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امللّخص

ــودة  ــن ج ــؤدي إىل حتس ــا ت ــة األداة ونقده ــتخدام. فدراس ــرة االس ــة کث ــدريس أداة تعليمي ــاب امل إّن الكت
التعليــم. ُيعــّد کتــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء«، ملســعود فكــري )1397هـــ.ش(، 
مــن املصــادر التعليميــة يف مهــارة اإلنشــاء باللغــة العربيــة يف إيــران. تــّم تصميــم الكتــاب يف ثالثــة جملداتــه 
يتطــرق إىل مهــارة الكتابــة أي اإلنشــاء يف ثالثــة مســتويات: متهيــدي، متوســط ومتقــدم. هتدف الدراســة إىل 
تقييــم املصــدر التعليمــي باالعتــاد عىل املنهــج الوصفي-التحلييل وباســتخدام أدوات االســتبيان القياســية 
ــة وتصنيفهــا  ــز النقــد املنهجــي يف إعــداد النصــوص التعليمي ــر أنمــوذج مــك دانــف وشــاو لتعزي ومعاي
وإزاحــة املشــاکل املحتملــة للمصــدر التعليمــي. يتشــكل املجتمــع اإلحصائــي مــن جمموعتــن: الطــالب 
واملدرســن. لقــد قــام بتحليــل کتــاب الرائــد مخســة مدرســن متخصصــن بتدريــس مهــارة الكتابــة العربيــة 
ــاب  ــرأوا الكت ــن ق ــران، مم ــرع طه ــالمية ف ــب اإلس ــة املذاه ــن جامع ــًا م ــرون طالب ــة وع ــك مخس وکذل
ــة  ــك بالطريق ــول(، وذل ــة فص ــی 1400 هـــ.ش )ثالث ــين 1399 إل ــن الدراس ــة يف العام ــه الثالث بمجلدات
اإللكرتونيــة يف ظــروف جائحــة کورونــا. تظهــر النتائــج أن الكتــاب مــن وجهــة نظــر الطــالب واملدرســن 
ــوب  ــاك بعــض النواقــص والعي ــع هن ــدى املتعلمــن. وبالطب ــة ل ــر إجيــايب يف حتســن مهــارة الكتاب ــه تأث ل
للكتــاب، فيمكــن اإلشــارة إلــی: عــدم توفــر ملــف صوتــی للكتــاب، وعــدم اســتخدام املخططــات 

والصــور مــن أجــل اإللقــاء األفضــل ملفاهيــم الــدرس، وعــدم حتديــد خماطبــي الكتــاب ومتلقيــه. 

الکلامت الدليلية: الكتاب املدريس، تعليم العربية للناطقن بالفارسية، مهارة الكتابة، الرائد 
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التمهيد

أثبــت البحــث الرتبــوي أّن املتعلمــن يتــم تعليمهــم مــن خــالل الطــرق التعليميــة والتدريــس 
والكتــب املدرســية )Mckeachie, 1986: 12(. يمكــن أن حيــدد تقييــم املــواد التدريبيــة 
جــودة هــذه األدوات. إّن تقييــم املــواد التعليميــة هــو طريقــة يتــم مــن خالهلــا قيــاس القيمــة 
احلقيقيــة أو القيمــة املحتملــة ملجموعــة مــن املــوادة التعليميــة. وهــو عمليــة منهجيــة وعلميــة 
ــة يف  ــة حــول فحــوى املصــادر التعليمي ــة والتطبيقي ــم فيهــا اســتخراج املعلومــات الرضوري يت

إطــار مناســب )أمحــدي خلخــايل، 1396: 8(.

يتكــون کتــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« ملســعود فكــري، عضــو 
هيئــة التدريــس بجامعــة طهــران، مــن ثالثــة جملــدات حيــث حيتــوي عــرة دروس، يف 118 
ــّد  ــر )ســمت( عــام 1397، ُيَع ــدارات منظمــة الدراســة والتحري ــم نــره يف إص صفحــة، وت
ــه  ــّم تأليف ــص ت ــاب متخص ــاين کت ــاء، ث ــاب اإلنش ــة: کت ــة العربي ــم اللغ ــد يف تعلي ــاب الرائ کت
يف جمــال مهــارات الكتابــة، بعــد کتاب»اإلنشــاء األول« تعليــم اإلنشــاء العــريب للطــالب 
اإليرانيــن )1396( لعــيل ضيغمــي وآخريــن، ويمكــن اســتخدامه کمصــدر تعليمــي لتعلــم 
ــاب بمســاعدة نمــوذج  ــم هــذا الكت ــرر املؤلفــون تقيي ــة وآداهبــا يف اجلامعــات. ق اللغــة العربي
التقييــم القيــايس ومهــارات الكتابــة للمتعلمــن واملدربــن هلــذه املهــارة مســتهدفن إىل تعزيــز 
ثقافــة التقييــم يف إعــداد وجتميــع النصــوص الرتبويــة والقضاء عىل املشــاکل املحتملــة للمصدر 
التعليمــي لكــي حيصــل الطــالب عــىل کتــاب أکثــر شــموالً. بعــد دراســة النــاذج املختلفــة يف 
 & McDonough( جمــال تقييــم املــواد التعليميــة، تــم اختيــار نمــوذج مــك دانــف و شــاو
Shaw(، 2003، لتقييــم هــذا الكتــاب، وســبب اختيــار هــذا النمــوذج يعــود إىل أّنــه يشــتمل 
ــم  ــًا لتقيي ــدم نموذج ــورث )Cunningsworth(، 1995، ق ــوذج کننغ ــص نم ــىل خصائ ع
ــون  ــز وج ــوذج دوديل إيفان ــؤرشًا، ونم ــًا و 213 م ــن 3٠ مكون ــون م ــة يتك ــب التعليمي الكت
)John & Evans Dudley(، 1998، حيتــوي النمــوذج املقــرتح لتقييــم املــواد التعليميــة 
مــن قبــل االثنــن عــىل 3 أســئلة عامــة؛ يفحــص الســؤاالن منهــا املصــدر التعليمــي مــن منظــور 
ــة يف  ــة املطلوب ــة واخلاص ــداف العام ــث األه ــن حي ــل م ــص العم ــد يفح ــؤال واح ــي وس نف
املــواد التعليميــة. ونمــوذج توملينســون )Tomlinson(، 2003، إّن إطــاره املقــرتح لتقييــم 
املــواد التعليميــة غامــض وعــام ألّنــه حــاول تقديــم نمــوذج شــامل و موجــز يف نفــس الوقــت 
)وکيــيل فــرد، 1398: 31(. مــك دانف و شــاو )Shaw & McDonough(، 2003، فهو 
أکثــر شــموالً وإجيــازًا وملســًا مــن النــاذج األخــرى تــم کتابــة املقــال ملراجعــة کتــاب »الرائــد 
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ــاب اإلنشــاء« لكــي يكــون خدمــة املجــال العلمــي باملســامهة يف  ــة: کت ــم اللغــة العربي يف تعلي
تعزيــز األثــر وحــول أهــداف البحــث يمكــن تلخيصهــا يف مــا يــيل: تعريــف األســاتذة املعنيــن 
بمهــارة الكتابــة بكتــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« إزاحــة التحديــات 
املحتملــة للمصــدر التعليمــي لكــي حيظــی املتعلمــون بكتــاب شــامل، وترويــج ثقافــة النقــد يف 
إعــداد النصــوص الدراســية و تأليفهــا. يســعی هــذا البحــث إلــی اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: 
ــة:  ــة العربي ــم اللغ ــد يف تعلي ــاب »الرائ ــق کت ــدی يتطاب ــی أي م ــالب إل ــر الط ــة نظ ــن وجه م
کتــاب اإلنشــاء« مــع النــاذج التقويميــة املعتمــدة مــن قبــل مــك دانــف و شــاو؟ ومــا هــي نقــاط 
الضعــف و القــوة للكتــاب مــن وجهــة نظــر املدرســن؟ ويفــرتض البحــث أن الكتــاب يتطابــق 
ــاب  ــوة يف الكت ــاط الق ــرون أن نق ــاتذة ي ــاو؛ واألس ــف وش ــك دان ــوذج م ــات أنم ــع مكون م

تفــوق نقــاط الضعــف وذلــك خلــرة املؤلــف يف جمــال التأليــف.

الدراسات السابقة

ــوع  ــًا ملوض ــن وفق ــة، ولك ــب األکاديمي ــد الكت ــال نق ــاث يف جم ــن األبح ــد م ــراء العدي ــم إج ت
هــذا البحــث، نقــدم يف هــذا القســم األبحــاث التــي تــم إجراؤهــا يف جمــال نقــد کتــب املهــارات 

اللغويــة: 

قــام زارع ومجشــيدي )1399( بتقييــم کتــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة« مــن حيــث 
الشــكل واملعنــی يف مقــال »ارزيابــی انتقــادی جمموعــة الرائــد يف تعليم اللغــة العربيــة« باالعتاد 
عــىل املنهــج الوصفــي والتحليــل النوعــي والنقــدي تظهــر نتائــج التحليــل أّن االنتبــاه إىل زيــادة 
القــدرة اللغويــة للمتعلــم بعــد قــراءة هــذا الكتــاب وتعلمــه وتطبيــق نقاطــه التعليميــة، نحــو 
االســتخدام الدقيــق واملناســب لأللــوان يف تصميــم الغــالف وختطيــط الصفحــة وکتابــة النــص 
بقلــم واضــح، يكــون مــن نقــاط القــوة يف الكتاب.کــا يكــون اختيــار العديــد مــن النصــوص 
األدبيــة وإدراج بعــض التاريــن التــي ال تتوافــق مــع املســتوى العلمــي واملعــريف للناطقــن بغر 
اللغــة العربيــة بســبب االفتقــار إىل اخللفيــة التعليميــة الالزمــة مــن نقــاط ضعــف الكتــاب.إّن 
ــت آراء  ــة مجع ــة احلالي ــو أّن الدراس ــيدي، ه ــال زارع ومجش ــة ومق ــذه الدراس ــن ه ــرق ب الف
ــت  ــا قام ــاب، ک ــد الكت ــوذج نق ــًا لنم ــايس وفق ــتبيان قي ــاعدة اس ــن بمس ــن واملعلم املتعلم

بتحليــل النتائــج کميــًا وقــد أبلغتهــا للقــراء.

ــم(«  ــية )نتعّل ــة الفارس ــد املجموع ــه »نق ــال عنوان ــرون )1399( يف مق ــي وآخ ــام خويين ق
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ــة، لغويــة، منهجيــة، اجتاعيــة وثقافيــة.  بفحــص الكتــاب بخمــس انتقــادات هيكليــة، معنوّي
ــرتك،  ــوى املش ــدروس ذات املحت ــض ال ــن بع ــة ب ــوة بنيوّي ــاك فج ــج أّن هن ــرت النتائ وأظه
وفهــرس املحتويــات غــر مكتمــل، وحمتــوى بعــض التاريــن ال يتناســب مــع عنــوان الــدرس، 
وال حيتــوي الكتــاب عــىل قائمــة املصــادر ومــن حيــث اللغــة، حتتــوي حــوايل 50٪ مــن اجلمــل 
التــي ُيطلــب مــن املتعلــم قراءهتــا عــىل أحــرف مل يتعلمهــا بعــد. أّمــا مــن وجهــة نظــر منهجيــة، 
فاســتخدمت وســائل نقــل املفاهيــم مثــل الصــور والرســوم البيانيــة واجلــداول بشــكل جّيــد يف 
الكتــاب ويف جمــال الثقافــة االجتاعيــة، تنــاول العنــارص التــي تقــوي العالقــات االجتاعيــة، 
وخاصــة التحيــة والســالم، وقــام بتعليــم العالقــات الرســمية واحلميمــة بشــكل منفصــل. قــدم 
ــم اقرتاحــات ملعاجلــة أوجــه  ــر تقدي ــه فقــط، وکان مــن اجلدي ــاب وعيوب ــا الكت املؤلفــون مزاي

القصــور.

ــية  ــة الفارس ــم اللغ ــاب تعلي ــد کت ــه »نق ــال عنوان ــق )1394( يف مق ــرآوران وناط ــام مه ق
ــو  ــد ه ــار النق ــور، ومعي ــاب املذک ــتة للكت ــدات الس ــد املجل ــاد أح ــة وانتق ــث« بمراجع احلدي
النظــر يف مبــادئ تدريــس اللغــة، ومســتوى قابليــة تطبيــق املحتــوى، ومراعــاة االحتياجــات 
واملتطلبــات املســبقة للموضوعــات ونحوها.فمــن مزايــا هــذا الكتــاب أّنــه يشــتغل املتعلمــن 
بعــد نــص قصــر، يف جمــاالت خمتلفــة مثــل املارســة واحلــوار ونطــق الكلــات والقواعــد 
ــوات  ــم األص ــل تعلي ــة قب ــة اجلمل ــة، ودراس ــم اللغ ــادئ تعلي ــض مب ــاة بع ــدم مراع ــن ع ولك
وحــروف األبجديــة، وعــدم تعيــن املخاطــب، والتكلــف يف صياغــة اجلملــة يكــون مــن نقــاط 
ضعــف الكتــاب. اعتــر املؤلــف املتعلمــن العــرب واهتــم هبــم فقــط فلهــذا هنــاك صعوبات يف 
التعلــم لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة. کان املؤلــف قــد أخــذ املتعّلمــن العــرب بنظــر االعتبــار 
ــة  ــروف األبجدي ــم باحل ــة هل ــن ال معرف ــرب ممّ ــر الع ــن غ ــرون م ــاس آخ ــة أن ــب إذ ثم وحس
العربيــة والفارســية کالصينّيــن واليابانيــن واألوربّيــن، يرغبــون بتعّلــم الفارســية مل يأخذهــم 
املؤلــف بنظــر األعتبــار. وهــذا مــا جيعــل کتابــه حــرًا علــی متعّلمــي الفارســية مــن العــرب 
الذيــن حيســنون التعامــل مــع احلــروف الفارســية إال اللهــم مــا يرتبــط باحلروف»گــچ پــژ« و 

ــة. ــة ملخــارج احلــروف بــن الفارســية والعربي املفارقــات اللفظي

ــة  ــاء هيئ ــاتذة وأعض ــرة أس ــع ع ــالت م ــرون )1394( مقاب ــم وآخ ــري منظ ــرى نظ أج
التدريــس يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة واللغــات األجنبيــة األخــرى، يف مقــال »معايــر 
ــاًء عــىل األهــداف  ــام نــور بن ــة العربيــة جلامعــة بي ومــؤرشات التجميــع وتقييــم کتــب املحادث
الرتبويــة لــوزارة العلــوم والتكنولوجيــا«. وأظهــرت النتائــج أن مــن أهــم معايــر تقييــم 
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ــف  ــس وتألي ــال يف التدري ــج االتص ــام بنه ــو رضورة االهت ــوى، ه ــث املحت ــن حي ــاب م الكت
الكتــب التعليميــة للغــة وجيــدر أن يكــون حمتــوى الكتــب التــي يتــم تقديمهــا للمحادثــة 

ــويت. ــص ص ــة بن ــة أو مصحوب ــج تعليمي ــكل برام ــور، بش ــام ن ــة بي ــة يف جامع العربي

ــب  ــة کت ــد جمموع ــث ينتق ــة أي بح ــم کتاب ــه مل يت ــدو أن ــة، يب ــوث املدروس ــرًا إىل البح نظ
»الرائــد يف تعليــم اللغــة العربية:کتــاب اإلنشــاء«، )فكــري، 1397(، مــع نمــوذج مــك دانــف 
ــة  ــة احلالي ــاول الدراس ــاص. تتن ــكل خ ــاو )McDonough & Shaw(، 2003، بش وش
ــور  ــن منظ ــد م ــاء« بالتحدي ــاب األنش ــة: کت ــة العربي ــم اللغ ــد يف تعلي ــة الرائ ــاب »جمموع کت

ــد يف نوعــه. ــذا جدي ــة، فله ــة وآداهبــا ومعلمــي مهــارة الكتاب طــالب اللغــة العربي

مراجعة األدب النظري

التقييم: هناك تعاريف خمتلفة للتقييم، يمكن رؤية بعضها يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم )1( تعاريف التقييم

إّن قيــاس مســتوى کفــاءة املوضــوع املــدروس يكــون يف ظــل الشيخ، 1975: 1
الغــرض الــذي مــن أجلــه ُيطلــق عــىل امُلصّمــم اســم التقييــم.

قيمــة الزيود، 2005: 13 عــىل  األحــكام  إصــدار  عمليــة  عــىل  التقييــم  يطلــق 
معينــة. معايــر  عــىل  بنــاًء  واملواقــف  املوضوعــات 

ُيطلق التقييم عىل قياس مدى حتقيق األهداف املقصودة.اهلويدي، 2004: 25

احليلة، 2005: 392
إصــدار  عــىل  تنطــوي  التــي  املنتظمــة  املنهجيــة  العمليــات  إّن 
األحــكام حــول الســلوك والفكــر ومــا إىل ذلــك وفقــًا ملعايــر 

التقييــم. تســمى  مســبقًا،  واضحــةو حمــددة 

Tomlinson, 2002 وفرصــة األهــداف  لتحقيــق  ضــان  أداة  أهــم  التقييــم  يعتــر 
اجلــودة. لتحســن 

ــم  ــم«، يمكــن القــول أن تقيي ــم عرضهــا لكلمــة »التقيي ــی ت ــًا للتعاريــف املختلفــة الت وفق
مصــدر تعليمــي: يعــر عــن نقــاط القــوة والضعــف يف ذلــك املصــدر لتحديــد مــا إذا کان هــذا 

العمــل يمكــن أن يســاعد املتعلــم عــىل حتقيــق هدفــه مــن قــراءة الكتــاب.



متطلبات الکتاب املدريس لتعليم مهارة الکتابة العربية للناطقني بالفارسية وفقًا ألنموذج مك دانف وشاو... 16
أسلوب الکتاب 

حيتــوي الكتــاب عــىل 10 دروس، يــرح املؤلــف التدريبــات وأهــداف تصميمهــا للمدربــن 
قبــل بدايــة الــدرس ويتــّم تقديــم التحليــل االنشــايي للنــص يف ســطرين إىل ثالثــة أســطر، بعــد 

نــص کل درس.

ــم أ(  ــة )أ / ب / ج(. يف القس ــام فرعي ــة أقس ــن ثالث ــوي« م ــل اللغ ــم »احلق ــون قس ويتك
يتــم حتديــد الكلــات مــن نــص الــدرس وجيــب للمتعلــم أن جيــد مرادفــات هــذه الكلــات. يف 
اجلــزء ب( ُيســأُل فيــه عــن مفــرد الكلــات التــي وردت بصيغــة اجلمــع يف النــص کــا ُيطلــب 
ــىل  ــم ع ــرف املتعل ــزء ج( يتع ــع. يف اجل ــة اجلم ــص بصيغ ــرد يف الن ــر املف ــم أن يذک ــن املتعل م
اســتخدام حــروف اجلــر املناســبة لــكل فعــل؛ يعــرض أنــواع أســاليب الكتابــة املتوفــرة باللغــة 
العربيــة يف القســم التــايل بعنــوان »وقفــة مــع قواعــد اإلنشــاء«، بــا يف ذلــك األســلوب العلمــي 
واألســلوب األديب وأســلوب املحــارضة. يذکــر أوصــاف خمتــرة حــول مهــارة الكتابــة ويــيل 
ذلــك متاريــن عــىل مهــارات اإلمــالء، النحــو، مهــارة اإلنشــاء والكتابــة لغــرض حمــدد. وهــي 

اثنــا عــر مترينــًا، حيتــوي کل منهــا عــىل متوســط مــن 7 إىل 8 أســئلة.

معايري التقييم حسب نموذج مك دانف وشاو

إّن تقييــم املــواد التعليميــة يصّمــم يف ثالثــة أجــزاء: اخلارجــي والداخــيل والعامــة وفقــًا لنموذج 
مــك دانف وشــاو.

1- الظاهــر الخارجــي )العــام( 5 أســئلة، التخطيــط والتصميــم 7 أســئلة، مطابقــة 
املحتــوى مــع مطالبــة الغــالف واملقدمــة 8 أســئلة.

ــو  ــم ه ــذا القس ــن ه ــي م ــرض الرئي ــاب( فالغ ــوى الكت ــيل )حمت ــم الداخ ــا التقيي 2- أّم
ــي حددهــا املؤلــف  ــوى وهــل هــي مناســبة ومتناســقة مــع األهــداف الت ــة جــودة املحت معرف
أو النــارش؟ فتــم طــرح 25 ســؤاالً حــول هــذا املوضــوع )مــك دانــف و شــاو، 2003: 50(؛ 
قــدم الباحثــون اســتبيانًا للمجتمــع اإلحصائــي ومجعــوا البيانــات وقامــوا بتحليلهــا يف القســم 

التــايل.

الطريقة واإلجراءات

إّن هــذا البحــث هــو مزيــج مــن املنهــج الوصفــي التحليــيل واملنهــج الكمــي. متــت دراســة نــص 
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الكتــاب يف البدايــة، ثــم وزع نمــوذج مــك دانــف وشــاو عــىل أفــراد املجتمــع اإلحصائــي، وتــم 
.SPSS حتليــل النتائج بواســطة برنامــج

أدوات البحث

االستبيان

ــات ألســئلة  ــور عــىل إجاب ــاري لنمــوذج مــك دانــف وشــاو للعث ــم اســتخدام اســتبيان معي ت
البحــث. ومــن امليــزات العامــة لالســتبيان هــي أنــه جيمــع کثــرا مــن املعلومــات القابلــة 

.)Dornyei.& Taguchi, 2010( ببســاطة  للمعاجلــة 

صالحية االستبيان

إّن االســتبيان اجليــد يف بحــوث هــو اســتبيان ذو موثوقيــة وصالحيــة عاليــة. تشــر الصالحيــة 
إىل مــدى قيــاس األدوات القياســية للميــزة املطلوبــة )عبــاس زادگان و فتــوت، 1384: 121(. 
ــم  ــة لتقيي ــم اللغــات األجنبي ــم اســتخدام وجهــات النظــر وآراء األســاتذة واخلــراء يف تعلي ت
ــد  ــة وبع ــة العربي ــس اللغ ــراء يف تدري ــاتذة وخ ــىل 5 اس ــتبانة ع ــتبيان؛ وزع االس ــة االس صح
ــن  ــق م ــة التحق ــد طريق ــرات. تعتم ــض التغي ــع بع ــتخدامها م ــم اس ــاتذة ت ــق آراء االس تطبي
صحــة اســتبيان البحــث احلــايل عــىل صلــة األســئلة باملفاهيــم املقصــودة ووفًقــا لــرأي اخلــراء، 

أقصــد مخســة مدرســن متخصصــن بتدريــس مهــارة الكتابــة العربيــة.

صدق البيان و ثباته

تشــر موثوقيــة أداة القيــاس إىل اعتاديــة النتائــج أو ثباهتــا أو إمكانيــة تكرارهــا )ســيف، 
1395: 147(. تــم مراعــاة األبعــاد لتقييــم اهلــدف النهائــي بعــد حتديــد الغــرض مــن البحــث، 
ــن  ــرض م ــد الغ ــد حتدي ــتبيان، بع ــم االس ــة تصمي ــد يف عملي ــكل ُبع ــئلة ل ــم األس ــم تصمي وت
ــى نتمكــن مــن  ــة االســتبيان، حت ــة هــي التحقــق مــن اعتادي البحــث. وکانــت اخلطــوة التالي
ــتبيان  ــكل اس ــتخدم ل ــة. يس ــن الثق ــد م ــتهدف بمزي ــع املس ــىل املجتم ــة ع ــج العين ــم نتائ تعمي
ــيوعًا،  ــرق ش ــر الط ــن أکث ــاخ م ــا کرونب ــة ألف ــر طريق ــه، وتعت ــاس اعتاديت ــة لقي ــرق خمتلف ط
حيــث تــرتاوح مقاديرهــا مــن صفــر إىل واحــد، ويعــّد رقــم الواحــد فيهــا بمعنــى االعتاديــة 
ــن 0.7  ــد ع ــي تزي ــر الت ــون املقادي ــر الباحث ــرزاده، 1395: 376(. يعت ــة )م ــة واملثالي الكامل
ــة  ــة احلالي ــتبيان الدراس ــة اس ــاس اعتادي ــم قي ــه(. ت ــدر نفس ــة )املص ــوالً لالعتادي ــًا مقب نطاق
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ــادل 0.875. ــا يع ــىل م ــول ع ــم احلص ــاخ. فت ــا کرونب ــطة ألف بواس

SPSS برامج

تــم اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة باســتخدام برامــج SPSS 23 لتحليــل البيانــات. وهــو 
ــي واملالحظــات  ــل اإلحصائ ــم اإلحصــاء يســتخدم يف التحلي ــق بعل برامــج متخصــص متعل

واالختبــارات وخاصــة لتحليــل نتائــج اســتبيانات البحــوث امليدانيــة.

عرض النتائج

نــدرس يف هــذه الدراســة، کتــاب الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء لنحــدد إىل 
ــالب.  ــدى الط ــة ل ــة العربي ــة باللغ ــارات الكتاب ــن مه ــاب يف حتس ــذا الكت ــاعد ه ــدى س أي م
وبنــاًء عليــه، تــم النظــر يف 4 مكونــات أساســية: 1( دراســة األثــر مــن حيــث الشــكل )التقييــم 
ــة  ــة عام ــيل(، 3- دراس ــم الداخ ــوى )التقيي ــث املحت ــن حي ــر م ــة األث ــي(، 2- دراس اخلارج

لألثــر )التقييــم الشــامل(، 4- تقييــم جــودة األثــر.

ــد  ــتبيان موح ــتخدام اس ــّم اس ــة، ت ــية األربع ــات األساس ــذه املكون ــر إىل ه ــرًا، بالنظ أخ
التقييــم  يتضمــن 20 عنــرًا ملكــون  والــذي   ،)McDonough & Shaw, 2003(
ــم  ــارص لتقيي ــام و 5 عن ــم الع ــارص للتقيي ــيل، و 4 عن ــم الداخ ــرًا للتقيي ــي، و 25 عن اخلارج
املحتــوى. فيكــون مجيــع العنــارص مــن مقيــاس ليكــرت 5 عنــارص وهلــا درجــات، عــىل 
التــوايل: 1- أخالــف بشــدة، 2- ال أوافــق، 3- ليــس لــدي رأي، 4- أوافــق و 5- أوافــق 
بشــدة. تــم اختيــار عينــة مكونــة مــن 25 طالبــًا مــن طــالب اللغــة العربيــة مــن جامعــة املذاهــب 
اإلســالمية فــرع طهــران، ممــن قــرأوا الكتــاب بمجلداتــه الثالثــة يف العامــن الدراســين 
1399إلــی 1400)ثالثــة فصــول( وذلــک بالطريقــة اإللكرتونيــة يف ظــروف جائحــة کورونــا. 
ــي  ــج اإلحصائ ــة يف الرنام ــات املجمع ــجلت املعلوم ــم س ــاب بينه ــم الكت ــتبيان تقيي ُوّزع اس
ــة  ــؤرشات الوصفي ــتخدام امل ــا باس ــّم حتليله ــتبيانات، فت ــع االس ــد مج ــخة 26، بع SPSS نس
 T ــار ــن وکذلــك اختب ــة ذات احلدي ــارات اإلحصائي ــة واالختب ــة واخلطي واألشــكال الريطي

ــايل. ــا يف الت ــج کل منه ــر نتائ ــيتم ذک ــدة، س ــة واح لعين

أخرًا، تم فحص الفرضيات األربعة التالية:

ــاب اإلنشــاء« معقــول ومناســب مــن  ــة: کت ــم اللغــة العربي ــد يف تعلي ــاب »الرائ 1- إّن کت
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ــم اخلارجــي(، مــن وجهــة نظــر الطــالب. حيــث الشــكل )التقيي

2- إّن کتــاب »کتــاب الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« معقــول ومناســب 
مــن حيــث املحتــوى )التقييــم الداخــيل(، مــن وجهــة نظــر الطــالب.

3- إّن کتــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« معقــول ومناســب بشــكل 
عــام )التقييــم الشــامل(، مــن منظــور الطــالب.

ــاب اإلنشــاء« معقــول ومناســب مــن  ــة: کت ــم اللغــة العربي ــد يف تعلي ــاب »الرائ 4- إّن کت
ــم املحتــوى( مــن وجهــة نظــر اخلــراء يف جمــال التعليــم. حيــث املحتــوى )تقيي

قــد اســتخدم املتوســط للمقاديــر مــن إجابــات األفــراد مــن حيــث ترميز األســئلة، حلســاب 
مســتوى رضــا الطــالب ومتخصــي التعليــم، بحيــث أظهــرت األرقــام األکــر، املزيــد مــن 
ــواه  ــر وحمت ــكل األث ــن ش ــالب ع ــا الط ــتوى رض ــص مس ــم فح ــايل، ت ــتجيب وبالت ــا املس رض
وجمملــه وأخــرًا مســتوى رضــا املتخصصــن يف مهــارات الكتابــة عــن حمتــوى األثــر يف إطــار 
التحليــل الوصفــي. فاســتخرج مــؤرشات مثــل: املعــدل واالنحــراف املعيــاري والتبايــن 

واخلطــأ املعيــاري واحلــد األدنــى واألقــى للقيــم املقاســة لــكل منهــا.

اجلدول رقم )2(: جدول النتائج الوصفية لرضا الطالب عن شکل األثر وحمتواه وعموميته ومستوى رضا 
املتخصصني يف مهارة الکتابة عن حمتوى األثر

مستوى 
الرضا

حجم 
العينة

أدنى 
املستوى

أعىل 
اخلطأ املتوسطاملستوى

املعياري
االنحراف 

التبايناملعياري

252.954.853.850.130.640.42شکل األثر

حمتوى 
252.684.763.790.130.670.45األثر

عمومية 
252.2553.680.160.810.67األثر
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حمتوى 
األثر )من 
وجهة نظر 
متخصيص 

مهارة 
الکتابة(

25253.840.150.740.55

کــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2(، تــّم حســاب معلومــات مثــل: املتوســط، االنحــراف 
ــكل  ــن ش ــالب ع ــا الط ــا لرض ــوى والدني ــم القص ــن والقي ــاري، التباي ــأ املعي ــاري، اخلط املعي
األثــر وحمتــواه وإمجاليــه وأخــرًا تــم حســاب رضــا اخلــراء واملتخصصــن عــن حمتــوى األثــر، 
يف هــذا اجلــدول. عــىل ســبيل املثــال، حُيســب متوســط رضــا الطــالب عــن شــكل األثــر عــىل 
ــاوي 2.95  ــالب يس ــن الط ــر ب ــكل األث ــن ش ــا ع ــتوى الرض ــى مس ــة، فأدن ــه 3.85 درج أن
وأعــىل مســتواه هــو يســاوي 4.85. کــا بلــغ متوســط الرضــا عــن حمتــوى األثــر 3.79 درجــة 

ــى مســتوى الرضــا 2.68 وأعــىل مســتواه يســاوي 4.76. فأدن

کــا يتضــح، يوفــر لنــا اجلــدول رقــم )2( معلومــات مناســبة عــن حالــة رضــا الطــالب عــن 
شــكل األثــر وحمتــواه وجمملــه، باإلضافــة إىل مســتوى رضــا املدرســن املتخصصــن بتدريــس 
مهــارة الكتابــة عــن حمتــوى األثــر، بحيــث يمكــن احلصــول عــىل معلومــات کاملــة عــن حالــة 
املســتجيبن مــن خــالل عــرض هــذا اجلــدول، ومســتوى رضاهــم مــن الكتاب.لتقييــم رضــا 
ــًا لالفرتاضــات املوضوعــة يف القســم الســابق،  ــة وفق ــر دق ــن بشــكل أکث الطــالب واملتخصي
جيــدر اســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة التــي توفــر لنــا نتائــج عاليــة املوثوقيــة، والتــي ســيتم 

تفاصيلهــا يف القســم التــايل.

إّننــا يف هــذا القســم - وهــو القســم األکثــر أمهّيــة يف جمــال التحليــل اإلحصائــي - نســعى 
إىل اســتخدام االختبــارات اإلحصائيــة لفحــص الفرضيــات رقــم 1 إىل 4 بمزيــد مــن التفصيــل 
ورفــض فرضياتنــا أو قبوهلــا بنــاًء عــىل املعلومــات التــي تــم احلصــول عليهــا مــن العينــة التــي 
تــم مجعهــا. وفقــا لذلــك، تــم حتديــد الدرجــة 3 أوالً کحــدود بــن رضــا أو عــدم رضــا الطالب 
واملهنيــن الرتبويــن، بحيــث تشــر األرقــام األعــىل مــن 3 إىل الرضــا واألرقــام التــي تســاوي 

أو تقــل عــن 3 تشــر إىل عــدم الرضــا مــن جانــب األفــراد.

ــام  بعــد ذلــك، تــم فحــص رضــا األشــخاص مــن خــالل مــؤرشات خمتلفــة للأثر.وللقي
 )One sample T test( ــرتي ــدة T البارام ــة واح ــار عين ــتخدام اختب ــن اس ــك، يمك بذل
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أو اختبــار ذي احلديــن غــر البارامــرتي )Binomial test(. يمتلــك اختبــار T للعينــة 
الواحــدة قــوة أکــر مــن اختبــار ذي احلديــن ولكــن يتطلــب اســتخدام هــذا االختبــار احــالل 
احلالــة الطبيعيــة االفرتاضيــة، والتــي جيــب ضاهنــا قبــل إجــراء االختبــار ذي الصلــة. لتقييــم 
ــوروف- ــار کوملوج ــل: اختب ــة مث ــودة املالئم ــارات ج ــتخدام اختب ــم اس ــة، يت ــة الطبيعي احلال
ــل يف  ــكل أفض ــل بش ــابرو-ويلك يعم ــار ش ــرًا إىل أن اختب ــابرو-ويلك. نظ ــمرنوف وش س
العينــة الصغــری مــن اختبــار کوملوجوروف-ســمرنوف، فقــد تــم اســتخدام هــذا االختبــار 

ــة: ــة الطبيعي لقيــاس احلال

اجلدول رقم )3(: اختبار شابريو-ويلك لقياس طبيعية مدى رضا الطالب عن شکل األثر وحمتواه وجممله 
ومستوى رضا اخلرباء عن حمتوى األثر

القيمةدرجة احلريةاحصائية االختبارمستوى الرضا
)P-value(

0.884250.008شکل األثر

0.900250.018حمتوی األثر

0.948250.229عمومية األثر

حمتوی األثر )من وجهة نظر 
0.955250.318متخصيص التعليم(

 P-value نجــد مــن خــالل مالحظــة اجلــدول رقــم )3(، خاصــة القيــم املتعلقــة بعمــود
ــن  ــراد ع ــا األف ــتوى رض ــي ملس ــرتاض الطبيع ــول االف ــم قب ــه يت ــم 0.05، أّن ــا بالرق ومقارنته
جممــل األثــر وأيضــًا مســتوى رضــا متخصــي التعليــم عــن حمتــواه يف مســتوى 5٪، ولكــن 
ــر وحمتــواه، لذلــك، مل  ــد االفــرتاض الطبيعــي لرضــا الطــالب عــن شــكل األث ال يمكــن تأکي
تتحــدد رشوط اســتخدام اختبــار T لعينــة واحــدة هلذيــن املكونــن فيجــب اســتخدام اختبــار 

ــن لفحصهــا. غــر البارامــرتي ذي احلدي

اجلدول رقم )4(: اختبار ذو احلدين ملقارنة رضا الطالب عن شکل األثر

مستوى الرضا 
النسبة املئوية رقمعن شکل األثر

امللحوظة
القيمة

)P-value(
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الناس غري 
12٪33 =<الراضني

٠.٠٠٠ 88٪322 >الناس الراضون

100٪25الکل

کــا هــو مبــن يف اجلــدول رقــم )4( يتــم فحــص رضا الطــالب عن شــكل األثر باســتخدام 
اختبــار ذي احلديــن يف هــذا اجلــدول. وفقــًا لذلــك، تــم تقســيم مجيــع األفــراد إىل جمموعتــن 
مــن راضــن وغــر راضــن وفقــًا ملتوســط درجــة الرضــا عــن شــكل األثــر يف البدايــة، حيــث 
أعــرب 3 أشــخاص عــن عــدم رضاهــم عــن الشــكل بدرجــة تســاوي أو تقــل عــن 3 و22 
ــر، فلذلــك  ــوا عــن رضاهــم عــن شــكل األث شــخصًا بمتوســط درجــات أعــىل مــن 3، أعرب

کان 12٪ مــن غــر راضــن و 88٪ مــن راضــن.

الرسم البياين رقم )1(: الشکل العمودي لعدد األشخاص الراضني وغري الراضني عن شکل األثر

أخــرًا، تــم فحــص فرضيــة املســاواة بــن األشــخاص الراضــن وغــر الراضــن باســتخدام 
اختبــار ذي احلديــن، مــن خــالل مالحظــة قيمــة P-value ومقارنتهــا مــع الرقــم 5 ٪ ، يتــم 
ــر  ــالف کب ــاك اخت ــه هن ــد أن ــك، نج ــة لذل ــن. نتيج ــن املجموعت ــاواة ب ــة املس ــض فرضي رف
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بــن عــدد األشــخاص الراضــن واألشــخاص غــر الراضــن. وبالتــايل، فــإن فرضيــة الرضــا 
لشــكل األثــر يتــم تأکيدهــا مــن وجهــة نظــر الطــالب عنــد مســتوى داللــة ٪5.

کــا يتضــح بيــان رقــم )1( هــو شــكل عمــودي يوضــح لنــا عــدد األشــخاص الراضــن 
وغــر الراضــن عــن شــكل األثــر. مــن املالحــظ أن عــدد األشــخاص الراضــن أکثــر بكثــر 
مــن األشــخاص غــر الراضــن، ويف هــذا الصــدد، تــم تأکيــد الرضــا عــن شــكل األثــر مــن 

ــًا هــذه املــرة. وجهــة نظــر الطــالب برّي

بعــد ذلــك، تــم فحــص الرضــا عــن حمتــوى األثــر مــن وجهــة نظــر الطــالب. نظــرًا لرفــض 
ــار ذي  ــتخدام اختب ــم اس ــر، ت ــوى األث االفــرتاض الطبيعــي ملســتوى رضــا الطــالب عــن حمت
ــىل  ــه ع ــت نتائج ــر، وکان ــوى األث ــن حمت ــالب ع ــا الط ــة رض ــم حال ــرة لتقيي ــذه امل ــن ه احلدي

النحــو التــايل:

اجلدول رقم )5(: اختبار ذواحلدين ملقارنة رضا الطالب عن حمتوى األثر

مستوى الرضا 
النسبة املئويةرقمعن حمتوی األثر

القيمة

)P-value(

الناس غري 
12٪33 =<الراضني

0.000 88٪322 >الناس الراضون

100٪25الکل

نــرى يف اجلــدول رقــم )5(، عــّر ثالثــة أشــخاص عــن عــدم رضاهــم عــن حمتــوى األثــر 
ــه، وأعــرب 22 شــخصًا بمتوســط درجــات أعــىل  بدرجــة رضــا تســاوي رقــم 3 أو تقــل عن
ــر، فــكان 12٪ مــن غــر راضــن و88٪ مــن راضــن.  مــن 3 عــن رضاهــم عــن حمتــوى األث
ــة املســاواة بــن األشــخاص الراضــن وغــر الراضــن باســتخدام  ــم فحــص فرضي أخــرًا، ت
 P-value ــة املســاواة بــن الفئتــن بمشــاهدة رقــم ــار ذي احلديــن والتــي رفــض فرضي اختب
ومقارنتــه مــع ٪5 وبالتــايل نــرى هنــاك اختــالف کبــر بــن عــدد األشــخاص الراضــن وغــر 
الراضــن وهلــذا تــم تأکيــد فرضيــة الرضــا عــن حمتــوى األثــر مــن وجهــة نظــر الطــالب عنــد 

ــة ٪5. مســتوى دالل
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الرسم البيان رقم )2(: الشکل العمودي لعدد الناس الراضني وغري الراضني عن حمتوى األثر

کــا يتضــح مــن بيــان رقــم )2( إن عــدد األشــخاص الراضــن أکــر بكثــر من األشــخاص 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــر م ــوى األث ــن حمت ــا ع ــد الرض ــم تأکي ــذا، يت ــر إىل ه ــن، وبالنظ ــر الراض غ

ــًا. الطــالب برّي

بعــد ذلــك، تــم فحــص مــدى رضــا الطــالب عــن العمــل برمتــه. مــن املمكــن اســتخدام 
ــار T لعينــة واحــدة هلــذه الفرضيــة وفقــًا للنتائــج التــي تــم احلصــول عليهــا يف اجلــدول  اختب
ــر،  ــة األث ــن عمومي ــالب ع ــا الط ــة لرض ــة االفرتاضي ــة الطبيعي ــىل احلال ــدًا ع ــم )6( وتأکي رق

والتــي تكــون النتائــج عــىل النحــو التــايل:

اجلدول رقم )6(: اختبار T لعينة واحدة لتقييم رضا الطالب عن عمومية األثر

املتغري 
املدروس

متوسط 
درجة 
الرضا 
لألثر 
الکيل

متوسط 
اختالف 
الرضا 
عن 3

نطاق ثقة ٪95 
لالختالف الفعيل 

إحصائية مع الرقم 3
T

الدرجة 
احلرية

القيمة

)P-value( احلد 
األعىل

احلد 
األدين
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مستوى 
رضا 

الطالب 
عن 

عمومية 
األثر

3.680.681.010.344.16240.000

ــن  ــق م ــا للتحق ــدة وعرضه ــة واح ــار T لعين ــج اختب ــاب نتائ ــم حس ــدول، يت ــذا اجل يف ه
رضــا الطــالب عــن عموميــة األثــر. يالحــظ أن متوســط درجــات رضــا الطــالب عــن عمومية 
األثــر يســاوي 3.68، بحيــث يكــون متوســط الفــرق بــن الدرجــة املرصــودة مــع حــد الرضــا 
 P-value وعــدم الرضــا أي الرقــم 3، يســاوي 0.68 درجــة. نجــد مــن خــالل مراقبــة رقــم
ومقارنتهــا بالرقــم ٪5 أن مســتوى رضــا الطــالب لــه فــرق يف مســتوى داللــة 5٪ مــع الرقــم 
3، ممــا يؤکــد رضــا کبــر للطــالب عــن جــودة األثــر. ويف التــايل تــم اإلبــالغ عــن جمــال ثقــة 
95٪ لتحديــد القيمــة احلقيقيــة الختــالف رضــا الطــالب عــن الدرجــة 3 احلدوديــة، بحيــث 
يمكــن القــول بثقــة 95٪ أن املســتوى الفعــيل لدرجــة رضــا الطــالب عــن عموميــة األثــر يقــع 
ــل  ــم )6( مث يف النطــاق )4.15 و 3.34(. أخــرًا، ُيالحــظ معلومــات أخــرى يف اجلــدول رق
إحصائيــات االختبــار والدرجــة احلريــة، ممـّـا يــؤّدي إىل معلومــات أکثــر دّقــة فيــا يتعّلــق برضــا 

الطــاّلب عــن عمومّيــة األثــر.

الرسم البيان رقم )3(: الشکل العمودي لعدد األشخاص الراضني وغري الراضني عن عمومية األثر
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أظهــر بيــان رقــم )3( أن عــدد األشــخاص الراضــن هــذه املرة أکــر بكثر من األشــخاص 
غــر الراضــن ويف هــذا الصــدد، يتــم تأکيــد رضايــة األثــر بأکملــه مــن وجهــة نظــر الطــالب 

. ّيًا بر

ــن  ــر م ــوى األث ــن حمت ــا ع ــة الرض ــت فرضي ــا کان ــم فحصه ــي ت ــرة الت ــة األخ إّن الفرضي
وجهــة نظــر خــراء مهــارات الكتابــة باللغــة العربيــة، فيمكــن تأکيــد االفــرتاض بــأن مســتوى 
ــي  ــج الت ــًا للنتائ ــة 5 ٪، وفق ــد مســتوى دالل ــًا عن ــر کان طبيعّي ــوى األث رضــا اخلــراء عــن حمت
ــة  ــار T لعين ــا باســتخدام اختب ــايل ُيســمح لن تــم احلصــول عليهــا يف اجلــدول رقــم )7(، وبالت

واحــدة.

اجلدول رقم )7(: اختبار T لعينة واحدة لتقييم رضا  متخصيص مهارة الکتابة عن حمتوی األثر

املتغري 
املدروس

متوسط 
درجة 

الرضا عن 
املحتوی

متوسط 
اختالف 
الرضا 
عن 3

نطاق ثقة ٪95 
لالختالف الفعيل 

إحصائية مع الرقم 3
T

الدرجة 
احلرية

القيمة

)P-value( احلد 
األعىل

احلد 
األدين

مستوى 
رضا 

متخصيص 
مهارة 

الکتابة عن 
حمتوی األثر

3.840.841.150.545.7324٠.٠٠٠

کــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )7( ويوضــح هــذا اجلــدول نتائــج اختبــار T لعينــة واحــدة، 
ــوى. ُيالحــظ أن  ــة عــن املحت ــة العربي ــم مســتوى رضــا املتخصصــن يف مهــارات الكتاب لتقيي
ــرق  ــط الف ــي أن متوس ــا يعن ــاوي 3.84، مم ــوى يس ــن املحت ــراء ع ــا اخل ــة رض ــط درج متوس
للدرجــة امللحوظــة مــع حــد الرضــا وعــدم الرضــا، أي الرقــم 3، يســاوي 0.84 درجــة. نجــد 
مــن خــالل مراقبــة رقــم P-value ومقارنتهــا برقــم 5 ٪ أن مســتوى رضــا املتخصصــن يف 
ــدّل عــىل الرضــا  ــة 5٪ مــع الرقــم 3، ممــا ي ــه فــرق کبــر يف مســتوى دالل جمــال التعليــم کان ل
الكبــر ملتخصــي التعليــم عــن حمتــوى األثــر. وفيــا يــيل تــم إبــالغ نطــاق ثقــة 95٪ لتحديــد 
القيمــة احلقيقيــة الختــالف رضــا اخلــراء عــن الدرجــة 3 احلدوديــة، فيمكــن االدعــاء بالثقــة 
95٪، بــأن املســتوى احلقيقــي لرضــا اخلــراء يف املهــارات اللغويــة عــن حمتــوى األثــر تكمــن يف 
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النطــاق )4.15 و 3.54(. أخــرًا، يمكــن االطــالع عــىل معلومــات أخــرى يف اجلــدول رقــم 
ــا  ــة في ــر دق ــؤدي إىل معلومــات أکث ــا ي ــة، ممّ ــار والدرجــة احلري ــات االختب ــل إحصائي )7( مث

يتعلــق برضــا املتخصصــن الرتبويــن عــن حمتــوى األثــر.

الرسم البيان رقم )4(: الشکل العمودي للخرباء الراضني وغري الراضني عن حمتوى األثر

يوضــح بيــان رقــم )4(، عــدد األشــخاص الراضــن أکــر بكثــر مــن غــر الراضــن ويف 
ــًا مــن وجهــة نظــر خــراء مهــارات  هــذا الصــدد يتــم تأکيــد الرضــا عــن حمتــوى األثــر برّي

الكتابــة.

االستنتاج واملناقشة

ــم  ــة کتــاب »الرائــد يف تعلي ــو فحــص مــدى مالءم ــم هــذا البحــث ه إّن اهلــدف مــن تقدي
اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« مــن وجهــة نظــر الطــالب واملتخصصــن يف مهــارات کتابــة 
اللغــة العربيــة وآداهبــا. تــم معاجلــة الكتــاب باســتخدام اســتبيان نمــوذج مــك دانــف وشــاو 
ــر،  ــوى األث ــن حمت ــة ع ــر، 2- الرضاي ــكل األث ــن ش ــة ع ــاد: 1-الرضاي ــة أبع ــاري بأربع املعي
ــر  ــوى األث ــم عــن حمت ــة متخصــي التعلي ــر، وأخــرًا 4- رضاي ــة عــن جممــل األث 3- الرضاي
بواســطة مجهــور املجتمــع اإلحصائــي. کــا لوحــظ، تــم فحــص رضــا الطــالب واملتخصصــن 
يف مجيــع األبعــاد األربعــة، فتــم تأکيــد رضــا األفــراد عــن اجلــودة التعليميــة للكتــاب، يف مجيــع 
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احلــاالت. وبالتــايل، يمكــن االدعــاء بــأن الكتــاب متــت املوافقــة عليــه تربويــًا مــن قبــل املجتمع 
املســتهدف للكتــاب فيمكــن اســتخدامه يف مراکــز تعليــم اللغــة العربيــة األخــرى. إّن کتــاب 
ــاب مل يذکــر خماطبــي  ــاب للطــالب، اکتشــفوا أن مؤلــف الكت املقــال بعــد تدريــس هــذا الكت
ــة  ــة باللغ ــتخدموه للكتاب ــرتض أن يس ــن املف ــي کان م ــة الت ــة العمري ــه والفئ ــاب ومتلقي الكت
العربيــة. ليــس مــن الواضــح أّن هــذا الكتــاب خمتــٌص للمتحدثــن باللغــة الفارســية فقــط أم 
ــة. يــری  ــم اللغــة العربّي أنــه مفيــد أيضــًا ملتحدثــي اللغــات األخــرى الذيــن يتطلعــون إىل تعّل
ــة:  ــم اللغــة العربي ــد يف تعلي ــاب »الرائ ــة مــن کت ــدات الثالث ــة: أن املجل أســاتذة مهــارة الكتاب
ــاء« التــي ُصّممــت للمســتويات الثالثــة: التمهيــدي، املتوســط واملتقــّدم قــد  کتــاب اإلنش
أتاحــت للمتعّلمــن أن يتعّرفــوا علــی أســاليب الكتابــة منــذ أول مرحلــة. فالتدريبــات املنّوعــة 
جعلــت الطالــب ينغمــس يشــكل عمــيل يف غــار مهــارة الكتابــة . أمــا قســم »احلقــل اللغــوي« 
ــروة  ــف الث ــا يضاع ــراد مم ــع واإلف ــة واجلم ــداد اللغوي ــات واألض ــواع املرتادف ــل بأن ــو حاف فه
اللغويــة لــدی الطالــب. وأمــا قســم »وقفــة مــع قواعــد اإلنشــاء«فإّنه يعــّزز مــن تقنيــات الكتابــة 
الصحيحــة وإتقاهنــا واإلملــام هبــا. وقســم »التدريبــات« يف الكتــاب يبــدأ بصياغــة اجلمــل 
ــرة  ــات املتناث ــب الكل ــم ترتي ــة، ث ــات الطويل ــم اإلجاب ــئلة ث ــن األس ــرة ع ــات القص واإلجاب
وتصحيــح األغــالط املوجــودة يف العبــارات. ثــم ُيطلــب مــن املتعّلــم بعــد کل هــذه التعليــات 
ــار موضوعــن مــن املوضوعــات املقرتحــة ليكتــب عــن منهــا أربعــة أســطر فــا فــوق  أن خيت
– بحســب املســتوی- إن الكتــاب ُيفهــم املــدرس أن لفــن الكتابــة قواعــد البــد مــن تعليمهــا 

للطالــب أوال ثــم لــه بعدهــا أن يتوقــع منــه اإلملــام بمهــارة الكتابــة.

التوصيات

وفقًا هلذه النتائج املستخلصة يف هذه الدراسة نقرتح:

1- نقــد مــواد تدريــس اللغــة العربيــة عــىل أســاس نمــوذج )دوديل إيفانــز وجــون، 1998( 
دراســة کتــاب »املرشــد الواضــح يف اإلنشــاء« أنموذجــًا.

ــم اإلنشــاء العــريب للطــالب اإليرانيــن )1( يف  ــة کتــاب »اإلنشــاء األول«، تعلي 2- مكان
حتســن الكتابــة العربيــة ملتعلمــي اللغــة.

3- تقييــم املــواد التعليمّيــة املقدمــة يف کتــاب »الواضــح يف اإلنشــاء العــريب«، حممــد زرقــان 
الفــرخ، لتحســن الكتابــة العربيــة لــدى الطــالب.
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ــة  ــاذج تقويمي ــق ن ــانية(« وف ــوم اإلنس ــالب العل ــريب )الط ــاء الع ــاب »اإلنش ــد کت 4- نق
ــة. ــارات اللغوي ــىل امله ــب ع للتدري
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چکيده
ــای  ــبب ارتق ــزار، س ــن اب ــی ای ــد و بررس ــردی اســت. نق ــی کارب ــزار آموزش ــک اب ــی، ی ــاب درس کت
ــعود  ــتۀ مس ــاء«، نوش ــاب اإلنش ــة: کت ــة العربي ــم اللغ ــد يف تعلي ــاب »الرائ ــود. کت ــوزش می ش ــت آم کیفی
فکــری )1397(، از جملــه منابــع آموزشــی مهــارت نــگارش عربــی در ایــران اســت. ایــن کتــاب در ســه 
جلــد نوشــته شــده اســت و در ســه ســطح آغازیــن، میانــی و پیشــرفته بــه آمــوزش مهــارت نــگارش 
می پــردازد. هــدف از پژوهــش حاضــر، اعتــای نقــد روشــمند، در تهیــه و تدویــن متــون آموزشــی و 
نیــز رفــع اشــکاالت احتمالــی منابــع آموزشــی اســت. روش پژوهــش، توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــا 
اســتفاده از ابــزار پرسشــنامۀ اســتاندارد شــده و نیــز بــا تکیــه بــر معیارهــای الگــوی مک دانــف و شــاو 
ــاب »الرائــد يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« شــکل داده اســت.  ــل کت ــد و تحلی ــد نق ــه فراین ب
ــگاه  ــجویان دانش ــر از دانش ــت، 25 نف ــت: نخس ــروه اس ــامل دو گ ــش، ش ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم جامع
مذاهــب اســامی واحــد تهــران کــه ســه جلــد کتــاب یــاد شــده را در دو نیمســال تحصیلــی 1400-
ــه صــورت مجــازی  ــی ب ــرایط کرونای ــل ش ــه دلی ــی 1400 ب ــال تحصیل ــز نیمســال اول س 1399 و نی
خوانده انــد؛ و دوم، پنــج نفــر از مدرســان درس مهــارت نوشــتاری عربــی کــه ایــن دورۀ ســه جلــدی 
ــد  ــدی »الرائ ــه جل ــه دورۀ س ــد ک ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــد. یافته ه ــل کرده ان ــی و تحلی را بررس
يف تعليــم اللغــة العربيــة: کتــاب اإلنشــاء« از دیــدگاه دانشــجویان و مدرســان در بهبــود مهــارت نــگارش 
ــرای  ــی از نقــص نیســت. ب ــد نظــر، خال ــاب م ــن حــال، کت ــا ای ــوب دارد. ب ــر مطل ــوزان، تأثی زبان آم
مثــال، در این بــاره می تــوان بــه تهیــه نشــدن فایــل صوتــی کتــاب، عــدم اســتفادۀ پدیــدآور از نمــودار 
ــاب  ــان کت ــروه ســنی مخاطب ــودن گ ــز مشــخص نب ــم آموزشــی و نی ــر مفاهی ــای بهت ــر در الق و تصوی

اشــاره نمــود.

واژگان كليــدی: کتــاب درســی، آمــوزش زبــان عربــی بــه فارســی زبانان، مهــارت نــگارش، الرائــد 
فــي تعلیــم اللغــۀ العربیــۀ، الگــوی مک دانــف و شــاو.
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Abstract
A textbook is a useful educational tool. Analyzing this tool improves 
the quality of education. The Book of “Al-Raid in Teaching Arabic 
Language: The Book of Composition”, by Masoud Fekri (2019) is one 
of the educational resources for Arabic writing skills in Iran. This book 
is designed in three volumes that teach writing skills in three levels: 
beginner, intermediate and advanced. The aim of this study is to promote 
the methodical critique in the preparation and compilation of textbooks 
and eliminate possible errors in them. The study uses a descriptive-
analytical approach with standardized questionnaire as a tool and 
evaluation criteria of McDonough and Shaw’s model to evaluate this 
textbook. Two groups of students and teachers make up the statistical 
population of this study. Twenty-five students of the University of 
Islamic Religions, Tehran Branch, who have read three volumes of 
Raid’s book in three semesters of the academic years 2020-2022 in 
online classes due to corona virus restrictions, and five instructors of 
the Arabic writing skills course have also analyzed the book. Findings 
show that according to the students, this book has a positive effect on 
improving the learner’s writing skills and teachers have also given 
positive reviews about the role of this book in writing skills. Of course, 
there are some shortcomings that can be pointed out: the unavailability 
of the book’s audio files, the lack of use of diagrams and images to 
help better understand the concepts, and the not specifying the target 
audience of the book.

Keywords: Textbook, Teaching Arabic to Persian speakers, Writing 
skill, Al-Raid in teaching Arabic language, McDonough and Shaw’s 
model.
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