البدايــات، والنهايــات، ومــا إىل ذلــك(، وكالمهــا حیتويــان 
عــى مــواد تعليميــة ذات تعقيــدات هيكليــة ويغطيــان جمموعــة واســعة مــن املفــردات املناســبة، واملــواد 
التعليميــة لــكال الكتابــن كانــت هلــا ميــزات مثــل االكــامل واجلمــل غــري املكتملــة، كــام أهنــا تأخــذ يف 
االعتبــار دور املتحدثــن يف التفاعــل. واالختالفــات بــن الكتابــن هــي أن املــواد التعليميــة يف الكتــاب 
العــريب تســاعد مهــارة املتعلــم يف القيــام بــاألدوار. وال نجــد ذلــك يف الكتــاب الفــاريس، وكان عنــرص 
ــن  ــن مل يك ــريب، ولك ــاب الع ــة يف الكت ــالت التواصلي ــؤ يف التفاع ــل للتنب ــري قاب ــي غ ــل احلقيق التواص

كذلــك يف كتــاب »مينــا«. 
 

اإلستنتاج واملناقشة
ــم فحــص مخســة عــرش مــؤرشًا وهــي كــام  ــة، وت ــة عــى األســئلة الثالث يف هــذا البحــث، متــت اإلجاب
يــي: كيفيــة التصميــم، اختيــار املحتــوى، تنيــف الدرجــات، مــدي االهتــامم باملهــارات اللغويــة 
األربعــة، املوضــوع وعنــوان املواضيــع، املتعلقــة باملبــادئ والتوجهــات والتوجــه التواصــي، النقــاط 
ــة  ــاب، طريق ــكاس اخلط ــة انع ــظ، كيفي ــم اللف ــات وتعلي ــة، الصوتي ــس الكلم ــة تدري ــة، كيفي النحوي
تدريــس اللغــة العاميــة والفصيحــة، االهتــامم بالقيــم االجتامعيــة والثقافيــة، طــرق التعليــم / التعلــم 
ــة. وكان اهلــدف مــن هــذه الدراســة هــو معرفــة أي سلســلة يمكــن تصنيفهــا  والتفاعــالت التواصلي
مــن اجلانــب العلمــي أكثــر تطابقــًا مــع مــؤرشات كانينغــزورث. فــاألداء التعليمــي ملجموعــة »العربيــه 
للعــامل« التعليميــة يف تدريــس النقــاط النحويــة، تعليــم الكلــامت، عــرض املواضيــع املتعلقــة بمؤرشات 
الصوتيــات وتعليــم اللفــظ، انعــكاس مــؤرشات اخلطــاب يف حمتــوى الكتــاب، حتقيــق مــؤرشات 
ــن  ــل م ــت أفض ــم كان ــم والتعل ــرق التعلي ــة، ط ــاليب التعليمي ــادئ واألس ــات، املب ــف الدرج تصني
جمموعــة »مينــا« لتعليــم اللغــة الفارســية مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة الفارســية واللغــة العربيــة. وقد 
أظهــرت دراســة خصائــص الِلْســن هلاتــن املجموعتــن التعليميتــن أنــه يف كال الكتابــن، باإلضافــة 
إىل تعليــم كل نــوع مــن اللغــة العاميــة والفصيحــة، تــم ذكــر أنــواع أخــرى، ســواء التحــدث والكتابــة، 
وكان لعــرض املــواد املتعلقــة بــكل مــن األنــواع املنطوقــة واملكتوبــة مكانــًا حمــددًا يف الكتــاب العــريب، 
ــه يف  ــي أن ــث ه ــذا البح ــرى هل ــة األخ ــاريس. النتيج ــاب الف ــال يف الكت ــو احل ــذا ه ــن ه ــن مل يك ولك
الكتــاب العــريب، تــم إيــالء املزيــد مــن االهتــامم ملــؤرشات اختيــار املحتــوى. كــام أن املحتــوى الــوارد يف 
هــذا الكتــاب لتعزيــز املهــارات اللغويــة األربعــة كان أكثــر مالءمــة مــن الكتــاب الفــاريس، وكان هــذا 
الكتــاب أكثــر نجاحــًا يف متثيــل القيــم االجتامعيــة والثقافيــة. وقــد أظهــرت دراســة املوضــوع وعنــوان 
املواضيــع يف الكتابــن أن مــؤرشات املرتبطــة هبــذا املبحــث، وكذلــك مبحــث التوجه التواصــي، كانت 
مشــرتكة بــن كال الكتابــن. أوضحــت النتائــج اإلمجاليــة للبحــث أن املعلمــن املشــاركن يف الدراســة 
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ارزیابي و تحلیل مقایسه اي دو منبع آموزش زبان عربي و 
فارسي »العربیه للعالم« و »مینا« از منظر مدرسین

زهرا عباسی1*، یارس زنگنه2

1- استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
2- دانشجوی دکتری آموزش زبان عربی، دانشگاه لبنان )اجلامعة اللبنانية(، لبنان.

چكیده
بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش زبــان عربــی و فارســی به عنــوان زبان هــای جهــان اســالم و انتخــاب 
منابــع آمــوزش زبــان دوم بــرای رســیدن بــه اهــداف آموزشــی، هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ارزیابــي 
ــاخص هاي  ــاس ش ــر اس ــا« ب ــم« و »مین ــه للعال ــي »العربی ــۀ آموزش ــه اي دو مجموع ــل مقایس و تحلی
مختلــف پیشــنهادي کانینگــزورث )2007( اســت. ایــن پژوهــش در پــی پاســخ  دادن بــه ایــن پرســش 
بــوده کــه محتــواي ایــن منابــع از منظــر مدرســان زبــان فارســي و عربــي تــا چــه انــدازه با شــاخص  هاي 
ارزیابــي کانینگــزورث مطابقــت دارد و کدامیــك از ایــن آثــار از نظــر علمــي در درجــه بهتــري قــرار 
ــه شــیوۀ توســعه اي و ازنظــر روش جمــع آوری اطالعــات،  ــد. ایــن پژوهــش ازنظــر هــدف ب می گیرن
به صــورت میدانــي از طریــق تكمیــل پرسشــنامه توســط ده مــدرس زبــان فارســي و ده مــدرس زبــان 
عربــي انجام شــده اســت. نتایــج کلــي پژوهــش نشــان داد کــه مدرســان، هــر دو مجموعــۀ آموزشــي 
ــه  ــد. مجموع ــي کردن ــب ارزیاب ــي مناس ــاي آموزش ــوان مجموعه ه ــم را به عن ــه للعال ــا و العربی مین
آموزشــي »العربیــه للعالــم« درزمینــه آمــوزش نــكات دســتوري، آمــوزش واژه، ارائــۀ مباحــث مربــوط 
ــاب،  ــواي کت ــان در محت ــاب شــاخص هاي گفتم ــظ، بازت ــوزش تلف ــه شــاخص هاي آواشناســي و آم ب
تحقــق شــاخص هاي درجه  بنــدي، اصــول و رویكردهــاي آموزشــي، روش  هــاي آمــوزش/ یادگیــري، 
ــاي  ــوده اســت. در بررســي شــاخص هاي گونه    ه ــا« ب ــان فارســي »مین ــوزش زب ــۀ آم ــر از مجموع بهت
زبانــي گفتــاری و نوشــتاری ایــن دو مجموعــۀ آموزشــي یكســان عمــل کرده انــد. دیگــر نتایــج بــه ایــن 
ــوا، توجــه بیشــتري شــده اســت،  ــه شــاخص هاي انتخــاب محت ــي ب شــرح اســت کــه در کتــاب عرب
همچنیــن محتواهایــي کــه در ایــن کتــاب بــراي تقویــت چهــار مهــارت زبانــي ارائه شــده، مناســب  تر 
از کتــاب فارســي بــوده اســت و ایــن کتــاب در بازنمایانــدن ارزش  هــاي اجتماعــي و فرهنگــي، موفق تــر 
ــه شــاخص هاي  ــاب نشــان داده ک ــب در دو کت ــوان مطال ــرده اســت. بررســي موضــوع و عن عمــل ک
مربــوط بــه ایــن مبحــث و نیــز بحــث رویكــرد ارتباطــي، در هــر دو کتــاب به طــور مشــترک وجــود 
داشــته اســت. درنهایــت مجموعــۀ آمــوزش العربیــه للعالــم نســبت بــه مجموعــۀ آموزشــي مینــا، اثــري 

ــت. ــده اس ــر ارزیابی ش مطلوب ت
ــه  ــي، العربی ــان، شــاخص هاي ارزیاب ــوزش زب ــۀ آم ــدی:  شــاخص ها ي طراحــي مجموع واژگان كلی

للعالــم، مینــا، آمــوزش زبــان فارســي، آمــوزش زبــان عربــي.
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Abstract
Arabic and Persian are two languages of Islamic world and choosing 
second language references to achieve pedagogical goals is important. 
Using Cunningworth indices (2007), this study examines and compares 
Al-’Arabiya Lale’alam and Mina series. In particular, the question as to 
what extent the content of these books confirmed Cunningworth indices 
from Arabic and Persian language teachers’ point of view and which 
textbook outperforms and achieves a better rank. A developmental and 
survey research method was adopted in this study. 10 Arabic teachers 
and 10 Persian teachers filled out a scale. Findings of this study indicated 
that teachers of Al-’Arabiya Lale’alam and Mina series described 
both textbooks as appropriate textbooks.  Al-’Arabiya Lale’alam was 
considered to be presenting decent grammatical lessons, vocabulary 
teaching, phonology and pronunciation. Mina was considered to be 
better in covering discourse issues, grading index, methods of teaching, 
methods of learning. Regarding formal writing and speaking indexes, 
the textbooks obtained the same ranks. Also, the content appears to be 
the more important in Arabic textbooks. The content analyses of the 
textbooks showed that communicative approach was followed in both 
textbook. In general, Al-’Arabiya Lale’alam received more positive 
comments and evaluation than Mina. 

Keywords: Design Indicators of the Language Learning System, 
Evaluation Indicators, Al-’Arabiya Lale’alam, Mina, Persian language 
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