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  العربية اللغة فنون سيتدر دراسة تحليلية لمحتوى كتاب
  في ضوء مؤشرات الجودة للكتب التعليمية 

  *سجاد اسماعيلي

  الملخص
 فنون سيتدرمواطن القوة والضعف في محتوى كتاب  تهدف هذه الدراسة المتواضعة إلي تحليل

، للدكتور علي أحمد مدكور وفق مؤشرات الجودة للكتب التعليمية. تنـتهج الدراسـة   العربية اللغة
التحليلي وتتبنّي طريقة تحليل المحتوي لدراسة هذا الكتاب، وقد اسـتخدمت  ـ   الوصفي المنهج

الدراسة قائمة تحليل المحتوى التي تكونت من مؤشرات الجودة للكتاب الجامعي. أثبتت نتـائج  
الدراسة أنّ الكتاب يفتقد بعض مؤشرات الجودة العامة نحو: تنظيم الصفحات، والمقدمة، وتبيـين  

وتلخيص الفصول والكتاب، والنتائج والتوصيات؛ كما يفتقـد بعـض مؤشـرات الجـودة      الهدف،
لفحوي الكتاب نحو: تبيين المباديء النظرية، وتبيين المباديء التطبيقية أو العملية، والتدقيق فـي  
تبيين اآلراء، واإلحاالت. ومن الميزات اإليجابية التي يحتوي الكتـاب عليهـا هـي: الوضـوح،     

الرئيسة والفرعية والوضوح، والتناسق، واالنسجام في فصـول   عناوينال واالنسجام في والتناسق،
الكتاب، المقاربة الناقدة والتحليلية في اتيان الموضوعات، والتدقيق في اسـتخدام المصـطلحات   

  عنوانه، وااللتزام بالمنهج المتبع. الخاصة، ومالئمة فحوي الكتاب مع
  حتوي، تدريس فنون اللغة العربية، مؤشرات الجودة.تحليل الم الكلمات المفتاحية:

 

  التمهيد .1
لتحقيق األهداف المرسومة للمادة الدراسية، فهو المصدر المنظم الـذي   ضرورية الكتاب أداةيعتبر 

وسيلة من وسائل االتصال المباشر بين األسـتاذ   يحتوي المعارف والمعلومات، فضالً عن أنه يعد
إذا اسـتخدم   ،والطالب، تسهم في تهيئة بيئة تعليمية خصبة وإيجابية قائمة علي الحيوية والتفاعـل 
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االستخدام األمثل الذي يتناسب مع األهداف التربوية، والمحتوي، والوسائل التعليميـة، وأسـاليب   
وفق معايير ومواصفات عملية وتربوية،  تأليفهو كتاب الجامعيال بإعدادإذن علينا أن نهتم التقويم.

يتم من خاللها تحسين العملية التعليمية وتطويرها، التي تكشف لنا ما يتضمنه الكتاب الجامعي من 
نقاط قوة وضعف، ومن ثم تساعدنا علي مراجعته والتدقيق فيه من وقت إلي آخر وفق متطلبات 

 ت الطالب وميولهم واسـتعدادهم للـتعلم، ويعكـس واقـع بيئـتهم     المجتمع، وبما يتناسب مع قدرا
  ).576: 2009(العدوى وكنعان، 

إن التقويم عنصر أساسي لقياس مستوي الكفاءة وهو ضروري لكلّ تقدم أو نمو، وفـي علـوم   
 التربية والتعليميات التطبيقية ال يستغني عنه أي طريقة مهما كانت توجيهاته النظرية والمنهجية، فهو

الحياة.  يساعد علي توليد الملكات، وخلق المهارات وتحسين األداء، ورفع المردود في جميع شؤون
التعليميـة   فقد أثبتت مختلف الممارسات التربوية مدي أهمية التقويم وضرورته لكلّ عناصر العمليـة 

  والتعلمية التي تشمل المعلم، والمتعلم، والمنهاج والمحتوي، وطرق التدريس وأساليب التقويم. 
يقصـد بـه دراسـة    والتعليمي،  تقويم الكتابأساليب  يعد أسلوب تحليل المحتوى أبرز وأهم

ت للكتاب الكتاب المقصود لمعرفة مواطن القوة والضعف فيه، وفق المعايير والمواصفات التي وضع
ات الطالب الذين يخصـهم الكتـاب فـي    يات المجتمع، وحاجيالجامعي الجيد بما يتالئم مع حاج

من  يمكّن أسلوب تحليل المحتوي للكتاب الباحثَ ).885: 2005(الجبر،  التعليمية إطار السياسة
ة إعطاء وصف دقيق لما يتضمنه الكتاب من الحقائق والمفاهيم العلميـة، ويكشـف مـواطن القـو    

والضعف مع تقديم المباديء األساسية للتصحيح و التعديل، و تسهيل اختيار المحتـوي التعليمـي   
فإنّ عملية تحليل الكتب تعد عملية تشخيصية هدفها تطوير المناهج مـن نـواح    لكالمناسب؛ لذ

ليبه، عدة كاختيار األهداف التربوية، والوسائل التعليمية، وأساليب التقويم، وطرائق التدريس وأسـا 
التي تتناسب مع حاجات الطالب النفسية، وقدراتهم العقلية والمهاريـة، وحاجـاتهم االجتماعيـة،    
ومن ثم المساعدة علي بناء شخصية متكاملة من النواحي كلها التي تضمن لهم القدرة علي مسايرة 

  ).886: 2005مجتمعاتهم و التكيف معها (م.ن، 
للدكتور علي  العربية اللغة فنون تدريسة تقويم كتاب فهذه كلها جعل الباحث أن يعتني بدراس

  أحمد مدكور كشفاً عن مواطن الضعف والقوة فيه.
  

  منهج الدراسة .2
الكشف التحليلي في تحديد مشكلة الدراسة التي تمثلت في  ـتنتهج الدراسة المنهج الوصفي  
والمعروف عـن المـنهج الوصـفي    . العربية اللغة فنون تدريسعن مؤشرات الجودة في كتاب 



  3...    اللغة العربيةفنون تدريس  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب

التحليلي أنه يستخدم لدارسة أوصاف دقيقة للظاهرات التي من خاللها يمكـن تحقيـق تقـدم    
كبير في حل المشكالت، و ذلك من خالل قيام الباحـث بتصـور الوضـع الـراهن، وتحديـد      
العالقات التي توجد بين الظهرات في محاولة لوضع تنبـؤات عـن األحـداث المتصـلة (فـان      

مـدي تحقـق   علـي  لتعـرف  لمنهج تحليل المحتوي  . وانتهجت الدراسة)292: 1997دالين، 
ـ ذلـك ال محتوي  أو مؤشرات الجودة في معايير .منهج تحليـل المحتـوي فـي تعريـف     باكت

عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصـول إلـى وصـف كمـي هـادف      «بيرلسون 
تحليـل  .1 يؤكد على الخصائص التالية:فه هذا إنه في تعري »ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال

المحتوى ال يجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإنما يتعـداه لمحاولـة تحقيـق    
يقتصر على وصف الظاهر وما قاله اإلنسان أو كتبه صراحة فقـط دون اللجـؤ    .2 هدف معين.
ث أن يطبقـه علـى أي   لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره ولكن يمكن للباحـ .3. إلى تأويله

يعتمد علـى الرصـد التكـراري المـنظم لوحـدة التحليـل       . 4 مادة اتصال مكتوبة أو مصورة.
  ).235: 1416 ،(العساف المختارة

  
  الدرسات السابقة .3

المرجع في تدريس «ثمة كتب عديدة في مجال المفاهيم النظرية لتعليم مهارات اللغة العربية منها 
وعلومها لعلي سامي الحالق، وتنمية مهارات اللغة العربية (القـرأة والكتابـة)   مهارات اللغة العربية 

لحاتم حسين البسيس، والمهارات اللغوية لحسن شحاته، والمرجع في مناهج تعليم اللغة العربيـة  
للناطقين بلغات أخري لرشدي أحمد طعيمة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهـا لعلـي أحمـد    

 اك بعضالباحثين قاموا بنقد هذه الكتب. ولكن رغم هذه الجهود القيمة ال نجـد مـن  وهن. »مدكور
تعليمـي   وهو كتـاب  لعلي أحمد مدكور العربية اللغة فنون تدريسوتحليل كتاب  يتطرق إلى نقد

أقسـام تعلـيم اللغـة العربيـة     س في تدرأصلية أو فرعية حديث يستأهل بأن يكون مادة دراسية 
يحـاول كاتـب هـذه    إذن عرف على جوانبه اإليجابية والسلبية اليخلو من الفائدة.والتّ ،الجامعاتب

السطور أن يتناول الكتاب المذكور بالنقد و التحليل، ويبـذل مـا بوسـعه أن يلتـزم بالموضـوعية      
  والحياد في ذلك.

  
  العربية اللغة فنون تدريسعن كتاب  موجز .4

نـذكر الميـزات العامـة للكتـاب عبـر      قبل أن نخوض في صـلب الموضـوع فـال بـأس بنـا أن      
  التالي:  الجدول
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  الميزات العامة لكتاب تدريس فنون اللغة العربية .1الجدول 
  الصفحات  النشر مكان  النشر دار  النشر سنة  الطبع رقم  الكاتب

  346  ةقاهر ـ مصر  دار الفكر العربي  2006  األولي  علي احمد مدكور

أو  تدريس فنون اللغة العربيةيوحي اسمه،ألّفمن أجل تسليط الضوء على طرق هذا، كماكتاب ال
ليستفيد منه طالب كليات التربيـة  مهاراتها األربعة، وكما ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب،جاء الكتاب

ـ   ىوكليات المعلمين عل  ىاختالف مستوياتهم، وكذلك المتخصصون والمهتمون باللغة العربيـة عل
  . تنوع مشاربهم

أساس أن اللغة نظام صوتي رمزي داللي تستخدمه الجماعة في  ىتعتمد منهجية الكتاب عل
أسـاس   على تعتمد كما واالتصال،  التفكير والتعبير واالتصال، فاللغة منهج للتفكير ونظام للتعبير

مدخل التكامل في تعليم وتعلم اللغة. ففنون اللغة األربعة، االستماع والكـالم والقـراءة والكتابـة    
متصلة ببعضها البعض تمام االتصال؛ فكل منها يؤثر ويتأثر بالفنون األخرى. فالمستمع الجيد هو 

دث جيـد  بالضرورة متحدث جيد، وقارئ جيد، وكاتب جيد. والقارئ الجيد هو بالضرورة متحـ 
ـ  خ.وكاتب جيد. والكاتب الجيد البد أن يكون مستمعا جيداً وقارئاً جيداً... ال اللغـة   ىفـالنظرة إل

 ـ بالتالي ـ  يؤثر كل جانب من جوانبه في الجوانب األخرى، فمن العبث أنها كائن حي ىهنا عل
 فـي  تدريسها أو جامع، شتاتها يجمع ال وتفاريق أجزاء صورة في العام التعليم لطالب تدريسها

. يتكون هـذا الكتـاب مـن تسـعة فصـول يـأتي       قف مصطنعة بعيدة عن لغة الحياة واألحياءموا
  موجزها على النحو التالي:

تناول الكاتب فيه مفهوم اللغة عموماً وطبيعتها ووظائفها وضرورة تكاملها خالل  الفصل األول:
  عملية التعليم والتعلم.

ريات تعليم وتعلم اللغة العربية، مع التركيز علـي البنيويـة   : درس الكاتب فيه نظالفصل الثاني
ثم أشاعها دي سوسير في بداية القرن العشـرين،  » النظم«التي بدأها اإلمام عبد القاهر تحت اسم 

وتشومسكي في منتصفه، والسلوكية التي بدأها ابن خلدون وأشاعها سكنر في النصف األول مـن  
  القرن العشرين. 

عالج الكاتب فيه فنّ االستماع من حيث طبيعته وأهميتـه وأهـداف تدريسـه     :الفصل الثالث
  ومهاراته وأهم طرائق وأساليب تعليمه وتعلمه.

: تناواللكاتب فيه فنّ الكالم أو التحدث، من حيـث طبيعتـه وأهميتـه ووظائفـه     الفصل الرابع
  ومهاراته، وأهداف تدريسه ومحتواه وطرائق وأساليب تدريسه وتقويمه. 



  5...    اللغة العربيةفنون تدريس  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب

تطرق الكاتب فيه على فنّ القراءة من حيث مفهومها وعوامل تطور هـذا   الفصل الخامس:
المفهوم أو أنواع القراءة وأهمية كلّ نـوع، وأهـداف تدريسـه ومحتـواه، وطرائـق وأسـاليب       
تدريس القراءة للمبتدئين ولغير المبتدئين، وطريقة تحضير الدرس وخطوات السير فيه داخـل  

  حجرة الدراسة.
تناول الكاتب فيه المفهوم العام لألدب ثم مفهوم األدب في التصور اإلسالمي  ل السادس:الفص

ومعايير هذا األدب ومشكالت تدريس األدب، وأهداف تدريسه، وما يجب أن يكون عليه محتواه 
وطرائق وأساليب تدريسه وتقويمه مع العناية بتحضير درس األدب وطريقة السـير فـي الـدرس    

  دراسة.داخل حجرة ال
: عالج الكاتب فيه أدب األطفال ومعايير جودته ومشـكالت هـذا اللـون مـن     الفصل السابع

  األدب وأنواعه وأهداف تدريسه ومحتواه وطرائق وأساليب تدريسه وتقويمه.
: تناول الكاتب فيه فنّ الكتابة موضحاً الفروق بين الكتابة، أي التعبير التحريري الفصل الثـامن 
لمساعدة علي الكتابة، وهي مهارات التعبير العربي أي اإلمالء وعالمـات التـرقيم   وبين المهارات ا

  والخط، ومحددا أهداف تدريس كلّ منها، ومحتواه وطرائق وأساليب تدريسه وتقويمه.
أو علم صناعة اإلعراب. وحاول توضـيح  » النحو«تناول الكاتب فيه موضوع  الفصل التاسع:

لكة اللسانية، كما حددت مشكلة تعليم قواعـد النحـو، ومحـاوالت    العالقة بين النحو اكتساب الم
تيسيره وأهداف تدريسه، وطرائق تدريسه التقليدية، ثم اقترحـت طريقـة جديـدة لوضـع النحـو      

  وتدريسه في مراحل التعليم العام.
إذن يظهر أن الكاتب في هذا الكتاب اهتم بأمرين: األول هو أن تدريس اللغة عملية متكاملة 

نونها جاءت لغاية هامة هي الحفاظ علي وحدة اللغة وتطوير منهج تعليمها وتعلمها. الثاني هـو  وف
تناول كلّ فنّ من فنون اللغة بطريقة منهجية سليمة، موضحاً طبيعة هـذا الفـن وأهميتـه، محـدداً     

  أهداف تدريسه وما يجب أن يكون عليه محتواه، وطرق وأساليب تقويمه. 
  

  نبذة عن الكاتب .5
، األستاذ المتقاعد عن كلية التربية بجامعة القاهرة، له عد تأليفات علمية احمد مدكور ير علودكتال

)،  1407)، منهج التربيـة اإلسـالمية أصـوله وتطبيقاتـه (    2006( تدريس فنون اللغة العربية«هي: 
)،  2006( اهج التربوية)، نظريات المن2006( تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ النظرية و التطبيق

، تقويم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فـي الـوطن   )2006(التربية وثقافة التكنولوجيا 
  ).1999( )، الشجرة التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التربوية1985( العربي
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  تقويم الكتاب في ضوء منهج تحليل المحتوى .6
الكتاب في ضوءأفضل مؤشرات الجودة للكتب التعليمية مستعينا بعرضها يقوم الباحث هنا بتقويم 

  أوال وتحديدها في الكتاب ثانيا.
  
  احتواء الكتاب علي مؤشرات الجودة للكتاب التعليمي .7

كثير مـن  ليم. بالنسبة لوتعليمية يحدد في كثير من األحيان طريقة التدريس والتق أداةالكتاب أهم 
أن ظـروف تدريسـهم    ،حيثالدراسية هو أكثر أهمية من تصميم الدورات يم الكتبوالمدرسين تق
لقد ذكر العديـد مـن األخصـائيين ومـؤلفي     الكتاب أكثر من أي شي آخر. يستخدمواتستلزم أن 

الكتب التعليمية مؤشرات الجودة المختلفة لتأليف الكتب المدرسية والجامعية. يؤكـد بعـض هـذه    
لي عنوان المناسب، احتواء الكتاب علـي المقدمـة المناسـبة،    احتواء الكتاب ع«المؤشرات علي: 

). ففي التالي يبرز مدي حضـور  1390(فرم داوري كتاب، » احتواء الكتاب علي المنهج، و الخ...
  بالتحديد.  العربية اللغة فنون تدريسهذه المؤشرات في كتاب 

  
  مؤشرات الجودة العامة للكتاب التعليمي 1.7

 فنـون في التالي يعرض المؤشرات العامة لتأليف الكتاب التعليمي ويعـين مـدى احتـواء كتـاب     
  عليها بالتحديد: العربية اللغة تدريس

  مييالتعل للكتاب العامة المؤشرات يعل العربية اللغة فنون تدريس كتاب احتواء يمد .2 الجدول

  االحتواء يمد  يميالمؤشرات العامة للكتاب التعل  الرقم
  االحتواء عدم  الناقص االحتواء  الكامل االحتواء

      *  المناسبة صورة الغالف  1
      *  الطبع وقلم الكتابةكيفية   2
    *    تنظيم الصفحاتكيفية   3
    *    الكتاب مقدمة  4
  *      تبيين هدف الكتاب  5
      *  الفهرساحتواء الكتاب على   6
      *  الصور والجداول والرسوم البيانية  7
  *      الفصول تلخيص  8



  7...    اللغة العربيةفنون تدريس  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب

  *      لكتابالتلخيص العام ل  9
  *      النتائج وتوصيات الكاتب  10
  *      النهائية واالختبارات دريباتالت  11
  *      المراجع و المصادر في نهاية الفصول  12
  *      جديدةللدراسات ال اقتراحات الكاتب  13
    *    المصادر والمراجع في نهاية الكتاب قائمة  14
  *      والمصطلحاتاألعالم واآليات واألشعار  قائمة  15

  /53  /20  /27  النسبة المؤية

 3احتواءكامالً ويحتوي علي  مؤشرات 4) أنّ الكتاب يحتوي علي 2يتضح من الجدول رقم (
مؤشرات. إذن تفيد هذه البيانات علي أن  8ممؤشراتاحتواء ناقصاً، ولكن الكتاب ال يحتوي علي 

  يكن مهتما علي غالبية المؤشرات العامة لتأليف الكتاب. الكاتب في كتابه هذا لم
فيما يتعلق بغالف الكتاب، نرى أنّه يتحلى باللون األخضر ونُقش اسم الكاتب أعاله، وشـعار  
دار النشر للكتاب جاءت في أسفل الغالف. الجدير بالذكر أنّ الكاتب أتي بصورة قصـر الحمـراء   
(قصر في مدينة غرناطة باسبانيا) في وسط غالف الكتاب وجعل في داخل هـذا القصـر حـرف    

يتميز بصعوبة نطقه عن غير العرب وسميت اللغة العربية بهـذا الحـرف لكونهـا اللغـة      الضاد الذي
الوحيدة التي تحتوي على صوت الضاد. وفعال ربما تدلّ هذه الصورة علـي أهميـة تعلـيم اللغـة     

  العربية علي غير الناظقين بها، وكون العالقة بين اللغات أو اللهجات المختلفة للغة العربية. 
سبة إلي قلم الكتابة وكيفية طبع الكتاب، يبدو أن الكتاب يتحلى بقلم وطبـع مناسـب،   أما بالن

) الذي يعتبر قلماً عربياً، في النص الرئيسي، كما تم مراعاة traditional Arabicإذتم استخدام قلم (
في عالمات الترقيم في كتابة الجمالت. ومن جهة أخرى نرى أن الكاتب استخدم األقالم المتنوعة 

كتابة الكتاب، استفاد قلم األسود الغامق في كتابة عنوان الفصول والعناوين الرئيسة، والقلم العادي 
   في النص الرئيسي. هذا التنوع في القلم سيساعد القاريء في قرأة الكتاب دون التكلف. كمـا تـم

الـنص   فـي  16االعتماد علي قياسات مختلفة في كتابة الكتاب؛ حيث استخدم الكاتـب قيـاس   
في عناوين الفصول والعناوين الرئيسة. كذلك إن العناوين الفرعية في الكتاب  18الرئيسي وقياس 

و...).  - 3 - 2 - 1لم ترقم كبعض الكتب، بل كتبت متسلسلة علي أساس الترتيب العددي نحـو: ( 
وطبـع  سطراً يالئم  26والفائدة األخيرة للقلم وطبع الكتاب هي أن احتواء صفحات الكتاب علي 

  الكتاب الرقعي. 
إنّ فهرس الكتاب يالئم مع محتوي الكتابوتتكون من العناوين الرئيسة والفرعية الـواردة فـي   
فصول الكتاب. تم عرض الصور والجداول والرسوم البيانية في أمكنة مختلفة من الكتاب؛ حيـث  
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لم الرئيسي للكتـاب.  إن الجداول تم ترسيمهاداخل النص وأتت عناوينها أعالها بقلم أصغر من الق
) من الكتاب. ولكن كان مـن األحـري أن تكتـب هـذه     268نحو الجدول الموجود في الصفحة (

داخل  12الصور والرسوم البيانية و الجداول داخل النص مرقّمة وتكتب أرقامها فوقها بقلم قياس 
  قوسين لتسهيل الرجوع إليها. 
تنظـيم  «مؤشرات بشكل ناقص، منها:  3) أنّ الكتاب يحتوي علي 2يتضح من الجدول رقم (

إنّ الكاتب حاول مراعاة بعض المعايير المناسـبة  ». الصفحات، المقدمة وقائمة المصادر والمراجع
لتنظيم الصفحات.إزاحة هوامش الكتاب خاصة في يمين الصفحات ويسارها وأسـفلها وأعالهـا،   

كتاب عند بدء الجمالت تنفع تنفع في إظهار الصفحات بصورة منظمة. وكذلك إزاحة صفحات ال
في إثارة انتباه القاري علي النص إضافة علي تبيين الموضوعات تبيينا دقيقـاً. ولكـن كـان مـن     
األحري أن يأتي الكاتب باسم الكتاب في الهامش األعلـي للصـفحات الزوجيـة، ويـأتي بعـدد      

ديـة فـي الهـامش    الصفحات الزوجية في الهامش األعلي من جانب اليمين، وعدد الصفحات الفر
األعلي من جانب اليسار بقلم األسود الغامق. ومن الميزات الهامة لتنظيم صفحات الكتاب هي أن 
عنوان كلّ فصل جاء في صفحة منفصلة وبقلم يختلف عـن القلـم الرئيسـي وبقيـاس أكبـر عـن       

  قياسات أخري للكتاب.
فقـدها بعـض المؤشـرات    أما فيما يتعلق بمقدمة الكتاب، فإن الكتاب يحتوي على مقدمـة ت 

الهامة، سنذكرها في قسم خاص بالتفصيل لمدى أهميتهـا. وكـذلك الحـال بالنسـبة إلـى قائمـة       
  المصادر والمراجع للكتاب.
تبيـين هـدف   «مؤشرات هامة هـي:   8) أنّ الكتاب ال يشتمل علي 2وحسب الجدول رقم (

ات، التـدريبات واالختبـارات   الكتاب، تلخيص الفصول، التلخيص العام للكتاب، النتائج والتوصي
النهائية، المراجع والمصادر في نهاية الفصول، اقتراحات الكاتب للدراسات الجديدة، قائمة األعالم 

  ».واآليات واألشعار والمصطلحات
 فنون اللغة العربية يستدر) اتضح لنا أنّ كتاب 2إذن من البيانات الموجودة في الجدول رقم (

مؤشـرات   3/)، ويحتـوي علـي   53مؤشرات للكتاب التعليمي بنسبة مئويـة (  8ال يحتوي علي 
  /).27مؤشرات احتواء كامالً بنسبة مئوية ( 4/)، ويحتوي علي 20احتواء ناقصاً بنسبة مئوية (

  
  الكتاب لعنوانمؤشرات الجودة  2.7

عـن مـدي احتـواء الكتـاب     يعرض في التالي مؤشرات الجودة لعنوان الكتاب التعليمي ويكشف 
  عليها بالتحديد: 



  9...    اللغة العربيةفنون تدريس  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب

  الكتاب لعنوان الجودة مؤشرات يعل العربية اللغة فنون تدريس كتاب احتواء يمد .3 الجدول

  حتواءاال يمد  يميمؤشرات الجودة لعنوان الكتاب التعل  الرقم
  حتواءعدم اال  الناقص حتواءاال  الكامل حتواءاال

      *  االتباع عن مشكلة الدراسة  1
      *  االيجاز  2
      *  وضوحال  3
      *  االشتمال  4
      *  إثارة االنتباه  5

العنوان في حقيقتـه   يعد اختيار العنوان المناسب كأولي خطوة في تأليف الكتاب التعليمي، إذ إنّ
هو الكلمة أو الكلماتالتي تختصر الكتاب بصفحاته ومجلَّداته، وتعتصر معانيه في تلك األحرف التي 
تُرقم على واجهة الكتاب، وهذا أمرٌ خطيرٌودقيقٌ؛ لذلك فأقدر الناس على مثل هذه المهمةِ الجليلـة  

أنتولَد، وهو الذي وضـع عناصـره، وقسـم    كاتب الكتاب ومنْشئُه؛ إذ هو الذي عاش مع فكرته قبل 
أبوابه وفصوله، وحرَّر قضاياه ومسائله، وكتبه حرفًا حرفًا، وله بين سطوره وكلماتهمعـانٍ بـواطنُ، ال   

واجب المحقق في العناية بغالف الكتاب الخارجي وبصـفحة العنـوان، وأالَّ يعتبـر    و.و منيعلمها إال ه
إذن العنوان هو أول أداة يقـدم الكاتـب عـن     ).45: 1419ني، (العو ذلك من عمل الناشر أو الطابع

طريقه فحوي كتابه علي القرّاء والدارسين. و من أهم سمات العنوان المناسب هي: الوضوح، وإثـارة  
  ).162: 1391انتباه المخاطب، واالشتمال، وااليجاز، واالتباع عن مشكلة الدراسة (فتوحي 

 تـدريس الكاتب التزمعلي اختيار العنوان الصحيح لكتابـه  ) أن 3كما يتضح من الجدول رقم (
. حيث إنّ عنوان الكتاب يحتوي علي جميع مؤشرات الجودة لعنـوان الكتـاب   العربية اللغة فنون

التعليمي. يشتمل العنوان علي جميع مهارات اللغة العربية، حيث نري استخدم الكاتب في عنـوان  
ات اللغة العربية بأكملها. يحتوي العنوان علي االتباع عـن  ويقصد بها مهار» الفنون«الكتاب كلمة 

مشكلة الدراسة التي تبرز في تدريس فنون اللغة العربية، ومن جهة أخري يكون العنوان موجزاً و 
، »تـدريس «واضحا، يثير انتباه المخاطب. نري العنوان يشـتمل علـي أربعـة كلمـات أال وهـي      

اتب مع هذه الكلمات القليلة والواضـحة يثيـر انتبـاه القـارئ     الك». العربية«، و»اللغة«، و»فنون«و
  ليراجع إلي فحوي الكتاب ويتعرف على طرائق واستراتيجيات تدريس مهارات اللغة العربية.

  
  مؤشرات الجودة لمقدمة الكتاب 3.7

كما أسلف القول إن مقدمة الكتاب كان يفقدها بعض المؤشرات للجودة. إذن يعرض في الجدول 
 اللغـة  فنـون  تـدريس التالي مؤشرات الجودة لمقدمة الكتاب التعليمي ويحدد مدي تضمن كتاب 

  لها: العربية
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  الكتاب لمقدمة الجودة مؤشرات يعل العربية اللغة فنون تدريس كتاب احتواء يمد .4 الجدول

  حتواءاال يمد  يميمؤشرات الجودة لمقدمة الكتاب التعل  الرقم
  حتواءعدم اال  الناقص االحتواء  الكامل االحتواء

      *  تبيين موضوع الكتاب  1
  *      االحتواء علي هدف الكتاب  2
    *    االحتواء علي ضرورة كتابة الكتاب  3
  *      االحتواء علي خلفية الدراسة  4
  *      المنهج المتبع االحتواء علي  5
      *  االحتواء علي فحوي فصول الكتاب  6

موضـوع الكتـاب، وفحـوي    «) أنّ الكاتب وإن ذكر فـي المقدمـة   3يتضح من الجدول رقم (
كمـا لـم   » هدف الكتاب، وخلفية الدراسة، والمنهج المتبع«بالتفصيل ولكنه لم يذكر فيها » فصوله

  إشارة عابرة.إال » ضرورة كتابة الكتاب«يشير إلى 
من خالل التمعن في المقدمة نرى أنّ الكاتب تحدث فيها عن الفنون أو مهارات اللغة العربيـة  
وكون العالقة الوطيدة بينها بالتحديد، ثم ركّز علي ضرورة التركيز علي تدريسها. يستدل الكاتـب  

ن األخري، وأن منهج اللغـة  بما أن اللغة كلّ متكامل يتأثر كلّ فن من فنونها بالفنو«كالمه ويقول: 
العربية ليس غاية في ذاتها وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، لذلك حاولت في هذا الكتاب أن أسير 

). ثم أتي الكاتب بتحديد فصول الكتاب وفذلكة عما فيها من 7: 2006(مدكور،  »وفق هذا المنهج
كتابه تطرق إلى تبيين موضوع الكتاب أولها إلي تاسعها بالتحديد. إذن يبدو أن الكاتب في مقدمة 

  بحد الوسع، وبين كذلك فصولها بالتحديد. 
أما بالنسبة إلي تبيين ضرورة كتابة هذا الكتاب فالكاتب أشار إلى تعريـف دقيقلفنـون اللغـة    

لتدريس هذهالفنون، نحو استخدام المهارات فـي القـدرة علـي     العربية ولكنه لم يذكر أهم الفوائد
  القراءة، والمحادثة، واالستماع.الكتابة، و

مقدمة تناسب محتوى الكتاب، فالمقدمة تهدف إلى أن  يختاريتوجب على الكاتب أن إذنكان 
ه العام، لهذا السبب فالمقدمة يتوجـب أن تكـون   يكون هناك معرفة بسيطة بمحتوى الكتاب وجو

عناية خاصة بترتيب أفكارها تحقق المقدمة غايتها يجب أن يكون هناك ل .متميزة، ومحققة لغايتها
يجب أن يدخل الكاتب القارئ في الفلك الذي تدور حوله فكرة الكتـاب،  المقدمة وجملها، ففي 

ثم يتبعها وبطريقة متناسقة فيها تمهيد إلى الفكرة الرئيسية التي يتضمنها محتوى الكتاب، كما يجب 
يف الكتاب، ثم يتوجب على الكاتب على الكاتب أن يعرف القارئ في الدوافع التي دفعته إلى تأل

أن يعمل على توضيح المواضيع التي سيذكرها في كتابه إضافة إلى األمور المتعلقة بهذا الكتـاب.  



  11...    اللغة العربيةفنون تدريس  دراسة تحليلية لمحتوى كتاب

هذه هي النقاط التي يتوجب ذكرها في مقدمة الكتاب. أما األمور التي يتوجب علـى الكاتـب أن   
تنسيق أفكاره وأن ال يعطي نقاطاً مفصلة  يراعيها أثناء كتابته للمقدمة فمنها أن يعمل الكاتب على

عن محتويات الكتاب وفي نفس الوقت أن ال يدخل في مواضيع بعيدة عن الكتاب وإنما يجـب  
أن يكون معتدالً بين هـذا وذاك، كمـا يتوجـب عليـه عنـد كتابـة المقدمـة أن يراعـي مسـألة          

فالمقدمة يجـب أن  ي الكتاب. ويأتي بكلمات مفتاحية ينبه القاريء علي ما سيقرأها فاالختصار،
تبيين  والهدف من كتابة الكتاب، والمنهج الذي يتبعه الكاتب في تكون مختصرة جامعة لكل األفكار،

  .)46: 1373(چادگاني پور، موضوعات الكتاب، والخلفية أو الدراسات السابقة حول الموضوع 
  
  مؤشرات الجودة لتبيين فحوي الكتاب 4.7

يعرض في الجدول التالي مؤشرات الجودة لتبيين فحوي الكتاب التعليمي، ويبـين مـدي احتـواء    
  عليها بالتحديد: العربية اللغة فنون تدريسكتاب 
  علي مؤشرات الجودة لتبيين فحوي الكتاب العربية اللغة فنون تدريسمدي احتواء كتاب . 5 جدولال

  حواءاال يمد  الكتاب يفحو يينمؤشرات الجودة لتب  الرقم
  حتواءعدم اال  ء الناقصحتوااال  كاملء الحتوااال

    *    تبيين المباديء النظرية  1
    *    تبيين المباديء التطبيقية أو العملية  2
      *  الرئيسة والفرعية عناوينالوضوح، والتناسق، واالنسجام فيال  3
      *  الوضوح، والتناسق، واالنسجام في فصول الكتاب  4
      *  المقاربة الناقدة والتحليلية في اتيان الموضوعات  5
      *  التدقيق في استخدام المصطلحات الخاصة  6
      *  مالئمة فحوي الكتاب معالعنوان  7
      *  االلتزام بالمنهج المتبع  8
    *    التدقيق في تبيين اآلراء   9
    *    التدقيق في اإلحاالت  10

ــدريس) أن كتــاب 5يتضــح مــن الجــدول رقــم ( يحتــوي علــي  العربيــة اللغــة فنــون ت
الوضـوح والتناسـق   «و» الوضوح والتناسق واالنسجام في العناوين الرئيسـة والفرعيـة  «مؤشرات

الدقة فـي اسـتخدام المصـطلحات    «، و»االلتزام بالمنهج المتبع«و» واالنسجام في فصول الكتاب
بينمـا يشـتمل الكتـاب علـي     احتـواء كـامالً،   » مطابقة فحوي الكتاب علي عنوانه«، و»الخاصة

  المؤشرات األخرياشماالً ناقصا. ففي التالي نشرح بعض المؤشرات حسب تضمن الكتاب لها:



  1397سال هجدهم، شمارة يازدهم، بهمن  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   12

  تبيين المباديء النظرية
ال يتضـمن   العربيـة  اللغـة  فنـون  تـدريس ) يتبين أن كتاب 5من خالل التدقق في الجدول رقم (

بالمبادي النظرية الدقيقة في بعض جوانبها كما يحتوي علي بعض المبادي النظرية المناسبة. يتعبر 
طرح المباحث النظرية المتعلقة بمهارات اللغـة العربيةاألربعـة أي االسـتماع، والكتابـة، والقـراءة      

  والتحدث من النقاط االيجابية الواردةفي الكتاب.
لالتيان بالمبادئ النظرية، هو تسهيل بعض النظريات الواردة فـي   المهمةوكذلك من الفوائد 

فصول الكتاب عبر الجداول أو األشكال التوضيحية؛ علي سبيل المثال الكاتب يستخدم الشـكل  
). يساعد هذا الشـكل  32: 2006التوضيحي المناسب عند تبيين طبيعة الحدث اللغوي (مدكور، 

الدقيق من المبادي النظرية التي ذكرها الكاتـب فـي الفصـل األول    التوضيحي القاريء في الفهم 
  من الكتاب.

من النقاط االيجابية األخري للكتاب هي أنالكاتب اهتم في الفصل السادس والسابع علـي  
األدب وأدب األطفال كدروس يجب االعتناء بها عند تنمية مهارة القـرأة والكتابـة والمحادثـة    

إنّ تعلـيم اللغـة   «يقول الكاتب حول سبب االتيان بهـذا الموضـوع:    لدي التالميذ أو الطالب.
العربية في بداية المرحلة االبتدائية يتصل بتعليم األطفال أشكاال واسعة ال فروعا ضيقة، فتعليم 
األطفال ينبغي أن يبدأ بالمحادثة، وحكاية القصص، وإنشاد األناشـيد، ثـم بعـد ذلـك تتجـه      

 راءة والكتابية والقواعد النحوية التي يجب أن تعلم من خـالل النصـوص  العملية التعليمية إلي الق
  ).221: 2006(م.ن، » الجميلة

وإن نجح الكاتب في هذا القسم من فحوى الكتاب ولكن ال يخلو فحـوى الكتـاب منـبعض    
المشاكل مثل بعض الكتب التعليمية. من هذه المشاكاللتي يعاني منها الكتاب هي أن بعض الفصول 

اب ال يحتوي على مقدمة موجزة يركّز علي فحوى الفصـول؛ إذ أن فصـلي األول والثالـث    للكت
يشتمالن علي المقدمة وال تشتمل الفصول األخرى عليها. علي سبيل المثال في الفصل الخـامس  
الذي تطرق الكاتب إلي فنّ القرأة، يبدأ الفصلَ بتبيين العالقة بين القرأة وفنون اللغة األخري، دون 

  ).127: 2006يذكّرللقاريء أهمية فنّ القرأة، وهدفه وضرورته في مقدمة الفصل (م.ن،  أن

 تبيين المباديء التطبيقية أو العملية
) أن الكاتب لم يذكر المبادئ التطبيقية بشكل كامل في الكتاب. وربمـا  5يتبين من الجدول رقم (

لى المباحث النظرية الواجبة لتدريس يعود هذا األمر إلى أن الكتاب أُلّف من أجلتسليط الضوء ع
الفنون أو مهارات اللغة العربية، فما رأى الكاتب الحاجة إلى االتيان بـذكر النمـاذج التطبيقيـة أو    
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العملية.وإن ذكر الكاتب بعض النماذج التطبيقية لتبيين آرائه حول استخدام فنون اللغة العربية فـي  
كون مالئما مع استخدامها في الفصول التعليميـة. علـي   الفصول التعليمية ولكن تلك النماذج ال ت

عندما أراد أن يبين كيفيـة  » تدريس األدب«سبيل المثال: الكاتب في الفصل السادس المسمي بـ
تحضير الـدرس فـي   «تدريس النصوص األدبية في الصفوف، جاء بنموذج تطبيقي تحت عنوان: 

). هذا التحضير يشـتمل  215: 2006مدكور، » (كراسة التحضير وطريقة تنفيذه في حجرة الدراسة
علي شعر لزهير بن أبي سلمي نموذجاً، وأهداف الدرس، وأفكار النص الرئيسة وطريقة السير في 
النص، والتقويم فحسب، و ال يركز التحضيرُ علي كيفيـة تنميـة مهـارات تحليـل الـنص األدبـي       

ي النص، ومهارة كشف األسلوب األدبي مهارة اإلثراء اللغوي، ومهارة كشف العاطفة والخيال ف«كـ
كمـا ال يعتنـي علـي االتيـان     » في النص، ومهارة كشف المعاني واألفكار الموجودة فـي الـنص  
  باستراتيجية تالئم وتدريس النص األدبي في الصفوف التعليمية.

وإن تكون نماذج الكتاب التطبيقية قليلة وغير مناسبة في بعض جوانبها، لكنها تعطي القاريء 
  معلومات تساعده في تدريس فنون اللغة العربية.

  والفرعية سةيالرئ نيفيالعناو واالنسجام والتناسق، الوضوح،
) يتضح أن الكتاب يتمتع بالوضوح والتناسق واالنسجام في عناوينه 5مما سبق في الجدول رقم (

التي تالئم مع فحـوى  الرئيسة والفرعية. إن نمعن النظر في فصول الكتاب فنجد استخدام العناوين 
الفصول بالتدقيق؛ إذ اتبع الكاتب منهج الكلّ من الجزء في االتيان بالعناوين الرئيسية أو الفرعيـة.  

عرضـا  » تـدريس النحـو العربـي   «علي سبيل المثال،يعرض الكاتب في الفصل التاسع المعنون بـ
س النحو، والجهـود  موجزا عن تعريف النحو أو علم صناعة اإلعراب ثم يدخل في مشكلة تدري

التي بذلت لتيسيره، وأهداف تدريس النحو ومحتواه، وأخيرا يختم الفصل بـذكر طرائـق تـدريس    
النحو قياسياً أو استقرائياً واقتراح إطار جديد لتدريس النحو. واتبع الكاتب هذا المنحي في فصول 

  الكتاب األخري.

  الكتاب فصول في واالنسجام والتناسق، الوضوح،
يريد اتباع طرائق تدريس فنون  ـ  كما يتضح من عنوانهـ  العربية اللغة فنون تدريسبما أن كتاب 

اللغة العربية، اختار الكاتب فصوالً تتناسق مع مضمون العنـوان. يعـالج فـي فصـل قضـية اللغـة       
ت ومفاهيمها وفي فصل آخر نظريات تعليم وتعلم اللغة من القديم إلي الحديث، ثم يدرس المهارا

اللغوية األربعة أي االستماع، والكتابة، والمحادثة، والقرأة في الفصول األخرى. إذن يتضح لنـا أن  
  الكتاب يتحلّى بتسلسل وتناسق متوازن في عرض مفاهيمه.
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  المقاربة الناقدة والتحليلية عند عرض المفاهيم
اتبعت عـن مقاربـة   إن التدقق في فحوى الكتاب يظهر جليا بأن طريقة عرض المفاهيم النظرية 

ناقدة وتحليلة. يبين الكاتب آرائه الفردية عند عرض طرق تدريس فنون اللغـة العربيـة العربيـة    
مستعينا ببعض األدلة المنطقية. علي سبيل المثال عندما أراد أن يوضح أهمية مهـارة االسـتماع   

وي اإلدراك والفهـم  يستشهد ببعض اآليات القرآنية التي تؤكد علي طاقة السمع ومكانتها بين ق
إذا كانت هذه الطاقـة بهـذا القـدر    «التي أودعها اهللا في اإلنسان، ثم يحلّل كالمه بهذه الجمالت: 

من القوة والرهافة والحساسية والدقة فال أقلّ تقديراً لنعمة اهللا و شكره عليها من أن نعني بهـا، و  
التربوية والثقافية واالجتماعية. فهـل  ندرب أطفالنا وتالميذنا علي استخدامها بكفاءة في حياتهم 

). وفعال يقصد الكاتب مـن هـذه األدلـة،    80: 2006(مدكور، » نحن قمنا، أو نقوم اآلن بذلك؟
وخاصة الجملة االستفهامية األخيرة،تحفيز القاريء علي استخدام مهارة االسـتماع فـي حياتـه    

  التربوية والثقافية واالجتماعية.

 التدقيق في تبيين اآلراء
احتواء كامال. إذ نري أنّ  ) أن الكتاب ال يحتوي على هذا المعيار5الجدول رقم ( كما تبين لنا في

بعض المفاهيم بينماال يبين بعضها بالتدقيق. علي سبيل المثال  الكاتب يدقق في تبيين آرائه حول
ع يعرض الكاتب بعض اإلحصائيات من أجل التأكيد على ضـرورة االهتمـام بتـدريس االسـتما    

أصبح االستماع جزءا رئيسيا فـي معظـم بـرامج تعلـيم     «والتدرب علي مهاراته المتنوعة، فيقول: 
اللغات في الدول التي تقدمت في هذا المضمار، فقد كشـفت بعـض هـذه الدراسـات أن تالميـذ      

/ 16/ من برنامج تعلـيم اللغـة للحـديث، و    30المدرسة الثانوية في بعض هذه البالد يخصصون 
/ لالستماع. كما كشفت دراسة حديثة عن أن تالميذ المدرسة االبتدائيـة  45/ للكتابة و 9للقراءة، 

). مـن  81: 2008(مدكور، » ساعات في اليوم في االستماع 5ساعة من كل  5/2يقشون حوالي 
  هذه األمثلة كثيرة في الكتاب.

ولكن الحال ال يبقى دائما على هذا النحو،وال يدقق الكاتب في تبيـين بعـض الموضـوعات    
المرصودة في الكتاب، علي سبيل المثال إنه يتطرقمفاجأة إلى موضوع أنـواع التعبيـر وأهميـة كـلّ     

) 107 :2006(م.ن، » الكالم أو التحدث أو التعبير الشـفوي «نوعفي الفصل الرابع للكتاب المعنون ـب
  ون أن قد كان يتعرف القاريء علي التعبير أو الكالم أو التحدث لغوياً واصطالحاً.د

 التدقيق في اإلحاالت
) أن الكاتب لم يكن مدقّا في ذكر إحاالت الكتاب، حيث نري أنه يأتي 5يتضح من الجدول رقم (
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منـه.  ببعض الموضوعات في عدد من الصفحات دون أن يذكر المصدر أو المرجع الـذي اسـتفاد   
علي سبيل المثاليتحدث الكاتبحول أهـداف تـدريس أدب األطفـال دون أن يـذكر المرجـع أو      

). في حـين تمـت معالجـة هـذه     228- 226: 2006المصدر الذي عالج هذا الموضوع (مدكور، 
لعاشور و  فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها«الموضوعات مسبقا في بعض الكتب التعليمية نحو 

  ».ألحمد الخولي أساليب تدريس اللغة العربية«و » الحوامدة
قسم الكاتب مهارة القراءة علي أسـاس غـرض    145و  144و  143وكذلك في الصفحات 

القاريء إلي ثالثة أقسام دون أن يعتمد علي مصدر أو مرجع، كأنه ذكر هذه األقسام من جانبـه.  
اتب عن مراحل التدرج في القرأة وأخطاء التالميذ في تحدث الك 160إلي  157وفي الصفحات 

القراءة وطرق إصالحها، دون أن يلجيء إلي ذكر المصـادر والمراجـع التـي تطرقـت إلـى هـذه       
  الموضوعات بالضبط.

وإن كان الكاتب غير مهتم بذكر المصار والمراجع في بعض الجوانب من كتابه ولكنـه اعتمـد   
فصول من الكتاب. علي سبيل المثال في الفصل السادس المعنون علي المصادر المفيدة في بعض ال

النقد األدبي أصوله ومناهجه لسيد «بتدريس األدب، استفاد الكاتب المصادر المهمة والمفيدة نحو 
» مـن قضـايا األدب اإلسـالمي آلدم بيلـو    «، و»في التاريخ فركة ومنهاج لسيد قطب«، و»قطب
  ).175 - 173: 2006  (م.ن،

  بالمنهج المتبعااللتزام 
إن لم يشر الكاتب في مقدمة الكتاب إلي المنهج المتبع في عرض المفاهيم والموضوعات، ولكنه 
اتبع عن منهج خاص في عرض المفاهيم؛ إذالتزم الكاتب بتيين كلّ فنّ من فنون اللغة العربية فـي  

نمـوذج  كل فصل من فصول الكتاب من جهة، وعالج طرائق تدريس تلك الفنـون مـع بعـض ال   
التدريسي لها من جهة أخري. علي سبيل المثال، يبتدأ الفصل الخـامس بـالتعريف علـي مفهـوم     
القرأة، وطبيعة عملية القراءة، وأنواع القرأة، وأهداف القراءة، وتقسيم القرأة علـي أسـاس غـرض    
القاريء ومحتويمنهج القراءة، ثم يعرض طرائق تدريس القراءة ونموذج لتحضـير تدريسـي فـي    

  وء مهارة القراءة.ض

  المصادر والمراجع للكتاب
 فنـون  تـدريس يعرض الباحث في الجدول التالي عدد المصادر أو المراجع الموجودة في كتـاب  

  ، ويبين نوع تلك المصادر والمراجع بالتجديد وكيفية حضورها في الكتاب. العربية اللغة
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  المراجع أو المصادر يعل العربية اللغة فنون تدريس كتاب احتواء كيفية. 6 الجدول
  عددها  المرجع أو المصدر لغة  والمراجع المصادرنوع 

  الكتب
  58  ةعربيال

  30  األجنبية

  المجالت
  1  ةعربيال

  3  األجنبية

  الرسائل واألطاريح
  5  ةعربيال

  1  األجنبية

  المواقع االلكتروني
  0  ةعربيال

  0  األجنبية

  المجموع
  64  ةعربيال

  34  األجنبية

مصدرا أو  34مصدرا ومرجعاً عربياً، و 64) أن الكتاب يحتوي علي 6يتبين من الجدول رقم (
مرجعاً انجليزياً. إذن تفيد هذه النتيجة علي أن عدد المصادر والمراجع باللغة العربية يكون أعلـي  

ـ  6من المصادر أو المراجع باللغة اإلنجليزية.كذلك يتضح من الجدول رقم ( ي ) أن عدد الكتـب ف
هاتين اللغتين يكون أكثر من األنواع األخري للمصادر و المراجع بالتحديد. فتفيد هذه النتائج على 

  أن الكاتب كان مهتما بعرض المفاهيم والموضوعات عبر المصادر أو المراجع الموثوق بها.
 

  نتائج الدراسة .8
  تلخيصهاعلي النحو التالي:توصلت الدراسة عبرطريقة تحليل المحتوى إلي نتائج يعرض 

ال  العربيـة  اللغـة  فنـون  تـدريس أوحت بأن كتـاب   النتائج المتعلقة بمؤشرات الجودة العامة
مؤشرات احتواء كامالً بنسبة مئويـة   4/)، ويحتوي علي 53يتضمنغالبية المؤشرات بنسبة مئوية (

  /).20مؤشرات احتواء ناقصا بنسبة مئوية ( 3/). ويحتوي على 27(
أكّدت علي أن الكاتب اختار في عنوانـاً  بمؤشرات الجودة لعنوان الكتاب  لنتائج المتعلقةأما ا

مناسباً لكتابه؛إذ يحتوي علي جميع مؤشرات الجودة لعنوان الكتـاب التعليمـي نحـو: الوضـوح،     
  وإثارة انتباه المخاطب، واالشتمال، وااليجاز، واالتباع عن مشكلة الدراسة.

هدف الكتاب، «لجودةلمقدمة الكتاب رأينا أن مقدمة الكتاب ال تتضمن فيما يتعلق بمؤشرات ا
احتـواء ناقصـا وتشـتمل    » ضرورة كتابة الكتاب«وتحتوي علي » خلفية الدراسة، والمنهج المتبع

  فحسب.» تبيين الموضوع وفحوي فصول الكتاب«علي 
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 اللغـة  فنـون  تدريسأما النتائج المتعلقةبمؤشرات الجودة لفحوي الكتاب تفيد على أن كتاب 
» الوضوح والتناسق واالنسجام فـي العنـاوين الرئيسـة والفرعيـة    «يتحلى بمؤشرات آتية:  العربية

الدقـة فـي   «، و»االلتزام بالمنهج المتبـع «و » الوضوح والتناسق واالنسجام في فصول الكتاب«و
ي المؤشرات ، ويحتوي عل»مالئمة فحوي الكتاب مع العنوان«، و»استخدام المصطلحات الخاصة

  األخري احتواء ناقصا.
وأظهرت النتائج المتعلقة بالمراجع والمصادرأن أغلبية المصادر والمراجع  الواردة كانـت مـن   

  .الكتب المكتوبة باللغة العربية
  

  المصادر
 ، تهران: نشر كيهان.روش هاى كاربردى تحقيق). 1382أزكيا، مصطفى (

اسة تحليلية لمحتـوي كتـاب العلـوم للصـف السـادس االبتـدائي       در .)2005(الجبر، جبر بن محمد بن داود 
بالمملكة العربية السعودية في ضوئ معايير تدريس العلوم، بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي السـابع عشـر،   

 المجلد الثالث، جامعة عين الشمس. مناهج التعليم و المستويات المعيارية،
)، يليتحصـ  يهـا  نامـه  انيپا و يعلم مقاالت هي(فنون ته ينگارش علم). 1373( يپور، مصطف يچادگان

 اصفهان. ياصفهان: دانشگاه علوم پزشك
فـرم   .)1393( يفرهنگـ  مطالعـات  و يانسـان  علوم پژوهشگاه ،يمتون وكتب علوم انسان يبررس يشورا
 تهران. ،يعرب اتيشده توسط گروه زبان و ادب هيته مقاله، نقد يشنهاديپ

 الجـودة  معـايير  ضـوء  فـي  القراءة كتاب محتوى تحليل« .)2009كنعان، أحمد على (العدوى، غسان ياسين، 
 األساسـي  التعلـيم  مرحلـة  من الخامس للصف القراءة كتاب لمحتوى تحليلية دراسة ومؤشراتها، الشاملة
 .4+3، العدد 25، المجلد دمشق جامعة مجلة ،»)الثانية(الحلقة 

 .، الرياضالمدخل إلي البحث في العلوم السلوكية، مكتبة العبيكان .)1416العساف، صالح بن حمد (
العنوان الصحيح للكتاب: تعريفه وأهميتـه، وسـائل معرفتـه وإحكامـه، أمثلـة       .)1419العوني، الشريف حاتم (

 .، مكة المكرمة، دار عالم الفوائدلألخطاء فيه
، وعلم النس، ترجمة محمد نبيـل نوفـل و آخـرون   مناهج البحث في التربية  .)1997(فان دالين، ديويولودب 

 الطبعة السابعة، مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة.
 ، تهران: نشر سخن.9، ج يپژوهش ـ يآيين نگارش مقاله علم). 1391( محمود ،يفتوح

  ، القاهرة: دار الفكر العربي.تدريس فنون اللغة العربية .)2006(مدكور، علي أحمد 
  



  
 


