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أأمهية الوسائل التعلميية والاجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة الفارس ية لغري الناطقني هبا يف جامعة كربالء
خادل حفظي عبد الامري محمد المتميي،
جامعة كربالء ،العراق
أأن كرثة ادلراسات والبحوث يف جمال التعلمي والرتبية اليت عنيت بتعمل وتعلمي اللغة وتعدد الاجتاهات اليت سلكهتا أأوقع الكثري من الباحثني وغريمه يف
حرية من ا ألمر عندما يتعاملون مع تكل ادلراسات ,وجعلهم يتساءلون :أأي ادلراسات خيتارون؟ و أأي الاجتاهات يسلكون؟ مما جعل مراجعة تكل
ادلراسات وتصنيفها وفق أأسس حمددة أأمرا ملحا يسهل كثريا عىل الباحثني وجيعلهم يدركون طبيعة تكل ادلراسات والعالقات القامئة بيهنا ،والغاايت اليت
تسعى الهيا ,وهذا يعين وعيا أأكرث وفهام أأمعق وافادة أأكرب .وهذا دفعين اىل اظهار قمية تكل ادلراسات من خالل ما تناوهل حبيث عىل التعريف ابللغة
الفارس ية ومدى تأأثرها ابللغة العربية وماهية الاجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة و يف ا ألخري أأوحضت أأمهية الوسائل التعلميية ودورها يف تدريس اللغة
الفارس ية لغري الناطقني هبا يف جامعة كربالء وقد جاء حبيث هنا بعمل ميداين حيث مقت بعمل استبانة خاصة ومت اختيار لكية العلوم الس ياحية يف جامعة
كربالء امنوذجا للبحث وادلراسة وذكل كوهنا أأول لكية مس تحدثة قد ادخلت يف مناجهها تعمل اللغة الفارس ية بشلك عام من قواعد وحمادثة ونصوص ولأربع
س نوات يف قسمهيا الس ياحية ادلينية وادارة املؤسسات الفندقية علام انين قد درست فهيا منذ نشأأهتا يف عام  9133اىل غاية عام  9132فوجدت احلاجة
اىل وضع مهناج شامل وممل يف جمال اختصاصهم اي تعمل اللغة الفارس ية والاس تفادة من أأدخال املفردات الس ياحية اليت ختدهمم .لقد مشل البحث يف
هنايته عىل مجموعة من الاس تنتاجات ،اليت تدمع هذا اجملال وتعمل عىل تطويره واختمت عىل قامئة من املصادر مع عدد من املالحق.
اللكامت الرئيس ية  :لغة التعلمي,الوسائل السمعية البرصية,احلاسب ا أليل  ,الاستبانة  ,املهناج ادلرايس.
-3املقدمة-:
للغة أأمهية خاصة عىل املس تويني الفردي وامجلاعي ,ابلنس بة للفرد فهيي قناة للتواصل الفعـال ،والنافـذة اليت يطل مهنا عىل العامل من حوهل ويتفاعل معه،
ومن خاللها يتعمل ويعمل الكثـري مـن اخلـربات ،واملعـارف ،والثقافات ،والقمي ،والتقاليد ،والعادات ,مما يساعده عىل التكيف مع جممتعه والقيام بدوره عىل
أأمكل وجه ،كام أأهنا تمني عقليته ،وتكس به الكثري من همارات التفكري اكملقارنـة والاسـتنباط والتحليـل والنقـد ،اضـافة اىل اسهاماهتا يف بناء خشصيته،
واظهار جوانهبا ومعاملها للآخرين؛ فكام يقولون "تلكم /اكتب حىت أأراك".وتعمل اللغة أأيضا عىل تمنية الهوايـات واملواهـب ا ألدبيـة لـدى الفـرد ككتابـة
القصـة ،والشـعر ،وتعلـم اخلطابة.كام يكتسب الفرد من خاللها بعض عادات التعمل اجليدة اكملثابرة ،والتنظمي ،والبحث ،والتثبـت مـن املعلومة ،كام تعمل
أأيضا عىل صقل خشصيته وتمنيهتا ،واللغة قناة اخبارية تكسـب الفـرد درايـة ابلعـامل مـن حوهل وما فيه من أأحداث س ياس ية واجامتعية واقتصادية ،ومتده
ابملعايري الالزمة للحمك عىل ا ألشـياء واملواقـف وا ألشخاص ،اضافة اىل دورها البارز يف زايدة التحصـيل وحتقيـق النجـاح الـدرايس. 3لقد اكنت الروابط
احلضارية بني العرب والفرس عىل مر العصور رافد ًا قو ًاي ّعزز س بل التاليق والتأآيخ بني العربية والفارس ية ،فقد مجعت بني هاتني اللغتني حضارة مشرتكة
رضبت مثال رائع ًا للتالحق والتعامل املشرتك اذلي أأسهم يف ريق احلضارة االسالمية اليت قامت عىل العمل واملعرفة وا ألخالق .لقد أأسهمت اللغة الفارس ية
اىل جانب العربية يف اقامة حضارة انسانية اسالمية اكنت مرأآة عكست الصورة الناصعة للثقافة العربية والفارس ية اليت تس متد من قمي االسالم ورشيعته
السمحاء روهحا وفلسفهتا .وللغة الفارس ية وأآداهبا مشرتاكت كثرية مع اللغة العربية وأآداهبا ،ذلكل فان معرفة هذه اللغة من شأأنه أأن يؤدي اىل أآاثر فكرية
و أأدبية وثقافية هممة .ألن أالف الكتب والرسائل وادلراسات وا ألحباث قد ُدونت خالل  31قر ًان ابللغة الفارس ية يف خمتلف اجملاالت العلمية والعرفانية
وا ألدبية والفلسفية والالكمية والتارخيية وا ألخالقية والس ياس ية وادلينية والفنية والرتاثية بشلك عام .9لك هذا جعل من اللغة الفارس ية لغة عريقة وراقية
أأدلت بدلوها يف بناء احلضارة والثقافة االسالمية وسامهت يف اغناهئا وارتبطت مع الثقافة العربية ارتباط ًا وثيق ًا أأحدث أأقوى الصالت والروابط بيهنام.من
هنا يبدو أأن تعمل اللغة الفارس ية واالملام بأآداهبا وتراهثا أأمر رضوري وال غىن عنه للطالب وادلارس العريب وهذا هو املنطلق اذلي ننطلق منه يف تدريس
اللغة الفارس ية يف جامعة كربالء  /لكية العلوم الس ياحية.
تعد اللغة أأيضا مصدرا مـن مصـادر املتعـة واشـباع احلاجـات ،و أأداة لقضـاء املصـاحل والقيـام بـا ألعامل الوظيفية اخملتلفة ،وتساعد الفرد يف رمس ووضع
تصور حلياته ومس تقبهل لتحقيق املزيد من الريق والتحرض.وعىل مس توى اجملمتع تعمل اللغة عىل تدعمي العالقات بني أأفراده من خالل تعرضـهم ملتويـات
لغويـة واحدة  ،كام تعمل عىل حتقيق التواصل الفعال بني عامة النـاس واملفكـرين والس ياسـيني والعلـامء مـن خـالل نتاهجم الفكري يف ختصصاهتم اخملتلفة،
كام أأهنا أأداة للتواصل والتفامه بـني ا ألمـم والشـعوب ,حيـث تعمـل عىل حتقيق التلقيح الثقايف والعلمي ،وحتقيق احلوار بني احلضارات  ،وتعزز العالقات
بني أأفـراد امجلاعـة مـن خالل تعريفهم حبقوقهم وواجباهتم داخل امجلاعة ،و تساعد عىل حتقيق التنشـئة الاجامتعيـة ل ألفـراد  ،كـام تصنع اللغة جرسا تعرب

 3أأنظر :محمد توفيق شاهني ,عمل اللغة العام, ,القاهرة :دار التضامن للطباعة ,ط3291, 3م.
 9حسني حمقق,الرتمجة الفارس ية وصةل اللغة الفارس ية ابللغة العربية,الكويت 3299م.ص .33
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عليه الشعوب حنو التقدم يف مجيع اجملـاالت  .كـام تساعد اللغة أأيضا يف حل املشالكت اليت تواجه الفرد وامجلاعـة عـىل حـد سـواء  .1لقد تضمنت اللغة
عىل العديد من املهارات اليت تكون فـامي بيهنـا منظومـة متاكملـة ،مدخالهتا رموز ولكامت ومجل و أأهجزة حس ية ،ومعلياهتا حسـية وعقليـة متنوعـة،
وخمرجاهتـا أأفكـار ومعـاين رصحية ومضنية متنوعة .ونظرا للتطور والتحديث اذلي يشهده العامل يف مجيع اجملاالت -مبا يف ذكل جمال التعلمي و التعمل-ظهـرت
هنـاك اجتاهات معارصة يف تعلمي اللغة نتيجة لدلراسات والبحوث اليت متت يف هذا اجملال ،كتكل املرتبطـة بطبيعـة اللغة ،أأو عمل النفس بفروعه اخملتلفة،
أأو املتعلقة ابس تخدام تقنيـات التعلـمي ،أأو طرائـق التـدريس احلديثـة وغري ذكل فقد عنيـت املؤسسـات التعلمييـة بتعلـمي اللغة وهماراهتا لدلارسني يف مجيع
املراحل التعلميية ,وذكل من خالل برامج متعددة ومتتابعة معدة خصيصـا لهذا الغرض .ونظرا للتطور والتحديث اذلي يشهده العامل يف مجيع اجملاالت
ظهـرت هنـاك اجتاهات معارصة يف تعلمي اللغة نتيجة لدلراسات والبحوث اليت متت يف هذا اجملال ،كتكل املرتبطـة بطبيعـة اللغة ،أأو عمل النفس بفروعه
اخملتلفة ،أأو املتعلقة ابس تخدام تقنيـات التعلـمي ،أأو طرائـق التـدريس احلديثـة .
-9الاجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة-:
أ
ع
لقد شهد اترخي تعلمي اللغة وتعلمها بروز عدد من الاجتاهات والطرائق يف تعلمي اللغة  ,أأ متد لك مهنا عىل مذهب أأو أكرث من املذاهب اللغوية السائدة,
ومن املعلوم أأن أأي مذهب لغوي يعين النظرية اللغوية اليت حتاول القاء الضوء عىل طبيعية اللغة ,ونظرية التعمل اليت يرى أأحصاب املذهب أأهنا الاكرث
مناس بة لتعمل اللغة و تعلميها  ,وان أأبرز النظرايت اللغوية اليت شاعت يف ا ألونة ا ألخرية ,النظرية البنيوية وماطر أأ علهيا من تطوير  ,والنظرية التوليدية
التحولية,وال يعين تعدد طرائق تعلمي اللغة أأن للك مهنا مذهبا خاصا هبا,فقد ظهر أأكرث من طريقة يربطها مذهب واحد أأو أأكرث وبنسب متباينة .أأن الطريقة
احلديثة يه ليست طريقة تعمتد عىل أأسس نظرية حمددة,و أأمنا حتاول االفادة من خمتلف اجيابيات الطرائق السابقة,فهيي تفيد من طريقة الرتمجة ,والطريقة
املبارشة,والطريقة السمعية الشفوية,الطريقةالانتقائية,وذلكل جاءت خصائصها منسجمة والاجتاهات احلديثة يف تعلمي اللغات  ,ومن أأجل البحث عن تكل
الاجتاهات نورد ماييل-:
 --3-9تعلمي اللغة بني القدمي واحلديث:ان التعلمي عامل من عوامل الرتبية ،وعوامهل ثالث يه املعمل والطالب واملعلومات أأما التعلمي فيقصد به نقل
املعلومات من املعمل اىل الطالب ،املعمل االجياىب اىل الطالب املتلقى .وواحض أأن لكمة التعلمي مأأخوذة من العمل.1
لقد تباينت نظرات الرتبية القدمية والرتبية احلديثة حنو اللغة من حيث موقعها ووضيفهتا ,وطرق اكتساهبا ,وأليات تعلميها  ,فاكنت الرتبية القدمية تنظر اىل
اللغة عىل أأهنا مادة دراس ية  ,تعمل ذلالهتا ,فامهلت بذكل كثريا من النوايح الوظيفية للغة  ,يرجع بعضها اىل املناجه ادلراس ية ,وبعضها اىل طرائق التدريس
,وبغضها اىل حتديد الغاية من درس اللغة .ومن انعاكسات تكل النظرة عىل طرائق التدريس أأهنا ركزت عىل املدرس دون املتعمل ,فأأصبح املدرس يعمتد
االلقاء والتلقني بيامن ظل املتعمل سلبيا,بعيدا عن املبادرة واالبداع.وتأأثر تقومي ادلارسني تبعا ذلكل فاصبح املتفوق مهنم هو اذلي حيفظ أأكرب قدر من
املفردات بغض النظر عن قدرته يف اس تعاملها .أأما الرتبية احلديثة فرتى أأن اللغة وس يةل ال غاية ,اهنا أأداة الفرد للنجاح يف التكيف مضن البيئة اليت يعيش
فهيا ,ونتيجة لهذه النظرة احلديثة حنو اللغة بد أأاملدرس بتغيري طرائقه فأأصبح يدرب الطلبة عىل ا ألس تعامل الصحيح للغة,ال حتفيظ مفرداهتا وقواعدها,و أأصبح
خيتار أأمثلته ومفرداته من اللغة املس تخدمة ال اللغة ادلارسة.وبد أأت املناجه تسعى يف أأهدافها اىل اكساب املتعلمني املهارات الأربع(الاس امتع,الالكم,القراءة
والكتابة) حمددة املهارات ا ألساس ية ا ألربع يف لك مس توى تعلميي مع احلرص عىل تقدمي املادة اللغوية من البيئة امللية,والابتعاد عن لك ما هو غريب أأو
بعيد عن الاس تخدام.وقد ر أأت الرتبية احلديثة أأن مسؤولية تعلمي اللغة ال تقع عىل عاتق معمل اللغة وحده,بل عىل مجيع العاملني يف احلقل الرتبوي حرصا
مهنا عىل أأال يسمع املتعمل اال ماهو سلمي وحصيح.وبذكل أأصبح تعلمي اللغة منوطا بلك معمل همام اكنت مادة ختصصه.5بناء عىل نظرية تعلمي اللغة الىت وضعهتا
من حيث وظيفهتا احلقيقة  ،فأأن اللغة تش متل عىل مجيع املهارات وال يرتكز ىف همارة واحدة حفسب .فاملهارات اللغوية أأربعة:هماراتن استيعابيتان وهام
الاس امتع و القراءة ،وهماراتن ابتاكريتان و هام التعبري الشفوى والتعبري التحريري. 2
 -9-9أأهداف تعلمي اللغة:
ا ألهداف لغة مجع هدف ،وهو لك ش ئي مرتفع من بناء أأو جبل أأو كثيب رمل أأو حنو ذاكل .ومنه مسي الغرض اذلي يرىم هدفا فهو القصد .واصطالحا
هو ما تسعى العملية الرتبوية اىل بلوغه ىف الناش ئة بدنيا أأو عقليا أأو علميا أأو خلقيا أأو غري ذاكل .9يعرف ميجر(( Magerالهدف قائال":ان الهدف هو

 1انظر :يورغني تراابنت ,مقاةل مأأخوذه من كتابه:مايه اللغة؟,ترمجة :عدانن عباس عيل ,ميوخن ,دار نرش (9119,)C. H. Beckم.
1محمد يونس و محمد قامس بكر ،الرتبية و التعلمي ،فونوروكو :دار السالم فروس، ،اجلزء ا ألول 3299 ،م,ص .1
 5أأنظر:محمد دانيال جالل ادلين ،تعلمي اللغة العربية عىل طريقة القواعد امليرسة ،اندي ا ألدب رمق 32 ، 9ابريل 9133م.
 2جورات الراكيب ،طرق تدريس اللغة العربية ،دمشق :دار الفكر3222 ،م ،ص .993
 9عبد الوهاب عبد السالم طويةل ،الرتبية الاسالمية و فن التدريس ،القاهرة :دار السالم للطباعة و النرش و التوزيع والرتمجة9111 ،م.ص . 95
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ايصال ما نقصد اليه بصياغة تصف التغري املطلوب دلى املتعمل صياغة تبني ما اذلي س يكون عليه الطالب حني يكون قد أأمت بنجاح خربة التعلمي .انه
وصف لمنط السلوك أأو ا ألداء اذلي نريد أأن يقدر الطالب عىل بيانه.9تنقسم ا ألهداف التعلمي اىل القدمي اىل قسمني-:
أأهداف تعلمي اللغة قدميا :لها عالقة متينة وترابط مع املواد التعلميية والطرق املس تخدمة .فالتعلمي القدمي يقرر الهدف بناء عىل حاجات الطالب ويه قدر
عىل قراءة الكتب وخباصة املتعلقة ابلعلوم الفقهية واللغوية ،فتصبح همارة القراءة هدفا أأساس يا. 2
أأهداف تعلمي اللغة احلديث:يرى أأن حاجات الطالب يف تعمل اللغة التقترص عىل قراءة الكتب وامنا تتوسع احلاجة الهيا ،فهيدف من تعلميها اىل قدرة
الطلبة عىل املهارات الأربع الاس امتع والالكم والقراءة والكتابة  .31ميكن تلخيص أأهداف تعلمي اللغة ىف ثالثة أأهداف رئيس ية يه:
أأن ميارس الطالب اللغة ابلطريقة اليت ميارس هبا الناطقون هبذه اللغة ,أأو بصورة تقرب من ذاكل وىف ضوء املهارات اللغوية ا ألربع.
أأن يعرف الطالب خصائص اللغة وما ميزيها عن غريها من اللغات أأصوات ومفردات وتراكيب ومفاهمي.
33
أأن يتعرف الطالب عىل الثقافة اللغوية و أأن يمل ابخلصائص والبيئة اليت يعيش فهيا واجملمتع اذلي يتعامل معه .
اذن تعلمي أأي لغة لكغة أأجنبية ,يعىن أأن نعمل الطالب اللغة ،و أأن نعلمه عن اللغة ،و أأن يتعرف عىل ثقافهتا.
-1-9طرق تعلمي اللغة-:
تع
تع
أأن طرق تعلمي اللغة خمتلفة ومتنوعة ويه ختتلف ابختالف املداخل اليت متد علهيا وكذكل ا ألساليب اليت متد علهيا يف التدريس .ال تعترب أأاي من تكل
الطرق يه الطريقة ا ألمثل وا ألفضل بل ينظر اىل اختيار طريقة التدريس مبنظور شامل من حيث مس توى املعمل واملتعمل واجملمتع اذلي تدرس فيه اللغة
والوسائل التعلميية املتاحة سواء الكرتونية أأو غري ذكل ينظر اىل تكل ا ألمور جنبا اىل جنب مث خيتار املعمل ما يراه مناس با لطالبه .ان تكل الطرق سواء
اكنت حديثة أأو قدمية فاهنا مس تخدمة حىت أأن طريقة القواعد والرتمجة واليت تعد أأقدم طرق تعلمي اللغة غري الناطقني هبا ما زال يس تخدهما بعض معلمي
اللغة  .أأن طرائق تعلمي اللغات –كام س بق ذكره -كثرية ومتعددة ،بعضها قدمي وا ألخرى حديثة .وس تتناول السطور التالية أأش يع هذه الطرائق اس تخداما
يف جمال تعلمي اللغة ويه :طريقة النحو والرتمجة ،والطريقة املبارشة ،والطريقة السمعية الشفوية ،والطريقة الانتقائية.39
الطريقة الأوىل -طريقة النحو والرتمجة :تعترب تكل الطريقة من أأقدم طرق تعلمي اللغات الأجنبية ولكن ال تزال مس تخدمة حىت الآن يف بعض مناطق العامل
اكندونيس يا وتعمتد تكل الطريقة عىل املعمل بشلك مبارش ويكون الطالب نتلقني فقط ال يسامهوا أأو يشاركوا وتعمتد تكل الطريقة عىل امجلةل بشلك أأسايس
وحتليلها ودراس هتا دراسة حنوية لغوية مما يوجه لتكل الطريقة انتقادات حيث أأن اذلي يريد تعمل اللغة العربية لكغة اثنية ال تعنيه تكل التفاصيل امنا يريد أأن
يكتسب اللغة مكهارة حبيث يس تطيع القراءة والكتابة والتحدث دون احلاجة اىل معرفة القواعد.
الطريقة الثانية -الطريقة املبارشة”الطبيعية” :يعد ظهور تكل الطريقة للرد عىل طريقة النحو والرتمجة وترى تكل الطريقة أأنه ال حاجة متاما للرتمجة ليك يتعمل
املتعمل أأي لغة أأجنبية أأخرى اذ أأن معاين اللكامت ميكن أأن يعرفها املتعمل من خالل طرق أأخري غري الرتمجة اكالشارة والصورة والعكس وغري ذكل .تعمتد
الطريفة الطبيعية عىل تعلمي الطالب اللكامت املس تخدمة يف احلياة اليومية وتعمتد اب ألساس عىل املشاركة بني املعمل والطالب عن طريق فتح نقاشات
وأأس ئةل و أأجوبة ومن خالل تكل الطريقة الطبيعية يدرك الطالب من خاللها قواعد النحو بطريقة غري مبارشة .تمتثل ممزيات تكل الطريقة أأهنا جتعل لطالب
اكرث انفتاحا عىل اللغة العربية وال يضطر للخلط بني لغته ا ألم واللغة العربية ألن املعمل ال يس تخدم لغة الطالب يف تكل الطريقة متاما ،ولكن ال تناسب
تكل الطريقة تعلمي اللغة العربية يف املراحل املتقدمة كتعلمي النرث والشعر وغري ذكل وامنا تناسب املراحل ا ألوىل لتعلمي اللغة.
ت
الطريقة الثالثة -الطريقة السمعية الشفوية :تعترب تكل الطريقة وسط بني الطريقتني السابقتني وتعمتد تلط الطريقة يف التدريس عىل الاعامتد عىل منية
همارة الاس امتع عند املتعمل بدرجة كبرية والتدرج بعد ذكل اىل الالكم ،مث القراءة ،مث الكتابة.
الطريقة الرابعة -الطريقةالانتقائية:ظهرت هذه الطريقة ردا عىل الطريقة القواعد والرتمجة والطريقة املبارشة والطريقة السمعية الشفوية م ًعا وحماوةل الاس تفادة
من هذه الطرائق الثالث يف نفس الوقت .ويرى أأنصار هذه الطريقة أأ َّن جناح معلية تدريس اللغة وفعاليهتا لن يتحقق بطريقة تدريس واحدة وامنا بعدة
طرائق ينتقى مهنا ما يناسب املتعمل ومواقف تعلميية جيد نفسه فهيا.31
نس تنتج مماذكر اعاله أأن-:
 .3لك طريقة يف التدريس لها حماس هنا وميكن الاس تفادة مهنا يف تدريس اللغة الأجنبية.
.9ال توجد طريقة مثالية متا ًما ،أأو خاطئة متا ًما ،وللك طريقة مزااي وعيوب.
 9رشدي أأمحد طعمية ،تعلمي العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أأساليبه ،قاهرة ،دار الفكر العريب۱292 ،م ،ص .21
 2أأنظر :أأمحد صاحل ادلين ،تعلمي اللغة العربية ؛ دراسة مقارنة وتقوميية يف تعلمي اللغة العربية 9119.م .
 31املصدر نفسه.
 33رشدي أأمحد طعمية ،تعلمي العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أأساليبه ،قاهرة ،دار الفكر العريب۱292 ،م  ،ص.12
 39أأنظر:عبد الوهاب عوض كوبران ,مدخل اىل طرائق التدريس ,العني,دار الكتاب اجلامعي9113,م.
 31أأنظر محمود اسامعيل صيين ،دراسة يف طرائق تعلمي اللغات الأجنبية ،وقائع تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مكتبة الرتبية دلول اخلليج ،ج3112 ,9هـ3295/م.
3

املؤمتر ادلويل الثالث حول القضااي الراهنة للغات ،اللهجات و عمل اللغة )،) WWW.LLLD.IR
 13يناير و  3فرباير ،9132الأهواز ،مجموعة مقاالت املؤمتر
 .1من املمكن النظر اىل الطرائق السابقة أأعاله عىل أأساس أأن بعضها يمكل البعض الآخر بد ًال من النظر الهيا عىل أأساس أأهنا متعارضة أأو متناقضة.
 .1ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع ا ألهداف ومجيع الطالب ومجيع املعلمني ومجيع أأنواع برامج تدريس اللغات الأجنبية.
 .5املهم يف التدريس الرتكزي عىل املتعمل وحاجاته.
أ
 .2عىل املعمل أأن يشعر أأنه حر يف اس تخدام ا ألساليب اليت تناسب طالبه بغض النظر عن انامتء الساليب لطرق تدريس خمتلفة .اذ من املمكن أأن
خيتار املعمل من لك طريقة ا ألسلوب أأو الأساليب اليت تناسب حاجات طالبه وتناسب املوقف التعلميي التعلمي اذلى جيد املعمل نفسه فيه.
-1-9الوسائل التعلميية-:
الوسائل التعلميية يه منظومة فرعية من منظومة تكنولوجيا التعلمي تتضمن املواد وا ألدوات وا ألهجزة التعلميية اليت يس تخدهما املعمل أأو املتعمل أأو لكهيام يف
املواقف التعلميية بطريقة منظومية لتسهيل معلية التعمل والتعلمي .أأن أأمهية اس تخدام الوسائل التعلميية يعود اىل:
-3تساعد الوسائل التعلميية يف التغلب عىل مشلكة زايدة أأعداد املتعلمني.
-9تساعد الوسائل التعلميية عىل حتقيق التعمل جبوانبه اخملتلفة املعرفية واملهارية والوجدانية .
-1تساعد الوسائل التعلميية يف التغلب عىل صعوابت تعمل موضوعات معينة – البعد املاكين’ البعد الزماين’ بطء أأو رسعة احلدث’ خطورة احلدث’
صغر أأو كرب جحم الظاهرة أأو احلدث.
-1تساعد الوسائل التعلميية يف زايدة دافعية الطالب اىل التعمل واملشاركة والانتباه .
-5تساعد الوسائل التعلميية التلميذ عىل تعديل بعض املفاهمي والسلوكيات اخلاطئة .
--2تساعد الوسائل التعلميية يف التغلب عىل بعض مشالكت أأعضاء هيئة التدريس .
-9تساعد الوسائل التعلميية يف توفري وقت وهجد املدرس. 31
-5-9مهنج تعلمي اللغة-:
تنظمي معني يمت عن طريقة تزويد الطالب مبجموعة من اخلربات املعرفية و الوجدنية والنفس حركية الىت متكهنم من االتصال ابللغة الىت ختتلف عن لغهتم
ومتكهنم من فهم ثقاقهتا و ممارسة أأوجه النشاط الالزمة داخل اجملال التعلميي والرتبوي.35
يقصد ابملهنج قدميا املقرر ادلرايس ) ( syllabusاذلي يقدم للطالب ىف مادة معينة .فهناك مقرر للجغرافيا .وهناك أآخر للتارخي واثلث للرضيات .ورابع
للغة .وهكذا .أأما تعريف املهنج ىف أأايمنا احلديثة فقد أأصبح أأكرث مشوال ألن املناجه احلالية قد مشلت املواد ادلراس ية كام مشلت أأيضا مظاهر نشاط الطالب
و خرباهتم اليت توهجها املدرسة .وعىل هذا ا ألساس ميكن أأن نعرف املهنج بأأنه مجيع مظاهر النشاط و اخلربات الىت يندمج فهيا الطالب حتت ارشاف و
توجيه أأدارة اللكية واملدرسني بقصد الوصول اىل ا ألهداف املرسومة.32
 -1ماهية اللغة الفارس ية ومدى تأأثريها ابللغة العربية -:
-3-1ماهية اللغة الفارس ية
اللغة الفارس ية يه لغة هندو اوروبية ،يتحدث هبا يف ايران وطاجكس تان وافغانس تان ويف بعض املناطق يف الهند و ابكس تان  .تكتب ابخلط العريب
ابضافة(  )1حروف( :گ ،پ ،ژ ،چ ) .و يسمهيا بعض متلكمي اللغة الفارس ية ابلفارس ية ادلرية ( فارىس درى ) يف أأفغانس تان مك تسمى ابلتاجيكية
(يف اتجكس تان) ،أأثرت اللغة الفارس ية عىل بعض اللغات مثل :الرتكية العامثنية وا ألوردو ،و اللغة العربية كام اتثرت بشلك كبري ابللغة العربية .مل تكن اللغة
الفارس ية يوم ًا اللغة الوحيدة يف ايران  ،بل يه واحدة من لغات عديدة عاشت وتبلورت يف ظلها  .كذكل فان ايران مل يكن البدل الوحيد الناطق ابللغة
الفارس ية وامنا طغت عىل القارة الآس يوية بأأمجعها تقريب ًا ،وقد أأطلق علهيا بعض املسترشقني بـ ( فرنس ية الرشق ) وذكل لسعة انتشارها يف القارة الآس يوية
كسعة انتشار اللغة الفرنس ية يف القارة ا ألوربية " حفيامث ذهب املرء رشق ًا من العراق حىت الصني  ،وجنو ًاب حىت أأقىص الهند  ،وغر ًاب حىت أآس يا الصغرى
اكن جيد اللغة الفارس ية موزعة ومتداوةل  ،وتعد الفارس ية اللغة الرمسية يف لك من ايران وأأفغانس تان  ،ومنترشة انتشارا واسع ًا يف أأرجاء ابكس تان والهند
وطاجاكس تان والقوقاز والعراق  ،ويه اللغة احلية لأكرث من مئة مليون نسمة يتلكمون هبا. 39
أأن اللغة الفارس ية تعد من لغات العامل االساليم اليت أأثرت بشلك كبري عىل صورة احلضارة الاسالمية وما زالت كذكل ملا أأفرزته ايران من علامء يف
خمتلف جماالت احلضارة .جاءت تسمية اللغة الفارس ية عىل العديد من اللغات املتداوةل يف ايران ومنذ الهجرة الآرية لهذا البدل حىت وقتنا احلارض  ،ويه
من اللغات الهندو أأوربية واليت شهدت معلية تطوير كبرية عرب مسريهتا الطويةل  ،وهناكل ثالث مراحل هممة مرت هبا هذه اللغة فا ألوىل اللغة الفارس ية
القدمية واليت اكنت تكتب ابخلط املسامري والثانية اللغة الفارس ية الوسطى وتسمى أأيض ًا اللغة ا ألفس تائية ويه اليت كتبت هبا تعالمي زرادشت وأأانش يده
 31أأنظر :محمد محمود احلييل,تصممي وانتاج الوسائل التعلميية  ,دار املسريي ,عامن ,ط911101م.
Effendy. Op.Cit. Hlm. 21 35
 32صاحل عبد العزيز ،الرتبية احلديثة مادēا مبادهئا تطبيقهتا العملية (الرتبية و طرق التدريس)،القاهرة :دار املعارف،اجلزء الثالث3222 ،م ,ص .915
 39اغناطيوس الصييص  ،اللغة الفارس ية ( خطوة خطوة )  ،بريوت  :دار الروضة  ،ط 3229 ,3م ,.ص .32
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امخلسة يف كتاب (الافس تا )  ،ويطلق علهيا امس (اللغة الهبلوية ) ،أأما املرحةل الثالثة وا ألخرية فهيي اللغة الفارس ية احلديثة اذ جاءت بعد دخول ايران يف
ادلين االساليم و أأخذت حروفها وقواعد كتابهتا من اللغة العربية وتسمى ابلفارس ية بـ (زابن ِدری ) .مل تكن اللغة الفارس ية يوم ًا اللغة الوحيدة يف ايران
 ،بل يه واحدة من لغات عديدة عاشت وتبلورت يف ظلها  .كذكل فان ايران مل يكن البدل الوحيد الناطق ابللغة الفارس ية وامنا طغت عىل القارة
الآس يوية ابمجعها تقريب ًا ،وقد أأطلق علهيا بعض املسترشقني بـ ( فرنس ية الرشق ) وذكل لسعة انتشارها يف القارة الآس يوية كسعة انتشار اللغة الفرنس ية
يف القارة ا ألوربية " حفيامث ذهب املرء رشق ًا من العراق حىت الصني  ،وجنو ًاب حىت أأقىص الهند  ،وغر ًاب حىت أآس يا الصغرى اكن جيد اللغة الفارس ية
موزعة ومتداوةل "  ،وتعد الفارس ية اللغة الرمسية يف لك من ايران وأأفغانس تان  ،ومنترشة انتشار ًا واسع ًا يف أأرجاء ابكس تان والهند وطاجاكس تان والقوقاز
والعراق ،39ويه اللغة احلية لأكرث من مئة مليون نسمة يتلكمون هبا .32
مرت اللغة الفارس ية بعدة مراحل تطويرية وتغريت عىل أأساسها ،فاكن لها ثالثة أأشاكل متزيت هبا ويه -:
 -3-3-1اللغة الفارس ية القدمية:
و يه اللغات اليت سادت يف يف املرحةل الاوىل من اترخي اللغة الفارس ية و ذكل منذ بداية نشئهتا حىت القرنني الرابع و الثالت قبل امليالد و من بيهنا
اللغة الفارس ية القدمية ويه اللغة املكية و الرمسية يف عهد امللوك الامخينيني و قد كتبت ابخلط املسامري حفظت بعض النقوش املسطرة هبذه اللغة يف
كتاابت داريوش الكبري عىل خصور ( بيس تون) و يف غريها من الااثر املعروفة و مجيعها نقشت ابخلط املسامري السومري ,91اضافة لهذه اللغة فقد ساد
يف هذه املرحةل ما يسمى ابللغة الابس تاقية و يه اللغة اليت كتب هبا الابس تاق ( اوس تا) كتاب زردشت املقدس دلى الزردش تيني وهو الاثر الوحيد
اذلي بقي مكتواب هبذه اللغة.93
 -9-3-1اللغة الفارس ية الوسطى :
اللغات الايرانية الوسطى تعد يف الواقع احدى ا ألشاكل املتطورة عن الفارس ية القدمية مت اس تخداهما يف عهدين  :عهد االمرباطورية البارثية Parthian
 Empireخالل ( 919ق.م –  991م) مث يف أأايم االمرباطورية الساسانية  Sassanide Empireخالل ( 253–991م ) .غالبا ما يقرتن امس
اللغة للفارس ية الوسطى بتسمية ( اللغة الهبلوية ) حيث اكنت تكتب بكتابة حتمل نفس الامس  :اخلط الهبلوي ،وهو منط كتابة مقطعي مأأخوذ من
ا ألجبدية الآرامية ،فامي اكنت الفارس ية القدمية تس تعمل اخلط املسامري السومري.سادت اللغات الايرانية الوسطى يف املرحةل املمتدة من القرنني الرابع و
الثالت قبل امليالد و اىل غاية القرنني السابع و الثامن ميالدي و ظهرت يف هذه املرحةل لغات متطورة عن اللغات القدمية و تنقسم هذه اللغات من
انحية املنشاء اىل مجموعتني ...رشقية و غربية .تشمل اجملموعة الرشقية عىل عدة لغات مهنا ..اللغة السغدية و يه لغة اهل السغد يف نوايح خبارى و
مسرقند ...اللغة اخلتنية او الساكئية و يه لغة اهل اخلنت يف شامل رشق اكشغر و اللغة اخلوارزمية ...و اكنت هذه اللغة الراجئة يف خوارزم و املناطق
اليت تقع يف اقىص الشامل من ايران .99اما اجملموعة الغربية فتش متل عىل لغتني (( الهبلوية الاشاكنية )) و (( الهبلوية الساسانية)) .لقد بقيت من الهبلوية
الاشاكنية اليت سادت يف الشامل الغريب من ايران ااثرا ابخلط املانوي – و هو خط من اصل ارايم-اما الهبلوية الساسانية اليت انترشتفي اجلنوب الغريب
من ايران فقد خلفت نقوشا جحرية و نقودا مسكوكة ابخلط الهبلوى و كتبا ابخلط الارايم و يطلق علهيا كذكل (( اللغة الفارس ية الوسطى)) الهنا تعد
امتدادا للغة الفارس ية القدمية.خالل هذه الفرتة مت تبس يط مورفولوجيا اللغة من الاقرتان القواعدي  Grammatical conjugationو نظام الاش تقاق
 declensionللفارس ية القدمية اىل مرفولوجيا اكمةل التنظمي و حنو مامتسك لتنظمي الفارس ية الوسطى. 91
 -1-3-1اللغة الفارس ية احلديثة
و يه اللغة اليت سادت منذ القرن الثالت الهجري و اس مترت اىل يومنا هذا ...لقدنشئت هذه اللغة عن اللغة الهبلوية و تفاعلها مع اللغة العربية .و يه
متثل الفارس ية احلديثة اليت تعرف كذكل ابمس الفارس ية ادلرية و اليت تطورت اىل الفارس ية املعروفة اليوم و اليت تكتب حبروف عربية.و قد اس تقطبت
اللغة الفارس ية احلديثة يف مراحل تكويهنا اكفة اللهجات الفارس ية الاخرى فاغتنت هبا ..كام اقتبست من اللغة العربية كثريا من مفرداهتا و مصطلحاهتا يف
جمال ادلين  ..الفلسفة… .الغمل… الادب و الفن و غريها .و يرجع سبب تسمية اللغة الفارس ية احلديثة ابلفارس ية ادلرية اىل اهنا اللغة اليت اكن يتحدث
هبا يف بالط ملوك خراسان اي (( در او درابر)) مبعىن البالط او الباب املليك حيث اكنت لغة الصفوة من احلاش ية و عندما قامت اول حكومة
فارس ية يف ظل اخلالفة العباس ية بزعامة يعقوب بن ليث الصفار يف خراسان اخذت تعمل عىل نرش الفارس ية ادلرية .و قد اس تعملت الفارس ية احلديثة
( فارىس درى) لكغة ادبية الول مرة يف العهد الاساليم يف بالط الطاهريني و الصفاريني و السامانيني و بدئت الااثر الادبية املكتوبة هبا تظهر مدونة
 39محمد التوجني ,املعجم اذلهيب ( فاريس – عريب )  ,بريوت  :دار العمل للماليني ,ط3291 ، 9م ,.ص .9
32اغناطيوس الصييص  ،اللغة الفارس ية ( خطوة خطوة )  ،بريوت  :دار الروضة  ،ط 3229 ,3م ,.ص .32
 91تريك عطية اجلبوري  ،الكتاابت واخلطوط القدمية بغداد  :دار بغداد 3291 ،م,ص .319
 93أأنظر,:محمد نور ادلين عبد املنعم ,كتابك اللغة الفارس ية,دار املعارف:القاهرة3299,م .
99عبد هللا و اجملذوب اخلادلي  ،طالل :مفتاح اللغة الفارس ية  ،بريوت  :دار احلق 9113 ،م,ص .31
 91اغناطيوس الصييص  ،اللغة الفارس ية ( خطوة خطوة )  ،بريوت  :دار الروضة  ،ط 3229 ,3م ,ص .39
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انطالقا من القرن الثالت الهجري  .ومتتاز الفارس ية احلديثة بتأأثرها الكبري ابللغة العربية كام أأهنا تأأثرت بلغات أأخرى اكلرتكية .اذ اكن الفتح االساليم لفارس
بداية جديدة لتارخي فارس احلديث لغة و شعرا … .فقد شهدت يف فرتة الحقة عددا كبريا من الشعراء و ا ألدابء اذلين اس تخدموا الفارس ية لكغة تعبري
أأدبية  ،ابلتايل أأصبحت الفارس ية اللغة املس يطرة يف املناطق الرشقية من العامل االساليم مثل فارس و أأفغانس تان و رشق الهند اذلي عرف الحقا
بباكس تان اىل جانب ا ألوردية  .و قد اعمتدت الفارس ية لكغة رمسية يف أأايم الساماندين  ،املغوليني  ،التميوريون  ،الغزنويون  ،السالجقة و الصفويون .
ذلا جيدر اذلكر اىل انه يف هذه املرحةل سادت لغات اخرى مثل (( لغة البش تو)) (( اللغة الافغانية )) (( اللغة الاس ية )) (( االغة البلوتش ية )) و
معظم هذه اللغات ال تزال سائدة اىل عرصان احلارضبني الافغانيني الاكراد و البلوتش يني .ان اللغة الفارس ية احلديثة مل تطر ئ علهيا تغيريات جذرية و
ظلت عىل شلكها و خطها ان اكنت بفعل و تركيهبا طيةل هذه القرون املامتدية ..و التاثر ابللغات ادلخيةل طرء تغيري عىل معجمها ...فاهنا ظلت عىل اصلها
و يه الان لغة حية الكرث مئة مليون نسمة يتلكمون هبا يف لك احناء ايران و افغانس تان و اتجيكس تان و اىل حد ما يف الهند و ابكس تان و تركيا.91
لقد ازدهرت اللغة الفارس ية وترعرعت يف أأحضان ا ألجبدية العربية بعد الفتح االساليم اليران .وقدمت شعراء ومتصوفني ومفكرين عظام ًا ،خالف ًا ملا قبل
الاسالم حيث مل تقدم اللغة الهبلويةـ ويه لغة البالط عند الأاكرسةـ أأي امس ابرز يف خمتلف جماالت املعروفة وخاصة يف ا ألدب .ان اللغة الفارس ية
اس تعارت من اللغة العربية الكثري من تراكيهبا و مفراداهتا و الحقا اس تفادت من اللغة املغولية عند س يطرة االمرباطورية املغولية و من مث الرتكية  .ابملقابل
دخلت العربية العديد من املفردات العربية خاصة تكل املتعلقة ابلتنظاميت االدارية اليت اقتبست عن الفرس.
-9-1تأأثري اللغة الفارس ية يف اللغة العربية:
أأن اللغة والرتاث الايراين هل اكرب الاثر يف اللغة العربية واحلضارة الاسالمية,وهذا التأأثري قد ظهر منذ عام  319جهري عىل يد ايب مسمل الراساين
الباعث وراء تشكيل دوهل بين العباس يف بغداد,فيقول ":اكن قيام ايب مسمل الراساين الباعث وراء تشكيل دوهل بين العباس عام  319للهجره يف
بغداد ،و بذكل بعد القضاء عيل حمك بين اميه و اس تقرارمه قرب املراكز الثقافيه الايرانيه ،فاكن العامل الايراين املؤثر يف وصول العباس يني اىل احلمك
وراء الاهامتم اخلاص حلاكم بين العباس اباليرانيني ،حىت اهنم قاموا ابنتخاب مستشارهيم من بني الايرانيني و قد اكن لهذا التقارب انعاكسات يف جوانب
اخر .اكنتخاب احلاكم لنوع اللباس و الالوان حسب اذواق الايرانني .فاملنصور وهو اثين خلفاء بين العباس (عام  351للهجره) ،اخذ يرتدي اللباس
الايراين و ّ
خري الناس ايضا يف ذكل.لقد اكن هناك طريق أآخر انتقلت بسببه الالفاظ و املصطلحات الفارس يه اىل العربيه ،يتجىل يف الرتامج اليت متت
عن طريق الايرانيني من اللغه الفارس يه ايل العربيه ،و اليت اكنت اكرثها يف جماالت الزراعه ،البيطره ،الطب ،حتضري ادلواء ،الرايضيات ،النجوم،
الفلسفه و املنطق ،التارخي ،الاساطري ،و ابالخص اداره احلكومه ،و من مجهل الكتب اليت ترمجت اىل العربيه و أآداهبا نس تطيع ان نذكر الكتب التاليه:
«دس تور بزشيك» (دامزبشيك) اي الطب البيطري – و «جاماسب» يف الكميياء – و «أآيني ترياندازي» اي اصوال الرمايه – و «زجي شهرايري» اي
حساب النجوم – و «اكرانمه انورشوان» اي اعامل املكل أأنورشوان – و «اكهنامه» اي التقومي الس نوي – و «داس تان رس مت و اسفنداير» اي قصه
رس مت و اسفنداير – و «أآيني جواكن زدن» اي اصول رضب الصوجلان – و «هزار افسانه» اي الف اسطوره – و «انمه تنرس» اي رساهل تنرس –
و «داس تان هبرام جويني» اي قصه هبرام جويني و كتاب «زادا نفرخ در تأأديب برسش» اي كتاب زادا نفرخ يف تأأئيب ابنه و تعلميه – و «داس تان
اسكندر» اي قصه الاسكندر – و «خبتيارانمه» اي رساهل خبتيار و هناك نقطه هممه هو ان املصطلحات و اللكامت الفارس يه قد انتقلت اىل اللغه
العربيه عن طريق الايرانيني انفسهم ،و يف احلقيقه فان اغناء الادب العريب و المنو الرسيع للغه العربيه ،مدين اىل حد كبريلاليرانيني من امثال عبدهللا
بن املقفع ( امسه ابلفاريس روزبه بن داذويه) ،و ابن قتيبه ،و الطربي ،و بشّ ار بن برد الطخارس تاين ،و ايب نؤاس الاهوازي و ايب العتاهيه ،هؤالء
اس تطاعوا اثراء الادب العريب ابلكثري من العقائد و الافاكر و املصطلحات و اللكامت الفارس يه الغنيه و القميه" ,ان اللكامت الفارس ية يف القرأآن جتاوز
391
لكمة":اابريق,ابد,الاريكة,اس تربق,اسوة,برزخ,برهان,تنور,جناح,دين,جند,رزق,روضة,زابين,زور,جسيل,رساب,رسابيل,رساج,رسادق,رسد,س ندس,رسم
د,صليب,صهر,ضنك,عفريت,فردوس,كأس,اكفور,كزن,جموس,مرجان,مسك,منارق,هاروت و وماروت.95
لقد اكنت للفلسفة الايرانية الباع الطويل يف اغناء الثقافة والفلسفة الاسالمية ,وقد اكن الايرانيني دور يف اغناء الثقافه الاسالميه ال ينحرص فقط
ابلعلوم بل ميكن القول ان اساس الفلسفه الاسالميه مدين للتطور اذلي اكن عليه الايرانيون قبل الاسالم ،و ابلتحديد خالل احلمك الساساين ،و جيب
ان ال ننىس عنايه املسلمني ابملذاهب الفلسفيه اخملتلفه و اليت اعمتدت منذ البدايه عيل الآاثر الفارس يه و اليواننيه املرتمجه اىل اللغه العربيه ،و هناك ايضا
املباحث الالكميه و الفلسفيه اليت طرحت عن طريق املعزتهل و القدريه و اجلهميه و مه تقريبا من الايرانيني .حيث اهمت ابوزيد امحد بن سهل البلخي
(املتويف عام  199هـ.ق) بنرش كتاب «حمكت مشاء» ،و ااب محمد بن زكراي الرازي (املتويف عام  131هـ.ق) فمل يقتنع بطريقه القياس الرسطو و مشائني
بل اتبع ر أأي حكامء ايران القدماء يف بعض مباحثه ،و ابونرص الفارايب امللقب ابملعمل الثاين (املتويف عام  112هـ.ق) كتب تفاسري حول منطق ارسطو
91املصدر نفسه ,ص .35
95انظر:امحد كامل ادلين حلمي,مقارنة بني النحو العريب والنحو الفاريس ,الكويت3229,م ,ص .33
6

املؤمتر ادلويل الثالث حول القضااي الراهنة للغات ،اللهجات و عمل اللغة )،) WWW.LLLD.IR
 13يناير و  3فرباير ،9132الأهواز ،مجموعة مقاالت املؤمتر
و عقائد الفلسفه الافالطونيه ،و ايضا حول نظرايته الفلسفيه اخلاصه به و اليت ترمجت فامي بعد ايل اللغه الالتينيه .والعجيب استشهاد الاكتب ابلنصارى
املعربه» تأأليف
يف اثبات حصة قوهل":و من الكتب الاخري اليت تطرقت اىل اللكامت الفارس يه النافذه ايل اللغه العربيه هو كتاب «الالفاظ الفارس يه ّ
أأدي شري ،رئيس اساقفه الكنيسه اللكدانيه ،و اذلي نرش يف بريوت عام  3219للميالد ،و يف مقدمه هذا الكتاب تعجب املؤلف من كرثه اللكامت
الفارس يه ادلخيهل عىل اللغه العربيه92.
النرث اىل الشعر ،ومبا أأ َّن اجملمتع العبّ ّايس قد تأأثّر ابل آداب والتقاليد والعادات
ويف العرص العبّ ّاس جتاوز تأأثري الاداب واحلمك الفارس يّة اليت ترمجت ابلعربيّة ر
الفارس يّة ،اكن من الطبي ّعي أأ ْن ينساق الشعر أأيضً ا يف هذا التيار ،فيتأأثّر هبذا اللون اجلديد من احلضارة وهذه الثقافات اخملتلفة الطارئة .ويظهر هذا التأأثّر
وى دلى أأس ياده ،وياكد
يف شعر أأابن الالحقّي (ت 911ه) ،اذلي اتصال ابلربامكة ومدهحم وانل جواززمهُ ،وو ِفّق اىل نظم الشعر التعل ّمي اذلي يوافق ه ً
الرواة يتفقون عىل أأ َّن أأكرث شعر أأابن امنا هو مزدوج و مس ّمط وربّام اكان سبب ذكل أأيَّه قد قرص مهه عىل نظم املتون الفارس يّة اليت ترمجهتا ابن املقفّع
فاريس نظمه أأابن هو لكيةل ودمنة ،99يف ما يقارب مخسة اللف بيت ،بأأسلوب املزدوج ،ومل يبق مهنا االّ س تّة
و أأقرانه ابللغة العربيّة .ولع َّل أأ ّول كتاب ّ
99
ببايب ا ألسد والثور ،وبعثة برزوية وقد أأوردها الصويل يف كتابه الاوراق  .ويف مس هت ّل منظومته يصف الكتاب بأأنه كتاب أأدب
وس بعون بيتًا تتعلّق َّ
وحمنة ،فيه دالالت وفيه رشد ،وهو كتاب وضعته الهند ،يسري احلفظ ،وهذا يشري اىل أأ َّن الغاية من يظم الكتاب امنا يه تسهيل معانيه وبسط أأفاكره.
ن رظم أأابن كذكل عددًا من الكتب الفارس يّة ذكرها ابن الندمي 92فض ًال عن لكيةل ودمنة ،كتاب سرية أأردشري ،وكتاب سرية أأنو شريوان وكتاب بلوهر ه
الفاريس اذلي عاش يف هراة ،ويظم يف وقت مبكر
وبروانيه ،وكتاب مزدك وغريها .نقلت املصادر كذكل أأشعارمحممد الو ّراق (ت 993ه) ،ذي ا ألصل ّ
شعرا ابللغة الفارس يّة كام يرى ادلكتور ذبيح هللا صفا ،11وامله ّم يف شعره التيار الفاريس احلمك ّي ،فقد أأدخل الكثري من معاين الفرس وحمكهم يف أأشعاره
ً
الزهديّة والوعظيّة .ومن ظواهر هذا التاثري يتلخص ابلشعراء عىل النحو الايت:
-3بشّ ار بن برد995-935( :م)
ّ
الفاريس ا ألصل ،اذلي اكن مضطرب العقيدة،اكنت خشصيّته الشعريّة متاكمةل .احتلت املرتبة الأوىل بني الشعراء حيث اكنت تتدفّق حيويّة
هذا الشاعر ّ
ون ً
شاطا ...وقد تأأثّر بشّ ار بهنج حكامء فارس ،من ذكل قوهل عىل سبيل املثال:
غدا رع ِي ًّيا وينفع ا ألدب
ال ينفع املر رء مال وادله
لهنا تكتسب املال ابلأدب ،وابجلهل تتلفه ،فتعقد عد ًما مهنام"13
وقد حىك بشّ ار بذكل قول بزرجمهر "ما ورثت ا ألاب ُء ا ألبنا رء شيئًا أأفضل من ا ألدب؛ أ
 -9أأبو العتاهية 992-919( :م)
ابماكن الباحث أأ ْن َّ
يتبني بسهوةل تأأثري الثقافة الفارس ّية يف موضوع ال آداب واحلمك والنصاحئ يف غري قليل من أأشعاره ،ال س ّيام يف الارجوزة اليت تبلغ أأربعة
19
ر
ِ
ال آف بيت ،اس تقى كثريا من جوانهبا من أأمثال الفرس وح ِمكهم .
 -1أأبو نو اس931-929( :م)
ر
ر
عنرصا أأساس ًّيا
حني يقر أأ الباحث ديوان أأيب ن ّواس تطمح نفسه لرؤية أآاثر ال آداب واحل ِلمك الفارس ّية واحضة جل ّية يف أأشعاره ،مفن انحية اكنت ِحمك الفرس ً
يف هذا العرصمن عنارص تثقيف الكتّاب واملتأأدّبني ،ومن انحية أأخرى أأصول أأيب ن ّواس الفارس ّية.
وهذا اليعين أأ َّن أأاب نواس قد عزف عزوفًا ات ًّما عن هذه ال آداب واحلمك؛ فلقد وصلت اىل أأيدينا أأشعار هل ،تدل دالةل قاطعة عىل اقتباسه من هذه
الدلاب واحلمك واغرتافه من معيهنا،ولع ّل من ذكل قوهل انحصا:11
و ِ
امض عنه بسال ِم
خ ّل جانبيك لرا ِم
كل من داء الالكم
ُم ْت بدا ِء الصمت خري
ُرمبا اس ر
مغاليق امحلا ِم
تفتحت ابملزحِ ر
ساق أآجا رل نيا ٍم وقيا ِم
ُر َّب لفظٍ ر
امنا السامل رم ْن أأجل رم فا ُه بلجا ِم
 92محمد نور ادلين عبد املنعم ,كتابك اللغة الفارس ية,دار املعارف:القاهرة3299,م ص .11
99عبد هللا بن محمد بن املعزت العبايس,طبقات الشعراء ,حتقيق عبد الس تار أأمحد فراج ,دار املعارف  :القاهرة, ,ط,1جمدل 3292 ,3م ,.ص .913
 99محمد بن حيىي بن عبد هللا الصويل ,كتاب أأالوراق -قسم أأخبار الشعراء ،مجعه ج ،هيورث ،مطبعة الصاوي :القاهرة 3211,م,.ص .19-51
 92محد بن احسق الوراق ابن النديم  ,الفهرست  ،نسخة مصورة عن طبعة فلوجل ،نرش مكتبة خياط  ،بريوت ال اترخي ,ص .339
11ادلكتور ذبيح هللا صفا ,تطور الشعر الفاريس "حبث يف جمةل ادلراسات الادبية ،الس نة الثالثة ،العدد الا ول ربيع 3223م ,ص.25
 13عبد هللا بن مسمل ابن قتيبة  ,عني ا ألخبار ،دار الكتب املرصية :القاهرة ،.مج3259 ، 9م ,ص .391
شوق ضيف ,الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،دار املعارف :مبرص ,ط,2ال اترخي .ص.313
ّ 19
 11أأبو نواس احلسن بن هاين ,ادليوان  ،حتيقيق أأمحد عبد اجمليد الغزايل ،دار الكتاب العريب:بريوت ,ال اترخي ,ص .291
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فالبس الناس عىل الصح مهنم والسقا ِم
ر
وعليك القصدر ا َّن القص أأبقى للجام ِم
والآداب اليت تنطوي علهيا تكل ا ألبيات ال ختتلف يف طبيعهتا ومطالهبا عن ال آداب اليت أأشاعها ابن املقفّع يف مرتجامته ومصنَّفاته .من حنو قوهل يف ا ألدب
الكبري" 11ا ْن غُلبت عىل الالكم وقتًا ،فال تغلنب عىل السكوت؛ فايَّه ّ
لعهل يكون أأشدّهما كل زينة ،و أأجلهبام كل مودّة ،و أأبقاهام للمهابة ،و أأيفاهما للحسد".
واملعىن اذلي انطوى عليه البيت ا ألخرى مأأخوذ حمتًا من قول ابن املقفّع يف ا ألدب الصغري" 15اقتصاد الس ّعي أأبقى لل رجامم ،ويف بعد اهلمة يكون النر رصب."...
ومن أأشعار أأيب نواس اليت جارى حمكة الفرس قوهل يف الاخاء:12
ليعيبوا يل حبيبا
ال أأعري ادلهر مسعي
ل ألخ ّالء العيواب
ال وال أأذخر عندي
مقت ابلغيب خطيبا
كون
فاذا ما أأكن ٌ
من املغيبا
أأحفظ االخوان كامي
حيفظوا ّ
ر
ِ
ِ
آ
وال خيفى أأ َّن أأاب ّنواس قد اس تعار معانيه يف هذه الأبيات من قراءاته الداب الفرس وحمكهم اليت اس تطاع ابن املقفّع و أأرضابه أأ ْن يقدّ موها سائغة شهية
عىل مائدة الثقافة العربيّة.
19
19
ّ
معرضً ا" ،وقوهل "حتتفَّظ يف جملسك
فقد جاء يف ا ألدب الكبري قوهل "اس ت ّحي احلياء لكه من أأ ْن ختريب صاحبك أأنك عامل ،و أأنه جاهلّ ،
مرص ًحا أأو ّ
يظن أأحصابك أأ َّن ما بك التطاول علهيم".
والكمك من التطاول عىل الأحصاب ،وطب ن ًفسا عن كثري مما يعرض كل فيه صواب القول مدارا ًة لئال ّ
ومثة مظهر أآخر من مظاهر تأأثّر أأيب ن ّواس بثقافة الفرس وأآداهبم وحمكهم ،يدل دالةل قاطعة عىل أأ َّن هذا الشاعر ،اكن عىل قدر كبريي م االملام ابلثقافة
الشعبيّة الفارس يّة .فقد اكن حيفظ كثريا من ا ألقوال احلكمية ،وا ألمثال السازرة ،اليت اكن الفرس يتداولوهنا يف حياهتم اليوميّة ويف جمالس حديهثم ومسرمه.
وقد ّ
مضن أأشعاره بعضً ا مهنا .مفن ذكل قوهل:12
ُ
ارود منه رمراد موموق
كنت من احل ّب يي ذرى نيق
ّ
بزتويق
حىت نفانني عنه خت ُلق و ٍاش
كذب ًة ،لفّها ِ
من فُرص ا ِّ
للص ّ
جض ُة السوق
كقول كرسى ،فامي متث ّهل:
فاريس ،ال يزال الفرس يرددونه يف حياهتم العادية ،فيقولون "دُزدي
فاملثل اذلي ذكره أأبو ن ّواس يف البيت ا ألخري ،ونس به اىل كرسى ،هو ترمجة ملثال ّ
أآشفته ابزار را ميخوا رهدْ ".
11
ومن هذا القبيل أأيضً ا متغزال :
سأألهتا قُب ًةل ُ
التعب
بعد امتناع  ،وشدّة ِ
ففزت هبا
ُ
جودي بأأخرى أأ ِقض هبا أأريب
فقلت :ال هلل اي ُمعذبتيي
َّ
ً
فابتسمت؛ مث أأ ْ
ْ
ابلكذب
ِ
يعرفُه العج ُم ،ليس
رسلت مثال
يطلب ،أأخرى بأأ ِ
عنف الطلب"
يين الصب َّا واحد ًة
ُ
"ال تُعط ر
يشك يف أأ َّن أأاب ن ّواس ،اذلي انفرد هذه الطريقة يف ّ
ومن ُحسن احلظ أأ َّن الشاعر ال يغفل عن ذكر اتبع ّية هذه ا ألمثال للفارس .وحنن ال ّ
بث ا ألمثال ،امنا
أأخذها عن صنعة أأرسلها املثل .اليت يعرفها الفرس يف ذكل الزمان.و ّ
لعهل يبدو واحضًا بعد هذا أأ َّن يف أأشعار أأيب ن ّواس ما يد ّل دالةل قاطعة عىل تأأثّره
الرث.
ابل آداب وا ِحل رمك وا ألمثال الفارس ّية وتفيّئه ظاللها الوارفة ،وغرفه من معيهنا ّ

 11محمد كرد ّعيل ,رسائل البلغاء (اختيار وتصنيف) ،مطبعة جلنة التأأليف والرتمجة والنرش:القاهرة  ,ط3251 ,1م .ص .22
 15املصدر السابق ,ص .25
 12أأبو نواس,احلسن بن هاين ,ادليوان  ،حتيقيق أأمحد عبد اجمليد الغزايل ،دار الكتاب العريب:بريوت ,ال اترخي.ص.12
 19محمد كرد ّعيل ,رسائل البلغاء (اختيار وتصنيف) ،مطبعة جلنة التأأليف والرتمجة والنرش:القاهرة  ,ط3251 ,1م.ص .91
 19املصدر السابق ,ص .91
 12أأبو نواس ,احلسن بن هاين ,ادليوان  ،حتيقيق أأمحد عبد اجمليد الغزايل ،دار الكتاب العريب:بريوت ,ال اترخي,ص .122-121
 11أأبو نواس احلسن بن هاين ,ادليوان  ،حتيقيق أأمحد عبد اجمليد الغزايل ،دار الكتاب العريب:بريوت ,ال اترخي ,ص .991ادليوان,
8

املؤمتر ادلويل الثالث حول القضااي الراهنة للغات ،اللهجات و عمل اللغة )،) WWW.LLLD.IR
 13يناير و  3فرباير ،9132الأهواز ،مجموعة مقاالت املؤمتر
أأما يف العرص احلديث :فقد تأأثّر الادب العريب احلديث بلكيةل ودمنة ،اذ ترمجها من العرب املدثني محم ّد عامثن جالل ّ
مض كتابه
(تويف 3929م) فقد َّ
(العيون اليو اقظ يف احلمك وا ألمثال واملواعظ)كثريا من حاكايهتا و أأفاكرها؛ واتّسمت حاكايته ابالجياز ،ومن أأبرزالتقاطع بني حاكايت محم ّد عامثن جالل
ثنوي،13
والشعر ّ
الفاريس أأن َّه نظمها عىل ّفن املزدوج/امل ّ
ق
أ
أأ ّما رابعيّات اخليّام ليب الفتح غياث ادلين معر بن ابراهمي اخليام ال
نيسابوري (3313- 3119م) اليت نظمها ابلفارس يّة ...فا َّن ميهتا الكبرية يف هذه
ّ
َّ
عظ
العالقة اليت أأوجدهتا بني أأالدب الفار ّيس والادب العريب وال س يّام احلديث .لقد أأحدثت الرابعيّات ً
نشاطا أأدبيًّا ميًا ،يف الوقت اذلي دلت عىل نزو
عقيل امزتج حب ّس مرهف وبعاطفة شفافة يف معاجلهتا للبحث عن رس الوجود :احلياة/املوت .ولهذا فا َّن ترجامهتا العربيّة زادت عىل مخس عرشة ترمجة،
ّ
منذ ترمجة وديع البس تاين هل س نة ( 3239م) ،عن الرتمجة الاجنلزييّة اليت قام هبا فيزتجرايدل عن الفارس يّة -سواء أأاكنت ترمجة شعريّة أأم نرثيّة.19
ايم وايليا أأبو ّ
ماض وامنا امت َّد اىل جامعة ادليوان كعبّاس محمود العقاد (3251-3992م )اذلي كتب أأول مقاالته عن
ومل يقترص ا ألمر عىل أأمحد ر ّ
الرابعيّات س نة (3219م)واتبعها بدراسات حأأخرى فض ًل عن معارضته اايها بعدد من الرابعيّات ،وعبد الرمحن شكري(3259-3992م) اذلي ترمج
اثلث رابعيّات وكتب عهنا ،وابراهمي عبد القادر املازين(3212-3921م) اذلي اكن أأكرث تأأث ًّرا ابلرابعيّات من صاحبيه ،ور ّد عن اخليّام هتمة الزنعة
ا ألبيقوريّة.11
 -1امهية الوسائل التعلميية واملهناج ادلاريس يف تدريس اللغة الفارس ية لغري الناطقني هبا -:
لوحظ من خالل اطالع الباحثني عىل كثري من كتب تعلمي اللغة الفارس ية للناطقني بغريها عدم ا ألهامتم خبصوص دور وامهية الوسائل التعلميية أأوعدم
توضيح ألية وخطوات اعداد املهناج التدرييس املناسب يف تعمل وتعلمي اللغة الفارس ية اليت ختص موضوعنا الان  ،ومن هذا املنطلق اكن ال بد من القيام
بدراسة اس تبيانية تبني مدى أأمهية ودور الوسائل التعلميية وكيفية أأعداداملهناج ادلرايس اجليد يف تعلمي طالب اجلامعات وخاصة الطلبة يف لكية العلوم
الس ياحية –جامعة كربالء -اللغة الفارس ية.نتناول يف مبحثنا هذا عىل قسمني-:
 -3-1ماهية الوسائل التعلمية
تقوم العملية التعلميية عىل أأساس االتصال بني معمل ومتعمل  ،مس تعينا بوسائل لتوضيح مادته  ،وتقوم عىل أأربعة عنارص  :املعمل  ،املتعمل ،املتوى ادلرايس
والوس يةل  .ومن املشاهدات املأألوفة يف املدارس هو رؤية املعلمني ومه يس تخدمون تقنيات التدريس أأو ما يطلقون عليه الوسائل التعلميية  .انه من النادر
أأو املس تحيل عىل املدرس أأن يتجنّـب اس تخدام مثل هذه التقنيات  ،بل عىل العكس من ذكل  ،اذ جند أأن املعمل الناحج هو اذلي حيرص عىل
اس تخداهما.
لتعل
لتعل
تعترب الوسائط ا ميية التعلمية جزءا من تكنولوجيا التعلمي ,ويه قدمية قدم االنسان ,وقد عرف االنسان الوسائط ا ميية منذ أأن خلقه هللا وانزهل عىل
هذه ا ألرض ,اذ عمل هللا ابن ادم ذكل الفن اذلي وحض هل الكيفية اليت يواري فهيا سوءة أأخيه ,وهو ما يعرف اليوم ابملأاكة ,قال تعاىل " :فبعث هللا غرااب
يبحث يف الأرض لرييه كيف يواري سوءة أأخيه" ,11ومرت الوسائط التعلميية برحةل طويةل تطورت خاللها من مرحةل اىل أأخرى ,حىت وصلت اىل أأرىق
مراحلها اليت نشاهدها اليوم يف بداية القرن احلادي والعرشين يف ظل ارتباطها بنظرية الاقتصاد احلديثة واعامتدها عىل منحىن النظم ,حيث أأصبحت
تكل الوسائط حلقة يف سلسةل متعددة احللقات ,وجزءا أأساس يا يف منظومة متفاعةل مع مجيع عنارص املوقف التعلميي,15فالوس يةل التعلميية تعرف عىل أأهنا
مجموعة املواد والأدوات اليت ال تعمتد عىل اس تخدام ا أللفاظ وحدها وامنا تعمتد عىل اس تخدام اخلربات احلس ية املبارشة وغري املبارشة  ،حىت يس تخدم
الطالب حواسه اخملتلفة من برص ومسع وملس ومش وتذوق .والوسائل التعلميية (يه أأهجـزة و أأدوات ومواد يس تخـدهمـا املعلـم لتحسـني معلية التعليـم
والتعلـم)وقد تعددت مسميات الوسائل التعلميية واليت مهنا  [ :وسائل االيضاح  ،الوسائل البرصية  ،الوسائل السمعية  ،الوسائل املعنية  ،و أأحدث
تسمية لها " تكنولوجيا التعلمي " اليت تعين عمل تطبيق املعرفة يف ا ألغراض العلمية بطريقة منظمة ] والوسائل التعلميية  :ليست كام قد يتومه البعض عىل
أأهنا شيئ ًا اضافي ًا يساعد عىل الرشح والتوضيح فقط أأو أأهنا أأعدت لتجميل حائط الفصل  ،بل يه جزء ال يتجز أأ من معلية التعمل اليت جيب أأن تشرتك
فهيا ا أليدي واحلواس لتكون انحجة مالمئة.12

 13حسان ذو النون الثامري :احلياة العلم ّية زمن السامان ّيني ،التارخي الثقايف خلراسان وابدل ما بني الهنرين يف القرنني الثالث والرابع للهجرة،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
ا أألوىل ،أأيلول 9112م،ص .912-915
 19ابو العالء املعري,ديوان سقط الزند ،ترمجة وحتقبق :امحد مشس ادلين,دار الكتب العلمية:بريوت,ط.3جمدل3221 ,3م,ص .292- 291
 11د .يوسف باكر ,تأأثر جامعة ادليوان برابعيات اخليام  ,أأحباث ندوة (العالقات ا ألدبية واللغوية العربية ـ االيرانية) ـ احتاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ 3222م .ص  59وما
بعدها.
 11سورة املائدة  -الآية 13
 15محمد محمود احلييل,تصممي وانتاج الوسائل التعلميية ,دار املسريي ,عامن ,ط911101م ,ص.39
 12انظر :عبد احلـافـظ سـالمة  ,مدخل اىل تكنولوجيا التعلمي  -الطبعة الثانية  -دار الفكر  -الاردن 3229-م.
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لقد ازداد الاهامتم ابلوسائط التعلميية يف الوطن العريب ,نظرا الزدايد املعرفة وتسارعها ,وزايدة اعداد املتعلمني ولدلور الكبري واملهم اليت تلعبه الوسائط
التعلميية يف تطوير معلية التعلمي ,وتسهيل التعمل واكتسابه بأأقل وقت ممكن ودميومته اىل أأقىص ما ميكن .أأخذت اجلامعات عامة ولكيات العلوم الرتبوية
بشلك خاص بتعلمي طلبهتا وتدريهبم عىل كيفية توظيف ما جاءت به التكنولوجيا يف املواقف التعلميية والتعلمية .19ولقد صنع التقدم اذلي طرا عىل
التكنولوجيا والاهامتم املزتايد مبعدالت التعمل و أأساليبه حاةل من الازدهار للوسائل يف جمال الرتبية ,حيث يظهر يف لك عام عدد اكرب و أأنواع أأكرث من املواد
التعلميية التقليدية عىل هيئة كتب مدرس ية و أأفالم وخرائط وما اىل ذكل ,وابقرتان هذه املواد التقليدية ابلوسائط املتطورة حديثا أأصبحت تشلك حتداي
صعبا للمدرس اذلي أأصبح عليه أأن يقرر الوس يط التعلميي اذلي يس تخدمه ومىت وكيف يفعل ذكل ,لقد أأاتحت أأرشطة الفيديو وادلوازر التلفزيونية املغلقة
و أأهجزة التعمل والنصوص املربجمة و أأهجزة احلاسب الآيل اماكنية تعلميية شديدة التنوع اىل درجة ال يصدقها العقل و أأصبح املعمل يدرك بصورة مزتايدة تنوع
الوسائط واحلاجة اىل حتديد مدى فاعليهتا للعملية التعلميية  .19ذلا أأصبح موضوع الوسائط التعلميية حيتل ماكان متقدما يف الهرم الرتبوي وحظي هذا
املوضوع ابهامتم الباحثني الرتبويني واملهمتني ابلرتبية والتعلمي ومن هلم عالقة هبا ,وخاصة خالل العقود الثالثة ا ألخرية ,انصبت اجلهود عىل تسهيل طرق
و أأساليب واسرتاتيجيات التعلمي كوهنا املفتاح ا ألنسب لرفع سوية الطالب,وحلقة الوصل بني ا ألهداف الرتبوية والتقيمي وتعد جحر الزاوية لوضع اخلطط
الرتبوية مضن االماكانت املتوافرة واملتاحة.12
أأن دور الوسائل التعلميية يف معلية التعلمي والتعمل هو توصيل املعرفة اىل املتعمل  ،وخلق ادلوافع  ،واجياد الرغبة دليه للبحث والتنقيب  ،والعمل للوصول
اىل املعرفة  ،وهذا يقتيض وجود طريقة  ،أأو أأسلوب يوصهل اىل هدفه  .ذلكل ال خيفى عىل املامرس لعملية التعلمي والتعمل ما تنطوي عليه الوسائل التعلميية
من أأمهية كربى يف توفري اخلربات احلس ية اليت يصعب حتقيقها يف الظروف الطبيعية للخربة التعلميية  ،وكذكل يف ختطي العوائق اليت تعرتض معلية
االيضاح اذا ما اعمتد عىل الواقع نفسه .وتنبع أأمهية الوس يةل التعلميية  ،وتتحدد أأغراضها اليت تؤدهيا يف املتعمل من طبيعة ا ألهداف اليت يمت اختيار الوس يةل
لتحقيقها من املادة التعلميية اليت يراد للطالب تعلمها  ،مث من مس توايت منو املتعلمني االدراكية  ،فالوسائل التعلميية اليت يمت اختيارها للمراحل التعلميية
ادلنيا ختتلف اىل حد ما عن الوسائل اليت خنتارها للصفوف العليا  ،أأو املراحل التعلميية املتقدمة  ،اكملرحةل املتوسطة والثانوية .وميكن حرص دور الوسائل
التعلميية و أأمهيهتا يف الآيت  :ـ
 . 3تقليل اجلهد  ،واختصار الوقت من املتعمل واملعمل وحتقق الاس مترارية للعملية التعلميية.
 . 9ثري اهامتم وانتباه ادلارسني  ،وتمني فهيم دقة املالحظة وااثرة النشاط اذلايت للمتعمل مع تكوين وبناء مفاهمي سلمية حول ما يتعلمه.
. 1تنوع اخلربات التعلميية حبيث جتعل املتعمل أأكرث اس تعدادا للتعمل.
. 1تمنية الاس مترارية يف التفكري ,والقدرة عىل املالحظ واتباع التفكري العلمي للوصول اىل حل
املشالكت.
أ
. 5تنوع أأساليب التعزيز عن طريق تثبيت الاس تجابة الصحيحة وتأكيد التعمل.
. 2تساعد عىل تذكر احلقائق املرشوحة.
. 9تساعد عىل تثبيت املعلومات اخلاصة ابملهارات احلركية املركبة.
. 9تساعد عىل تعديل السلوك وتكوين اجتاهات جديدة.
لتعل
. 2تساعد عىل توجيه الرغبة يف املعرفة ,وتزيد من كفاءة الطلبة العلمية وا ميية.
51
. 31تساعد عىل حل مشلكة تعلمي اعداد كبرية ومزتايدة ,حيث هناك فروق فردية بني املتعلمني .
لقد د أأب البحاثون دوما اىل البحث والتجريب  ,اىل أأن توصلوا اىل قناعات أأكيدة ابن حل املعضالت الرتبوية يمكن مبا توفره الوسائط وا ألساليب وطرق
التدريس من تسهيل للمدخالت الرتبوية اليت تناسب لك فرد من حيث قبوهل وادراكه ومنوذجه التعلميي .53تنقسم الوسائل التعلميية اىل -:
 )3الوسائل البرصية  :ويه الوسائل اليت تعمتد عىل حاسة البرص فقط ومهنا ا ألش ياء والعينات والامنذج والرشاحئ والرسوم وامللصقات وجمالت احلائط
والرحالت واملعارض واخلرائط وا ألفالم الثابتة والصامتة واملتحركة  .......اخل
 )9الوسائل السمعية  :ويه الوسائل اليت تعمتد عىل حاسة السمع فقط ومهنا االذاعة والتسجيالت الصوتية .
 )1الوسائل السمعية البرصية  :ويه الوسائل اليت تعمتد عىل حاس يت السمع والبرص مع ًا ومهنا أأفالم الصور املتحركة والناطقة والربامج التعلميية ابلتلفاز
وادلروس املعدة ابس تخدام احلاسوب ,راجع امللحق اخلامس( خمروط ادجار ديل).
19
19
12
51
53

محمد محمود احلييل,تصممي وانتاج الوسائل التعلميية ,دار املسريي ,عامن ,ط911101م ,ص.39
مصطفى ساحي,املنج التكنولويج وتكنولوجيا التعلمي و املعلومات يف الرتبية الرايضية,دار الوفاء ,الاسكندرية ,ال اترخي,ص.21
حيي القبايل  ,املرجع الشامل يف الوسائل التعلميية ,دار الطريق للنرش والتوزيع ,عامن ,ط ,3ال اترخي,ص.9
مصطفى ساحي,املنج التكنولويج وتكنولوجيا التعلمي و املعلومات يف الرتبية الرايضية,دار الوفاء ,الاسكندرية,ال اترخي ,ص.21
حيي القبايل  ,املرجع الشامل يف الوسائل التعلميية ,دار الطريق للنرش والتوزيع ,عامن ,ط ,3ال اترخي ,ص.9
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ان الوسائل التعلميية يه لست بديال عن املعمل وليست غاية بل يه عبارة عن أأدوات يتوسط خاللها املدرس اىل حتقيق الهدف التعلميي  ,وقد أأكد كثري
من التتدريس يني عىل ان الوسائل تساعد عىل حتسني معلية التعلمي والتعمل يف مجيع اجلامعات ,وقد اعترب بعضهم أأن املدرس الفعال والكتاب اجليد
والوس يط التعلميي اجليد من أأمه عنارص العملية التعلميية اجليدة وتمكن أأمهيهتا يف تأأثريه عىل املعمل واملتعمل واملهناج املدريس.59
 -9-1املهناج ادلرايس و أأمهيته يف تدريس اللغة الفارس ية لغري الناطقني هبا(دراسة ميدانية عىل عينية من طالب املرحةل الثالثة يف لكية العلوم الس ياحية
 /جامعة كربالء)
يف هذا املبحث نتحدث عن ألية اعداد مناجه تعلمي اللغة الفارس ية للناطقني بغريها ,عىل أأعتبار أأي( اعداد املناجه)خيضع ملعايري و أأسس حمددة قامت علهيام
ادلراسات وا ألحباث واملؤمترات.ومن املؤسف أأن كثريا من هذا املؤلفات ال خيضع لهذه املعايري ,مادعت احلاجة اىل تسليط الضوء عىل أأظهر هذه املعايري
يف ضوء املهنج الوصفي ويف ضوء العميل من خالل قيام الباحث بعمل استبانة لعينة من طلبة لكية العلوم الس ياحية يف جامعة كربالء للوصول اىل اعداد
مهناج درايس هيدف اىل تعلمي اللغة الفارس ية و مدى امهية الوسائل التعلمية يف تعلمي وتعمل اللغة الفارس ية .
اجلانب النظري
تعل
املهناج ادلرايس ,هو املرتكز ا ألسايس للتّعلمي ،ووس يةل تعلمييّة تربويّة منظ ّمة تكون حصيةل خربات ثقافيّة واجامتعيّة وفنيّة تس هتدف فئة مييّة حم ّددة
حبيث تتوافق مع قدراهتم .تتدرج املعلومات داخل الكتاب من السهل اىل الصعب ،وهتدف اىل رفع مس توى كفاءهتم وخربهتم .قدمي را اكن ينحرص مفهوم
املدرس ،أأ ّما حديث را فقد اتّسع مفهوم
املقرر ادلرايس ,حبيث حيفظ الطالب هذه املعلومات ويُ ّقمي من قبل ّ
الكتاب ادلرا ّ
يس مكرجع أأسايس للمعلومات يف ّ
51
ّ
املدريس ليشمل تفاع ًال بني الطالب الكتساب املعلومات واملهارات من خالل ا ألنشطة يف القاعات ويقوم املدرس بتوجهيهم وارشادمه .
املهناج
ّ
لك وقت ,حبيث يس تطيع ّ
أأن أأمهيّة املهناج ادلرايس هو مصدر ومرجع أأسايس للتعلمي ،فهو متوافر يف ّ
الطالب الرجوع اليه أأس تعداد لالختبارات
والاس تذاكر -توفر مادّة يستند الهيا املدرس يف تدريسه ،وتقس ميه مبا يتناسب مع الزمن املتاح للرشح -يساعد املدرس عىل التخطيط لعمليّة التدريس،
وا ألساليب اليت جيب أأن يتّبعها مضن اسرتاتيج ّية معيّنة ،وتوفّر امللخّص وا ألس ئةل وا ألنشطة ميكن أأن يساعده أأيض را يف توجيه ّ
الطالب مبا ُحيقّق أأهداف
املهنج -يزيد من اعامتد ّ
الطالب عىل نفسه ,فوجود الكتاب يقلّل من الاعامتد عىل املدرس مكصدر الكتساب املعلوماتُ -يمنّي رغبة القراءة وادلراسة دلى
جمل
ّ
الطالب ،وابلتّايل ُيكس هبم همارات التّفكري والتحليل والاس تنتاج -ا ألساس يف تعريف ّ
الطالب ابلثقافة ا متع ّية والبيئيّة ،وابلتّايل مساعدته يف تكوين
ّ
الاجتاهات والقمي اليت تُسهم يف اعداد عنارص ف ّعاةل يف اجملمتع للمحافظة عليه والهنوض به.
ونظر را ألمه ّية الكتاب التعلمي ّية جيب أأن ت ّمت مراجعته والعمل عىل تطويره ليحقق الهدف الرتبوي التعلميي ،كام جيب أأن تتوافر يف املهناج ادلرايس مجموعة
من اخلصائص نذكر مهنا:
ّ
ّ
ه
* أأن تكون مصطلحات املهناج ومفا ميه متناس بة مع واقع الطالب الثقايف والاجامتعي والعقيل ،و أأن يراعي اختالف مس توايت الطالب.
يعززها ويفهمها ابلشلك الصحيح.
* أأن يرتبط مبفاهمي اجملمتع السائدة اكللغة وادلين وقميه اكلوطن واحلرية وادلميقراطية ،حبيث ّ
*جيب أأن حيتوي عىل وسائل تعلمي ّية وتوضيح ّية اكفية اكلصور وا ألشاكل واجلداول واخلرائط والنصوص.
سايس
* أأن يامتىش املهناج مع أأهداف املهنج اليت حتددها السلطات التعلمي ّية واليت تعكس بدورها أأهداف اجملمتع .ا ّن الكتاب املدريس املصدر ا أل ّ
للمعلومات ،ووس يةل للوصول اىل املعرفة العلم ّية وا ألدب ّية ،فيجب أأن تُراعى دقة املتوايت واملعلومات وحصّة املصادر.
ابملقرر.
* أأن يكون مواكب را لآخر ّ
التطورات واملس تجدّ ات املرتبطة ّ
* أأن يُمنّي الرغبة دلى ّ
الطالب ابلتعمل واكتساب املهارات اباثرة تفكريمه من خالل اس تخدام أأساليب جديدة كطرح املشالكت وا ألنشطة .اس تخدام
51
الغالف والعنوان املناسب للكتاب ،وتقس ميه واس تخدام ا أللوان فيه بطريق ٍة تُسهّل وتُش ّجع ّ
الطالب عىل التعلمي .
لقد أأختلف تعريف املهناج ادلرايس من حبث اىل أآخر .ففى بعض البحوث يضيق مفهومه ليعين الشلك التقليدي للكتاب اذلي يوزع عىل الطالب واذلي
يضم حمتوى أأحد املقررات ادلراس ية ويف تعريفات أأخرى يتسع مفهوم املهناج املدريس ليعين ما تعنيه املواد التعلميية .55وهو بذكل يشمل خمتلف الكتب
و أأالدوات املصاحبة اليت تتلقى مهنا الطالب املعرفة واليت يوظفها املدرس يف الربانمج التعلميي مثل رشائط التسجيل واملذكرات واملطبوعات اليت توزع
عىل الطالب يف بعض احلصص ،وكراسة التدريبات وكراسة الاختبارات املوضوعية ،بل ان بعض التعريفات تتسع لتضع املدرس مضن حدود املهناج

 59أأنظر :محمد محمود احلييل ،تصممي وانتاج الوسائل التعلميية ،دار املسريي :عامن ،ط 9111 , 3م.
 51ابراهمي محمد الشافعي وأآخرون ،املهنج املدريس من منظور جديد  ،مكتبـة العبيكـان  ،الرايض3139 ,هـ ,ص .11
 51خفري حسن الزايت ،التدريس  (:أأهدافه  ،أأسسه ،أأساليبه،تقومي نتاجئه ،تصنيفاته) ،عامل الكتاب  ،القاهرة ،،ص .919
 55رشدى أأمحد طعمية ،دليل معل يف اعداد املواد التعلميية لربانمج تعلمي العربية ،مكة املكرمة :جامعة أأم القرى،معهد اللغة العربية3295 ،م ،ص9.
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ادلرايس .ان املراد ابملهناج ادلرايس أأنه يتأألف ال من مادته ا ألساس ية حفسب ،بل كذكل من املواد املساعدة اكملعامج وكتاب الامترين التحريرية وكتاب
الامترين الصوتية وكتب املطالعة وكتاب الاختبارات ومن الوسائل السمعية والبرصية املعينة املرافقة.52
ليك يمت اعداد مهنج درايس جيد ومناسب ,علينا النظراىل ا ألسس واملواصفات التالية-:
أأ -التأأليف :
جيب أأن يكون تأأليف جامعيا  ،أأي يشرتك يف تأأليفه مجموعـة مـن ذوي التخصصـات اخملتلفـة ،ومعنـى ذلـك هـو أأن يشـارك يف تـأأليف املهناج ،متخصـص
يف املـادة ادلراسـية ،متخصـص يف طـرق التـدريس  ،متخصـص يف الوسـائل التعلمييـة  ،متخصـص يف اللغــة ،متخصص يف االخراج.59
ب  -املتوى :
جمل
 -3جيب أأن يكون حمتـوى الكتـاب مرتبطـا اب ألهـداف املنشـود حتقيقهـا ومرتبطـا حباجات املتعمل وقدراته من جانب وحاجات ا متع ومشالكته وطموحاته
من جانب أأخر .
 -9أأن يكون ممتش يا مع التقدم العلمي والتطور التكنولويج ومساير لروح العرص.
 -1أأن تكون فصول الكتاب مرتابطة مع كتب نفس املادة يف الس نوات السابقة والالحقة .
 -1أأن حيتوى عىل قدر اكف من ا ألس ئةل والاختبـارات التـي تقـيس تفكـري املـتعمل ولـيس ذاكرته فقط و أأيضا تقيس اجلوانب الوجدانية واملهارية.
 -5أأن يكون هناك توازن معقول بني معق املتوى ومشوهل.
 -2أأن تكون فصوهل متدرجة حبيث يكون لك جزء مبنيا عىل اجلزء السابق هل وممهد للجـزء الالحق .
 -9أأن ال يغفل النشاط املصاحب ( جتارب –اطالعات خارجية -قراءات).59
جـ  -االخراج ويراعى فيه عدة أأمور :
 -3أأن يكون الغالف متينا جذااب -أأن يكون الورق مصقوال .
 - 9أأن يكون جحم الكتابة مناس با لسن املتعمل .
52
 - 1أأن تكون عناوين الفصول والفقرات ملونة بلون خمتلف عن لون النص .
 - 1أأن يكون عرض املوضوع يف فقرات مرتبة ومسـتقةل ،حبيـث حتتـوى كـل فقـرة عـىل
فكرة رئيس ية .
21
لتعل
 - 5جيب أأن تكون الوسـائل ا مييـة مناسـبة للموضـوعات وصـحيحة ودقيقـة علميـا ابالضافة اىل جاذبيهتا للمتعمل .
اجلانب العميل ( الاستبانة)
هناك كتبا كثريا وهممة يف تعلمي اللغة الفارس ية للناطقني بغريها أأما من أأين تبد أأ وبأأي كتاب تبد أأ ،فالطريق ُة ختتلف ابختالف مس توى الطالب ،ومدى
حترض دور ًة يف البداية تتعرف من
وحيسن بك أأن ر
قبوهلم ،ومدى توصيكل املعلومة هلم ،فال توجد طريقة موحدةٌ يسري هبا امجليع تؤدي النتيجة نفسهاُ ،
خاللها عىل اجملال والكتب اليت ت َُّدرس ،أأو تذهب اىل مركز من مراكز تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني وتتعرف اىل الكتب و أأنظمة التعلمي ومس توايت
الطالب (املبتدئ  -املتوسط ِّ -
املتقدم) ،وكثري من أأحصاب هذه املراكز متعاونون متفهِّمون ,ومن الكتب اليت تدرس يف لكية العلوم الس ياحية يف جامعة
كربالء ويه-:
-3دكرت امحد صفار مقدم ,زابن فارىس,كتاب (,)3090101هتران ,شوراى كسرتش زابن وادبيات فارىس.3192 ,
 -9احسان قبول ,اموزش نوين زابن فارىس ,جدل (,)309010105مشهد:جاب ونرش ايسني.3121,
وللوقوف عىل امه اخلطوات اليت من خاللها ان نعمل عىل اعداد واتليف مهناج مناسب لطلبة لكية العلوم الس ياحية يف جامعة كربالء  ,فقدمعلنا عىل
استبانه الغاية مهنا بيان مدى امهية الوسائل التعلمية يف تعلمي وتطوير هذه اللغة ومدى امهية الكتب املذكورة اعاله يف تعلمي اللغة الفارس ية وعن كيفية
بناء واعداد مهناج وفق خطوات اساس ية مت اجراهئا طبقا الس امترة الاس تبيان التالية-:
اجراءات ادلراسة  :نتبع اخلطوات الأساس ية التالية-:
د-نتاجئ البحث.
ج-اعداد فقرات الاس امترة  :راجع ملحق رمق () 1
ا-اعداد اس امترة:
 52عىل محمد القامسى ،اجتاهات حديثة يف تعلمي العربية للناطقني بلغات أأخرى،عامدة شؤون املكتبة-جامعة الرايض3292،م،ص.2
 59حلمي أأمحد محمود حسني بشريالوكيل  ،الاجتاهـات احلديثـة يف ختطيط وتطوير مناجه املرحةل ا ألوىل  ،دار الفكر العريب :القاهرة3195 ,هـ  ،ص .99
 59جـودت أأمحـدعبـدهللا محمـد ابـراهمي سـعادة .،تنظـاميت املنـاجه وختطيطها وتطويرها ,دار الرشوق  :جدة 9113 ،م  ،ص.999
 52حلمي أأمحد محمود حسني بشريالوكيل  ،الاجتاهـات احلديثـة يف ختطيط وتطوير مناجه املرحةل ا ألوىل  ،دار الفكر العريب :القاهرة3195 ,هـ  ،ص .99
 ،21جـودت أأمحـدعبـدهللا محمـد ابـراهمي سـعادة .،تنظـاميت املنـاجه وختطيطها وتطويرها  ,دار الرشوق  :جدة 9113 ،م ص .999
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ح -عينة ادلراسة:

ب -اعداد املاور:
ح-عينة ادلراسة:
23
حتليل الاستبانة ابس تعامل برانمج  SPSSالاحصايئ-:
مت توزيع الاساتبانة ميدانيا بعينة جحمها  51مخسون نسخة عىل طلبة قسمي الفندقة والس ياحة ادلينية يف جامعة كربالء /لكية العلوم الس ياحية لدلراس تني
الصباحية واملسائية وعىل الك اجلنسني خالل الفصل ادلرايس ا ألول من العام ادلرايس .9139-9139
وابس تعامل الربانمج اعاله وبعد الانهتاء من اجابة الطلبة عىل الاستبانة مت تفريغ الاس امترة وحتليل البياانت ,الجياد املؤرشات اليت بينت ان متوسط جحم
العينة ابلنس بة لالانث اليت حصلنا علهيا من الربانمج اعاله .توحض ان متوسط اجابة لسؤال (ما رايك مبفردات املهنج الفاريس=  3891يه بنس بة
لالانث 5281لطلبات قسم الفندقة ونس بة اذلكور  1181و كذكل 1181نس بة قسم الفندقة  ،لقد اكنت نس بة الاانث  %99يف قسمي الفندقة
والس ياحة ونس بة اذلكور %99يف قسمي الفندقة والس ياحة.اما نس بة ادلراسة الصباحية فهيي  %99ونس بة %92لدلراسة
املسائية.
اما النسب املتحققة الصاحلة للك سؤال يف اجلداول االتية :
ما رايك ابملهنج (الفاريس(
Frequen Percent Valid
cy % Percent
Cumulative Percent
 95متوسط Valid
5181 5181 5181
 32جيد
1981 1981 9981
جيد
2
3981 3981 31181
جدا
Total 51
31181 31181

Cumulative Percent
1989
2383
2989
31181

ما رايك مبفردات املهنج الفاريس
Frequency Percent Valid Percent
 32متوسط
1981
1989
 99جيد
1181
1982
 1جيد جدا
281
289
33811 3
981
989
Total 15
2181
31181
System 5
3181
Total 51
31181

Valid

Missing

 23هو أأحد التطبيقات االحصائية اليت تعمل حتت مظةل ويندوز ،وهو عبارة عن مجموعة من القوامئ وا ألدوات اليت ميكن عن طريقها ادخال البياانت اليت حيصل علهيا الباحث
العلمي عن طريق الاس تبياانت أأو املُقابالت أأو املُالحظات  ،ومن مث القيام بتحليلها (التحليل الاحصايئ )  ،ويعمتد النظام االحصايئ  Spssعىل املعلومات الرمقية ،ويمتزي
الربانمج بقدرته الكبرية عىل ُمعاجلة البياانت اليت يمت مدُّه هبا ،وميكن اس تخدامه يف مجيع مناجه البحث العلمي.
13
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هل انت مع تغيري املهنج الفاريس؟
Cumul
ative
Percen
t
1982
9282
2981
31181

Valid Percent
1982
1289
3981
981
31181

Frequency

Percent
1981
1281
3981
981
2981
981
31181

 93موافق
 39غري موافق
 2غري متأأكد
11811 3
Total 12
System 3
Total 51

Valid

Missing

يف حاةل رغبتك يف تغيري املهنج الفاريس احلايل .هل تريد مهنج شامل يف كتاب واحد؟
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
 31موافق
9981
1389
1389
 35غري موافق
1181
1183
2582
 31غري متأأكد
9981
1389
2989
33811 3
981
981
31181
Total 11
9981
31181
System 2
3981
Total 51
31181

هل تريد مهنج مفصل يف عدة كتب
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
 33موافق
9981
9182
9182
 91غري موافق
1281
5181
9182
 39غري متأأكد
9181
9283
31181
Total 12
2981
31181
System 1
981
Total 51
31181
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Valid

Missing

Valid

Missing
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يف اختيار الوس يةل التعلميية
Cumulative Percent
1981
5989
9982
31181

Valid Percent
1981
9389
9182
3981
31181

Percent
1181
9181
9981
3281
2981
981
31181

Frequency
 39احلاسوب
 31املكربات الصوتية
 33اهجزة العرض
 9الس بورةwhite board
Total 12
System
1

Valid

Missin
g

Total 51

لقد وجد  ,دليل جوهري اكيف عىل ان الاجراء اذلي قام به الباحث سوف يعطي متوسط اقل لتغري املهنج ،وعليه فأأن رئاسة قسمي الفندقة
والس ياحة لن تكون قادرة عىل التوصية عىل هذا الاجراء اجلديد.
د-نتاجئ ادلراسة:
هدفت هذه ادلراسة اىل التعرف عىل :أأمهية الوسائل التعلميية والاجتاهات احلديثة يف تدريس اللغة الفارس ية لغري الناطقني هبا يف جامعة كربالء(,دراسة
ميدانية عىل عينية من طالب املرحةل الثالثة يف لكية العلوم الس ياحية /جامعة كربالء).وبعد اجراء معليات التحليل االحصايئ الالزمة وتطبيق اجراءات
ادلراسة عىل اسـتبانة أأعـدها الباحث مكونة من( 9فقرات) كام يف ملحق رمق(.)1
ان النتاجئ اليت حصل علهيا الباحث يف االجابة عىل مجموعة من الاس ئةل ولتحديد مقدار الامهية يف اختيار املهناج املناسب والوس يةل التعلميية الصحيحة
يف تدريس اللغة الفارس ية من وهجة نظر الطلبة يف لكية العلوم الس ياحية جلامعة كربالء اعمتد عىل حساب التكرارات جملموع اس تجاابت أأفراد العينة
من الطلبة حول حتديد امهية اس تخدام الوسائل التعلميية ابللقاعات وحساب النسب املئوية وكذكل والنسب املئوية حول أآراهئم حنو اختيار املهناج وهل
املهناج احلايل مفيد هلم ام ال ,لالجابة اس تخدم الباحث املتوسطات احلسابية للك فقرة وعىل ادلرجة اللكية ل ألداة عنـد العينـة واجلدول يف ملحق رمق
( )1بشلك استبانة بينت مدى امهية الوسائل التعلمية واملهناج يف تدريس اللغة الفارس ية يف لكية العلوم الس ياحية يف جامعة كربالء.
وقد اكن للحاسوب  %19و اهجزة العرض بنس بة  %9181و املكربات الصوتية بنس بة  %9389واخريا الس بورة فاكنت بنس بة  , %3981اي
ظهرمن امه الوسائل التعلميية دلى الطالب يف تعلمي اللغة الفارس ية هو احلاسوب واهجزة العرض .
كام نس تنتج مااصاهبم من صعوابت يف عدم تعمل اللغة الفارس ية من خالل الاس امتره وما عايناه اىل انه من اكرث الصعوابت يه عدم توافر ادلورات
التدريبية للتدريسسني عىل انتاج وتطويروصيانة املواد التعلميية و أأقل هذه الصعوابت حده عدم تقبل الطلبة للوسائل التعلميية ويرجع الباحث ذكل اىل
انه ابلرمغ من وجود ادلورات التدريبية لأعضاء املدرس يني اال أأهنا ال تغطي الاحتياجات مقارنة مع التقدم العاملي يف توظيف التقنيات يف خدمة التعلمي
وابلتايل يعترب الباحث نقص ادلورات التدريبية أأعضاء املدرس يني عىل التقنيات احلديثة وكيفية انتاج وتطوير املواد التعلميية اهنا مازالت مشلكة تعوق
توظيف التقنيات يف خدمة الرتبية والتعلمي عىل الوجه الامثل  .وتتفق هذه النتيجة مع نتاجئ بعض ادلراسات اليت أأظهرت وجود عوائق وصعوابت حتد
من اس تخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعلميية مثل دراسة بيرت) Bitter ( 29واليت أأكدت عىل أأن أأكرث الصعوابت اليت تواجه توظيف احلاسب يف
التعلمي يف والية أأريزوان يه قةل الربجميات التعلميية اجليدة ،ونقص الكوادر املدربة و أأوصت برضورة عقد دورات تدريبية للمدرسني ودراسة اكرير()Carrire
وزمالئه اليت يؤكد فهيا برضورة تصممي وتوفري ادلورات التدريبية للمدرس يني بصورة تتفق مع خلفياهتم العلمية ابعتبارها من أأمه طرق التغلب عىل عدم
توظيف التقنية يف التعلمي.
62

Bitter , G, G “ Survey Of Arizona Public School Practices And Needs For Computer Assisted
Instruction “ College Of education , Arizona State University , Journal Amouncement ; Dec ,2892.
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الاس تنتاجات :لقد توصلنا من خالل ماذكر اعاله اىل عدة اس تنتاجات ميكن حرصها فامي يأأيت :
اوال-ان تعلمي اي لغة يشرتط وجود مقومات جيب اتباعها يف التعمل والتعلمي واليت من مضهنا اللغة الفارس ية موضوع حبثنا الان ويه-:
 -3الوس يةل تعلميية :
يعترب توظيف الوسائل يف العملية التعلميية أأمرا همام  ،خاصة يف ظل املتغريات املوجـودة علـى السـاحة الآن مثـل املتغريات الثقافية  ،والس ياس ية ،
والاقتصادية واملعرفية املتسارعة  ،حيث يعمل هذا التوظيف عىل حتسـني مسـتوى العمليـة التعلميية  ،والارتقاء هبا لتحقيق ا ألهداف املنشودة  ،وكذا
حتسني نوعية التعلمي وزايدة فاعليته  .ذلا جاءت هذه ادلراسة موحضة مفهوم الوسائل ودورها يف العملية التعلمييةويف تعلمي اللغة الفارس ية.
-9اعداد مناجه تعلمي اللغة الفارس ية للناطقني بغريها وفقا لالسس واملعايري اليت تناسب املتعمل دورها املهم واملمزي يف تعلمي اللغة الفارس ية.
اثنياّ -ان تعلمي اللغة الفارس ية للناطقني بغريها س يكون ابللغة الفصحى وليس اللهجات العامية ألن هذه العاميات تعجز عن تلبية حاجيات ا ألجانب يف
التعمل يف منايح احلياة اخملتلفة ،حفرص املعلمون للغة عىل تدريسها للناطقني عىل عدّة مس توايت(تدريس ا ألصوات ,تدريس الالكم,تدريس
القواعداللغة,تدريس املفردات,تدريس الاس امتع,تدريس القراءة,تدريس الكتابة) .ويه ليست اب ألمر الصعب اذا مت ّت ممارس هتا بشلك كبري ،ويف ما ييل
بعض الطرق ُّ
لتعمل هذه اللغة -:
*التحدث ابللغة بشلك يويم ،فا ّن من أأفضل الطرق ّ
لتعمل لغة معينة أأن يتحدث املرء هبا حىت وان اكن ال يعمل سوى القليل من املفردات ،ويُفضّ ل أأن
يتحدث املرء فهيا مع خشص أآخر ،فزييد ذكل من رسعة وكفاءة معلية ّ
التعمل.
حيث يمت تبادل اللغات بيهنمّ ،
*جمالسة خشص انطق ابللغة اوقضاء وقت حمدد معه لك يوم؛ ُ
فيتعمل ٌّ
لك مهنم لغة الآخر.
*العمل عىل حتسني النطق ابللغة ؛ من خالل الاس امتع اىل كتب مقروءة ابلنطق السلمي لها.
*القراءة ومشاهدة برامج التلفاز ابللغة هبدف زايدة عدد املفردات ،وميكن أأيض ًا الصاق ورقة عىل ا ألش ياء املتواجدة يف املزنل ويكتب علهيا امسها ابللغة.
*احلرص عىل اس تخدام املفردات اجلديدة يف مجل مفيدة..
ّ
ُّ
*الانتساب اىل برامج خاصة بتعلمي اللغة ؛ ُ
حيث ميكن تعمل طريق املادثة الرمسية للغة  ،كام يتعامل الفرد يف احلصص اخملصصة لتعلمي اللغة مع أأشخاص
انطقني هبا ،ويصبح أأكرث راحة عند التحدث واملناقشة ابللغة االجنلزيية.
*اس تخدام قاموس خاص مبفردات اللغة الفارس ية سواء أأاكن ورقي ًا أأم الكرتون ّي ًا ،فهو يساعد الفرد يف معرفة الكثري من معاين املفردات ،ومينعه من الوقوع
يف احلرج اذا نيس معىن لكمة أأو مصطلح معني أأمام الآخرين.
*الانامتء للغة واحلفاظ عىل هدف تعلمها ،مع الالزتام املس متر يف التعمل وعدم الشعور ابمللل أأو اليأأس ،فعىل الفرد أأن يتذكر دامئ ًا ا ألمور االجيابية اليت
سوف حيصل علهيا مبجرد تعلمها واتقاهنا ،ابالضافة اىل القدرة عىل بناء عالقات اجامتعية جديدة مع الناطقني هبا ،واكتساب العديد من اخلربات.
*ممارسة اللغة اابس مترار وتكرار ما يتعلّمه الفرد؛ ليك ال ينىس املفرادت أأو القواعد االمالئية أأو النحوية ،مع احلرص عىل عدم الوصول اىل درجة الشعور
ابمللل؛ ليك ال يؤدّي ذكل اىل ترك الهدف ا ألسايس وهو ُّ
تعمل اللغة واتقاهنا.
*تدريب ادلماغ عىل التفكري ابللغة ؛ ُ
حيث يسهّل ذكل من التحدث ابللغة االجنلزيية بطالقة لكّام اس تدعى ا ألمر ذكل.
*جتنب اخلوف من الوقوع يف ا ألخطاء عند التحدث ابللغة وخاصة يف البداية؛ اذ ال ميكن للمرء أأن يتقن لغة جديدة بفرتة وجزية ،كام أأ ّن اخلوف من
الوقوع اب ألخطاء يعد عائق ًا أأمام تعمل اللغة واتقاهنا.
اثلثا -اكنت للغة الفارس ية القدمية الفضل الكبري يف حل رموز اللغة املسامرية البابلية والتعرف من خاللها عىل أأوىل احلضارات يف العامل .والتأأثرير الكبري
يف نقل حضارات البدلان الآس يوية اىل احلضارة العربية واالسالمية .كام ميكن أأن تعدر اللغة الفارس ية من الروافد الرئيسة للحضارة العربية االسالمية ملا
قدمته من نتاج علمي و أأديب.
املصادر و املراجع
أأوال  -املصادر العربية :
-3ابراهمي محمد الشافعي وأآخرون ،املهنج املدريس من منظور جديد  ،مكتبـة العبيكـان :الرايض3139 ,هـ.
 -9أأمحد صاحل ادلين،تعلمي اللغة العربية -دراسة مقارنة وتقوميية يف تعلمي اللغة العربية 9119,م.
-1ابوالعالء املعري,ديوان سقط الزند ،ترمجة وحتقبق :امحد مشس ادلين,دار الكتب العلمية:بريوت,ط.3جمدل3221 ,3م.
 -1أأبو نواس :احلسن بن هاين ,ادليوان  ،حتيقيق أأمحد عبد اجمليد الغزايل ،دار الكتاب العريب:بريوت ,ال اترخي.
-5تريك عطية اجلبوري  ،الكتاابت واخلطوط القدمية بغداد  :دار بغداد 3291 ،م.
-2جـودت أأمحـدعبـدهللا محمـد ابـراهمي سـعادة .،تنظـاميت املنـاجه وختطيطها وتطويرها  .دار الرشوق  :جدة 9113 ،م .
-9جورات الراكيب ،طرق تدريس اللغة العربية ،دمشق :دار الفكر3222 ،م.
-9حسان ذو النون الثامري :احلياة العلم ّية زمن السامان ّيني ،التارخي الثقايف خلراسان وبدل ما بني الهنرين يف القرنني الثالث والرابع للهجرة،دار الطليعة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
ا أألوىل ،أأيلول 9112م.
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 13يناير و  3فرباير ،9132الأهواز ،مجموعة مقاالت املؤمتر
-2حلمي أأمحد محمود حسني بشري الوكيل  ،الاجتاهـات احلديثـة يف ختطيط وتطوير مناجه املرحةل ا ألوىل  ،دار الفكر العريب :القاهرة3195 ,هـ.
-31محد بن احسق الوراق ابن النديم  ,الفهرست  ،نسخة مصورة عن طبعة فلوجل ،نرش مكتبة خياط  ،بريوت ال اترخي.
-33رشدى أأمحد طعمية ،دليل معل يف اعداد املواد التعلميية لربانمج تعلمي العربية ،مكة املكرمة :جامعة أأم القرى،معهد اللغة العربية3295 ،م.
-39رشدي أأمحد طعمية ،تعلمي العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أأساليبه ،قاهرة ،دار الفكر العريب۱292 ،م .
شوق ضيف :الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، ،دار املعارف مبرص ,ط ,2ال اترخي.
ّ -31
-31صاحل عبد العزيز ،الرتبية احلديثة مبادهئا تطبيقهتا العملية (الرتبية و طرق التدريس)،القاهرة :دار املعارف،اجلزء الثالث3222 ،م.
-35طالل عبد هللا و اجملذوب اخلادلي  :،مفتاح اللغة الفارس ية  ،بريوت  :دار احلق 9113 ،م.
-32عبد احلـافـظ سـالمة  ,مدخل اىل تكنولوجيا التعلمي  -الطبعة الثانية  -دار الفكر  :الاردن3229 ,م.
-39عبد هللا بن مسمل ابن قتيبة  ,عني ا ألخبار ،دار الكتب املرصية ،القاهرة 3259.م.
-39عبد هللا بن محمد بن املعزت العبايس,طبقات الشعراء ,حتقيق عبد الس تار أأمحد فراج ,دار املعارف  :القاهرة, ,ط,1جمدل 3292 ,3م.
-32عبد الوهاب عبد السالم طويةل ،الرتبية الاسالمية و فن التدريس ،القاهرة :دار السالم للطباعة و النرش و التوزيع والرتمجة9111 ،م.
-91عبد الوهاب عوض كوبران ,مدخل اىل طرائق التدريس ,العني,دار الكتاب اجلامعي9113,م.
-93عىل محمد القامسى ،اجتاهات حديثة يف تعلمي العربية للناطقني بلغات أأخرى،عامدة شؤون املكتبة-جامعة الرايض3292،م.
-99خفري حسن الزايت ،التدريس  (:أأهدافه  ،أأسسه ،أأساليبه،تقومي نتاجئه ،تصنيفاته) ،عامل الكتاب  ،القاهرة ،،ص .919
-91محمد بن حيىي بن عبد هللا الصويل ,كتاب أأالوراق -قسم أأخبار الشعراء ،مجعه ج ،هيورث ،مطبعة الصاوي :القاهرة 3211,م.
-91محمد توفيق شاهني ,عمل اللغة العام, ,القاهرة :دار التضامن للطباعة ,ط3291, 3م.
-95محمد كرد ّعيل ,رسائل البلغاء (اختيار وتصنيف) ،مطبعة جلنة التأأليف والرتمجة والنرش:القاهرة  ,ط3251 ,1م.
-92محمد دانيال جالل ادلين ،تعلمي اللغة العربية عىل طريقة القواعد امليرسة ،اندي ا ألدب رمق 32 ، 9ابريل 9133م.
محمد يونس و محمد قامس بكر ،الرتبية و التعلمي ،فونوروكو :دار السالم فروس، ،اجلزء ا ألول 3299 ،م.
-99محمد محمود احلييل,تصممي وانتاج الوسائل التعلميية  ,دار املسريي ,عامن ,ط911101م.
-99محمد محمود احلييل,تصممي وانتاج الوسائل التعلميية ,دار املسريي :عامن ,ط911101م.
-92محمد محمود احلييل ،تصممي وانتاج الوسائل التعلميية ،دار املسريي:عامن،ط 9111, 3م.
-11محمود اسامعيل صيين ،دراسة يف طرائق تعلمي اللغات الأجنبية ،وقائع تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،مكتبة الرتبية دلول اخلليج ،ج3112 ,9هـ3295/م.
-13مصطفى ساحي,املنج التكنولويج وتكنولوجيا التعلمي و املعلومات يف الرتبية الرايضية,دار الوفاء :الاسكندرية ,ال اترخي.
-19حيي القبايل  ,املرجع الشامل يف الوسائل التعلميية ,دار الطريق للنرش والتوزيع :عامن ,ط ,3ال اترخي.
-11يوسف باكر ,تأأثر جامعة ادليوان برابعيات اخليام  ,أأحباث ندوة (العالقات ا ألدبية واللغوية العربية ـ االيرانية) ـ احتاد الكتاب العرب  :دمشق 3222 ,م.
اثنيا -املصادر الفارس ية :
-3اغناطيوس الصييص  ،اللغة الفارس ية ( خطوة خطوة )،بريوت:دارالروضة ،ط3229, 3م .
-9امحد كامل ادلين حلمي,مقارنة بني النحو العريب والنحو الفاريس ,الكويت3229,م.
-1حسني حمقق,الرتمجة الفارس ية وصةل اللغة الفارس ية ابللغة العربية,الكويت 3299م.
-1عبد الوهاب عزام,الصالت بني العرب والفرس وأآداهبام يف اجلاهلية والاسالم,هنداوي للطبع والنرش:القاهرة9111,م.
 -5محمد عيل أآذرشب,الفارس ية للعرب,املستشارية الثقافية الايرانية :دمشق9113,م.
-5محمد نور ادلين عبد املنعم ,كتابك اللغة الفارس ية,دار املعارف:القاهرة3299,م .

اثلثا  -املصادر الاجنبية :
3-Effendy. Op.Cit. Hlm.
9-Bitter , G, G “ Survey Of Arizona Public School Practices And Needs For Computer Assisted Instruction “ College Of education
, Arizona State University , Journal Amouncement ; Dec ,3299.
خامسا  -اجملالت وادلورايت :
-3ادلكتور ذبيح هللا صفا ,تطور الشعر الفاريس "حبث يف جمةل ادلراسات الادبية ،الس نة الثالثة ،العدد الا ول ربيع 3223م.
-9يورغني تراابنت ,مقاةل مأأخوذه من كتابه:مايه اللغة؟,ترمجة :عدانن عباس عيل ,ميوخن ,دار نرش 9119 ,)C. H. Bec) ,م.
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