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 ٍدفت ٍره الدزاضة إىل الكشف عً واقع عنلًات تطىيس ميَج قىاعد اللغة العسبًة للنسحلة الثاىىية باملدازس العسبًة يف:ملخص
ٌ وتكى.مجَىزية مالٌ يف ضىء املىاصفات املعًازية؛ ولتحقًق ذلك اضتخدو الباحث امليَج الىصفٌ املطحٌ معتندا على بطاقة املقابلة
 ومطؤولٌ قطه املدازس العسبًة يف مسكص زقٌ اللغة العسبًة بىشازة التسبًة،جمتنع الدزاضة مً مطؤولٌ االحتاد الىطين للندازس العسبًة
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 وكشفت الدزاضة عً واقع عنلًات تطىيس ميَج قىاعد اللغة العسبًة للنسحلة الثاىىية باملدازس.) مقابال21( بالطسيقة القصدية وبلغت
) مً وجَة ىظس أفساد عًية املقابلة اليت جاءت متفاوتة بني عالًة2010-2003( العسبًة يف مالٌ يف ضىء املىاصفات املعًازية خالل الفرتة
 ويف ضىء ىتائج الدزاضة أوصى الباحث مبجنىعة مً التىصًات واملقرتحات لتحطني عنلًات تطىيس ميَج قىاعد اللغة.جدا ومعدومة
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Abstract: This study aimed to examine the reality of the development of Arabic grammar curriculum
for Arabic secondary schools in the Republic of Mali in light of the standard specifications. To achieve
this objective, the researcher used descriptive method based on interview technique. The study
population comprises the officials of Patriotic Union of Arabic schools, Department of Arabic schools
in the Ministry of Education, Literacy and National Languages Center, and Arabic language teachers
participating in the development of Arabic grammar curriculum. The researcher selected 21
participants for the interview using purposive sampling. The findings revealed that the reality of the
development of Arabic grammar curriculum for Arabic secondary schools in Mali in light of the
standard specifications during the period 2003-2010 varied between high and inefficient. Based on the
findings, the researcher recommended that improvement should be made on the development of
Arabic grammar curriculum for Arabic secondary schools in the Republic of Mali.
Keywords: Curriculum development, grammar, Arab schools, secondary level, standard specifications.

*djakibkeita98@gmail.com

تعد المناهج الدراسية بصفة عامة من أهم
وسائل التربية ،وأخطرها على اإلطالق من
حيث سالمتها ،وأهميتها؛ لذا تبرز أهمية
تطويرها بشكل مستمر؛ لتواكب مستجدات
الحياة ،إذ تشكل الترجمة العملية ألهداف
التربية في أي مجتمع .وإذا كانت المناهج
الدراسية بهذه األهمية؛ فإنه ينبغي أن تكون
العناية بها على قدر تلك األهمية من
التقويم والتطوير بشكل مستمر؛ لتكون
مناهج عصرية مناسبة لمتغيرات العصر
ومواكبة لتطوراته ومستعدة دوما وأبدا
لمفاجآته .وبذلك تكون عمليات تطوير
المناهج في النهاية تطويرا في بناء أفراد
المجتمع ،وإعدادهم ،وكلما طور هؤالء
األفراد كانوا قادرين على التكيف مع
أنفسهم ،وبيئاتهم ،ومجتمعاتهم ،وكان لهم
دور في إحداث التطوير المجتمعي الشامل،
وبذلك تكون عمليات تطوير المناهج أساسا
لكل تطوير (العامر.)8004 ،
ويؤكد عبد المنعم وعبد الرزاق ( )8002على
أن تطوير المناهج من أهم القضايا التربوية
التي تحرص الدول القوية أن تضعها نصب
أعينها باعتبار عملية التطوير ضرورة حتمية
من ضرورات التقدم والرقي لمواكبة
الركب الحضاري .وقد فطن التربويون إلى
أهمية تطوير المناهج؛ فاهتموا بتحديد
عمليات متكاملة لها ،إضافة إلى قيام بعض
الدول ،والمؤسسات التربوية بتنفيذ مشاريع
معاصرة لتطوير مناهجها؛ لذا أكد شوق
( )5551على أهمية االستفادة من االتجاهات
التربوية المعاصرة ،والتجارب العالمية عند
عمليات بناء المناهج الدراسية وتطويرها،
وعلى ضرورة إعادة بناء مناهج الدول
اإلسالمية ،ومقارنتها بالنظم التربوية
المتطورة في مجاالت التطوير التربوي
المختلفة .وأشار اللقاني والجمل (،5554
ص )535.إلى أن عمليات تطوير المناهج هي
"تلك العمليات التي يحتاج إليها المنهج،
سواء في مرحلة التخطيط أو في مرحلة
البناء أو التقويم أو التطوير ،فالمنهج له

أهداف ومحتوى وإستراتيجيات تدريس
ووسائل وأشكال عديدة للنشاط وأساليب
للتقويم ،ويطلق على العمل في كل جانب
من هذه الجوانب مصطلح (عملية)
والمقصود بذلك أن مجموعة العمليات
الصغرى الخاصة بمكونات المنهج تمثل في
مجموعها ما يسمى بعمليات المنهج".
ويؤكد التربويون على ضرورة مراعاة
األسس والمعايير التربوية اللازمة لبناء
المناهج الدراسية وتطويرها ،وأن تكون تلك
األسس والمعايير لها قابليتها للتطبيق،
وإمكانية استخدامها في بناء المناهج
الدراسية وتقويمها وتطويرها حتى تتحقق
الغاية المنشودة من عمليات بنائها وتطويرها
بصورة فعالة وناجحة (طنطاوي.)8001 ،
وتحسن اإلشارة إلى أن حركة المعايير
التربوية تعد من أبرز االتجاهات التربوية
المعاصرة في بناء المناهج وتقويمها
وتطويرها ،فقد انتشرت كثقافة وفلسفة
بقوة في اآلونة األخيرة ،وحظيت بقبول
وتفاعل من المختصين التربويين على
مستوى العالم حتى أصبحت سمة العصر
وخاصة في العقد الحالي الذي يكاد يطلق
عليه عقد المعايير (زيتون.)8002 ،
وقد أفاد عبد السالم ( )8002أن كلمة معيار
في مجال التربية والتعليم تعني مستوى من
الجودة أو التحصيل ،فهي تقدم األسس
والمقاييس المناسبة للحكم على الكيفية أو
الجودة أو النوعية سواء نوعية ما يجب أن
يتعلمه الطلبة؛ ليكونوا قادرين على أدائه،
ونوعية البرامج التي تعطي الفرصة للطلبة؛
ليتعلموا العلوم والمعارف ،ونوعية طرائق
تدريسها ،ونوعية النظام الذي يدعم
المعلمين ،والبرامج التعليمية ،ونوعية
ممارسات التقويم .لذا فقد تزايد االهتمام في
هذا العصر بتحديد المعايير العلمية – كما
أشار إليه طنطاوي ( –)8001عند عمليات بناء
المناهج الدراسية وتطويرها بصفة عامة؛
لتالفي القصور ومعالجة نقاط الضعف فيها،
حتى تكون عمليات بناء المناهج بعيدة عن
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االجتهاد والرؤى الشخصية والعشوائية ،بل
لتحكمها أسس ومعايير تنطلق منها ويقاس
تقويمها في ضوء ما يراعى في بنائها
وتطويرها من األسس والمعايير ،ولم يعد
هذا األمر على مستوى البحث التربوي فقط،
بل تعداه إلى مستوى التنفيذ والممارسة
العملية ،وتعد الجهود التي قامت بها وزارة
التربية المصرية من وضع المعايير التي
يستند إليها في بناء المناهج ،وتطوير التعليم
بكافة هياكله لهي إحدى المحاوالت التي قد
تمت في هذا التوجه.
ولقد أظهرت األدبيات التربوية أن
المواصفات المعيارية تعد مدخلا للحكم على
الجودة في مجال معين من المجاالت
التربوية ،كجودة البرنامج الذي يتيح
للطلبة الفرصة للتعلم في مجال معين،
وجودة النظام الذي يدعم المعلمين
والبرنامج ،وجودة الممارسات التقويمية
والسياسات التربوية ،إذ توفر المواصفات
المعيارية مقياسا لتقويم أبعاد التدريس
كلها ،وتحديد ما يجب أن يكون عليه التعليم
والتعلم (فضل اهلل.)8001 ،
ويضاف إلى ما سبق أن المواصفات المعيارية
تمثل قاعدة محاسبية لكافة عناصر العملية
التربوية ،فهي مدخل مهم لإلصالح المدرسي
بشكل عام ،وتحقق مبدأ الجودة الشاملة،
وتعكس تنامي المجتمع وخدمته ،وتلتقي مع
احتياجاته وظروفه وقضاياه المتغيرة،
ومجابهة المتغيرات والتطورات العلمية
والتكنولوجية .وهي في الوقت ذاته تسهم في
بناء تقويم تتوافر فيه درجة عالية من
الثبات ،وتساعد على تتبع تطور أداء الطلبة،
ومن ثم الحكم على مدى تقدمهم صوب
تحقيق المعايير ،وتحدد جوانب األداء
المختلفة التي ينبغي التركيز عليها أثناء
عمليتي التعليم والتقويم (محمود.)8004 ،
وفي مجال عمليات تطوير المناهج الدراسية
فإن المواصفات المعيارية تؤدي دورا كبيرا
في بناء المناهج وتقويمها وتطويرها ،إذ

تحدد وتصف المحكات أو الضوابط التي
ينبغي أن تتصف بها كل عملية من عمليات
بنائها أو تقويمها أو تطويرها .كما تعد
أساسا للحكم على جودة تلك العمليات
الخاصة ببناء المناهج وتقويمها وتطويرها.
ويظهر للمطلع على األدبيات التربوية أن
هنالك مجموعة من اإلجراءات الفنية
واإلدارية والعلمية التي ينبغي أن تتصف بها
عمليات تطوير المناهج ،لعل من أبرزها:
الشعور بالحاجة إلى تطوير المنهج من
خالل مبررات منطقية .وقد أكد على ذلك
كل من مدكور ( ،)5554والوكيل (،)8000
وجامل ( ،)8000والدمرداش ( )8005مشيرين
إلى ضرورة تكون إحساس حقيقي بالحاجة
إلى تطوير المناهج من خالل مبررات
منطقية ،وعلمية ،وضرورة تحديد فلسفة
تربوية واضحة لعمليات التطوير منبثقة عن
أهداف المجتمع وطموحاته ،ورؤية واضحة
في أذهان المطورين على اختالف مستوياتهم
ألهداف العملية التربوية ومراميها (سرحان،
 ،)5544وتحديد احتياجات الطلبة تحديدا
دقيقا قبل البدء بعمليات التطوير .وال بد من
إعداد تصور واضح متكامل عن كافة عمليات
التطوير ،باإلضافة إلى إعداد مواصفات
واضحة لها ،ودراسة واقع المنهج القائم
دراسة علمية ،والعوامل المؤثرة فيه ،مع
ضرورة تشكيل الفرق الفنية واإلدارية،
وتهيئة المجتمع المدرسي ،واإلمكانات المادية
والبشرية اللازمة ،وبناء وثيقة المنهج
بطريقة علمية قبل البدء بعمليات التطوير.
ويفضل اشتمال عمليات التطوير على جميع
عناصر المنهج ،وضرورة تدريب المشاركين
في عمليات التطوير في ضوء أدوارهم فيها
قبل البدء بها ،وتجريب المنهج المطور
بطريقة علمية قبل تعميمه على المؤسسات
التعليمية المعنية .وقد أشار الوكيل ()8000
إلى أن التجريب يؤدي دورا كبيرا في
تطوير المناهج على أساس علمي ،فكم من
دول بذلت جهودا كبيرة لتطوير مناهجها،
ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها؛ ألنها

اعتمدت على اآلراء الشخصية ،واالرتجال،
وإصدار القوانين ،وجعلت ذلك أسلوبها في
التطوير .ومما يميز التطوير المبني على
أساس علمي عن غيره من أساليب التطوير
األخرى هو التجريب.

المعايير التربوية وأحد أهم متطلباتها،
وعرضت الدراسة متطلبات التقويم اللغوي
في ظل حركة المعايير التربوية من وضع
المعايير ،والمحكيات ،ومؤشرات األداء،
ومقاييس التقدير ،وغيرها.

ونظرا ألهمية المواصفات المعيارية في
العملية التربوية بصفة عامة ،وفي عمليات
بناء المناهج الدراسية وتقويمها وتطويرها
بصفة خاصة ،فقد حظيت باهتمام كبير من
قبل الباحثين التربويين .؛ فأجروا فيها
العديد من الدراسات كدراسة سعودي
والناقة وشحاتة ( )8001التي سعت إلى تقويم
أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف
الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في
ضوء المواصفات المعيارية لتعليم اللغات،
وتوصلت الدراسة إلى قائمة بالمواصفات
المعيارية التي ينبغي مراعاتها في تعليم
اللغة العربية وتعلمها ،وتضمنت تسع
مواصفات معيارية موزعة على مهارات اللغة
األربع ،وأظهرت النتائج توفر أبرز
المواصفات المعيارية في أهداف تعليم اللغة
العربية للصفوف الثالثة األولى من المرحلة
االبتدائية المتمثلة في تميزها بالدقة
والوضوح ،ومراعاتها االتجاهات الحديثة
لتعليم اللغة ،وقابليتها للقياس ،ومراعاتها
خصائص المتعلمين.

وأظهرت دراسة مينا ( )8002أن المواصفات
المعيارية تعد وسيلة فعالة لتحقيق الجودة
الشاملة للمناهج التعليمية ،ودلت نتائج
دراسة محمود ( )8004على أن المواصفات
المعيارية تعد مدخلا ومنطلقا مناسبا لنشر
ثقافة الجودة وإصالح التعليم قبل الجامعي.
وسعت دراسة العثامنة ( )8004إلى بناء قائمة
تعلم
لتقويم
المعيارية
بالمواصفات
المتعلمين في مادة اللغة العربية للصفوف
الثالثة األولى من المرحلة األساسية،
وتضمنت القائمة ثالث عشرة مواصفة
معيارية وزعت وفق مهارات اللغة األربع،
كما تضمنت القائمة مائتين وثمانين مؤشرا
للداللة على تحقق المواصفات المعيارية
الثالث عشرة.

وأظهرت دراسة الناقة ( )8001أن الجودة
الشاملة في التعليم والمواصفات المعيارية
وجهان لعملة واحدة ،وأن الثانية (المواصفات
المعيارية) طريق لألولى (الجودة الشاملة)،
وأن األولى ال تتحقق إلا بالثانية ،مظهرا أن
المواصفات المعيارية في التعليم تعد منطلقا
أساسيا لتحقيق الجودة الشاملة ال في التعليم
فحسب بل بمعناها الشامل لكل جوانب
الحياة .وأجرى فضل اهلل ( )8001دراسته
بهدف تحديد مواصفات التقويم اللغوي
ومتطلباته في ظل حركة المعايير التربوية،
وأظهرت نتائج الدراسة أهمية األخذ
بالتقويم اللغوي القائم على األداء اللغوي
باعتباره انعكاسا طبيعيا لألخذ بحركة

ومناهج اللغة العربية – بما فيها منهج قواعد
اللغة العربية  -من أشد المناهج الدراسية
حاجة إلى بنائها وتقويمها وتطويرها في
والمواصفات
التربوية
األسس
ضوء
المعيارية؛ لتكون مناهج جادة وقوية ،حيث
إنها مناهج تحتل مكانة عالية بين مناهج
اللغات العالمية ،فهي تجمع بين أبناء األمة
اإلسالمية في وعاء لغوي واحد؛ ألنها لغة
القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،وتكمن
أهميتها في ضرورتها لفهم القرآن الكريم،
والحديث النبوي؛ فكل علوم اإلسالم قائمة
على اللغة العربية ،وإتقانها ضرورة لفهم
الشرائع ،وكل أمور الدين ،وال عجب فاللغة
العربية لغة ثرية استوعبت علوم األولين
واآلخرين من قبل ،وهي قادرة على ذلك
مجددا إن وجدت االهتمام ،والعناية من
أبنائها (عبد اهلل.)8052 ،
وعليه ،فقد شهدت مناهج اللغة العربية
للناطقين بغيرها في معظم الدول العربية
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واألجنبية مشروعات تطويرية واسعة
كتجربة جمهورية مصر العربية ،إذ ما
فتئت جامعتا األزهر والقاهرة تعمل في
تطوير مناهجها وبرامجها في مجال تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها وفق معايير
لغوية وتربوية وثقافية صحيحة ،اعتمادا
على أنها بمثابة الصناعات الثقيلة في مجال
نشر الثقافات ،وبناء الحضارات ،وتدعيم
التفاعل الثقافي بين الدول (فرج.)8052 ،
وفي اليمن بنى معهد اللغة العربية للجميع
(للناطقين بلغات أخرى) بجامعة األندلس
برامجه التعليمية ،ومناهجه الدراسية وفق
مواصفات معيارية عالية مراعيا أحدث
النظريات في تعلم اللغة الثانية واكتسابها
قائمة على نشاط الطالب وتفاعله ،مما يتيح
له فرصة الممارسة المكثفة للغة استقبالا
وإنتاجا (برقعان .)8052 ،وفي اليابان يعمل
المعهد العربي اإلسالمي لنشر اللغة العربية،
وتعليمها للناطقين بغيرها في المجتمع
الياباني من خالل برامج متعددة ،ومناهج
تعليمية مطورة ،وأنشطة تعليمية متنوعة
(موقع المعهد .)8051 ،وفي إندونيسيا قد
تطور مجال تعليم اللغة العربية في السنوات
األخيرة؛ فلم يعد يتخذ مكانه في المدارس،
والمعاهد فحسب ،بل قد وجد مكانه في
الوسائل اإلعالمية ،وشبكات اإلنترنت .وإنه
من حيث التكنولوجيا التعليمية لم يعد يتقيد
بالوسائل التعليمية التقليدية كالكتب،
والسبورة ،والطباشير ،بل بدأ يستعين
بالوسائل الحديثة كالمعامل ،واألقمار
الصناعية ،والكمبيوتر ،وغيرها .وهذا يدل
على أن مجال تعليم اللغة العربية قد بدأ
يواكب متطلبات تعليمها المستجدة كلغة
أجنبية (جوهر .)8003 ،وال يختلف األمر
كثيرا في الدول العربية واألجنبية األخرى،
التي تـعنى بتطوير مناهج تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها ،في ضوء معايير
جودة التعليم ،التي وضعتها المنظمة العالمية
للمقاييس (.)Iso

وتعد قواعد اللغة  -في أية لغة  -هيكل
النظام اللغوي كله وإطاره ،وأحد المالمح
الرئيسة للتفريق بين لغة وأخرى ،خاصة
فيما يتعلق بالشكل الذي تفرضه القواعد من
حيث التراكيب .وإذا كانت المهارات األربع
(االستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة)
مهارات أساسية الكتساب أية لغة من اللغات
اإلنسانية؛ فإن إتقان القواعد النحوية
ضروري إلتقان أية من هذه المهارات األربع.
لذا فقد حظيت القواعد النحوية باهتمام
كبير من قبل المهتمين بالمناهج اللغوية،
وتمثل هذا االهتمام في إعداد كتب خاصة
لتعليمها على اختالف المراحل الدراسية،
وتخصيص أوقات لدراستها ،وامتد ذلك إلى
توفير تقنيات التعليم ألجل تيسير تعليمها،
وعقدت الندوات ،والدورات التدريبية الهادفة
إلى تطويرها (فودة.)8058 ،
ونظرا ألهمية قواعد اللغة العربية بين
فروع اللغة األخرى ،فقد بذلت محاوالت
عديدة ،من حيث تقويم كتبها ،ثم تطويرها؛
لتتناسب مع احتياجات الطلبة في مختلف
المراحل الدراسية ،كدراسة زين العابدين
( ،)8055والسعيدي ،وزكريا (،)8055
والعليمات ( ،)8055وابن حميد ( )8058إذ
سعت هذه الدراسات إلى الكشف عن جوانب
الضعف والقوة في مناهج قواعد اللغة
العربية ،وتقديم توصيات تسهم في تطويرها
محاولة للتغلب على صعوبتها.
وفي جمهورية مالي ،أولى مسؤولو قسم
المدارس العربية بوزارة التربية ومحو
األمية واللغات الوطنية ،واالتحاد الوطني
للمدارس العربية ،اهتماما كبيرا بتطوير
منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية.
إلا أن المالحظ لواقع هذا التطوير خالل
الفترة ( ،)8050 -8002يجده لم يرق إلى
مستـوى أهميته ،فال يحقق األهداف
المنوطـة به .وقد أفاد كل من كيتا
( ،)8052وصوغودوغو ( ،)8052وكيتا
وإسماعيل ( )8052أن مناهج اللغة العربية –

بما فيها منهج القواعد النحوية  -للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي لم تبن
على أسس علمية ،وتربوية سليمة ،إذ ينقصها
المختصون في عمليات بنائها ،وتطويرها.
لذا ،تجدها كثيرا ما تهمل بعض األسس
والمعايير التربوية المهمة في تلك
العمليات .وعلى الرغم من ذلك ال توجد
دراسات علمية تسعى إلى الوقوف على جوانب
القوة والضعف في العمليات المتبعة لتطوير
منهج قواعد اللغة العربية خاصة ،ﻭﺍلتأكد
من مدى توفر المواصفات المعيارية اللازمة
في عمليات تطويره حسب اطالع الباحث.
وتجدر اإلشارة إلى أن تقويم المناهج
الدراسية ،يعد أحد العناصر الرئيسة لنجاح
جهود التعليم وبلوغها أهدافها؛ لذا فقد أولت
األنظمة التعليمية الرائدة في مختلف بلدان
العالم موضوع التقويم أهمية كبيرة ،نظرا
إلى آثاره المهمة في العملية التعليمية
وتحقيقها أعلى مستويات الجودة ،إذ يتوقع
أن يقدم التقويم معلومات حول وضع التعليم
بصفة عامة ،والمناهج الدراسية بصفة خاصة،
الوطنية؛
لالحتياجات
تلبيتها
ومدى
فالحكومات عادة تنظر إلى التقويم بوصفه
وسيلة للحصول على معلومات يمكن
االستفادة منها في تطوير السياسات التربوية
المستقبلية ،أو إعادة توجيه السياسات
الحالية ،باإلضافة إلى استخدام نتائجه في
عملية التخطيط (.)Guthrie, 1995
وقد أشار سعادة وإبراهيم ( )5552إلى أنه
ينظر إلى التقويم على أنه عملية تشخيصية
وعالجية ووقائية ،بمعنى أنه يهتم بتحديد
نواحي القوة والضعف في الشيء ،أو الشخص
المقوم عن طريق االستعانة باألدوات
المناسبة للحصول على البيانات ،واألدلة
الكافية عما يراد تقويمه ،على أن يتم بعد
ذلك تقديم العالج المناسب من أجل التغلب
على نواحي الضعف ،أو أوجه القصور بعد
تحديد أسبابها ،ثم تدعيم أوجه القوة،
والتمسك بمسبباتها ،ويمثل التقويم عملية
وقائية ،بمعنى أنه يعمل على تفادي الوقوع

في الخطأ عند تكرار المواقف التي كانت
موضع تقويم من قبل ،باالستفادة مما يعرف
بالتغذية الراجعة ،وبذلك فإن التقويم يمثل
عملية من عمليات تطوير المناهج ،وتستخدم
عند الشروع في عملية التطوير من خالل
تقويم واقع المناهج الحالية ،مستهدفا تعرف
الواقع الحقيقي ،ورصده سواء أكان إيجابيا
أم سلبيا.
بناء على ما سبق ،يمكن القول إن العالقة بين
تقويم المناهج الدراسية وتطويرها تمتد إلى
تقويم جميع عمليات تطويرها؛ لكونها
اإلجراءات الفعالة في تحويل فلسفة التطوير
وأهدافها إلى الواقع العملي ،بهدف التعرف
على مدى مطابقتها لألسس والمعايير
العلمية ،والتربوية .لذا أوصى كل من كيتا
( ،)8052وصوغودوغو ( ،)8052وكيتا
وإسماعيل ( )8052بضرورة االهتمام بتقويم
مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي بشكل مستمر،
والسعي إلى تطويرها في ضوء االتجاهات
التربوية المعاصرة؛ لتناسب احتياجات الطلبة
اللغوية ،وميولهم ،وقدراتهم ،ومستجدات
العصر.
وألهمية تقويم عمليات تطوير المناهج فقد
أجريت فيه دراسات عديدة كدراسة والش
وجريفيز وماك كولن وروس ( (Walsh,
 Griffiths, McColgan, and Ross, 2005التي
هدفت إلى تحليل عمليات تطوير منهج
الخدمات االجتماعية وتقويمها في إحدى
الجامعات الرومانية ،وأظهرت الدراسة أبرز
العمليات المتبعة في تطويرها.
وسعت دراسة العامر ( )8004إلى بناء
مواصفات معيارية في ضوء االتجاهات
التربوية الحديثة والخبرات العالمية
المعاصرة لتقويم عمليات تطوير المناهج
الدراسية في التعليم العام بالمملكة العربية
السعودية في ضوئها ،ولتحقيق ذلك استخدم
الباحث المنهج الوصفي المسحي معتمدا على
قائمة المواصفات المعيارية ،وبطاقة المقابلة،

مجلد  55عدد  8إبريل8053 ،

واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
جاكاريجا كيتا

وكشفت النتائج عن واقع عمليات تطوير
المناهج الدراسية في التعليم العام التي جاءت
متفاوتة بين عالية ومعدومة.
وهدفت دراسة كيتا ( )8052إلى اإلسهام في
تطوير مناهج المرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في مالي من خالل الوقوف على
المشكالت المنهجية التي تقف عائقة أمام
تلك المناهج في مجال األهداف ،والمحتوى،
وطرائق التدريس والوسائل التعليمية،
والتقويم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
المسحي معتمدا على أداة االستفتاء ،وتكون
مجتمع الدراسة من جميع المعلمين
والمديرين البالغ عددهم ( )825معلما
ومديرا ،وأظهرت النتائج أن مناهج المرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي لم تبن
على أسس علمية ،وتربوية سليمة من حيث
التدرج ،والشيوع ،واألهمية ،وتركيز
األهداف على الجانب المعرفي على حساب
الجانب المهاري والوجداني ،وضعف وجود
التجهيزات واألدوات التعليمية المعينة في
التدريس.
وأما ميغا ( )8052فأجرى دراسته بهدف
تعرف مشكالت تعليم اللغة العربية في
المدارس الثانوية العربية في مالي ،واستخدم
الباحث المنهج الوصفي المسحي معتمدا على
أداة االستفتاء ،وتكونت عينة دراسته من
( )541معلما ومديرا ومشرفا ،وأظهرت
النتائج أن من أبرز مشكالت تعليم اللغة
العربية في المدارس الثانوية العربية في
مالي عدم وجود وسائل تعليمية سمعية
لمقررات اللغة العربية ،وعدم وجود المعامل
اللغوية ،وعدم مراعاة البعد الثقافي المحلي
في مناهج تعليم اللغة العربية ،وأوصت
الدراسة بضرورة تخصيص ميزانية لتوفير
الوسائل التعليمية والمعامل اللغوية في تلك
المدارس.
وأجرى صوغودوغو ( )8052دراسة بهدف
تحديد مشكالت منهج اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس الحكومية في جمهورية

مالي في مجال األهداف ،والمحتوى ،وطرائق
التدريس والوسائل التعليمية ،وإستراتيجيات
التقويم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
المسحي معتمدا على أداة االستفتاء ،وتكون
مجتمع دراسته من جميع معلمي اللغة
العربية في المرحلة الثانوية بالمدارس
الحكومية في مالي البالغ عددهم ()821
معلما ،ودلت النتائج على أن منهج اللغة
العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
الحكومية في مالي ال يراعي مبدأ التدرج،
والشيوع ،واألهمية في عرض المحتوى،
وعدم مراعاته احتياجات الطلبة اللغوية،
وتركيز طرائق التدريس على الجانب
التلقيني في عرض اللغة.
وسعت دراسة كيتا وإسماعيل ( )8052إلى
تقويم منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في جمهورية
مالي لإلسهام في تطويره في ضوء التجارب
العالمية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي
التحليلي معتمدين على محتوى منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية ،وكشفت الدراسة عن ضعف مراعاة
منهج قواعد اللغة العربية االتجاهات
التربوية الحديثة لتعليم القواعد اللغوية
أبرزها :عدم مراعاة مبدأ التدرج ،والشيوع،
واألهمية في اختيار موضوعات قواعد اللغة
العربية وتنظيمها ،وضعف مراعاة المنهج
خصائص الطلبة اللغوية.
يظهر من مجموع الدراسات السابقة المتعلقة
بالمواصفات المعيارية اهتمامها بإبراز
األهمية التربوية لتحديد المواصفات
المعيارية في العملية التربوية بصفة عامة،
وفي عمليات بناء المناهج الدراسية وتقويمها
وتطويرها بصفة خاصة لضمان جودة
عملياتها؛ فتحقق أهدافها التربوية.
أما الدراسات السابقة المتعلقة بتقويم
المناهج الدراسية وتطويرها فقد ركزت في
مجملها على تحديد جوانب الضعف والقوة
في المناهج الدراسية بصفة عامة ،ومناهج

اللغة العربية – بما فيها منهج القواعد
النحوية  -بصفة خاصة من خالل تحليلها ثم
تقويمها لإلسهام في تطويرها في ضوء
معايير متعددة.
يتضح مما سبق أن الدراسة الحالية تتفق مع
مجموع الدراسات السابقة المعروضة في
مجال المواصفات المعيارية في تأكيدها
على أهمية تحديد المواصفات المعيارية
ومراعاتها في كافة العمليات التربوية بما
فيها عمليات تطوير المناهج ،كما يظهر أن
الدراسة الحالية تتفق مع أغلب الدراسات
السابقة المتعلقة بتقويم المناهج الدراسية
وتطويرها في اهتمامها بالكشف عن واقع
المناهج بتحليلها ثم تقويمها في ضوء
معايير معينة ،إلا أن الدراسة الحالية تختلف
عن الدراسات السابقة بصفة عامة ،والدراسات
المحلية منها بصفة خاصة في تركيزها على
تقويم عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية
في جمهورية مالي في ضوء المواصفات
المعيارية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تعدد
الدراسات في مجال المواصفات المعيارية إلا
أن واقع الدراسات التربوية يشهد ندرة
كمية ونوعية في الدراسات التي تدرس
واقع عمليات تطوير المناهج الدراسية في
ضوء المواصفات المعيارية بصفة عامة،
ومنهج قواعد اللغة العربية بصفة خاصة،
وتزداد الندرة في واقع التعليم العربي
بالمدارس العربية في جمهورية مالي ،ما
تجعل الدراسة في هذا المجال من ضمن
أولويات الدراسات التربوية في المنطقة ،وقد
استفاد الباحث من مجموع هذه الدراسات
السابقة في العديد من الجوانب العلمية
والفنية للدراسة الحالية أهمها :تكوين فكرة
الدراسة ،وفي وضع خطتها ،وصياغة سؤالها،
وتوضيح هدفها ،والتعرف على بعض المراجع
والمصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة
الحالية ،وفي تفسير النتائج ومناقشتها.

مشكلة الدراسة
إن لعمليات تطوير المناهج الدراسية أهمية
بالغة في العملية التربوية؛ إذ ال تقل أهميتها
عن عمليات بنائها ،وذلك لحتميتها
وضرورتها لطبيعة العملية التربوية برمتها،
وإلسهامها في رفع كفاءتها وتحسين
مخرجاتها؛ وألن عمليات تطوير المناهج
الدراسية أساس لكل تطوير ،إذ في تطويرها
إعداد رجال المستقبل في ضوء مستجدات
العصر ومتطلباته ،ومنهج قواعد اللغة
العربية من أشد المناهج الدراسية حاجة إلى
البناء والتقويم والتطوير في ضوء األسس
التربوية والمواصفات المعيارية؛ ليكون
منهجا جادا وقويا ،ومما يؤكد على ذلك
أهمية دوره في تصحيح لغة من يكتب أو
يتحدث ،فهو درع يصون اللسان عن الخطأ،
ويحفظ القلم من الزلل.
وعلى الرغم من أهمية تطوير منهج قواعد
اللغة العربية في ضوء األسس التربوية
والمواصفات المعيارية ،فإن المالحظ لواقع
تطويره في المدارس الثانوية العربية في
جمهورية مالي خالل الفترة (،)8050-8002
يجده لم يرق إلى مستـوى أهميته ،حيث
أظهرت نتائج دراسات محلية عديدة كدراسة
كل من كيتا ( ،)8052وصوغودوغو (،)8052
وكيتا وإسماعيل ( )8052أن مناهج اللغة
العربية – بما فيها منهج القواعد النحوية -
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
لم تبن على أسس علمية وتربوية سليمة،
وأنها تهمل بعض المعايير التربوية المهمة
عند بنائها أو تقويمها أو تطويرها.
وأظهرت نتائج الدراسة االستطالعية  -التي
أجراها الباحث لمعرفة واقع عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي من وجهة نظر
معلمي المدارس ومديريها ،بلغت قوام عينتها
( )51معلما ومديرا ،تكونت من ( )50من
المعلمين ،و( )1من المديرين  -أن تحقق
بعض المواصفات المعيارية في عمليات
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تطوير منهج قواعد اللغة العربية كان
ضعيفا جدا ،وأهمها :عدم تحديد احتياجات
الطلبة اللغوية قبل البدء في عمليات
التطوير ،وضعف االستفادة من التجارب
العالمية في عمليات التطوير ،وضعف التعامل
مع عناصر العملية التعليمية ومكوناتها
بوصفها منظومة متكاملة ،وعلى الرغم من
ذلك ال توجد دراسات علمية تسعى إلى
الوقوف على جوانب القوة والضعف في
العمليات المتبعة لتطوير مناهج اللغة
العربية بصفة عامة ،ومنهج قواعد اللغة
العربية بصفة خاصة ،ﻭﺍلتّأكّد من مدى
توفر المواصفات المعيارية اللازمة في
عمليات تطويره حسب اطالع الباحث؛ لذا
يرى ضرورة القيام بهذه الدراسة للوقوف
على واقع عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية
في مالي خالل الفترة ( ،)8050-8002وهذا من
شأنه توثيق تلك العمليات ،ما ستفيد الجهات
المختصة في قسم المدارس العربية بوزارة
التربية ومحو األمية واللغات الوطنية،
واالتحاد الوطني للمدارس العربية في مالي
لمشاريع تطوير منهج قواعد اللغة العربية
مستقبلا.

أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:
.5

أهمية تقويم المناهج الدراسية
وتطويرها ،حيث إن تقويمها يعد
عملية تشخيصية وعالجية ووقائية.

.8

تحديد عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي خالل
الفترة ( ،)8050-8002وهذا من شأنه
توثيق تلك العمليات ،ما ستفيد
الجهات المختصة في قسم المدارس
العربية بوزارة التربية ومحو األمية
واللغات الوطنية ،واالتحاد الوطني
للمدارس العربية في مالي لمشاريع
تطوير المنهج مستقبلا.

.2

تحديد جوانب القوة والضعف في
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في مالي في ضوء المواصفات
المعيارية بهدف تعزيز جوانب القوة،
ومعالجة جوانب الضعف فيها.

.2

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من
الندرة الكمية والنوعية في الدراسات
التي تتناول واقع عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية بصفة
خاصة ،وتزداد الندرة في واقع التعليم
العربي بالمدارس العربية في مالي ،ما
تجعل الدراسة في هذا المجال من
ضمن أولويات الدراسات التربوية.

.1

تمكين عدد من الباحثين التربويين
إلجراء دراسات أخرى حول موضوعات
أخرى مرتبطة بتقويم عمليات تطوير
منهج اللغة العربية بصفة عامة،
ومنهج قواعد اللغة العربية بصفة
خاصة.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في
جمهورية مالي في ضوء المواصفات
المعيارية.
سؤال الدراسة
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال
اآلتي :ما واقع عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في جمهورية مالي في ضوء
المواصفات المعيارية؟

حدود الدراسة


تتحدد نتائج الدراسة الحالية في
الحدود التالية:



اقتصرت هذه الدراسة موضوعيا على
دراسة واقع عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي
خالل الفترة ( )8050 - 8002في ضوء
المواصفات المعيارية.



اقتصر التطبيق الميداني على
األعضاء المشاركين في عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية
في مالي ،وكانت لهم أدوار قيادية
فيها في العاصمة (باماكو)
بجمهورية مالي.



تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل
الثاني من العام الدراسي (– 8051
.)8052

التعريفات اإلجرائية
تطوير المنهج :هو العمل على تحسين
عناصر منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي
وتحديثه؛ ليصبح أكثر فعالية باستخدام
أساليب حديثة بما يتواكب مع التوجهات
العالمية المعاصرة.
عمليات تطوير المنهج :هي اإلجراءات
والخطوات المنظمة المستخدمة لتطوير
منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي ،كإجراء دراسات
خاصة للتعرف على واقع المنهج ،وتشكيل
اللجان اإلدارية والعلمية والفنية لتطويره،
وبث الشعور بتطويره ،وتهيئة الرأي العام
له ،وتدريب العاملين في المشروع ،وتجريب
المواد التعليمية ،واالستعداد لتعميم المنهج
المطور وتقويمه بصفة مستمرة.

المدارس العربية :هي المؤسسات التعليمية
التي تعنى بتعليم العلوم اإلسالمية ،واللغة
العربية في جمهورية مالي ،باإلضافة إلى
اللغة الفرنسية (اللغة الرسمية للبلد)
واإلنجليزية وبعض العلوم العصرية التي
تدرس فيها باللغة الفرنسية ،وتتألف من
المراحل الدراسية التالية :االبتدائية،
والمتوسطة ،والثانوية.
المرحلة الثانوية :هي المرحلة األخيرة من
التعليم العام في جمهورية مالي ،ويلتحق بها
الطالب بعد إتمام التعليم األساسي بنجاح،
ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات ،ويحصل
الطالب الناجح في نهايتها على شهادة إتمام
الدراسة الثانوية.
منهج قواعد اللغة العربية :هو المنهج
المقرر على طلبة المرحلة الثانوية في
(القواعد النحوية) من قبل قسم المدارس
العربية في مركز رقي اللغة العربية بوزارة
التربية ومحو األمية واللغات الوطنية في
جمهورية مالي ،والمحدد خطته ومفرداته
في دليل مناهج المرحلة الثانوية بالمدارس
العربية.
المواصفات المعيارية :هي تلك المحكات أو
الضوابط واألسس التي ينبغي أن تتسم بها
كل عملية من عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في مالي كاستناد عمليات التطوير
إلى فلسفة تربوية واضحة ،واعتمادها على
أهداف تطويرية واضحة ومحددة ،واتسام
عمليات التطوير بالعلمية ،والروح التعاونية،
واالستمرارية،
والتكاملية،
والشمولية،
واالبتعاد عن العشوائية.

الطريقة واإلجراءات
يتناول الباحث وصفا مفصلا لمنهجية
الدراسة ومجتمعها وعينتها ،وأداتها،
وإجراءاتها ،واألساليب اإلحصائية التي
استخدمها.
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منهج الدراسة
انتهجت الدراسة المنهج الوصفي المسحي؛
لمعرفة آراء أفراد عينة الدراسة حول واقع
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في
مالي ،والمنهج الوصفي المسحي هو " أسلوب
في البحث ،يتم من خالل جمع معلومات،
وبيانات ،عن ظاهرة ما ،أو حادثة ما ،أو واقع
ما ،وذلك بقصد التعرف على الظاهرة التي
ندرسها ،وتحديد الوضع الحالي لها ،والتعرف
على جوانب القوة والضعف فيها ،من أجل
معرفة مدى صالحية هذا الوضع ،أو مدى
الحاجة إلحداث تغييرات جزئية ،أو أساسية
فيه " (عبيدات ،وعدس ،وكايد.)822 ،8003 ،
ويعني كون الدراسة وصفية ،أنها "تعتمد
على دراسة الواقع أو الظاهرة ،كما توجد
في الواقع ،ويهتم بوصفها وصفا دقيقا،
ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا"
(عبيدات ،وعدس ،وكايد ،)855 ،8003 ،ويعني
كون الدراسة مسحية أنها "تتم بواسطة
استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة
كبيرة منهم ،وذلك بهدف وصف الظاهرة
المدروسة ،من حيث طبيعتها ودرجة
وجودها" (العساف.)535 ،8050 ،
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة الحالية من مسؤولي
االتحاد الوطني للمدارس العربية ،ومسؤولي
قسم المدارس العربية في مركز رقي اللغة
العربية بوزارة التربية ومحو األمية واللغات
الوطنية ،ومديري المدارس العربية ،ومعلمي
اللغة العربية المشاركين في عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في جمهورية مالي والبالغ
عددهم ( )24مشاركا.
عينة الدراسة
اختار الباحث عينة المقابلة بالطريقة
القصدية من األعضاء المشاركين في عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة

الثانوية بالمدارس العربية في مالي ،وكانت
لهم أدوار قيادية فيها ،والبالغ عددهم ()85
مشاركا.
وقد عرف عباس ونوفل والعبسي وأبو عواد
العينة القصدية ( ،8058ص )885 .بأنها "هي
العينة التي يستخدم فيها الباحث الحكم
الشخصي على أنها هي األفضل لتحقيق
أهداف الدراسة".
وصف بيانات
وخصائصهم

أفراد

عينة

المقابلة

يتناول الباحث وصف البيانات الشخصية
ألفراد العينة ،ومعلومات عن خصائصهم من
حيث :الوظيفة ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل
العلمي ،ونوعه ،وجدول  5يوضح ذلك.
جدول 1

توزيع أفراد عينة المقابمة حسب الوظيفة ،وسنوات الخبرة ،والمؤىل
العممي ،ونوعو.
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يتضح من جدول  5أن أكثر أفراد عينة
المقابلة معلمون ،ولدى معظمهم خبرة
طويلة في مجال منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في
مالي ،على الرغم من أن الذين تلقوا تدريبات
تربوية منهم أقل ،وذلك مما تستوجب إعادة

أسئلتها ،وسهولة فهمها ،وسالمتها
اللغوية ،وعدم تكرارها ،ومدى مناسبة
المدى الكمي للتقديرات الوصفية التي
حددها الباحث لوصف نتيجة كل
سؤال من أسئلة البطاقة المتمثلة في:
(عال جدا ،عال ،متوسط ،ضعيف،
ضعيف جدا ،معدوم).

النظر في وضع تأهيلهم بانخراطهم في
دورات تدريبية تربوية؛ لتأهيلهم تربويا ،لما
في ذلك من أثر كبير في النهوض بمستوى
التعليم الثانوي العربي في جمهورية مالي.
أداة الدراسة ومراحل بنائها
لإلجابة عن سؤال الدراسة استخدم الباحث
بطاقة المقابلة ،حيث إنها تعد وسيلة مناسبة
للحصول على معلومات وبيانات وحقائق
مرتبطة بواقع معين ،متبعا الخطوات التالية:
.5

االطالع على األدبيات التربوية ذات
العالقة بموضوع المعايير التربوية
من الكتب ،والدوريات العلمية
المحكمة في مجال المعايير التربوية
بصفة عامة ،وأبرز التجارب العالمية
في مجال تطوير مناهج اللغة العربية
للناطقين بغيرها وتقويمها بصفة
خاصة ،بهدف استخالص عمليات
تطوير المناهج الدراسية ومواصفاتها
المعيارية منها.

.8

بناء "بطاقة المقابلة" في صورتها
األولية متضمنة عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية ومواصفاتها
المعيارية فيها ،لمقابلة األعضاء
المشاركين في عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي ،وكانت
لهم أدوار قيادية فيها؛ بهدف التعرف
على واقع عمليات التطوير لإلسهام في
تحديد العمليات المتبعة في التطوير
خالل الفترة (.)8050-8002

.2

عرض "بطاقة المقابلة" في صورتها
بعض المحكمين
على
األولية
المختصين في مجال المناهج وطرائق
التدريس ،واالختبارات والمقاييس،
وعلم النفس وبلغ عددهم ( )55محكما،
للتأكد من مدى صدقها الظاهري،
وتمثلت جوانب التحكيم في التعرف
على مدى مناسبة أسئلة البطاقة
لتحقيق أهدافها ،ومدى وضوح

.2

تعديل "بطاقة المقابلة" بعد جمع
ملحوظات السادة المحكمين تبين أن
أكثرهم أقروا بصالحية البطاقة؛
لتحقيق ما وضعت لها ،وقد أضاف
بعضهم إضافات وتغييرات ،قام الباحث
بتعديلها في ضوء ملحوظاتهم ،ثم
إخراجها في صورتها النهائية بعد
األخذ بملحوظاتهم ،وتكونت البطاقة
من ثالثة جوانب هي :أهداف المقابلة،
والبيانات الشخصية للشخص المقابل،
ثم أسئلة المقابلة.

.1

حساب ثبات بطاقة المقابلة بطريقة
"اتفاق المحكمين" البالغ عددهم ()55
محكما ،إذ قام كل محكم بإبداء رأيه
حول مناسبة كل سؤال من أسئلة
البطاقة ،ومدى وضوحها ،وسهولة
فهمها ،وسالمتها اللغوية ،وعدم
تكرارها ،باإلضافة إلى مدى مناسبة
المدى الكمي للتقديرات الوصفية التي
حددها الباحث لوصف نتيجة كل
سؤال من أسئلة البطاقة ،ثم قام
الباحث بحساب معامل االتفاق لكل
محكم على حدة من خالل حساب عدد
مرات االتفاق وعدد مرات االختالف
Cooper
باستخدام معادلة كوبر
 Equationالتالية:
عدد مرات االتفاق
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

100x

وبتطبيق هذه المعادلة تكون معامالت الثبات
كما يلي:
ثبات المحكمين = 53 = 500 × 5+851 / 851
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يالحظ أن قيمة المعادلة للبطاقة بلغت
( )%53وهي معامل اتفاق مرتفع يمكن
االطمئنان منه على مدى ثبات البطاقة،
وصالحيتها للتطبيق ،واألخذ بنتائجها ،حيث
قد حدد كوبر "مستوى الثبات بداللة نسبة
االتفاق التي يجب أن تكون ( )%41فأكثر؛
لتدل على ارتفاع ثبات األداة" (المفتي،5555 ،
.)25
 .3استخراج المدى الكمي للتقديرات
الوصفية التي حددها الباحث لوصف
نتيجة كل سؤال من أسئلة البطاقة
كما يلي:

 .1تحديد واقع عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في مالي خالل
الفترة ( )8050 - 8002في ضوء نتائج
المقابالت الشخصية.
األساليب اإلحصائية
استخدم الباحث لمعالجة البيانات وتحليلها
األساليب اإلحصائية التالية:
.5

معادلة االتفاق بين المحكمين كوبر
( )Cooperلحساب ثبات بطاقة
المقابلة ،إذ هي إحدى المعادالت
المشهورة في معرفة نسبة االتفاق بين
المحكمين.

.8

المئوية
والنسب
التكرارات،
( )Percentagesهي نسبة المجموعة
الفرعية إلى المجموع الكلي مضروبا
في مئة ،وتتراوح بين ( %0إلى
.)%500

جدول 2

المدى الكمي لمتقديرات الوصفية المعتمد ليذه الدراسة
الدرجة
ّ

اتّالوصفية
درجاتّالمدىّالكميّلمتقدير
ّ

منّ311ّ–ّ21

منّ-91وأقلّمنّّ 21
منّ-,1وأقلّمنّّ 91

البدائل

ّ
ّجدا
عال ّ
عال ّ
ّّ
متوسط ّ

منّّ–ّ81وأقلّمنّّ ,1

ضعيف ّ

صفر ّ

معدوم ّ

منّ-3وأقلّمنّّ 81

ضعيفّجدا ّ
ّ

يظهر من جدول  8أن الوصف "عال جدا"
يقع في المدى الكمي (من ،)500 – 40
والوصف "عال " يقع في المدى الكمي (من
-20أقل من  ،)40والوصف "متوسط" يقع في
المدى الكمي (من - 20وأقل من ،)20
والوصف "ضعيف" يقع في المدى الكمي
(من  – 80أقل من  ،)20والوصف "ضعيف
جدا" يقع في المدى (من  -5أقل من ،)80
والوصف "معدوم" يقع في المدى الكمي
(صفر).
 .8تطبيق "بطاقة المقابلة" على أفراد
عينة المقابلة ،وبدأ التطبيق الفعلي
الموافق
االثنين
يوم
للبطاقة
 ،8052/08/05واستمر حتى يوم األربعاء
 ،8052/08/53في الفصل الثاني للعام
الدراسي (.)8052-8051

نتائج الدراسة
تناول الباحث نتائج الدراسة في ضوء هدفها
وسؤالها ،إذ تحاول الدراسة اإلجابة عن
السؤال التالي :ما واقع عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية
بالمدارس العربية في جمهورية مالي في
ضوء المواصفات المعيارية؟ وانبثق من هذا
السؤال مجموعة من األسئلة تضمنتها بطاقة
المقابلة ،يتم استعراضها فيما يلي:
نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة
الخمسة األولى
لإلجابة عن أسئلة البطاقة الخمسة األولى تم
حساب التكرارات ،والنسب المئوية إلجابات
أفراد عينة المقابلة ،وجدول 2يوضح ذلك.
يظهر من جدول  2أن عملية واحدة فقط من
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
تحققت بدرجة عالية وهي "تكوين الشعور
بالحاجة إلى تطوير منهج قواعد اللغة

جدول 3
وجية نظر أفراد عينة المقابمة عن أسئمة بطاقة المقابمة الخمسة األولى
ةّ،ومبرراتو ّ
الّاألولّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تكوينّال ّشعورّبالحاجةّإلىّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبي
نتيجةّإجاباتّالسؤ
ّ
ّ
نعم

التكرار

ًل

%

19181

39

%

التكرار

81121

5

ًلّأعمم
%

التكرار
1

ةّلممرحمةّالثانويةّبالمدارسّالعرّبيةّفيّماليّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـ ــ(نعم)ّوىيّكماّيمي:
مبرراتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبي
ّ
ّ
3

مطالباتّمعمّميّالمّغةّالعرّبيةّبتطويرهّ.

1

شكاوىّالطّمبةّبصعوبةّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّ.

8
,

مطالباتّمديريّالمدارسّالعرّبيةّبتطويرهّ.

5

ضعفّالطّمبةّفيّقواعدّالمّغةّالعرّبية.

1

بوية.
وجياتّالتّر ّ
المواءمةّمعّبعضّالتّ ّ

9

الندوات ّالمتعمّقة ّبتعميم ّقواعد ّالمّغة ّالعربيةّ
نتائج ّالمّقاءات ّو ّ

2

بالمدارسّالعرّبية.

1

قصورّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّالقائم.

ةّالمحميةّالّتيّأّكدتّعمىّتطويرّمنيجّ
اساتّالميداني
نتائجّالدر
ّ
ّ
ّ

قواعدّالمّغةّالعرّبية.

أىمّمبادئيا ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالثانيّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تحديدّفمسفةّواضحةّلعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمغةّالعربيةّ،و ّ
التكرار

نعم

,

%

التكرار

33115

3,

ًل

%

التكرار

99191

1

ًلّأعمم

3,182

بيةّالمحددةّقبلّالبدءّبياّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــّ(نعم):
أىمّمبادئّفمسفةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمغةّالعر
ّ
3

اًلستنادّإلىّسياسةّتعميمّالمّغةّالعربيةّفيّمالي.

1

8

غويةّ،وخصائصيم.
مراعاةّاحتياجاتّالطّمبةّالمّ ّ

,

%

العالميةّ
اعاةّالمتغير
مر
اتّالمحميةّو ّ
ّ
ّ

جاربّالعالميةّالمعاصرةّفيّتطويرّمنيجّ
اًلستفادةّمنّالتّ
ّ

قواعدّالمّغةّالعرّبية.

ةّتحديداّدقيقّاّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّ،والكيفية ّ
غوي
ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالثالثّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تحديدّاحتياجاتّالطّمبةّالمّ ّ
التكرار

نعم

38

%

51135

التكرار

ًل

%

,8125

3

التكرار

ًلّأعمم

1

%
1

ةّتحديداّدقيقّاّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبــ(نعم):
غوي
ّ
كيفيةّتحديدّاحتياجاتّالطّمبةّالمّ ّ
3
8

1

استطالعّآراءّمعمّميّالمّغةّالعرّبية.

استطالعّآراءّمديريّالتّعميمّالثّانوي.

اًلطالعّعمىّنتائجّاختباراتّالطّمبةّالعديدة

ابعّمنّأسئمةّالمقابمةّ:إعدادّتصورّواضحّمتكاملّعنّكافةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيةّقبلّالبدءّبتطويرهّ،
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالر
ّ

وأىمّبنوده ّ

التكرار

نعم

1

%

3,182

التكرار

ًل

%

25118

32

التكرار

ًلّأعمم

1

%
1

صورّعنّكافةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيةّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــ(نعم)
ّ
أىمّبنودّالتّ ّ
3
8

1

تحديدّمجاًلتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربية.

,

تحديدّأنواعّالفرقّالعاممةّفيّعممياتّالتّطوير.

تحديدّميامّالفرقّاإلدارّيةّوصالحياتيا.
منيةّلعممياتّالتّطوير.
تحديدّالفتر ّ
ةّالز ّ

نتيجة ّإجابات ّالسؤال ّالخامس ّمن ّأسئمة ّالمقابمةّ :إعداد ّمواصفات ّواضحة ّلكافة ّعمميات ّتطوير ّمنيج ّقواعد ّالمّغة ّالعربية ّقبل ّالبدء ّبعممياتّ
التّطوير ّ

التكرار
1

ّ

نعم

%
1

ّ

التكرار
32
ّ

العربية ،ومبرراتها" ،إذ بلغت نسبة تحققها
( ،)%32,80كما تحققت واحدة أخرى
بدرجة متوسطة وهي "تحديد احتياجات
الطلبة اللغوية تحديدا دقيقا قبل البدء

ًل

%

25118
ّ

التكرار
1

ّ

ًلّأعمم

%

3,182
ّ

بعمليات التطوير ،وكيفية تحديدها" بنسبة
مئوية بلغت ( ،)%13,51بينما تحققت
عمليتان بدرجة ضعيفة جدا ،األولى "تحديد
فلسفة واضحة لعمليات تطوير منهج قواعد

مجلد  55عدد  8إبريل8053 ،

واقع تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
جاكاريجا كيتا

يستنتج الباحث من النتائج المبينة في
جدول 2أنها تدعم أهمية إجراء هذه الدراسة

اللغة العربية ،ومبادئها" والثانية "إعداد
تصور واضح متكامل عن كافة عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية قبل البدء
بتطويره ،وأهم بنوده" بنسبة مئوية بلغت
( )%52,84( ،)%55,01على الترتيب ،وأما
العملية "إعداد مواصفات واضحة لكافة
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
قبل البدء بعمليات التطوير" فلم تتحقق
إطالقا ،ما يجعلها في وصف "معدوم" من
وجهة نظر أفراد العينة ،وفي ضوء درجات
المدى الكمي للتقديرات الوصفية إلجابات
المقابلة.

للوقوف على جوانب الضعف والقصور في

عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية ،ومحاولة اقتراح حلول
مناسبة لمعالجتها.

نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة
والعاشرة والحادية عشرة
لإلجابة عن هذه األسئلة تم حساب
التكرارات ،والنسب المئوية إلجابات أفراد
عينة المقابلة ،وجدول 2يبين ذلك:
جدول 4

وجية نظر أفراد عينة المقابمة عن األسئمة الستة ّ
ّوالمجاًلتّ
ّعممية ّقبل ّالبدء ّبعمميات ّتطويرهّ ،
ّالسادس ّمن ّأسئمة ّالمقابمةّ :دراسة ّواقع ّمنيج ّقواعد ّالمّغة ّالعرّبية ّدراسة ّ
نتيجة ّإجابات ّالسؤال ّ
المدروسة ّ

التكرار

نعم

3

%

التكرار

,8125

38

ًل

%

التكرار

51135

1

المجاًلتّالتيّدرستّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــّ(نعم):

3
8

1

أىدافّتعميمّقواعدّالمّغةّالعربيةّبالمدارسّالعربيةّفيّمالي.

,

مفرداتّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيةّفقط.

ًلّأعمم

%
1

طرائقّتدريسّقواعدّالمّغةّالعربيةّبالمدارسّالعربيةّمالي.
أساليبّتقويمّالطّمبةّفيّقواعدّالمّغةّالعربيةّ.

اسةّعمميةّقبلّالبدءّبعممياتّالتطويرّ،
الّالسابعّمنّأسئمةّالمقابمةّ:دراسةّالعواملّالمؤثرةّفيّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّدر
نتيجةّإجاباتّالسؤ
ّ
ّ

أىمّالعواملّالمدروسة ّ
و ّ
التكرار

نعم

9

%

التكرار

82152

38

ًل

%

التكرار

5113,

1

أىمّالعواملّالمدروسةّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــّ(نعم):
ّ
3
8
1

صلّبياّمنّحيثّتنوعياّ،وشمولياّلممجاًلتّ
أىدافّالمنيجّوماّيتّ
ّ

المعرّفية.

المعارفّوالخبراتّالّتيّيتضمنياّالمنيجّمنّحيثّصمتياّبأىدافّ

المنيج.

المدرسية.
البيئةّالصفيةّو
ّ
ّ

,

ًلّأعمم

%
3,182

المعمّم ّمن ّحيث ّإعداده ّالميني ّّواحاطتو ّبطرائق ّالتّدريسّ

المناسبة.

5

الطّالبّمنّحيثّنضجوّالعقميّوقدراتوّ،وحاجاتوّ،وميولو.

9

فمسفةّالمجتمعّنحوّتعمّمّالمّغةّالعرّبية.

امنّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تشكيلّالفرقّالفنيةّواإلدارّيةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربّيةّ،وكيفيةّتشكيميا ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالثّ
ّ
التكرار
35

نعم

%

131,8

التكرار

ًل

%

82152

9

التكرار

ًلّأعمم

1

%
1

تشكيلّالفرقّالفنيةّواإلدارّيةّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــّ(نعم):
كيفيةّ
ّ

3

مخاطبةّقسمّالمدارسّالعربيةّبو ازرةّالتّربية.

,

8

مخاطبةّمفتشيةّالتّعميمّالثّانويّالعربيّ.

5

1

مخاطبةّاألكاديميةّ،ومركزّالتّنشيطّالتّربوي.
ّ

9

ةّمنّالجياتّالسابقةّ.
تعيينّالفرقّاإلدارّي
ّ

ّالسابقة ّبتعيين ّممثّل ّليم ّفي ّالفرقّ
توكيل ّمسؤولي ّالجيات ّ
اإلدارّيةّ.

لمّيتمّتشكيلّالفرقّالفنيةّقبلّالبدءّبتطويرّالمنيجّوًلّبعدهّ.
ّ

جدول 4
وجية نظر أفراد عينة المقابمة عن األسئمة الستة ّ
ّالمدرسيّلتقبل ّعمميات ّتطوير ّمنيج ّقواعد ّالمّغةّالعربية ّقبل ّالبدء ّبياّ ،وكيفيةّ
نتيجة ّإجابات ّالسؤالّالتّاسعّمن ّأسئمةّالمقابمةّ :تييئة ّالمجتمع
ّ
التّييئة ّ

التكرار

نعم

2

%

12131

التكرار

ًل

31

%

93131

التكرار

ًلّأعمم

1

%
1

كيفيةّتييئةّالمجتمعّالمدرسيّلتقبلّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّقبلّالبدءّبياّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـ(نعم)
ّ
3

تييئة ّالمجتمع ّالمدرسي ّمن ّخالل ّشرح ّأىداف ّتطوير ّمنيجّ

قواعدّالمّغةّالعرّبية.

ّ
ضعف ّفي ّمنيج ّقواعدّ
توضيح ّما ّأظيرتو ّنتائج ّالتّقويم ّمن ّ

1

المّغةّالعربية.

عقد ّلقاءات ّعديدة ّمع ّالمعمّمينّ ،لمناقشةّمشروع ّتطوير ّمنيجّ

,

8

مبةّخاصة.
ط
توضيحّفوائدّالتّطويرّعمىّال ّ
ّ

5

مبةّبأىميةّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّ.
تشكيلّ
فرقّمجتمعيةّبمشاركةّمعمّميّالمّغةّالعرّبيةّلتوعيةّالطّ
ّ
ّ

قواعدّالمّغةّالعربية.

ةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّ،وكيفيةّالتّييئة ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤ
الّالعاشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تييئةّاإلمكاناتّالمادي ّ
ّ
نعم

التكرار

ًل

%

25118

32

ًلّأعمم

%

التكرار
1

التكرار

1

%

1

كيفيةّتييئةّاإلمكاناتّالماديةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيةّ،منّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـ(نعم)
ّ
3

ّالدولة ّلمتّربية ّوالتّعميم ّعن ّطريق ّقسم ّالمدارسّ
دعم ّمن ّميزانية ّ
ّ

1

ىّتيتمّبنشرّالمّغةّالعرّبيةّوثقافتياّفيّربوعّالبالد.
دعمّمنّجياتّوطنيةّأخر
ّ
ّ

العربيةّبالو ازرةّالمعنية.

ّ 3,182

إسيام ّمن ّالبنك ّاإلسالمي ّبدعم ّعمميات ّتطوير ّمناىج ّالمّغةّ

8

العربيةّبماّفيياّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبية.

ةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّ،وكيفيةّ
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالحاديّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تييئةّاإلمكاناتّالبشرّي ّ

التّييئة ّ

التكرار
33

ًل

نعم
%

58112

التكرار
31

ًلّأعمم
%

,1198

التكرار
1

ةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّب ــ(نعم):
كيفيةّتييئةّاإلمكاناتّالبشرّي ّ
3
8
ّ

ّمعينة ّمن ّمعمّمي ّالمّغة ّالعرّبية ّبالمدارس ّالمعنيةّ
تعيين ّأعداد ّ

لممشاركةّفيّعممياتّالتّطويرّ.
تعيين ّبعض ّأساتذة ّالجامعات ّالميتمين ّبتعميم ّالمّغة ّالعرّبيةّ
لممشاركةّفيّعممياتّالتّطوير.
ّ

يتبين من جدول  2أن عملية واحدة من
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية قد
تحققت بدرجة عالية جدا وهي "تهيئة
اإلمكانات المادية اللازمة قبل البدء بعمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية ،وكيفية
التهيئة" بنسبة مئوية بلغت ( ،)%41,38كما
تحققت واحدة أخرى بدرجة عالية وهي
"تشكيل الفرق الفنية واإلدارية قبل البدء
بعمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية،
وكيفية تشكيلها" إذ بلغت نسبة
تحققها( ،)%35,28بينما تحققت عمليتان
بدرجة متوسطة ،األولى "تهيئة اإلمكانات

%
1

1

تعيين ّبعض ّمديري ّالتّعميم ّالثّانوي ّلإلسيام ّوالمشاركة ّفيّ
عممياتّالتّطوير.

,

بيةّالوطنية.
ممثّموّقسمّالمدارسّالعربيةّبو ازرةّالتّر
ّ

ّ

ّ

البشرية اللازمة قبل البدء بعمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية ،وكيفية التهيئة"
بنسبة مئوية بلغت ( ،)%18,24والثانية
"دراسة واقع منهج قواعد اللغة العربية
دراسة علمية قبل البدء بعمليات التطوير،
والمجاالت المدروسة" بنسبة مئوية بلغت
( ،)%28,41وأخيرا تحققت عمليتان أخريتان
بدرجة ضعيفة ،األولى "تهيئة المجتمع
المدرسي لتقبل عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية قبل البدء بها ،وكيفية
التهيئة" بنسبة مئوية بلغت (،)%24,50
والثانية "دراسة العوامل المؤثرة في منهج
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قواعد اللغة العربية دراسة علمية قبل البدء
بعمليات التطوير ،وأهم العوامل المدروسة"
بنسبة بلغت ( )%84,14من وجهة نظر أفراد
العينة ،وفي ضوء درجات المدى الكمي
للتقديرات الوصفية إلجابات المقابلة.

نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة عشرة
لإلجابة عن هذه األسئلة تم حساب
التكرارات ،والنسب المئوية إلجابات أفراد
عينة المقابلة ،وجدول  1يوضح ذلك:
جدول 5

وجية نظر أفراد عينة المقابمة عن األسئمة الخمسة ّ
يقةّعمميةّقبلّالبدءّبعممياتّالتّطويرّ،وكيفيةّبنائيا ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالثانيّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:بناءّوثيقةّمنيجّقواعدّالمّغةّبطر
ّ
ّ
نعم

التكرار
1

التكرار

%
1

ًل

32

التكرار

%

25118

ًلّأعمم

1

%

3,182

نتيجةّإجاباتّالسؤالّالثّالثّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:اشتمالّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّعمىّعناصرّالمنيجّ،ومستوىّذلك ّ
نعم

التكرار

ًل

%

3

التكرار

,8125

ًلّأعمم

%

38

التكرار

51135

%
1

1

مستوىّاشتمالّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيةّعمىّعناصرّالمنيجّالتالية(ّ:األىدافّ،والمحتوىّواألنشطةّوطرائقّالتدريسّ،والوسائلّ

التعميميةّ،والتقويم)
3
8

طويرّعمىّأكثرّعناصرّالمنيجّبشكلّجيدّ،وأفادّماّنسبتوّ(ّ)%11اشتمالوّعمىّمعظمّعناصرهّبشكلّ
أشار ّماّنسبتوّ(ّ)%51إلىّاشتمالّالتّ
ّ
متوسطّ،بينماّأشارّماّنسبتوّ(ّ)%31إلىّاشتمالوّعمىّبعضّعناصرهّبشكلّضعيفّ.

ّالعامةّ ،وتحديدّ
ّممن ّأجابوا ّب ــ(نعم) ّعن ّىذا ّ
ّالسؤال ّاقتصار ّتطوير ّمنيج ّقواعد ّالمّغة ّالعرّبية ّعمى ّتحديد ّاألىداف ّ
أضاف ّما ّنسبتو ّ(ّ )%99
عميميةّواألنشطة.
عميميةّوالوسائلّالتّ ّ
مفرداتّالمحتوىّ،واقتراحّبعضّأساليبّالتّقويمّ،مؤّكدينّعدمّاحتواءّعممياتّالتّطويرّعمىّاألىدافّالتّ ّ

الّالرابعّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تدريبّالمشاركينّفيّعممياتّتطويرّمنيجّالقواعدّفيّضوءّأدوارىمّفيياّقبلّالبدءّبيا ّ
نتيجةّإجاباتّالسؤ ّ
نعم

التكرار
1

%

التكرار

1

31

ًل

%

التكرار

21135

,

ًلّأعمم

%
33115

يقةّعمميةّقبلّتعميموّعمىّالمدارس ّ
يبّالمنيجّالمطورّبطر
نتيجةّإجاباتّالسؤالّالخامسّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:تجر
ّ
ّ
نعم

التكرار
1

التكرار

%

33

1

ًل

التكرار

%

8

311,2

ًلّأعمم

%

3158

ادّالعينة ّ
نتيجةّ
الّالسادسّعشرّمنّأسئمةّالمقابمةّ:معموماتّأخرىّمرتبطةّبأىدافّالمقابمةّأضافياّمنّأجابواّبـ(نعم)ّمنّأفر ّ
إجاباتّالسؤ ّ
ّ
نعم

التكرار
5

ًل

%

81121

ادّعينةّالمقابمة
المعموماتّاألخرىّالمضافةّمنّأفر ّ
3
8
1
,
5
ّ

التكرار
39

%

19181

بويةّالحديثةّفيّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعرّبيةّ،وضعفّاًلستفادةّمنّالتّجاربّالعالميةّفيّمجالّالتّطويرّ،
ضعفّاألخذّباًلتّجاىاتّالتّر ّ
ةّومكوناتياّبوصفياّمنظومةّمتكاممة.
عميمي
عاملّمعّعناصرّالعمميةّالت
وضعفّالتّ
ّ ّ
ّ
مؤى مين ّتربويّاّ ،وًل ّ يتمقون ّ تد ريبات ّ في ّ عمميات ّ التّطوير ّ ،وعدم ّ م راعاة ّ
أنّ ّ معظم ّ القائمين ّعمى ّعمميات ّتطوير ّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيّة ّ غير ّ ّ
ّ

مشاركةّذويّ العالقةّ منّ ال طّ مبةّ ،وأولياءّ أمورىمّفييا.

يفض مون ّبقاءىا ّعمىّ ىذاّ النّ مطّ التّقميدي.
أظيرواّعدم ّ رضاىم ّعنّ مستوىّعمميات ّ تطويرّمنيجّقواعدّالمّغةّالعربيّةّ،وًلّ ّ
خاص ة.
ّ
ة
بي
ر
الع
ّ
غة
م
ال
ّ
اعد
و
ق
ّ
ومنيج
ّ
ة،
عام
ّ
ة
بي
ر
الع
ّ
المدارس
طالبواّ إجراءّ د راساتّ عمميّ ةّ لح لّّ المشكالتّ المتعمّقةّ بعممياتّ تطويرّ مناىجّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أ ّك دواّعمى ّضرورةّبناء ّ برنامجّ مقترحّلعممياتّتطويرّمناىجّالمّغةّالعربيّةّلممدارسّالعربيّةّفيّماليّفيّ ضوءّ التّجاربّ العالميةّ المعاصرة.
ّ

يتضح من جدول  1أن العملية "اشتمال
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
على عناصر المنهج ،ومستوى ذلك" قد
تحققت بدرجة متوسطة ،وبنسبة مئوية
بلغت ( ،)%28,41على الرغم مما ظهر من
تباين في وجهات نظر أفراد العينة حول
مستوى اشتمالها على عناصر المنهج
الرئيسة ،بينما لم تتحقق ثالث عمليات
إطالقا ،األولى "بناء وثيقة منهج قواعد اللغة
العربية بطريقة علمية قبل البدء بعمليات
التطوير ،وكيفية بنائها" ،والثانية "تدريب
المشاركين في عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية في ضوء أدوارهم فيها قبل
البدء بها" ،والثالثة "تجريب المنهج المطور
بطريقة علمية قبل تعميمه على المدارس"،
ما يجعلها في وصف "معدوم" من وجهة
نظر أفراد العينة ،وفي ضوء درجات المدى
الكمي للتقديرات الوصفية إلجابات المقابلة،
وكما يتبين من الجدول معلومات أخرى
مرتبطة بأهداف المقابلة أضافها بعض أفراد
العينة.
تشير البيانات المبينة في جدول  1أن أبرز
عمليات تطوير المنهج لم تتحقق في عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي ،مما
تستوجب إعادة النظر في وضع العمليات
المتبعة لتطوير المنهج ،لما في ذلك من
أثر كبير في جودة منهج قواعد اللغة
العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية
في مالي.

مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في
جمهورية مالي في ضوء المواصفات
المعيارية ،وكشفت الدراسة عن واقع
عمليات تطويره من وجهة نظر أفراد العينة،
وفي ضوء درجات المدى الكمي للتقديرات
الوصفية إلجابات المقابلة التي جاءت

متفاوتة بين عالية جدا ومعدومة ،إذ أظهرت
نتائج سؤال المقابلة األول أن العملية
"تكوين الشعور بالحاجة إلى تطوير منهج
قواعد اللغة العربية ،ومبرراته" قد تحققت
بدرجة عالية ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة
دراسة العامر ( )8004التي أظهرت تحقق هذه
العملية بدرجة عالية في تطوير مناهج
التعليم العام بالمملكة العربية السعودية،
ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى إدراك
القائمين على عمليات تطوير المناهج في
كل من مالي والسعودية أن تطوير المنهج
ليس ترفا ،أو مهمة روتينية تقوم بها
الجهات المعنية ،مدركين أن عمليات تطوير
المنهج ال يمكن أن تكون بدايتها بداية موفقة
وسليمة إلا إذا سبقها إحساس قوي ،وشعور
عميق بضرورة الحاجة إلى التطوير،
وألهمية هذه العملية (الشعور بالحاجة إلى
التطوير) أكد عليها كل من مدكور
( ،)5554والوكيل ( ،)8000وجامل (،)8000
والدمرداش ( ،)8005وعاشور ( ،)8002مشيرين
إلى ضرورة تكون إحساس حقيقي بالحاجة
إلى تطوير المنهج من خالل مبررات
منطقية ،وعلمية.
وأشارت نتائج سؤال المقابلة الثاني إلى أن
العملية "تحديد فلسفة واضحة لعمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية قبل البدء
بها" ،قد تحققت بدرجة ضعيفة جدا ،وجاءت
هذه النتيجة مختلفة عن نتيجة دراسة
العامر ( )8004التي أظهرت تحقق هذه
العملية بدرجة متوسطة في تطوير مناهج
التعليم العام بالمملكة ،ويرجع الباحث هذا
االختالف إلى أن أكثر المشاركين في
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
غير مؤهلين تربويا ،ما قد يؤدي إلى
إهمالهم هذه العملية المهمة.
ودلت نتائج سؤال المقابلة الثالث على أن
العملية "تحديد احتياجات الطلبة اللغوية
تحديدا دقيقا قبل البدء بعمليات التطوير"
قد تحققت بدرجة متوسطة ،ويمكن تفسير
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هذه النتيجة أنه على الرغم من أن أكثر
المشاركين في عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في مالي غير مؤهلين تربويا– كما
أظهرته نتائج الدراسة الحالية من خالل
وصف بياناتهم وخصائصهم -إلا أنهم
مدركون فعلا أن منهج قواعد اللغة العربية
ال يمكن نجاحه بشكل أفضل إلا إذا حددت
احتياجات الطلبة اللغوية تحديدا دقيقا قبل
البدء بعمليات تطويره ،وتختلف هذه النتيجة
عن نتيجة دراسة صوغودوغو ( )8052التي
أظهرت أن منهج اللغة العربية للمدارس
الثانوية الحكومية في مالي ال يراعي
احتياجات الطلبة اللغوية ،ويعزو الباحث
سبب هذا االختالف إلى أن اهتمام القائمين
على المدارس الثانوية العربية في مالي
باللغة العربية أكثر من اهتمام القائمين
على المدارس الثانوية الحكومية بها ،وال
غرابة في ذلك حيث إن من أهم أهداف
المدارس العربية في مالي تعزيز اللغة
العربية والثقافة اإلسالمية في المجتمع
المالي بخالف المدارس الثانوية الحكومية.
أوضحت نتائج سؤال المقابلة الرابع أن
العملية "إعداد تصور واضح متكامل عن
كافة عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية قبل البدء بتطويره ،وأهم بنوده" قد
تحققت بدرجة ضعيفة جدا ،وتختلف هذه
النتيجة عن نتيجة دراسة العامر ( )8004التي
أظهرت تحقق هذه العملية بدرجة متوسطة
في تطوير مناهج التعليم العام بالمملكة،
ولعل هذه النتيجة تعود إلى ضعف إدراك
القائمين على عمليات تطوير منهج قواعد
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بالمدارس
العربية في مالي أهمية هذه العملية على
الرغم من أن تطوير المنهج الناجح مثله
مثل أي عمل يقوم به الفرد أو الجماعة؛
لتحقيق أهداف معينة ،يبنى قبل كل شيء
على تخطيط سليم ،ويستدعي ذلك وضع
تصور واضح متكامل عن كافة عمليات
التطوير قبل البدء بها؛ ألن ذلك من أبرز

العوامل المساعدة في تسهيل تنفيذ عمليات
تطوير المنهج ونجاحها بشكل أفضل.
وتوصلت نتائج سؤال المقابلة الخامس إلى
أن العملية "إعداد مواصفات واضحة لكافة
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
قبل البدء بعمليات التطوير" لم تتحقق
إطالقا ،ما يعني أن منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
لم يسبق تطويره إعداد مواصفات واضحة
عن عمليات التطوير ،على الرغم من أن
تطوير المنهج ال يمكن أن يتكلل بالنجاح إلا
إذا سبقه إعداد مواصفات واضحة لكافة
عمليات تطويره ،وبذلك تظهر الحاجة ماسة
إلى توعية القائمين على عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية بالمدارس العربية
في مالي بأهمية إعداد مواصفات معيارية
واضحة لكافة عمليات التطوير قبل الشروع
فيها ،وتؤكد هذه النتيجة ما أظهرتها دراسة
كل من كيتا ( ،)8052وصوغودوغو (،)8052
وكيتا وإسماعيل ( )8052أن مناهج اللغة
العربية
الثانوية
للمدارس
العربية
والحكومية – بما فيها منهج قواعد اللغة
العربية  -لم تبن على أسس علمية ،وتربوية
سليمة من حيث التدرج ،والشيوع ،واألهمية،
ويعزو الباحث ذلك إلى قلة المختصين
التربويين المشاركين في عمليات بنائها،
وتطويرها؛ لذا أهملت مثل هذه العملية
المهمة.
وأوضحت نتائج سؤال المقابلة السادس أن
العملية "دراسة واقع منهج قواعد اللغة
العربية دراسة علمية قبل البدء بعمليات
تطويره والمجاالت المدروسة" ،قد تحققت
بدرجة متوسطة ،يفسر الباحث هذه النتيجة
أنه على الرغم من أن أكثر القائمين
والمشاركين على عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية في مالي غير مؤهلين
تربويا إلا أنهم يدركون أن عمليات تطوير
المنهج ال تبدأ من الصفر ،وإنما تنطلق من

دراسة واقع منهج قواعد اللغة العربية
المطبق.
وأظهرت نتائج سؤال المقابلة السابع أن
العملية "دراسة العوامل المؤثرة في منهج
قواعد اللغة العربية دراسة علمية قبل البدء
بعمليات التطوير" قد تحققت بدرجة
ضعيفة ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة
العامر ( )8004التي توصلت إلى أن هذه
العملية قد تحققت بدرجة ضعيفة في تطوير
مناهج التعليم العام بالمملكة ،ويعزو الباحث
هذه النتيجة إلى استعجال القائمين على
عمليات تطوير المنهج بالشروع في عملياتها
ما قد يؤدي إلى إهمال هذه العملية المهمة.
ودلت نتائج سؤال المقابلة الثامن على أن
العملية "تشكيل الفرق اإلدارية قبل البدء
بعمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية"
قد تحققت بدرجة عالية ،ويعزو الباحث هذه
النتيجة إلى أن المسؤولين عن عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي
يدركون جيدا أن تطوير المنهج ليس عملا
فرديا تطوعيا واجتهادا يمكن أن يقوم به
فريق واحد من الفرق المنتسبة إلى مجال
التربية والتعليم ،بل أصبح في ضوء
االتجاهات التربوية الحديثة عملا تعاونيا،
ونظاما من العمليات اإلدارية والتعليمية
والفنية التي تتطلب مشاركة فرق عديدة
أبرزها الفرق اإلدارية والفنية؛ ألجل إدارة
فعالة لكافة عمليات التطوير ،لضمان تحقيق
مستويات عالية من أهداف تطوير المنهج
الدراسي.
وأشارت نتائج سؤال المقابلة التاسع إلى أن
العملية "تهيئة المجتمع المدرسي لتقبل
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
قبل البدء بها ،وكيفية التهيئة" قد تحققت
بدرجة ضعيفة ،وهذه النتيجة تتفق مع
نتيجة دراسة العامر ( )8004التي توصلت إلى
أن هذه العملية قد تحققت في تطوير مناهج
التعليم العام بالمملكة بدرجة ضعيفة ،ويعزو

الباحث هذه النتيجة إلى أن القائمين على
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
ال يرون أهمية كبيرة في تهيئة المجتمع
المدرسي؛ لتقبل عمليات تطوير المنهج قبل
البدء بها ،على الرغم من أهميتها ،إذ ال يمكن
أن يحقق تطوير المنهج أهدافه بالصورة
المطلوبة دون أن يقوم المسؤولون عنه
بتهيئة المجتمع المدرسي خاصة؛ لتقبل
عمليات التطوير من خالل شرح أهداف
تطوير المنهج وخطته ،وتوضيح أبرز
مبرراته ،باإلضافة إلى توضيح ما أظهرته
نتائج تقويم المنهج القائم ،وبيان فوائد
التطوير للمعلمين وطلبتهم ،باإلضافة إلى
توضيح دور المجتمع المدرسي في تطوير
المنهج ،دون إغفال التأكيد على أن مشروع
التطوير يتفق مع أهداف التربية والتعليم
في تلك المدارس العربية.
وتوصلت نتائج سؤال المقابلة العاشر إلى أن
العملية "تهيئة اإلمكانات المادية اللازمة قبل
البدء بعمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية ،وكيفية تهيئتها" قد تحققت بدرجة
"عالية جدا" ،جاءت هذه النتيجة مختلفة عن
النتيجة التي أظهرتها دراسة كل من كيتا
( ،)8052وميغا ( )8052المتمثلة في ضعف
وجود التجهيزات واألدوات التعليمية المعينة
في التدريس ،وعدم وجود وسائل تعليمية
سمعية لمقررات اللغة العربية ،وعدم وجود
المعامل اللغوية بالمدارس العربية في مالي،
ويعزو الباحث ذلك إلى أن القائمين على
تلك المدارس العربية يرون أهمية فائقة
في تهيئة اإلمكانات المادية اللازمة قبل
الشروع في عمليات تطوير المنهج بخالف
تهيئة التجهيزات واألدوات التعليمية المعينة
في التدريس على الرغم من أهميتها ،ويرى
الباحث أن تهيئة اإلمكانات المادية اللازمة
لعمليات التطوير تعد من أهم المتطلبات
اللازمة للتطوير ،وبدون تحديدها وتهيئتها
واعتمادها؛ فإن عمليات التطوير سوف تكون
عرضة للتوقف في أي لحظة؛ ألن المال
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عصب عمليات التطوير بصفة عامة ،وفي
مجال تطوير المنهج بصفة خاصة ،ولكن
طالما تتحقق تهيئة اإلمكانات المادية اللازمة
لعمليات التطوير بهذه الدرجة العالية،
يفترض أن تسهم تلك اإلمكانات في توفير
التجهيزات واألدوات التعليمية لتدريس
المنهج المطور.
وأظهرت نتائج سؤال المقابلة الحادي عشر
أن العملية "تهيئة اإلمكانات البشرية اللازمة
قبل البدء بعمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية ،وكيفية تهيئتها" قد تحققت بدرجة
متوسطة ،ويرى الباحث أن تهيئة اإلمكانات
المادية اللازمة لعمليات التطوير قد تشجع
وتسهم في تهيئة اإلمكانات البشرية اللازمة
لعمليات التطوير ،ولعل المسؤولين عن
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
مدركين أن تطوير المنهج أصبح في ظل
االتجاهات التربوية الحديثة عملا تعاونيا،
يشترك فيه فريق متكامل من المتخصصين
والخبراء في المجاالت التربوية المختلفة ،إذ
لم يعد المتخصص العلمي هو الوحيد في
عمليات تطوير المنهج ،لقد أصبح فريق
التطوير يشمل األكاديميين والمتخصصين
والمعلمين،
الطلبة،
من
والميدانيين
والمشرفين التربويين ،وغيرهم ،وهذا عائد
إلى أن بناء المناهج وتقويمها وتطويرها
أصبح قضية مجتمعية.
ودلت نتائج سؤال المقابلة الثاني عشر على
عدم تحقق العملية "بناء وثيقة منهج قواعد
اللغة العربية بطريقة علمية قبل البدء
بعمليات التطوير" إطالقا ،ويعزو الباحث
هذه النتيجة إلى أن القائمين على عمليات
تطوير منهج قواعد اللغة العربية بالمدارس
العربية في مالي ليس عندهم تصور جيد عن
أهمية بناء الوثيقة قبل الشروع في عمليات
التطوير ،على الرغم من أن وثيقة المنهج
تهدف إلى توجيه عملية بناء المنهج
وتطويره؛ لتحقيق مستوى عال من الجودة
فيه.

وأوضحت نتائج سؤال المقابلة الثالث عشر
أن العملية "اشتمال عمليات تطوير منهج
قواعد اللغة العربية على عناصر المنهج
(األهداف ،والمحتوى واألنشطة وطرائق
التدريس ،والوسائل التعليمية ،والتقويم)" قد
تحققت بدرجة متوسطة ،وتؤيد هذه النتيجة
ما توصلت إليه دراسة كل من كيتا (،)8052
وصوغودوغو ( )8052أن أهداف مناهج
المرحلة الثانوية بالمدارس العربية في مالي
تركز على الجانب المعرفي ،وتهمل الجانب
المهاري والوجداني ،وأن طرائق التدريس
فيها تركز على الجانب التلقيني في عرض
اللغة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن مفهوم
المنهج التقليدي هو المعمول به في تلك
المدارس؛ لذا اقتصرت عمليات التطوير على
بعض العناصر دون األخرى على الرغم من
أهمية اشتمال عمليات تطوير المنهج على
جميع عناصر المنهج؛ ذلك ألن منظومة
المنهج تتكون من جميعها ،إذ بها جميعا
تمكن اإلجابة عن األسئلة األساسية المرتبطة
بعملية التعليم والتعلم ،وإذا طور أحد
العناصر ،فمن الضروري أن يؤثر ذلك على
عناصر أخرى ،فيؤدي إلى تطويرها حيث إن
هناك عالقة ترابط وتأثير وتأثر بين
العناصر المكونة لمنظومة المنهج.
وتوصلت نتائج سؤال المقابلة الرابع عشر
إلى عدم تحقق العملية "تدريب المشاركين
في عمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
في ضوء أدوارهم فيها قبل البدء بها" إطالقا،
ما يعني أن المشاركين في عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية لم يدربوا في
ضوء أدوارهم فيها قبل البدء بها ،ما يعني أن
هذه العملية المهمة تقع في وصف "معدوم"
ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن القائمين
على عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية بالمدارس العربية في مالي ال يرون
أهمية كبيرة في تدريب المشاركين في
عمليات التطوير ،ولعل السبب يكمن في أن
أكثرهم غير مؤهلين تربويا؛ فال يدركون
أهمية هذه العملية ودورها في نجاح عمليات

تطوير منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في مالي.
وأشارت نتائج سؤال المقابلة الخامس عشر
إلى عدم تحقق العملية "تجريب المنهج
المطور بطريقة علمية قبل تعميمه على
المدارس" إطالقا ،ما يعني أن منهج قواعد
اللغة العربية المطور لم يجرب علميا قبل
تعميمه على المدارس ،وتقع هذه العملية
المهمة في وصف "معدوم" ويمكن تفسير
ذلك أن الدول النامية – بما فيها جمهورية
مالي -أكبر نقد يوجه إليها في مجال
تطوير المناهج ،أنه نادرا ما تلجأ إلى عملية
التجريب ،حيث إنهم يتخطون هذه العملية
على الرغم من أن تجريب المنهج المطور –
كما أشار إليه الوكيل ( - )8000يؤدي دورا
كبيرا في تطوير المنهج على أساس علمي،
فكم من دول بذلت جهودا كبيرة لتطوير
مناهجها ،ولكنها فشلت في تحقيق أهدافها؛
ألنها اعتمدت على اآلراء الشخصية،
واالرتجال ،وإصدار القوانين ،وجعلت ذلك
أسلوبها في التطوير ،ومما يميز التطوير
المبني على أساس علمي عن غيره من
أساليب التطوير األخرى هو التجريب ،وقد
أكد الشافعي والكثيري وسر الختم ()5551
على أن المنهج المطور يجب أن يجرب قبل
أن يعمم؛ للتأكد من تحقيق التطوير أهدافه
التي رسمت له.
وأخيرا أظهرت نتائج سؤال المقابلة السادس
عشر معلومات أخرى مهمة مرتبطة بأهداف
المقابلة أضافها بعض أفراد عينة المقابلة،
ويرى الباحث أن المعلومات المضافة
والمعروضة في جدول  ،1تشير إلى أن هناك
حاجة ملحة إلى وضع برنامج مقترح
لعمليات تطوير منهج قواعد اللغة العربية
للمرحلة الثانوية بالمدارس العربية في
جمهورية مالي في ضوء التجارب العالمية؛
لإلفادة منه عند عمليات تطويره مستقبلا.

توصيات الدراسة ومقترحاتها
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي
الباحث بما يلي:
.5

عقد دورات تدريبية للقائمين على
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية يوضح فيها أهمية كافة
عمليات التطوير ،وتوضيح اآلثار
السلبية الناجمة من إهمال عملية من
عمليات التطوير.

.8

تحديد فلسفة واضحة لعمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية قبل البدء
بها ،والحرص على وعي جميع
المشاركين في التطوير بهذه الفلسفة،
وسعيهم إلى تحقيقها من خالل
أدوارهم.

.2

ضرورة إعداد مواصفات واضحة لكافة
عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية قبل البدء بعمليات تطويره.

.2

دراسة العوامل المؤثرة في منهج قواعد
اللغة العربية دراسة علمية قبل البدء
بعمليات تطويره.

.1

العمل على تهيئة المجتمع المدرسي
لتقبل عمليات تطوير منهج قواعد اللغة
العربية قبل البدء بها.

.2

ضرورة إعداد وثيقة منهج قواعد اللغة
العربية بطريقة علمية قبل البدء
بعمليات تطويره.

.3

تدريب المشاركين في عمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية في ضوء
أدوارهم اللازمة قبل البدء بعمليات
التطوير.

.4

ضرورة تجريب منهج قواعد اللغة
العربية المطور بطريقة علمية قبل
تعميمه على المدارس المعنية.

.5

إجراء دراسات مماثلة على المناهج
اللغوية األخرى (البالغة ،األدب)
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وضع برنامج مقترح لعمليات تطوير
منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة
الثانوية بالمدارس العربية في
جمهورية مالي.
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