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تتىىٛا س  ٝٗىىا َكَٛىىات ايث ىى  ايعًُىىٞ َىىٔ فٝىى  و ىىاي١ ايفهىىس، ٚٚاىىٛث ا،ٓٗ ٝىى١، ٚدقىى١ ايتٛ ٝىىل،   زتىىا ت ا،ٓىىاٖ    تتىىٛا س  ٝٗىىا َكَٛىىات ايث ىى  ايعًُىىٞ َىىٔ فٝىى  و ىىاي١ ايفهىىس، ٚٚاىىٛث ا،ٓٗ ٝىى١، ٚدقىى١ ايتٛ ٝىىل،   زتىىا ت ا،ٓىىاٖ    

اجملًىى١ تكىىازٜس ا،ىىواسات ٚايٓىىدٚات ايرتبٜٛىى١،  اجملًىى١ تكىىازٜس ا،ىىواسات ٚايٓىىدٚات ايرتبٜٛىى١،    ٚطىىسم ايتىىدزٜظ، ٚعًىىِ ايىىٓفظ ايرتبىىٟٛ، ٚاوداز٠ ايرتبٜٛىى١، نُىىا تٓػىىس  ٚطىىسم ايتىىدزٜظ، ٚعًىىِ ايىىٓفظ ايرتبىىٟٛ، ٚاوداز٠ ايرتبٜٛىى١، نُىىا تٓػىىس  

 َٚساجعات ايهتب ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ اذتدٜث١، ًَٚخصات ايسضا٥ٌ ادتاَع١ٝ   زتا ت ايرتب١ٝ ا،ختًف١. َٚساجعات ايهتب ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ اذتدٜث١، ًَٚخصات ايسضا٥ٌ ادتاَع١ٝ   زتا ت ايرتب١ٝ ا،ختًف١. 

 

 زتًظ ايٓػس ايعًُٞ

 ايعًُٞ زتًظ ايٓػسز٥ٝظ ، زمح١ احملسٚق١ٝد.  

 حي٢ٝ ايٖٛٝيب د.  بٔ ستُد ايًُهٞ لمكو.د.   وبٛ ٖالٍ ُدست َاٖسو.د.  
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ٍدفت ٍره الد زاضة إىل الكشف عً واقع عنلًات تطىيس ميَج قىاعد الل غة العسبً ة للنسحلة الث اىىي ة باملدازس العسبً ة يف  خص:لم

ٌ  معتند ا على بطاقة  ٌ  املطح وتكى ٌ  .املقابلةمجَىزية مالٌ يف ضىء املىاصفات املعًازي ة؛ ولتحقًق ذلك اضتخدو الباحث امليَج الىصف

ٌ  الل غة العسبً ة بىشازة ال ت سبً ة جمتنع الد زاضة مً مطؤولٌ االحتاد الىطين للندازس العسبً ة، ومطؤولٌ قطه املدازس العسبً ة يف مسكص زق

از الباحث العً ية واخت .وحمى  األمً ة والل غات الىطيً ة، ومعل نٌ الل غة العسبً ة املشازكني يف عنلًات تطىيس ميَج قىاعد الل غة العسبً ة

وكشفت الد زاضة عً واقع عنلًات تطىيس ميَج قىاعد الل غة العسبً ة للنسحلة الث اىىي ة باملدازس  .( مقابال 21بالط سيقة القصدي ة وبلغت )

جاءت متفاوتة بني عالًة ( مً وجَة ىظس أفساد عً ية املقابلة ال يت 2010-2003العسبً ة يف مالٌ يف ضىء املىاصفات املعًازي ة خالل الفرتة )

ويف ضىء ىتائج الدزاضة أوصى الباحث مبجنىعة مً الت ىصًات واملقرتحات لتحطني عنلًات تطىيس ميَج قىاعد الل غة . جد ا ومعدومة

 العسبً ة للنسحلة الث اىىي ة باملدازس العسبً ة يف مجَىزية مالٌ.

 املدازس العسبً ة، املسحلة الث اىىي ة، املىاصفات املعًازي ة.   تطىيس امليَج، قىاعد الل غة العسبً ة، كلنات مفتاحًة:

_____________________________________________ 

The Reality of the Development of Arabic Grammar Curriculum for Arabic 
Secondary Schools in Mali in Light of the Standard Specifications 

KEITA Djakaridja*  
Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia  

_____________________________________________ 

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. 
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تعد  المناهج الد راسي ة بصفة عام ة من أهم  

وسائل الت ربية، وأخطرها على اإلطالق من 

حيث سالمتها، وأهمي تها؛ لذا تبرز أهمي ة 

تطويرها بشكل مستمر؛ لتواكب مستجد ات 

الحياة، إذ تشك ل الت رجمة العملية ألهداف 

وإذا كانت المناهج  الت ربية في أي  مجتمع.

الد راسي ة بهذه األهم ية؛ فإن ه ينبغي أن تكون 

العناية بها على قدر تلك األهمي ة من 

لتكون  الت قويم والت طوير بشكل مستمر؛ 

مناهج عصري ة مناسبة لمتغي رات العصر 

ومواكبة لتطو راته ومستعدة دوم ا وأبد ا 

وبذلك تكون عمليات تطوير  لمفاجآته.

ي الن هاية تطوير ا في بناء أفراد المناهج ف

المجتمع، وإعدادهم، وكل ما طو ر هؤالء 

األفراد كانوا قادرين على الت كي ف مع 

أنفسهم، وبيئاتهم، ومجتمعاتهم، وكان لهم 

دور في إحداث الت طوير المجتمعي الش امل، 

وبذلك تكون عمليات تطوير المناهج أساس ا 

 (.8004لكل  تطوير )العامر، 

( على 8002د عبد المنعم وعبد الر زاق )ويؤك 

أن  تطوير المناهج من أهم  القضايا الت ربوي ة 

ال تي تحرص الد ول القوي ة أن تضعها نصب 

أعينها باعتبار عملية الت طوير ضرورة حتمي ة 

من ضرورات الت قد م والر قي لمواكبة 

وقد فطن الت ربوي ون إلى  الر كب الحضاري.

ناهج؛ فاهتم وا بتحديد أهم ية تطوير الم

عمليات متكاملة لها، إضافة إلى قيام بعض 

الد ول، والمؤس سات الت ربوي ة بتنفيذ مشاريع 

أك د شوق معاصرة  لتطوير مناهجها؛ لذا 

االت جاهات ( على أهم ية االستفادة من 5551)

الت جارب العالمي ة عند ، والت ربوي ة المعاصرة

ي ة وتطويرها، عمليات بناء المناهج الد راس

وعلى ضرورة إعادة بناء مناهج الد ول 

اإلسالمي ة، ومقارنتها بالن ظم الت ربوي ة 

المتطو رة في مجاالت الت طوير الت ربوي 

، 5554وأشار الل قاني والجمل ) المختلفة.

( إلى أن  عمليات تطوير المناهج هي 535ص.

"تلك العمليات ال تي يحتاج إليها المنهج، 

رحلة الت خطيط أو في مرحلة سواء  في م

البناء أو الت قويم أو الت طوير، فالمنهج له 

أهداف ومحتوى وإستراتيجيات تدريس 

ووسائل وأشكال عديدة للن شاط وأساليب 

للت قويم، ويطلق على العمل في كل  جانب 

من هذه الجوانب مصطلح )عملي ة( 

والمقصود بذلك أن  مجموعة العمليات 

مكو نات المنهج تمث ل في الص غرى الخاص ة ب

 مجموعها ما يسم ى بعمليات المنهج".

ويؤك د الت ربوي ون على ضرورة مراعاة 

األسس والمعايير الت ربوي ة الل ازمة لبناء 

المناهج الد راسي ة وتطويرها، وأن تكون تلك 

األسس والمعايير لها قابليتها للت طبيق، 

وإمكانية استخدامها في بناء المناهج 

راسي ة وتقويمها وتطويرها حت ى تتحق ق الد 

الغاية المنشودة من عمليات بنائها وتطويرها 

 .(8001طنطاوي، )بصورة فع الة وناجحة 

 المعايير وتحسن اإلشارة إلى أن  حركة

االت جاهات الت ربوي ة  أبرز تعد  من الت ربوي ة

في بناء المناهج وتقويمها  المعاصرة

وتطويرها، فقد انتشرت كثقافة وفلسفة 

بقو ة في اآلونة األخيرة، وحظيت بقبول 

وتفاعل من المختص ين الت ربوي ين على 

مستوى العالم حت ى أصبحت سمة العصر 

وخاص ة في العقد الحالي ال ذي يكاد يطلق 

 (.8002عليه عقد المعايير )زيتون، 

( أن  كلمة معيار 8002الم )وقد أفاد عبد الس

في مجال الت ربية والت عليم تعني مستوى من 

الجودة أو الت حصيل، فهي تقد م األسس 

والمقاييس المناسبة للحكم على الكيفي ة أو 

الجودة أو الن وعي ة سواء  نوعي ة ما يجب أن 

يتعل مه الط لبة؛ ليكونوا قادرين على أدائه، 

الفرصة للط لبة؛  ونوعي ة البرامج ال تي تعطي

ليتعل موا العلوم والمعارف، ونوعي ة طرائق 

تدريسها، ونوعي ة الن ظام ال ذي يدع م 

المعل مين، والبرامج الت عليمي ة، ونوعي ة 

لذا فقد تزايد االهتمام في  .ممارسات الت قويم

كما  –هذا العصر بتحديد المعايير العلمي ة 

بناء  عند عمليات –(8001أشار إليه طنطاوي )

المناهج الد راسي ة وتطويرها بصفة عام ة؛ 

لتالفي القصور ومعالجة نقاط الض عف فيها، 

حت ى تكون عمليات بناء المناهج بعيدة عن 
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االجتهاد والر ؤى الش خصي ة والعشوائي ة، بل 

لتحكمها أسس ومعايير تنطلق منها ويقاس 

تقويمها في ضوء ما يراعى في بنائها 

والمعايير، ولم يعد  وتطويرها من األسس

هذا األمر على مستوى البحث الت ربوي  فقط، 

بل تعد اه إلى مستوى الت نفيذ والممارسة 

العملي ة، وتعد  الجهود ال تي قامت بها وزارة 

الت ربية المصري ة من وضع المعايير ال تي 

يستند إليها في بناء المناهج، وتطوير الت عليم 

والت ال تي قد بكافة هياكله لهي إحدى المحا

 تم ت في هذا الت وجه.

ولقد أظهرت األدبيات الت ربوي ة أن  

المواصفات المعياري ة تعد  مدخل ا للحكم على 

الجودة في مجال معي ن من المجاالت 

الت ربوي ة، كجودة البرنامج ال ذي يتيح 

للط لبة الفرصة للت عل م في مجال معي ن، 

ين وجودة الن ظام ال ذي يدع م المعل م

والبرنامج، وجودة الممارسات الت قويمي ة 

والس ياسات الت ربوي ة، إذ توف ر المواصفات 

المعياري ة مقياس ا لتقويم أبعاد الت دريس 

كل ها، وتحديد ما يجب أن يكون عليه الت عليم 

 (.8001والت عل م )فضل اهلل، 

ويضاف إلى ما سبق أن  المواصفات المعياري ة 

ة لكافة عناصر العملية تمث ل قاعدة محاسبي 

الت ربوي ة، فهي مدخل مهم  لإلصالح المدرسي  

بشكل عام، وتحق ق مبدأ الجودة الش املة، 

وتعكس تنامي المجتمع وخدمته، وتلتقي مع 

احتياجاته وظروفه وقضاياه المتغي رة، 

ومجابهة المتغي رات والت طو رات العلمي ة 

م في وهي في الوقت ذاته تسه. والت كنولوجي ة

بناء تقويم  تتوافر فيه درجة عالية من 

الث بات، وتساعد على تتبع تطو ر أداء الط لبة، 

ومن ثم  الحكم على مدى تقد مهم صوب 

تحقيق المعايير، وتحد د جوانب األداء 

المختلفة ال تي ينبغي الت ركيز عليها أثناء 

 (.8004عمليتي الت عليم والت قويم )محمود، 

تطوير المناهج الد راسي ة وفي مجال عمليات 

تؤد ي دور ا كبير ا  فإن  المواصفات المعياري ة

في بناء المناهج وتقويمها وتطويرها، إذ 

تحد د وتصف المحكات أو الض وابط ال تي 

ينبغي أن تت صف بها كل  عملية من عمليات 

 تعد  كما .بنائها أو تقويمها أو تطويرها

ت على جودة تلك العمليا أساس ا للحكم

 الخاص ة ببناء المناهج وتقويمها وتطويرها.

ويظهر للمطل ع على األدبيات الت ربوي ة أن  

هنالك مجموعة من اإلجراءات الفني ة 

واإلداري ة والعلمي ة ال تي ينبغي أن تت صف بها 

عمليات تطوير المناهج، لعل  من أبرزها: 

الش عور بالحاجة إلى تطوير المنهج من 

وقد أك د على ذلك  .ي ةخالل مبر رات منطق

(، 8000(، والوكيل )5554كل  من مدكور )

( مشيرين 8005(، والد مرداش )8000وجامل )

إلى ضرورة تكو ن إحساس  حقيقي   بالحاجة 

إلى تطوير المناهج من خالل مبر رات 

منطقي ة، وعلمي ة، وضرورة تحديد فلسفة 

تربوي ة واضحة لعمليات الت طوير منبثقة عن 

لمجتمع وطموحاته، ورؤي ة واضحة أهداف ا

في أذهان المطو رين على اختالف مستوياتهم 

ألهداف العملي ة الت ربوي ة ومراميها )سرحان، 

(، وتحديد احتياجات الط لبة تحديد ا 5544

. وال بد من دقيق ا قبل البدء بعمليات الت طوير

إعداد تصو ر واضح متكامل عن كافة عمليات 

إلى إعداد مواصفات الت طوير، باإلضافة 

واضحة لها، ودراسة واقع المنهج القائم 

دراسة علمي ة، والعوامل المؤث رة فيه، مع 

ضرورة تشكيل الفرق الفني ة واإلداري ة، 

وتهيئة المجتمع المدرسي، واإلمكانات المادي ة 

والبشري ة الل ازمة، وبناء وثيقة المنهج 

. بطريقة علمي ة قبل البدء بعمليات الت طوير

ويفضل اشتمال عمليات الت طوير على جميع 

عناصر المنهج، وضرورة تدريب المشاركين 

في عمليات الت طوير في ضوء أدوارهم فيها 

قبل البدء بها، وتجريب المنهج المطو ر 

بطريقة علمي ة قبل تعميمه على المؤس سات 

( 8000أشار الوكيل ). وقد الت عليمي ة المعنية

ي دور ا كبير ا في إلى أن  الت جريب يؤد 

تطوير المناهج على أساس علمي ، فكم من 

دول بذلت جهود ا كبيرة لتطوير مناهجها، 

ولكن ها فشلت في تحقيق أهدافها؛ ألن ها 



 

 

  

اعتمدت على اآلراء الش خصي ة، واالرتجال، 

وإصدار القوانين، وجعلت ذلك أسلوبها في 

ومم ا يمي ز الت طوير المبني على . الت طوير

علمي  عن غيره من أساليب الت طوير  أساس

 األخرى هو الت جريب.

ونظر ا ألهم ية المواصفات المعياري ة في 

العملية الت ربوي ة بصفة عام ة، وفي عمليات 

بناء المناهج الد راسي ة وتقويمها وتطويرها 

بصفة خاص ة، فقد حظيت باهتمام كبير من 

؛ فأجروا فيها . قبل الباحثين الت ربوي ين

عديد من الد راسات كدراسة سعودي ال

( ال تي سعت إلى تقويم 8001والناقة وشحاتة )

أهداف تعليم الل غة العربي ة في الص فوف 

الث الثة األولى من المرحلة االبتدائي ة في 

ضوء المواصفات المعياري ة لتعليم الل غات، 

وتوصلت الد راسة إلى قائمة بالمواصفات 

راعاتها في تعليم المعياري ة ال تي ينبغي م

الل غة العربي ة وتعل مها، وتضمنت تسع 

مواصفات معياري ة موز عة على مهارات الل غة 

األربع، وأظهرت الن تائج توف ر أبرز 

المواصفات المعياري ة في أهداف تعليم الل غة 

العربي ة للص فوف الث الثة األولى من المرحلة 

قة االبتدائي ة المتمث لة في تمي زها بالد 

والوضوح، ومراعاتها االت جاهات الحديثة 

لتعليم الل غة، وقابليتها للقياس، ومراعاتها 

 خصائص المتعل مين.

( أن  الجودة 8001وأظهرت دراسة الناقة )

الش املة في الت عليم والمواصفات المعياري ة 

وجهان لعملة واحدة، وأن  الث انية )المواصفات 

دة الش املة(، المعياري ة( طريق لألولى )الجو

وأن  األولى ال تتحق ق إل ا بالث انية، مظهر ا أن  

المواصفات المعياري ة في الت عليم تعد  منطلق ا 

أساسي  ا لتحقيق الجودة الش املة ال في الت عليم 

فحسب بل بمعناها الش امل لكل  جوانب 

( دراسته 8001وأجرى فضل اهلل ) الحياة.

الل غوي بهدف تحديد مواصفات الت قويم 

ومتطلباته في ظل  حركة المعايير الت ربوي ة، 

وأظهرت نتائج الد راسة أهم ية األخذ 

بالت قويم الل غوي القائم على األداء الل غوي 

باعتباره انعكاس ا طبيعي  ا لألخذ بحركة 

المعايير الت ربوي ة وأحد أهم  متطلباتها، 

وعرضت الد راسة متطلبات الت قويم الل غوي 

حركة المعايير الت ربوي ة من وضع  في ظل 

، ومؤشرات األداء، والمحكياتالمعايير، 

 ومقاييس الت قدير، وغيرها. 

( أن  المواصفات 8002وأظهرت دراسة مينا )

تعد  وسيلة فع الة لتحقيق الجودة  المعيارية

الش املة للمناهج الت عليمي ة، ودل ت نتائج 

 ( على أن  المواصفات8004دراسة محمود )

المعياري ة تعد  مدخل ا ومنطلق ا مناسب ا لنشر 

ثقافة الجودة وإصالح الت عليم قبل الجامعي. 

( إلى بناء قائمة 8004وسعت دراسة العثامنة )

بالمواصفات المعياري ة لتقويم تعل م 

المتعل مين في مادة الل غة العربي ة للص فوف 

الث الثة األولى من المرحلة األساسي ة، 

ائمة ثالث عشرة مواصفة وتضمنت الق

معياري ة وز عت وفق مهارات الل غة األربع، 

كما تضمنت القائمة مائتين وثمانين مؤشر ا 

للد اللة على تحق ق المواصفات المعياري ة 

 الث الث عشرة.

بما فيها منهج قواعد  –ومناهج الل غة العربي ة 

من أشد  المناهج الد راسي ة  -الل غة العربي ة 

بنائها وتقويمها وتطويرها في حاجة إلى 

ضوء األسس الت ربوي ة والمواصفات 

المعياري ة؛ لتكون مناهج جاد ة وقوي ة، حيث 

إن ها مناهج تحتل مكانة عالية بين مناهج 

الل غات العالمي ة، فهي تجمع بين أبناء األمة 

اإلسالمي ة في وعاء لغوي  واحد؛ ألن ها لغة 

وتكمن ي ة، القرآن الكريم، والس نة الن بو

أهم يتها في ضرورتها لفهم القرآن الكريم، 

والحديث الن بوي ؛ فكل  علوم اإلسالم قائمة 

على الل غة العربي ة، وإتقانها ضرورة لفهم 

الش رائع، وكل  أمور الد ين، وال عجب فالل غة 

العربي ة لغة ثري ة استوعبت علوم األو لين 

واآلخرين من قبل، وهي قادرة على ذلك 

د د ا إن وجدت االهتمام، والعناية من مج

 (.8052أبنائها )عبد اهلل، 

وعليه، فقد شهدت مناهج الل غة العربي ة 

للن اطقين بغيرها في معظم الد ول العربي ة 
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واألجنبي ة مشروعات تطويري ة واسعة 

كتجربة جمهورية مصر العربي ة، إذ ما 

فتئت جامعتا األزهر والقاهرة تعمل في 

جها وبرامجها في مجال تعليم تطوير مناه

الل غة العربية للن اطقين بغيرها وفق معايير 

لغوي ة وتربوي ة وثقافي ة صحيحة، اعتماد ا 

على أن ها بمثابة الص ناعات الث قيلة في مجال 

نشر الث قافات، وبناء الحضارات، وتدعيم 

 .(8052الت فاعل الث قافي بين الد ول )فرج، 

وفي اليمن بنى معهد الل غة العربي ة للجميع 

)للن اطقين بلغات أخرى( بجامعة األندلس 

برامجه الت عليمي ة، ومناهجه الد راسي ة وفق 

مواصفات معياري ة عالية مراعي ا أحدث 

الن ظريات في تعل م الل غة الث انية واكتسابها 

قائمة على نشاط الط الب وتفاعله، مم ا يتيح 

لممارسة المكث فة للغة استقبال ا له فرصة ا

وفي اليابان يعمل  .(8052وإنتاج ا )برقعان، 

المعهد العربي  اإلسالمي  لنشر الل غة العربي ة، 

وتعليمها للن اطقين بغيرها في المجتمع 

الياباني من خالل برامج متعد دة، ومناهج 

تعليمي ة مطو رة، وأنشطة تعليمي ة متنو عة 

وفي إندونيسيا قد  .(8051)موقع المعهد، 

تطو ر مجال تعليم الل غة العربي ة في الس نوات 

األخيرة؛ فلم يعد يت خذ مكانه في المدارس، 

والمعاهد فحسب، بل قد وجد مكانه في 

وإن ه . الوسائل اإلعالمي ة، وشبكات اإلنترنت

من حيث الت كنولوجيا الت عليمي ة لم يعد يتقي د 

يدي ة كالكتب، بالوسائل الت عليمي ة الت قل

والس بورة، والط باشير، بل بدأ يستعين 

بالوسائل الحديثة كالمعامل، واألقمار 

وهذا يدل   .ة، والكمبيوتر، وغيرهاالص ناعي 

على أن  مجال تعليم الل غة العربي ة قد بدأ 

يواكب متطلبات تعليمها المستجد ة كلغة 

وال يختلف األمر  .(8003أجنبي ة )جوهر، 

الد ول العربي ة واألجنبي ة األخرى، كثير ا في 

ال تي تـعنى بتطوير مناهج تعليم الل غة 

العربي ة للن اطقين بغيرها، في ضوء معايير 

جودة الت عليم، ال تي وضعتها المنظ  مة العالمي ة 

  (.Iso)للمقاييس 

هيكل  -في أي ة لغة  -وتعد  قواعد الل غة 

مالمح الن ظام الل غوي  كل ه وإطاره، وأحد ال

الر ئيسة للت فريق بين لغة وأخرى، خاصة 

فيما يتعل ق بالش كل ال ذي تفرضه القواعد من 

وإذا كانت المهارات األربع  .حيث الت راكيب

)االستماع، والت حد ث، والقراءة، والكتابة( 

مهارات أساسي ة الكتساب أي ة لغة من الل غات 

اإلنساني ة؛ فإن  إتقان القواعد الن حوي ة 

 .هذه المهارات األربع وري  إلتقان أي ة منضر

لذا فقد حظيت القواعد الن حوي ة باهتمام 

كبير من قبل المهتمين بالمناهج الل غوي ة، 

وتمث ل هذا االهتمام في إعداد كتب خاص ة 

لتعليمها على اختالف المراحل الد راسي ة، 

وتخصيص أوقات لدراستها، وامتد  ذلك إلى 

ليم ألجل تيسير تعليمها، توفير تقنيات الت ع

وع قدت الن دوات، والد ورات الت دريبي ة الهادفة 

 (.8058)فودة،  إلى تطويرها

ونظر ا ألهم ية قواعد الل غة العربي ة بين 

فروع الل غة األخرى، فقد بذلت محاوالت 

تقويم كتبها، ثم  تطويرها؛ عديدة، من حيث 

الط لبة في مختلف لتتناسب مع احتياجات 

زين العابدين احل الد راسي ة، كدراسة المر

(، 8055(، والس عيدي، وزكريا )8055)

إذ ( 8058ابن حميد )(، و8055العليمات )و

الكشف عن جوانب سعت هذه الد راسات إلى 

الض عف والقو ة في مناهج قواعد الل غة 

تطويرها العربي ة، وتقديم توصيات تسهم في 

 محاولة  للت غلب على صعوبتها.

جمهورية مالي، أولى مسؤولو قسم وفي 

المدارس العربي ة بوزارة الت ربية ومحو  

األمي ة والل غات الوطني ة، واالتحاد الوطني 

للمدارس العربي ة، اهتمام ا كبير ا بتطوير 

 .منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة

إل ا أن  المالحظ لواقع هذا الت طوير خالل 

يجده لم يرق إلى (، 8050 -8002الفترة )

مستـوى أهم يته، فال يحق ق األهداف 

كيتا وقد أفاد كل   من  .المنوطـة به

(، وكيتا 8052(، وصوغودوغو )8052)

 –( أن  مناهج الل غة العربي ة 8052وإسماعيل )



 

 

  

للمرحلة  -بما فيها منهج القواعد الن حوي ة 

لم تبن الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

أسس علمي ة، وتربوي ة سليمة، إذ ينقصها  على

 .تصون في عمليات بنائها، وتطويرهاالمخ

تجدها كثير ا ما تهمل بعض األسس  ،لذا

والمعايير الت ربوي ة المهم ة في تلك 

على الر غم من ذلك ال توجد و .العمليات

علمي ة تسعى إلى الوقوف على جوانب دراسات 

بعة لتطوير القو ة والض عف في العمليات المت 

تأكد والمنهج قواعد الل غة العربي ة خاص ة، 

من مدى توف ر المواصفات المعياري ة الل ازمة 

 في عمليات تطويره حسب اط الع الباحث.

وتجدر اإلشارة إلى أن  تقويم المناهج 

الد راسي ة، يعد  أحد العناصر الر ئيسة لنجاح 

 جهود الت عليم وبلوغها أهدافها؛ لذا فقد أولت

األنظمة الت عليمي ة الر ائدة في مختلف بلدان 

العالم موضوع الت قويم أهم ية كبيرة، نظر ا 

إلى آثاره المهم ة في العملية الت عليمي ة 

وتحقيقها أعلى مستويات الجودة، إذ يتوقع 

أن يقد م الت قويم معلومات حول وضع الت عليم 

بصفة عام ة، والمناهج الد راسي ة بصفة خاص ة، 

دى تلبيتها لالحتياجات الوطني ة؛ وم

فالحكومات عادة تنظر إلى الت قويم بوصفه 

وسيلة للحصول على معلومات يمكن 

االستفادة منها في تطوير الس ياسات الت ربوي ة 

المستقبلي ة، أو إعادة توجيه الس ياسات 

الحالية، باإلضافة إلى استخدام نتائجه في 

 (.Guthrie, 1995)عملية الت خطيط 

( إلى أن ه 5552وقد أشار سعادة وإبراهيم )

ينظر إلى الت قويم على أن ه عملي ة تشخيصي ة 

وعالجي ة ووقائي ة، بمعنى أن ه يهتم  بتحديد 

نواحي القو ة والض عف في الش يء، أو الش خص 

المقو م عن طريق االستعانة باألدوات 

المناسبة للحصول على البيانات، واألدلة 

راد تقويمه، على أن يتم  بعد الكافي ة عم ا ي

ذلك تقديم العالج المناسب من أجل الت غلب 

على نواحي الض عف، أو أوجه القصور بعد 

تحديد أسبابها، ثم  تدعيم أوجه القو ة، 

والت مسك بمسبباتها، ويمث ل الت قويم عملية 

وقائي ة، بمعنى أن ه يعمل على تفادي الوقوع 

تي كانت في الخطأ عند تكرار المواقف ال 

موضع تقويم من قبل، باالستفادة مم ا يعرف 

بالت غذية الر اجعة، وبذلك فإن  الت قويم يمث ل 

عملي ة  من عمليات تطوير المناهج، وتستخدم 

عند الش روع في عملية الت طوير من خالل 

تقويم واقع المناهج الحالية، مستهدف ا تعر ف 

ا الواقع الحقيقي، ورصده سواء أكان إيجابي  

 أم سلبي  ا.

بناء  على ما سبق، يمكن القول إن  العالقة بين 

تقويم المناهج الد راسي ة وتطويرها تمتد  إلى 

تقويم جميع عمليات تطويرها؛ لكونها 

اإلجراءات الفعالة في تحويل فلسفة الت طوير 

وأهدافها إلى الواقع العملي، بهدف الت عر ف 

على مدى مطابقتها لألسس والمعايير 

لذا أوصى كل   من كيتا  .لعلمي ة، والت ربوي ةا

(، وكيتا 8052(، وصوغودوغو )8052)

( بضرورة االهتمام بتقويم 8052وإسماعيل )

مناهج الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

بالمدارس العربي ة في مالي بشكل مستمر، 

والس عي إلى تطويرها في ضوء االتجاهات 

سب احتياجات الط لبة الت ربوي ة المعاصرة؛ لتنا

الل غوي ة، وميولهم، وقدراتهم، ومستجدات 

 العصر.

وألهم ية تقويم عمليات تطوير المناهج فقد 

أجريت فيه دراسات  عديدة  كدراسة والش 

 ,Walsh))وجريفيز وماك كولن وروس 

Griffiths, McColgan, and Ross, 2005  ال تي

هدفت إلى تحليل عمليات تطوير منهج 

ت االجتماعي ة وتقويمها في إحدى الخدما

الجامعات الر وماني ة، وأظهرت الد راسة أبرز 

 العمليات المتبعة في تطويرها.

( إلى بناء 8004وسعت دراسة العامر )

مواصفات معياري ة في ضوء االت جاهات 

الت ربوي ة الحديثة والخبرات العالمي ة 

المعاصرة لتقويم عمليات تطوير المناهج 

ة في الت عليم العام بالمملكة العربية الد راسي 

الس عودي ة في ضوئها، ولتحقيق ذلك استخدم 

الباحث المنهج الوصفي  المسحي  معتمد ا على 

قائمة المواصفات المعياري ة، وبطاقة المقابلة، 



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

 جاكاريجا كيتا

  8053، إبريل 8عدد  55مجلد 

 

  

وكشفت الن تائج عن واقع عمليات تطوير 

المناهج الد راسي ة في الت عليم العام ال تي جاءت 

 بين عالية ومعدومة.متفاوتة 

( إلى اإلسهام في 8052وهدفت دراسة كيتا )

تطوير مناهج المرحلة الث انوي ة بالمدارس 

العربي ة في مالي من خالل الوقوف على 

المشكالت المنهجي ة ال تي تقف عائقة  أمام 

تلك المناهج في مجال األهداف، والمحتوى، 

وطرائق الت دريس والوسائل الت عليمي ة، 

حث المنهج الوصفي  والت قويم، واستخدم البا

المسحي  معتمد ا على أداة االستفتاء، وتكو ن 

مجتمع الد راسة من جميع المعل مين 

( معل م ا 825والمديرين البالغ عددهم )

أن  مناهج المرحلة وأظهرت الن تائج ومدير ا، 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي لم تبن 

على أسس علمي ة، وتربوي ة سليمة من حيث 

تركيز الت درج، والش يوع، واألهم ية، و

األهداف على الجانب المعرفي على حساب 

ضعف وجود والوجداني ، و الجانب المهاري 

الت جهيزات واألدوات الت عليمي ة المعينة في 

 الت دريس.

( فأجرى دراسته بهدف 8052ميغا )وأما 

مشكالت تعليم الل غة العربي ة في تعر ف 

واستخدم  العربي ة في مالي،المدارس الث انوي ة 

الباحث المنهج الوصفي  المسحي  معتمد ا على 

أداة االستفتاء، وتكو نت عي نة دراسته من 

( معل م ا ومدير ا ومشرف ا، وأظهرت 541)

مشكالت تعليم الل غة  الن تائج أن  من أبرز

العربي ة في المدارس الث انوي ة العربي ة في 

ة سمعي ة عدم وجود وسائل تعليمي  مالي

لمقر رات الل غة العربي ة، وعدم وجود المعامل 

الل غوي ة، وعدم مراعاة البعد الث قافي المحلي 

في مناهج تعليم الل غة العربي ة، وأوصت 

الد راسة بضرورة تخصيص ميزاني ة لتوفير 

في تلك  الوسائل الت عليمي ة والمعامل الل غوي ة

 المدارس.

بهدف ة ( دراس8052صوغودوغو )وأجرى 

تحديد مشكالت منهج الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس الحكومي ة في جمهورية 

مالي في مجال األهداف، والمحتوى، وطرائق 

الت دريس والوسائل الت عليمي ة، وإستراتيجيات 

الت قويم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  

المسحي  معتمد ا على أداة االستفتاء، وتكو ن 

مجتمع دراسته من جميع معل مي الل غة 

العربي ة في المرحلة الث انوي ة بالمدارس 

( 821الحكومي ة في مالي البالغ عددهم )

أن  منهج الل غة معل م ا، ودل ت الن تائج على 

العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

الت درج، مبدأ الحكومي ة في مالي ال يراعي 

عرض المحتوى،  في والش يوع، واألهم ية

، احتياجات الط لبة الل غوي ةوعدم مراعاته 

وتركيز طرائق الت دريس على الجانب 

 الت لقيني في عرض الل غة.

( إلى 8052وسعت دراسة كيتا وإسماعيل )

تقويم منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في جمهورية 

ضوء الت جارب مالي لإلسهام في تطويره في 

العالمي ة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي 

الت حليلي معتمد ي ن على محتوى منهج قواعد 

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

العربي ة، وكش ف ت الد راسة عن ضعف مراعاة 

منهج قواعد الل غة العربي ة االتجاهات 

غوي ة الل  الت ربوي ة الحديثة لتعليم القواعد

الت درج، والش يوع، عدم مراعاة مبدأ أبرزها: 

في اختيار موضوعات قواعد الل غة  واألهم ية

وتنظيمها، وضعف مراعاة المنهج  العربي ة

 خصائص الط لبة الل غوي ة.

يظهر من مجموع الد راسات الس ابقة المتعل قة 

بالمواصفات المعياري ة اهتمامها بإبراز 

حديد المواصفات األهم ية الت ربوي ة لت

المعياري ة في العملية الت ربوي ة بصفة عام ة، 

وفي عمليات بناء المناهج الد راسي ة وتقويمها 

وتطويرها بصفة خاص ة لضمان جودة 

 الت ربوي ة. عملياتها؛ فتحق ق أهدافها

أم ا الد راسات الس ابقة المتعل قة بتقويم 

المناهج الد راسي ة وتطويرها فقد رك زت في 

ملها على تحديد جوانب الض عف والقو ة مج

في المناهج الد راسي ة بصفة عام ة، ومناهج 



 

 

  

بما فيها منهج القواعد  –الل غة العربي ة 

بصفة خاص ة من خالل تحليلها ثم   -الن حوي ة 

في ضوء تطويرها تقويمها لإلسهام في 

 معايير متعد دة.

يت ضح مم ا سبق أن  الد راسة الحالية تت فق مع 

جموع الد راسات الس ابقة المعروضة في م

مجال المواصفات المعياري ة في تأكيدها 

على أهم ية تحديد المواصفات المعياري ة 

ومراعاتها في كافة العمليات الت ربوي ة بما 

فيها عمليات تطوير المناهج، كما يظهر أن  

الد راسة الحالية تت فق مع أغلب الد راسات 

ويم المناهج الد راسي ة الس ابقة المتعل قة بتق

وتطويرها في اهتمامها بالكشف عن واقع 

المناهج بتحليلها ثم  تقويمها في ضوء 

معايير معي نة، إل ا أن  الد راسة الحالية تختلف 

عن الد راسات الس ابقة بصفة عام ة، والد راسات 

المحلي ة منها بصفة خاص ة في تركيزها على 

الل غة  تقويم عمليات تطوير منهج قواعد

العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

في جمهورية مالي في ضوء المواصفات 

 المعياري ة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ه على الر غم من تعد د 

الد راسات في مجال المواصفات المعياري ة إل ا 

أن  واقع الد راسات الت ربوي ة يشهد ندرة  

ال تي تدرس كمي ة  ونوعي ة  في الد راسات 

واقع عمليات تطوير المناهج الد راسي ة في 

ضوء المواصفات المعياري ة بصفة عام ة، 

ومنهج قواعد الل غة العربي ة بصفة خاص ة، 

وتزداد الن درة في واقع الت عليم العربي 

بالمدارس العربي ة في جمهورية مالي، ما 

تجعل الد راسة في هذا المجال من ضمن 

ت الت ربوي ة في المنطقة، وقد أولويات الد راسا

استفاد الباحث من مجموع هذه الد راسات 

الس ابقة في العديد من الجوانب العلمي ة 

والفني ة للد راسة الحالية أهم ها: تكوين فكرة 

الد راسة، وفي وضع خطتها، وصياغة سؤالها، 

وتوضيح هدفها، والت عر ف على بعض المراجع 

ع الد راسة والمصادر ذات العالقة بموضو

 الحالية، وفي تفسير الن تائج ومناقشتها.

  الد راسةمشكلة 

إن  لعمليات تطوير المناهج الد راسي ة أهم ية 

بالغة في العملية الت ربوي ة؛ إذ ال تقل  أهم يتها 

عن عمليات بنائها، وذلك لحتميتها 

وضرورتها لطبيعة العملية الت ربوي ة برم تها، 

وإلسهامها في رفع كفاءتها وتحسين 

مخرجاتها؛ وألن  عمليات تطوير المناهج 

ل  تطوير، إذ في تطويرها الد راسي ة أساس لك

إعداد رجال المستقبل في ضوء مستجدات 

العصر ومتطلباته، ومنهج قواعد الل غة 

العربي ة من أشد  المناهج الد راسي ة حاجة  إلى 

البناء والت قويم والت طوير في ضوء األسس 

الت ربوي ة والمواصفات المعياري ة؛ ليكون 

على ذلك منهج ا جاد  ا وقوي  ا، ومم ا يؤك د 

دوره في تصحيح لغة من يكتب أو أهم ية 

يتحد ث، فهو درع  يصون الل سان عن الخطأ، 

 ويحفظ القلم من الز لل.

وعلى الر غم من أهم ية تطوير منهج قواعد 

الل غة العربي ة في ضوء األسس الت ربوي ة 

والمواصفات المعياري ة، فإن  المالحظ لواقع 

العربي ة في  تطويره في المدارس الث انوي ة

(، 8050-8002جمهورية مالي خالل الفترة )

يجده لم يرق إلى مستـوى أهم يته، حيث 

أظهرت نتائج دراسات محلي ة عديدة كدراسة 

(، 8052(، وصوغودوغو )8052كيتا )كل   من 

( أن  مناهج الل غة 8052وكيتا وإسماعيل )

 -بما فيها منهج القواعد الن حوي ة  –العربي ة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي  للمرحلة

لم تبن على أسس علمي ة وتربوي ة سليمة، 

وأن ها تهمل بعض المعايير الت ربوي ة المهم ة 

 عند بنائها أو تقويمها أو تطويرها.

ال تي  -وأظهرت نتائج الد راسة االستطالعي ة 

أجراها الباحث لمعرفة واقع عمليات تطوير 

عربي ة للمرحلة الث انوي ة منهج قواعد الل غة ال

في مالي من وجهة نظر بالمدارس العربي ة 

معل مي المدارس ومديريها، بلغت قوام عي نتها 

( من 50( معل م ا ومدير ا، تكو نت من )51)

أن  تحق ق  -( من المديرين 1المعل مين، و)

بعض المواصفات المعياري ة في عمليات 
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ان كمنهج قواعد الل غة العربي ة تطوير 

ضعيف ا جد ا، وأهم ها: عدم تحديد احتياجات 

الط لبة الل غوي ة قبل البدء في عمليات 

الت طوير، وضعف االستفادة من الت جارب 

العالمي ة في عمليات الت طوير، وضعف الت عامل 

مع عناصر العملية الت عليمي ة ومكو ناتها 

وعلى الر غم من بوصفها منظومة متكاملة، 

علمي ة تسعى إلى سات ذلك ال توجد درا

الوقوف على جوانب القو ة والض عف في 

العمليات المت بعة لتطوير مناهج الل غة 

العربي ة بصفة عام ة، ومنهج قواعد الل غة 

من مدى والتّأكّد العربي ة بصفة خاص ة، 

توف ر المواصفات المعياري ة الل ازمة في 

عمليات تطويره حسب اط الع الباحث؛ لذا 

القيام بهذه الد راسة للوقوف  يرى ضرورة

على واقع عمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

(، وهذا من 8050-8002في مالي خالل الفترة )

شأنه توثيق تلك العمليات، ما ستفيد الجهات 

المختصة في قسم المدارس العربي ة بوزارة 

ة والل غات الوطني ة، الت ربية ومحو  األمي 

واالتحاد الوطني للمدارس العربي ة في مالي 

لمشاريع تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

 مستقبل ا.

 هدف الد راسة

تهدف هذه الد راسة إلى الكشف عن واقع 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في 

في ضوء المواصفات جمهورية مالي 

 المعياري ة.

 سؤال الد راسة

تحاول هذه الد راسة اإلجابة عن الس ؤال 

ي: ما واقع عمليات تطوير منهج قواعد تاآل

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

العربي ة في جمهورية مالي في ضوء 

 المواصفات المعياري ة؟

 

 

 أهم ية الد راسة

 ي: أتالد راسة فيما يتبرز أهم ية هذه 

أهم ية تقويم المناهج الد راسي ة  .5

وتطويرها، حيث إن  تقويمها يعد  

 عملي ة تشخيصي ة وعالجي ة ووقائي ة.

تحديد عمليات تطوير منهج قواعد  .8

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

بالمدارس العربي ة في مالي خالل 

(، وهذا من شأنه 8050-8002الفترة )

ك العمليات، ما ستفيد توثيق تل

الجهات المختصة في قسم المدارس 

العربي ة بوزارة الت ربية ومحو  األمي ة 

والل غات الوطني ة، واالتحاد الوطني 

للمدارس العربي ة في مالي لمشاريع 

 تطوير المنهج مستقبل ا.

تحديد جوانب القو ة والض عف في  .2

منهج قواعد الل غة عمليات تطوير 

لة الث انوي ة بالمدارس العربي ة للمرح

في مالي في ضوء المواصفات العربي ة 

المعياري ة بهدف تعزيز جوانب القو ة، 

 ومعالجة جوانب الض عف فيها.

تستمد الد راسة الحالية أهم يتها من  .2

الن درة الكمي ة والن وعي ة في الد راسات 

ال تي تتناول واقع عمليات تطوير 

بصفة منهج قواعد الل غة العربي ة 

خاص ة، وتزداد الن درة في واقع الت عليم 

العربي بالمدارس العربي ة في مالي، ما 

تجعل الد راسة في هذا المجال من 

 ضمن أولويات الد راسات الت ربوي ة.

تمكين عدد من الباحثين الت ربوي ين  .1

إلجراء دراسات أخرى حول موضوعات 

أخرى مرتبطة بتقويم عمليات تطوير 

لعربي ة بصفة عام ة،  منهج الل غة ا

ومنهج قواعد الل غة العربي ة بصفة 

 خاص ة.

 

 



 

 

  

 حدود الد راسة

  تتحد د نتائج الد راسة الحالية في

 الحدود الت الية: 

  اقتصرت هذه الد راسة موضوعي  ا على

دراسة واقع عمليات تطوير منهج 

قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

ي الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مال

( في ضوء 8050 - 8002خالل الفترة )

 المواصفات المعياري ة.

  اقتصر الت طبيق الميداني على

األعضاء المشاركين في عمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

في مالي، وكانت لهم أدوار  قيادي ة 

فيها في العاصمة )باماكو( 

 بجمهورية مالي.

  تم  تطبيق هذه الد راسة في الفصل

 – 8051الث اني من العام الد راسي )

8052.) 

 الت عريفات اإلجرائي ة

هو العمل على تحسين  تطوير المنهج:

عناصر منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

أكثر فعالية باستخدام ليصبح وتحديثه؛ 

بما يتواكب مع الت وج هات أساليب حديثة 

 العالمي ة المعاصرة.

هي اإلجراءات عمليات تطوير المنهج: 

والخطوات المنظ مة المستخدمة لتطوير 

منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

في مالي، كإجراء دراسات بالمدارس العربي ة 

خاص ة للت عر ف على واقع المنهج، وتشكيل 

اإلداري ة والعلمي ة والفني ة لتطويره، الل جان 

وبث الش عور بتطويره، وتهيئة الر أي العام 

له، وتدريب العاملين في المشروع، وتجريب 

المواد الت عليمي ة، واالستعداد لتعميم المنهج 

 المطو ر وتقويمه بصفة مستمرة.

هي المؤس سات الت عليمي ة المدارس العربي ة: 

لوم اإلسالمي ة، والل غة تعنى بتعليم الع ال تي

العربي ة في جمهورية مالي، باإلضافة إلى 

الل غة الفرنسي ة )الل غة الر سمي ة للبلد( 

واإلنجليزي ة وبعض العلوم العصري ة ال تي 

تد رس فيها بالل غة الفرنسي ة، وتتأل ف من 

المراحل الد راسي ة الت الية: االبتدائي ة، 

 والمتوسطة، والث انوي ة.

هي المرحلة األخيرة من حلة الثانوية: المر

الت عليم العام  في جمهورية مالي، ويلتحق بها 

الط الب بعد إتمام الت عليم األساسي بنجاح، 

ومد ة الد راسة فيها ثالث سنوات، ويحصل 

الط الب الن اجح في نهايتها على شهادة إتمام 

 الد راسة الث انوي ة.

نهج هو الم منهج قواعد اللغة العربية:

المقر ر على طلبة المرحلة الث انوي ة في 

قسم المدارس )القواعد الن حوي ة( من قبل 

العربي ة في مركز رقي  الل غة العربي ة بوزارة 

الت ربي ة ومحو  األمي ة والل غات الوطني ة في 

جمهورية مالي، والمحد د خطته ومفرداته 

في دليل مناهج المرحلة الث انوية بالمدارس 

 ة.العربي 

هي تلك المحكات أو  المواصفات المعيارية:

الض وابط واألسس ال تي ينبغي أن تت سم بها 

منهج قواعد كل  عملية من عمليات تطوير 

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

في مالي كاستناد عمليات الت طوير العربي ة 

واعتمادها على إلى فلسفة تربوي ة واضحة، 

ات سام ي ة واضحة ومحد دة، وأهداف تطوير

لر وح الت عاوني ة، عمليات الت طوير بالعلمي ة، وا

والش مولي ة، والت كاملي ة، واالستمراري ة، 

 واالبتعاد عن العشوائي ة.

 جراءاتاإلو ةالطريق

يتناول الباحث وصف ا مفص ل ا لمنهجي ة 

الد راسة ومجتمعها وعي نتها، وأداتها، 

التي  اإلحصائي ة وإجراءاتها، واألساليب

 . استخدمها
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 منهج الد راسة

انتهجت الد راسة المنهج الوصفي  المسحي ؛ 

لمعرفة آراء أفراد عي نة الد راسة حول واقع 

منهج قواعد الل غة العربي ة عمليات تطوير 

في للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

مالي، والمنهج الوصفي  المسحي  هو " أسلوب 

يتم  من خالل جمع معلومات، في البحث، 

وبيانات، عن ظاهرة ما، أو حادثة ما، أو واقع 

ما، وذلك بقصد الت عر ف على الظ اهرة ال تي 

ندرسها، وتحديد الوضع الحالي لها، والت عر ف 

على جوانب القو ة والض عف فيها، من أجل 

معرفة مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى 

أو أساسي ة  الحاجة إلحداث تغييرات جزئي ة،

 (.822، 8003فيه " )عبيدات، وعدس، وكايد، 

ويعني كون الد راسة وصفي  ة، أن ها "تعتمد 

على دراسة الواقع أو الظ اهرة، كما توجد 

في الواقع، ويهتم  بوصفها وصف ا دقيق ا، 

ويعب ر عنها تعبير ا كيفي  ا أو تعبير ا كمي  ا" 

ي (، ويعن855، 8003)عبيدات، وعدس، وكايد، 

كون الد راسة مسحي  ة أن ها "تتم  بواسطة 

استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عي نة 

كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظ اهرة 

المدروسة، من حيث طبيعتها ودرجة 

 (.535، 8050وجودها" )العساف، 

 مجتمع الد راسة 

تكو ن مجتمع الد راسة الحالية من مسؤولي 

لعربي ة، ومسؤولي االتحاد الوطني للمدارس ا

في مركز رقي  الل غة  قسم المدارس العربي ة

العربي ة بوزارة الت ربي ة ومحو  األمي ة والل غات 

الوطني ة، ومديري المدارس العربي ة، ومعل مي 

الل غة العربي ة المشاركين في عمليات تطوير 

منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

في جمهورية مالي والبالغ بالمدارس العربي ة 

 ( مشارك ا.24عددهم )

 عي نة الد راسة 

اختار الباحث عي نة المقابلة بالط ريقة 

القصدي ة من األعضاء المشاركين في عمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي، وكانت 

( 85لهم أدوار  قيادي ة فيها، والبالغ عددهم )

 مشارك ا. 

وقد عر ف عباس ونوفل والعبسي وأبو عواد 

( بأن ها "هي 885ص. ، 8058العي نة القصدي ة )

العي نة ال تي يستخدم فيها الباحث الحكم 

الش خصي على أن ها هي األفضل لتحقيق 

 اف الد راسة".أهد

وصف بيانات أفراد عينة المقابلة 

 وخصائصهم

يتناول الباحث وصف البيانات الش خصي ة 

ألفراد العي نة، ومعلومات عن خصائصهم من 

حيث: الوظيفة، وسنوات الخبرة، والمؤه ل 

 يوض ح ذلك. 5العلمي، ونوعه، وجدول 

1جدول   
توزيع أفراد عي نة المقابمة حسب الوظيفة، وسنوات الخبرة، والمؤى ل 

 العممي، ونوعو.
 % التكرار أّوًل:ّالوظيفة

 9313 31 معّمم

 8112 5 مدير

 3,11 1 أخرى

 ثانّيا:ّسنواتّالخبرةّفيّالمجال

 3,182 1 سنواتّ(31(ّسنواتّإلىّأقلّمنّ)5منّ)

 81123 5 (ّسنة35أقلّمنّ)ّ(ّسنواتّإلى31منّ)

 58112 33 (ّسنة81(ّسنةّإلىّأقلّمنّ)35منّ)

 3151 8 (ّسنةّفأكثر81منّ)

 ثالثّا:ّالمؤّىلّالعممي

 21135 31 بكالوريوس

 3151 8 ماجستير

 119, 3 دكتوراه

 119, 3 دبمومّعالي

 رابّعا:ّنوعّالمؤىل

81121ّ 5 تربويّّ
 19181 39 غيرّتربويّّ

 311 83 المجمـــــــــــوع

أن  أكثر أفراد عي نة  5يت ضح من جدول 

المقابلة معل مون، ولدى معظمهم خبرة 

طويلة في مجال منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في 

مالي، على الر غم من أن  ال ذين تلق وا تدريبات 

تربوي ة منهم أقل ، وذلك مم ا تستوجب إعادة 



 

 

  

أهيلهم بانخراطهم في الن ظر في وضع ت

دورات تدريبي ة تربوي ة؛ لتأهيلهم تربوي  ا، لما 

في ذلك من أثر كبير في الن هوض بمستوى 

 الت عليم الث انوي العربي  في جمهورية مالي.

 ومراحل بنائها أداة الد راسة

عن سؤال الد راسة استخدم الباحث  لإلجابة

بطاقة المقابلة، حيث إن ها تعد  وسيلة مناسبة 

للحصول على معلومات وبيانات وحقائق 

 مرتبطة بواقع معي ن، متبع ا الخطوات الت الية:

االط الع على األدبيات الت ربوي ة ذات  .5

العالقة بموضوع المعايير الت ربوي ة 

من الكتب، والد وريات العلمي ة 

المحك مة في مجال المعايير الت ربوي ة 

بصفة عام ة، وأبرز الت جارب العالمي ة 

في مجال تطوير مناهج الل غة العربي ة 

للن اطقين بغيرها وتقويمها بصفة 

ستخالص عمليات خاص ة، بهدف ا

تطوير المناهج الد راسي ة ومواصفاتها 

 المعياري ة منها. 

بناء "بطاقة المقابلة" في صورتها  .8

منهج  األو لي ة متضمنة عمليات تطوير

ومواصفاتها  قواعد الل غة العربي ة

المعياري ة فيها، لمقابلة األعضاء 

منهج المشاركين في عمليات تطوير 

مرحلة الث انوي ة قواعد الل غة العربي ة لل

في مالي، وكانت بالمدارس العربي ة 

لهم أدوار قيادي ة فيها؛ بهدف الت عر ف 

على واقع عمليات الت طوير لإلسهام في 

تحديد العمليات المت بعة في الت طوير 

 (.8050-8002خالل الفترة )

عرض "بطاقة المقابلة" في صورتها  .2

األو لي ة على بعض المحك مين 

مجال المناهج وطرائق المختصين في 

الت دريس، واالختبارات والمقاييس، 

( محك م ا، 55وعلم الن فس وبلغ عددهم )

للت أك د من مدى صدقها الظ اهري، 

وتمث لت جوانب الت حكيم في الت عر ف 

على مدى مناسبة أسئلة البطاقة 

لتحقيق أهدافها، ومدى وضوح 

أسئلتها، وسهولة فهمها، وسالمتها 

عدم تكرارها، ومدى مناسبة الل غوي ة، و

المدى الكمي للت قديرات الوصفي ة ال تي 

حد دها الباحث لوصف نتيجة كل  

سؤال من أسئلة البطاقة المتمث لة في: 

)عال  جد ا، عال ، متوسط، ضعيف، 

 ضعيف جد  ا، معدوم(.

تعديل "بطاقة المقابلة" بعد جمع  .2

ملحوظات الس ادة المحك مين تبي ن أن  

وا بصالحية البطاقة؛ أكثرهم أقر 

لتحقيق ما وضعت لها، وقد أضاف 

بعضهم إضافات وتغييرات، قام الباحث 

بتعديلها في ضوء ملحوظاتهم، ثم  

إخراجها في صورتها الن هائي ة بعد 

األخذ بملحوظاتهم، وتكو نت البطاقة 

من ثالثة جوانب هي: أهداف المقابلة، 

والبيانات الش خصي ة للش خص المقابل، 

 أسئلة المقابلة. ثم 

حساب ثبات بطاقة المقابلة بطريقة  .1

( 55"ات فاق المحك مين" البالغ عددهم )

محك م ا، إذ قام كل  محك م بإبداء رأيه 

حول مناسبة كل  سؤال من أسئلة 

البطاقة، ومدى وضوحها، وسهولة 

فهمها، وسالمتها الل غوي ة، وعدم 

تكرارها، باإلضافة إلى مدى مناسبة 

مي للت قديرات الوصفي ة ال تي المدى الك

حد دها الباحث لوصف نتيجة كل  

سؤال من أسئلة البطاقة، ثم  قام 

الباحث بحساب معامل االت فاق لكل  

محك م على حدة من خالل حساب عدد 

مرات االت فاق وعدد مرات االختالف 

 Cooperباستخدام معادلة كوبر 

Equation :الت الية 

 االتفاقعدد مرات      

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق    

وبتطبيق هذه المعادلة تكون معامالت الث بات 

 كما يلي: 

 53=  500×  5+851/  851 ثبات المحك مين =

100x 
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يالحظ أن  قيمة المعادلة للبطاقة بلغت 

%( وهي معامل ات فاق مرتفع يمكن 53)

االطمئنان منه على مدى ثبات البطاقة، 

يتها للت طبيق، واألخذ بنتائجها، حيث وصالح

قد حد د كوبر "مستوى الث بات بداللة نسبة 

فأكثر؛  %(41االت فاق ال تي يجب أن تكون )

، 5555لتدل  على ارتفاع ثبات األداة" )المفتي، 

25.) 

استخراج المدى الكمي للت قديرات  .3

الوصفي ة ال تي حد دها الباحث لوصف 

نتيجة كل  سؤال من أسئلة البطاقة 

 كما يلي: 

 2جدول 

 المدى الكمي لمتقديرات الوصفي ة المعتمد ليذه الد راسة
 درجاتّالمدىّالكميّلمتقديراتّالوصفّية

 البدائل الّدرجة

 عاّلّجّدا 311ّ–21ّمنّ

ّعال21ّّّوأقلّمنّ-91ّمن
ّمتوسط91ّوأقلّمنّ-1,منّ
ّضعيف1ّ,وأقلّمنّّ–81ّمنّ
ّضعيفّجّدا81ّوأقلّمنّ-3منّ
ّمعدومّصفر

أن  الوصف "عال  جد ا"  8يظهر من جدول 

(، 500 – 40يقع في المدى الكمي )من 

والوصف "عال  " يقع في المدى الكمي )من 

(، والوصف "متوسط" يقع في 40أقل من -20

(، 20وأقل من - 20المدى الكمي )من 

والوصف "ضعيف" يقع في المدى الكمي 

(، والوصف "ضعيف 20أقل من  – 80)من 

(، 80أقل من  -5جد ا" يقع في المدى )من 

والوصف "معدوم" يقع في المدى الكمي 

 )صفر(.

تطبيق "بطاقة المقابلة" على أفراد  .8

عي نة المقابلة، وبدأ الت طبيق الفعلي 

يوم االثنين الموافق  للبطاقة

، واستمر حتى يوم األربعاء 05/08/8052

، في الفصل الث اني للعام 53/08/8052

 (.8052-8051الد راسي )

واقع عمليات تطوير منهج  تحديد .1

قواعد الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

بالمدارس العربي ة في مالي خالل 

( في ضوء نتائج 8050 - 8002الفترة )

 .المقابالت الش خصي ة

 األساليب اإلحصائية 

استخدم الباحث لمعالجة البيانات وتحليلها 

 األساليب اإلحصائي ة الت الية:

االت فاق بين المحك مين كوبر  معادلة .5

(Cooper)  لحساب ثبات بطاقة

المقابلة، إذ هي إحدى المعادالت 

المشهورة في معرفة نسبة االتفاق بين 

 المحك مين.

الت كرارات، والن سب المئوي ة  .8

(Percentages)  هي نسبة المجموعة

الفرعي ة إلى المجموع الكلي مضروب ا 

% إلى 0في مئة، وتتراوح بين )

500.)% 

 نتائج الد راسة

تناول الباحث نتائج الد راسة في ضوء هدفها 

وسؤالها، إذ تحاول الد راسة اإلجابة عن 

الس ؤال الت الي: ما واقع عمليات تطوير منهج 

قواعد الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة 

بالمدارس العربي ة في جمهورية مالي في 

هذا  ضوء المواصفات المعياري ة؟ وانبثق من

الس ؤال مجموعة من األسئلة تضمنتها بطاقة 

 المقابلة، يتم  استعراضها فيما يلي:  

نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة 

 الخمسة األولى 

عن أسئلة البطاقة الخمسة األولى تم   لإلجابة

حساب الت كرارات، والن سب المئوي ة إلجابات 

 .يوض ح ذلك 2أفراد عي نة المقابلة، وجدول

أن  عملي ة  واحدة  فقط من  2يظهر من جدول 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

تحق قت بدرجة عالية وهي "تكوين الش عور 

 بالحاجة إلى تطوير منهج قواعد الل غة



 

 

  

 3جدول 
 نظر أفراد عي نة المقابمة عن أسئمة بطاقة المقابمة الخمسة األولى وجية

ّنتيجةّإجاباتّالسؤالّاألّولّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتكوينّالّشعورّبالحاجةّإلىّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّية،ّومبّرراتو
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

39 19181 5 81121 1 1 

 يمي:ّمبّرراتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّيةّلممرحمةّالثانوّيةّبالمدارسّالعربّيةّفيّماليّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبــــ)نعم(ّوىيّكما

 ضعفّالّطمبةّفيّقواعدّالّمغةّالعربّية. 5 مطالباتّمعّمميّالّمغةّالعربّيةّبتطويره.ّ 3

 قصورّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّيةّالقائم. 9 مطالباتّمديريّالمدارسّالعربّيةّبتطويره.ّ 8

 المواءمةّمعّبعضّالّتوّجياتّالّتربوّية. 1 شكاوىّالّطمبةّبصعوبةّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّية.ّ 1

, 
ّالعربيةّ ّالّمغة ّقواعد ّبتعميم ّالمتعّمقة ّوالّندوات ّالّمقاءات نتائج

 العربّية.بالمدارسّ
2 

نتائجّالّدراساتّالميدانّيةّالمحمّيةّاّلتيّأّكدتّعمىّتطويرّمنيجّ
 قواعدّالّمغةّالعربّية.

ّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالثانيّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتحديدّفمسفةّواضحةّلعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمغةّالعربية،ّوأىّمّمبادئيا
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

, 33115 3, 99191 1 3,182 

 أىمّمبادئّفمسفةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالمغةّالعربيةّالمحّددةّقبلّالبدءّبياّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــّ)نعم(:

 مراعاةّالمتغّيراتّالمحمّيةّوالعالمّيةّ 1 اًلستنادّإلىّسياسةّتعميمّالّمغةّالعربيةّفيّمالي. 3

 , مراعاةّاحتياجاتّالّطمبةّالّمغوّية،ّوخصائصيم. 8
اًلستفادةّمنّالّتجاربّالعالمّيةّالمعاصرةّفيّتطويرّمنيجّ

 قواعدّالّمغةّالعربّية.

ّكيفيةنتيجةّإجاباتّالسؤالّالثالثّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتحديدّاحتياجاتّالّطمبةّالّمغوّيةّتحديّداّدقيّقاّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطوير،ّوال
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

38 51135 3 ,8125 1 1 

 كيفيةّتحديدّاحتياجاتّالّطمبةّالّمغوّيةّتحديّداّدقيّقاّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبــ)نعم(:

 الّطمبةّالعديدةاًلطالعّعمىّنتائجّاختباراتّ 1 استطالعّآراءّمعّمميّالّمغةّالعربّية. 3

 استطالعّآراءّمديريّالّتعميمّالثّانوي. 8

ءّبتطويره،ّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالرابعّمنّأسئمةّالمقابمة:ّإعدادّتصّورّواضحّمتكاملّعنّكافةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربيةّقبلّالبد
ّوأىمّبنوده

 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 3,182 32 25118 1 1 

 أىّمّبنودّالّتصّورّعنّكافةّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربيةّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــ)نعم(

 تحديدّميامّالفرقّاإلدارّيةّوصالحياتيا. 1 تحديدّمجاًلتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربية. 3

 تحديدّالفترةّالّزمنّيةّلعممياتّالّتطوير. , العاممةّفيّعممياتّالّتطوير.تحديدّأنواعّالفرقّ 8

ّبعمم ّالبدء ّقبل ّالعربية ّالّمغة ّقواعد ّمنيج ّعممياتّتطوير ّلكافة ّمواصفاتّواضحة ّإعداد ّالمقابمة: ّأسئمة ّالخامسّمن ّإجاباتّالسؤال ياتّنتيجة
ّالّتطوير

 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 1 32 25118 1 3,182 

ّّّّّّ

العربي ة، ومبر راتها"، إذ بلغت نسبة تحق قها 

%(، كما تحق قت واحدة أخرى 32,80)

بدرجة متوسطة وهي "تحديد احتياجات 

الط لبة الل غوي ة تحديد ا دقيق ا قبل البدء 

بعمليات الت طوير، وكيفية تحديدها" بنسبة 

%(، بينما تحق قت 13,51مئوي ة بلغت )

عمليتان بدرجة ضعيفة جد  ا، األولى "تحديد 

فلسفة واضحة لعمليات تطوير منهج قواعد 



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

 جاكاريجا كيتا

  8053، إبريل 8عدد  55مجلد 

 

  

الل غة العربي ة، ومبادئها" والث انية "إعداد 

تصو ر واضح متكامل عن كافة عمليات 

عربي ة قبل البدء تطوير منهج قواعد الل غة ال

بتطويره، وأهم  بنوده" بنسبة مئوية بلغت 

%( على الت رتيب، وأم ا %52,84(، )55,01)

العملية "إعداد مواصفات واضحة لكافة 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

قبل البدء بعمليات الت طوير" فلم تتحق ق 

إطالق ا، ما يجعلها في وصف "معدوم" من 

فراد العي نة، وفي ضوء درجات وجهة نظر أ

المدى الكمي للت قديرات الوصفي ة إلجابات 

 المقابلة.

يستنتج الباحث من الن تائج المبي نة في 

أهم ية إجراء هذه الد راسة  أن ها تدع م 2جدول

للوقوف على جوانب الض عف والقصور في 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

محاولة اقتراح حلول ، وللمرحلة الث انوي ة

 مناسبة لمعالجتها.

نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة 

الس ادسة والس ابعة والث امنة والت اسعة 

 والعاشرة والحادية عشرة

لإلجابة عن هذه األسئلة تم  حساب 

الت كرارات، والن سب المئوي ة إلجابات أفراد 

 يبي ن ذلك: 2عي نة المقابلة، وجدول

 4جدول 
ّوجية نظر أفراد عي نة المقابمة عن األسئمة الست ة

ّّو ّبعممياتّتطويره، ّالبدء ّقبل ّعممّية ّدراسة ّالعربّية ّالّمغة ّواقعّمنيجّقواعد ّدراسة ّالمقابمة: ّالّسادسّمنّأسئمة ّإجاباتّالسؤال المجاًلتّنتيجة
ّالمدروسة

 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

3 ,8125 38 51135 1 1 

 المجاًلتّالتيّدرستّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــّ)نعم(:

 طرائقّتدريسّقواعدّالّمغةّالعربيةّبالمدارسّالعربيةّمالي. 1 أىدافّتعميمّقواعدّالّمغةّالعربيةّبالمدارسّالعربيةّفيّمالي. 3

 أساليبّتقويمّالّطمبةّفيّقواعدّالّمغةّالعربية.ّ , منيجّقواعدّالّمغةّالعربيةّفقط.ّمفردات 8

مياتّالتطوير،ّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالّسابعّمنّأسئمةّالمقابمة:ّدراسةّالعواملّالمؤثرةّفيّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّيةّدراسةّعممّيةّقبلّالبدءّبعم
ّوأىّمّالعواملّالمدروسة

 أعممًّل ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

9 82152 38 5113, 1 3,182 

 أىّمّالعواملّالمدروسةّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــّ)نعم(:

3 
أىدافّالمنيجّوماّيّتصلّبياّمنّحيثّتنّوعيا،ّوشمولياّلممجاًلتّ

 المعرفّية.
, 

ّ ّالميني ّإعداده ّحيث ّمن ّالّتدريسّالمعّمم ّبطرائق وّاحاطتو
 المناسبة.

8 
المعارفّوالخبراتّاّلتيّيتضمنياّالمنيجّمنّحيثّصمتياّبأىدافّ

 المنيج.
 الّطالبّمنّحيثّنضجوّالعقميّوقدراتو،ّوحاجاتو،ّوميولو. 5

 فمسفةّالمجتمعّنحوّتعّممّالّمغةّالعربّية. 9 البيئةّالّصفيةّوالمدرسّية. 1

ّّية،ّوكيفيةّتشكيميانتيجةّإجاباتّالسؤالّالثّامنّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتشكيلّالفرقّالفنّيةّواإلدارّيةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعرب
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

35 131,8 9 82152 1 1 

 تشكيلّالفرقّالفنّيةّواإلدارّيةّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطويرّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــّ)نعم(:ّكيفية

 تعيينّالفرقّاإلدارّيةّمنّالجياتّالّسابقة.ّ , مخاطبةّقسمّالمدارسّالعربيةّبوزارةّالّتربية. 3

 5 مخاطبةّمفتشيةّالّتعميمّالثّانويّالعربي.ّ 8
ّالفرقّ ّفي ّليم ّممّثل ّبتعيين ّالّسابقة ّالجيات ّمسؤولي توكيل

 اإلدارّية.ّ

 لمّيتمّتشكيلّالفرقّالفنّيةّقبلّالبدءّبتطويرّالمنيجّوًلّبعده.ّ 9 مخاطبةّاألكاديمّية،ّومركزّالّتنشيطّالّتربوي. 1



 

 

  

 4جدول 
ّنظر أفراد عي نة المقابمة عن األسئمة الست ة وجية

ّ ّقبلّالبدء ّالّمغةّالعربية ّالمجتمعّالمدرسيّلتقّبلّعممياتّتطويرّمنيجّقواعد ّتييئة ّإجاباتّالسؤالّالّتاسعّمنّأسئمةّالمقابمة: ّوكيفيةّنتيجة بيا،
ّالّتييئة

 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

2 12131 31 93131 1 1 

 كيفيةّتييئةّالمجتمعّالمدرسيّلتقّبلّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّيةّقبلّالبدءّبياّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـ)نعم(

3 
ّمنيجّ ّتطوير ّأىداف ّشرح ّخالل ّمن ّالمدرسي ّالمجتمع تييئة

 قواعدّالّمغةّالعربّية.
1 

ّمن ّالّتقويم ّنتائج ّأظيرتو ّما ّقواعدّّتوضيح ّمنيج ّفي ضعّف
 الّمغةّالعربية.

 , توضيحّفوائدّالّتطويرّعمىّالّطمبةّخاّصة. 8
ّلمناقشةّمشروعّتطويرّمنيجّ ّالمعّممين، ّمع ّلقاءاتّعديدة عقد

 قواعدّالّمغةّالعربية.

 فرقّمجتمعّيةّبمشاركةّمعّمميّالّمغةّالعربّيةّلتوعيةّالّطمبةّبأىّميةّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغة.ّّتشكيل 5

ّربّية،ّوكيفيةّالّتييئةنتيجةّإجاباتّالسؤالّالعاشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتييئةّاإلمكاناتّالمادّيةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالع
 أعممًّل ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

32 25118 1 1 1 3,182ّ
 كيفيةّتييئةّاإلمكاناتّالماديةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربية،ّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـ)نعم(

3 
ّالمدارسّ ّعنّطريقّقسم ّوالّتعميم ّلمّتربية ّالّدولة ّميزانية ّمن دعّم

 بالوزارةّالمعنية.ّالعربية
8 

ّالّمغةّ ّمناىج ّتطوير ّعمميات ّبدعم ّاإلسالمي ّالبنك ّمن إسيام
 العربيةّبماّفيياّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّية.

 دعّمّمنّجياتّوطنيةّأخرىّتيتّمّبنشرّالّمغةّالعربّيةّوثقافتياّفيّربوعّالبالد. 1

اإلمكاناتّالبشرّيةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّية،ّوكيفيةّّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالحاديّعشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتييئة
ّالّتييئة

 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

33 58112 31 ,1198 1 1 

 العربّيةّمنّوجيةّنظرّمنّأجابواّبـــ)نعم(:كيفيةّتييئةّاإلمكاناتّالبشرّيةّالالزمةّقبلّالبدءّبعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّ

3 
ّالمعنيةّ ّبالمدارس ّالعربّية ّالّمغة ّمعّممي ّمن ّمعّينة ّأعداد تعيين

 لممشاركةّفيّعممياتّالّتطوير.ّ
1 

ّفيّ ّوالمشاركة ّلإلسيام ّالثّانوي ّالّتعميم ّمديري ّبعض تعيين
 عممياتّالّتطوير.

8 
ّالعربّيةّّتعيين ّالّمغة ّبتعميم ّالميتمين ّالجامعات ّأساتذة بعض

 لممشاركةّفيّعممياتّالّتطوير.
 ممّثموّقسمّالمدارسّالعربيةّبوزارةّالّتربيةّالوطنّية. ,

ّّّّ

أن  عملي ة  واحدة  من  2يتبي ن من جدول 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة قد 

تحق قت بدرجة عالية جد  ا وهي "تهيئة 

اإلمكانات المادي ة الل ازمة قبل البدء بعمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة، وكيفية 

%(، كما 41,38الت هيئة" بنسبة مئوي ة بلغت )

تحق قت واحدة أخرى بدرجة عالية وهي 

"تشكيل الفرق الفني ة واإلداري ة قبل البدء 

نهج قواعد الل غة العربي ة، بعمليات تطوير م

وكيفية تشكيلها" إذ بلغت نسبة 

%(، بينما تحق قت عمليتان 35,28تحق قها)

"تهيئة اإلمكانات  بدرجة متوسطة، األولى

البشري ة الل ازمة قبل البدء بعمليات تطوير 

منهج قواعد الل غة العربي ة، وكيفية الت هيئة" 

 %(، والث انية18,24بنسبة مئوي ة بلغت )

"دراسة واقع منهج قواعد الل غة العربي ة 

دراسة علمي ة قبل البدء بعمليات الت طوير، 

والمجاالت المدروسة" بنسبة مئوي ة بلغت 

%(، وأخير ا تحق قت عمليتان أخريتان 28,41)

بدرجة ضعيفة، األولى "تهيئة المجتمع 

المدرسي لتقب ل عمليات تطوير منهج قواعد 

بدء بها، وكيفية الل غة العربي ة قبل ال

%(، 24,50الت هيئة" بنسبة مئوي ة بلغت )

والث انية "دراسة العوامل المؤث رة في منهج 
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قواعد الل غة العربي ة دراسة علمي ة قبل البدء 

بعمليات التطوير، وأهم  العوامل المدروسة" 

%( من وجهة نظر أفراد 84,14بنسبة بلغت )

العي نة، وفي ضوء درجات المدى الكمي 

 لت قديرات الوصفي ة إلجابات المقابلة.ل

نتائج اإلجابة عن أسئلة بطاقة المقابلة 

الث انية والث الثة والر ابعة والخامسة 

 والس ادسة عشرة

لإلجابة عن هذه األسئلة تم  حساب 

الت كرارات، والن سب المئوي ة إلجابات أفراد 

 يوض ح ذلك: 1 عي نة المقابلة، وجدول

 5جدول 
ّوجية نظر أفراد عي نة المقابمة عن األسئمة الخمسة

ّفيةّبنائيانتيجةّإجاباتّالّسؤالّالثانيّعشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّبناءّوثيقةّمنيجّقواعدّالّمغةّبطريقةّعممّيةّقبلّالبدءّبعممياتّالّتطوير،ّوكي
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 1 32 25118 1 3,182 

ّكنتيجةّإجاباتّالسؤالّالثّالثّعشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّاشتمالّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّيةّعمىّعناصرّالمنيج،ّومستوىّذل
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

3 ,8125 38 51135 1 1 

وسائلّمستوىّاشتمالّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربيةّعمىّعناصرّالمنيجّالتالية:ّ)األىداف،ّوالمحتوىّواألنشطةّوطرائقّالتدريس،ّوال
 التعميمية،ّوالتقويم(

3 
%(ّاشتمالوّعمىّمعظمّعناصرهّبشكل11ّ%(ّإلىّاشتمالّالّتطويرّعمىّأكثرّعناصرّالمنيجّبشكلّجّيد،ّوأفادّماّنسبتوّ)51ماّنسبتوّ)ّأشار

 %(ّإلىّاشتمالوّعمىّبعضّعناصرهّبشكلّضعيف.31ّمتوسط،ّبينماّأشارّماّنسبتوّ)

8 
ّ)ّأضاف ّنسبتو ّوتحديد99ّما ّاألىدافّالعاّمة، ّعمىّتحديد ّالعربّية ّالّمغة ّاقتصارّتطويرّمنيجّقواعد ّالّسؤال ّعنّىذا ّبـــ)نعم( ّمّمنّأجابوا )%

 نشطة.واألمفرداتّالمحتوى،ّواقتراحّبعضّأساليبّالّتقويم،ّمؤّكدينّعدمّاحتواءّعممياتّالّتطويرّعمىّاألىدافّالّتعميمّيةّوالوسائلّالّتعميمّيةّ

ّبياّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالّرابعّعشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتدريبّالمشاركينّفيّعممياتّتطويرّمنيجّالقواعدّفيّضوءّأدوارىمّفيياّقبلّالبدء
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 1 31 21135 , 33115 

ّمنّأسئمةّالمقابمة:ّتجريبّالمنيجّالمطّورّبطريقةّعممّيةّقبلّتعميموّعمىّالمدارسّنتيجةّإجاباتّالسؤالّالخامسّعشر
 ًلّأعمم ًل نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

1 1 33 311,2 8 3158 

ّإجاباتّالّسؤالّالّسادسّعشرّمنّأسئمةّالمقابمة:ّمعموماتّأخرىّمرتبطةّبأىدافّالمقابمةّأضافياّمنّأجابواّبـ)نعم(ّمنّأفرادّالعّينةّنتيجة
 ًل نعم

 % التكرار % التكرار

5 81121 39 19181 

 المعموماتّاألخرىّالمضافةّمنّأفرادّعّينةّالمقابمة

3 
الّتربوّيةّالحديثةّفيّعممياتّتطويرّمنيجّقواعدّالّمغةّالعربّية،ّوضعفّاًلستفادةّمنّالّتجاربّالعالميةّفيّمجالّالّتطوير،ّضعفّاألخذّباًلّتجاىاتّ

 وضعفّالّتعاملّمعّعناصرّالعمميةّالّتعميمّيةّومكّوناتياّبوصفياّمنظومةّمتكاممة.

8 
ا،ّمؤّىمينّغيرّالعربيّةمنيجّقواعدّالّمغةّّتطويرّعممياتّعمىّالقائمينّمعظمّأنّّ ّمراعاةّوعدمّالّتطوير،ّعممياتّفيّتدريباتّيتمقونّوًلّتربوّي

 فييا.ّأمورىمّوأولياءّالّطمبة،ّمنّالعالقةّذويّمشاركة

 الّتقميدي.ّالّنمطّىذاّعمىّبقاءىاّيفّضمونّوًلّ،منيجّقواعدّالّمغةّالعربيّةّتطويرّعممياتّمستوىّعنّرضاىمّعدمّأظيروا 1

 خاّصة.ّالعربّيةّالّمغةّقواعدّومنيجّعاّمة،ّالعربّيةّالمدارسّمناىجّتطويرّبعممياتّالمتعّمقةّالمشكالتّلحلّّّعممّيةّدراساتّإجراءّواطالب ,

 المعاصرة.ّالعالميةّالّتجاربّضوءّفيّفيّماليمناىجّالّمغةّالعربيّةّلممدارسّالعربيّةّلعممياتّتطويرّّمقترحّبرنامجّبناءّضرورةّعمىّأّكدوا 5

ّّ



 

 

  

أن  العملية "اشتمال  1يت ضح من جدول 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

على عناصر المنهج، ومستوى ذلك" قد 

تحققت بدرجة متوسطة، وبنسبة مئوي ة 

%(، على الر غم مم ا ظهر من 28,41بلغت )

في وجهات نظر أفراد العي نة حول  تباين

مستوى اشتمالها على عناصر المنهج 

الر ئيسة، بينما لم تتحق ق ثالث عمليات 

إطالق ا، األولى "بناء وثيقة منهج قواعد الل غة 

العربي ة بطريقة علمي ة قبل البدء بعمليات 

الت طوير، وكيفية بنائها"، والث انية "تدريب 

ر منهج قواعد المشاركين في عمليات تطوي

الل غة العربي ة في ضوء أدوارهم فيها قبل 

البدء بها"، والث الثة "تجريب المنهج المطو ر 

بطريقة علمي ة قبل تعميمه على المدارس"، 

ما يجعلها في وصف "معدوم" من وجهة 

نظر أفراد العي نة، وفي ضوء درجات المدى 

الكمي للت قديرات الوصفي ة إلجابات المقابلة، 

يتبي ن من الجدول معلومات أخرى  وكما

مرتبطة بأهداف المقابلة أضافها بعض أفراد 

 العي نة.

أن  أبرز  1تشير البيانات المبي نة في جدول 

عمليات تطوير المنهج لم تتحقق في عمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي، مم ا 

ة الن ظر في وضع العمليات تستوجب إعاد

المت بعة لتطوير المنهج، لما في ذلك من 

أثر كبير في جودة منهج قواعد الل غة 

العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

 في مالي.

 مناقشة الن تائج

هدفت هذه الد راسة إلى الكشف عن واقع 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

انوي ة بالمدارس العربي ة في للمرحلة الث 

جمهورية مالي في ضوء المواصفات 

واقع عن الد راسة وكشفت المعياري ة، 

من وجهة نظر أفراد العي نة،  عمليات تطويره

وفي ضوء درجات المدى الكمي للت قديرات 

الوصفي ة إلجابات المقابلة ال تي جاءت 

متفاوتة بين عالية جد  ا ومعدومة، إذ أظهرت 

سؤال المقابلة األو ل أن  العملية  نتائج

"تكوين الش عور بالحاجة إلى تطوير منهج 

قواعد الل غة العربي ة، ومبر راته" قد تحق قت 

بدرجة عالية، وهذه الن تيجة تت فق مع نتيجة 

( ال تي أظهرت تحق ق هذه 8004دراسة العامر )

العملية بدرجة عالية في تطوير مناهج 

كة العربي ة الس عودي ة، الت عليم العام بالممل

ويعزو الباحث هذا االتفاق إلى إدراك 

القائمين على عمليات تطوير المناهج في 

كل   من مالي والس عودية أن  تطوير المنهج 

ليس ترف ا، أو مهم ة روتيني ة تقوم بها 

الجهات المعني ة، مدركين أن  عمليات تطوير 

ف قة  المنهج ال يمكن أن تكون بدايتها بداية  مو

وسليمة  إل ا إذا سبقها إحساس  قوي  ، وشعور  

عميق  بضرورة الحاجة إلى الت طوير، 

وألهم ية هذه العملية )الش عور بالحاجة إلى 

مدكور أك د عليها كل   من الت طوير( 

(، 8000(، وجامل )8000والوكيل )(، 5554)

(، مشيرين 8002(، وعاشور )8005والد مرداش )

إحساس حقيقي   بالحاجة إلى ضرورة تكو ن 

إلى تطوير المنهج من خالل مبر رات 

 منطقي ة، وعلمي ة.

وأشارت نتائج سؤال المقابلة الث اني إلى أن  

العملية "تحديد فلسفة واضحة لعمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة قبل البدء 

بها"، قد تحق قت بدرجة ضعيفة جد ا، وجاءت 

نتيجة دراسة  هذه الن تيجة مختلفة عن

( ال تي أظهرت تحق ق هذه 8004العامر )

العملية بدرجة متوسطة في تطوير مناهج 

الت عليم العام بالمملكة، ويرجع الباحث هذا 

االختالف إلى أن  أكثر المشاركين في 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

ين تربوي  ا، ما قد يؤد ي إلى غير مؤه ل

 إهمالهم هذه العملية المهم ة.

ودل ت نتائج سؤال المقابلة الث الث على أن  

العملية "تحديد احتياجات الط لبة الل غوي ة 

تحديد ا دقيق ا قبل البدء بعمليات الت طوير" 

قد تحق قت بدرجة متوسطة، ويمكن تفسير 
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أكثر  هذه الن تيجة أن ه على الر غم من أن 

المشاركين في عمليات تطوير منهج قواعد 

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

كما  –العربي ة في مالي غير مؤه لين تربوي  ا

أظهرته نتائج الد راسة الحالية من خالل 

إل ا أن هم  -وصف بياناتهم وخصائصهم

مدركون فعل ا أن  منهج قواعد الل غة العربي ة 

احه بشكل أفضل إل ا إذا ح د  دت ال يمكن نج

احتياجات الط لبة الل غوي ة تحديد ا دقيق ا قبل 

البدء بعمليات تطويره، وتختلف هذه الن تيجة 

( ال تي 8052عن نتيجة دراسة صوغودوغو )

أن  منهج الل غة العربي ة للمدارس  أظهرت

الث انوي ة الحكومي ة في مالي ال يراعي 

ويعزو الباحث ، ي ةاحتياجات الط لبة الل غو

سبب هذا االختالف إلى أن  اهتمام القائمين 

على المدارس الث انوي ة العربي ة في مالي 

بالل غة العربي ة أكثر من اهتمام القائمين 

على المدارس الث انوي ة الحكومي ة بها، وال 

غرابة في ذلك حيث إن  من أهم  أهداف 

المدارس العربي ة في مالي تعزيز الل غة 

لعربي ة والث قافة اإلسالمي ة في المجتمع ا

 المالي بخالف المدارس الث انوي ة الحكومي ة.

أوضحت نتائج سؤال المقابلة الر ابع أن  

العملية "إعداد تصو ر واضح متكامل عن 

كافة عمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

العربي ة قبل البدء بتطويره، وأهم  بنوده" قد 

تحق قت بدرجة ضعيفة جد  ا، وتختلف هذه 

( ال تي 8004الن تيجة عن نتيجة دراسة العامر )

ية بدرجة متوسطة أظهرت تحق ق هذه العمل

في تطوير مناهج الت عليم العام بالمملكة، 

ولعل  هذه الن تيجة تعود إلى ضعف إدراك 

القائمين على عمليات تطوير منهج قواعد 

الل غة العربي ة للمرحلة الث انوي ة بالمدارس 

العربي ة في مالي أهم ية هذه العملية على 

الر غم من أن  تطوير المنهج الن اجح مثله 

ثل أي  عمل يقوم به الفرد أو الجماعة؛ م

لتحقيق أهداف معي نة، يبنى قبل كل  شيء 

على تخطيط سليم، ويستدعي ذلك وضع 

تصو ر واضح متكامل عن كافة عمليات 

الت طوير 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 الل غة العربي ة 

قبل البدء بعمليات الت طوير" لم تتحقق 

إطالق ا، ما يعني أن  منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

طويره إعداد مواصفات واضحة لم يسبق ت

عن عمليات الت طوير، على الر غم من أن  

تطوير المنهج ال يمكن أن يتكلل بالن جاح إل ا 

إذا سبقه إعداد مواصفات واضحة لكافة 

عمليات تطويره، وبذلك تظهر الحاجة ماسة  

إلى توعية القائمين على عمليات تطوير 

عربي ة منهج قواعد الل غة العربي ة بالمدارس ال

في مالي بأهم ية إعداد مواصفات معياري ة 

واضحة لكافة عمليات الت طوير قبل الش روع 

وتؤك د هذه الن تيجة ما أظهرتها دراسة فيها، 

(، 8052صوغودوغو )(، و8052كيتا )كل   من 

( أن  مناهج الل غة 8052وكيتا وإسماعيل )

العربي ة للمدارس الث انوي ة العربي ة 

بما فيها منهج قواعد الل غة  –والحكومي ة 

لم تبن على أسس علمي ة، وتربوي ة  -العربي ة 

، سليمة من حيث الت درج، والش يوع، واألهم ية

المختص ين ويعزو الباحث ذلك إلى قل ة 

الت ربوي ين المشاركين في عمليات بنائها، 

وتطويرها؛ لذا أ هم لت مثل هذه العملية 

 المهم ة.

لمقابلة الس ادس أن  وأوضحت نتائج سؤال ا

العملية "دراسة واقع منهج قواعد الل غة 

العربي ة دراسة  علمي ة  قبل البدء بعمليات 

تطويره والمجاالت المدروسة"، قد تحق قت 

بدرجة متوسطة، يفس ر الباحث هذه الن تيجة 

أن ه على الر غم من أن  أكثر القائمين 

والمشاركين على عمليات تطوير منهج 

ل غة العربي ة في مالي غير مؤه لين قواعد ال

تربوي  ا إل ا أن هم يدركون أن  عمليات تطوير 

المنهج ال تبدأ من الص فر، وإن ما تنطلق من 



 

 

  

دراسة واقع منهج قواعد الل غة العربي ة 

 المطب ق.

وأظهرت نتائج سؤال المقابلة الس ابع أن  

العملية "دراسة العوامل المؤث رة في منهج 

غة العربي ة دراسة علمي ة قبل البدء قواعد الل 

بعمليات الت طوير" قد تحق قت بدرجة 

ضعيفة، وهذه الن تيجة تت فق مع نتيجة دراسة 

( ال تي توصلت إلى أن  هذه 8004العامر )

العملية قد تحق قت بدرجة ضعيفة في تطوير 

مناهج الت عليم العام بالمملكة، ويعزو الباحث 

القائمين على  هذه الن تيجة إلى استعجال

عمليات تطوير المنهج بالش روع في عملياتها 

 ما قد يؤد ي إلى إهمال هذه العملية المهم ة.

ودل ت نتائج سؤال المقابلة الث امن على أن  

العملية "تشكيل الفرق اإلداري ة قبل البدء 

بعمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة" 

حث هذه قد تحق قت بدرجة عالية، ويعزو البا

الن تيجة إلى أن  المسؤولين عن عمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

ليس عمل ا تطوير المنهج ن  يدركون جي د ا أ

فردي  ا تطوعي  ا واجتهاد ا يمكن أن يقوم به 

فريق واحد من الفرق المنتسبة إلى مجال 

أصبح في ضوء عليم، بل الت ربية والت 

االت جاهات الت ربوي ة الحديثة عمل ا تعاوني  ا، 

ونظام ا من العمليات اإلداري ة والت عليمي ة 

فرق عديدة والفني ة ال تي تتطلب مشاركة 

إدارة أبرزها الفرق اإلداري ة والفني ة؛ ألجل 

فع الة لكافة عمليات الت طوير، لضمان تحقيق 

اف تطوير المنهج مستويات عالية من أهد

 الد راسي.

وأشارت نتائج سؤال المقابلة الت اسع إلى أن  

العملية "تهيئة المجتمع المدرسي لتقب ل 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

قبل البدء بها، وكيفية الت هيئة" قد تحق قت 

بدرجة ضعيفة، وهذه الن تيجة تت فق مع 

توصلت إلى  ( ال تي8004نتيجة دراسة العامر )

أن  هذه العملية قد تحق قت في تطوير مناهج 

الت عليم العام بالمملكة بدرجة ضعيفة، ويعزو 

الباحث هذه الن تيجة إلى أن  القائمين على 

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

مع ال يرون أهم ية كبيرة في تهيئة المجت

المدرسي؛ لتقب ل عمليات تطوير المنهج قبل 

البدء بها، على الر غم من أهم يتها، إذ ال يمكن 

أن يحق ق تطوير المنهج أهدافه بالص ورة 

المطلوبة دون أن يقوم المسؤولون عنه 

بتهيئة المجتمع المدرسي خاص ة؛ لتقب ل 

عمليات الت طوير من خالل شرح أهداف 

وضيح أبرز تطوير المنهج وخط ته، وت

مبر راته، باإلضافة إلى توضيح ما أظهرته 

نتائج تقويم المنهج القائم، وبيان فوائد 

الت طوير للمعل مين وطلبتهم، باإلضافة إلى 

توضيح دور المجتمع المدرسي في تطوير 

المنهج، دون إغفال الت أكيد على أن  مشروع 

الت طوير يت فق مع أهداف الت ربية والت عليم 

 لمدارس العربي ة.في تلك ا

وتوصلت نتائج سؤال المقابلة العاشر إلى أن  

العملية "تهيئة اإلمكانات المادي ة الل ازمة قبل 

البدء بعمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

العربي ة، وكيفية تهيئتها" قد تحققت بدرجة 

"عالية جد  ا"، جاءت هذه الن تيجة مختلفة عن 

كل   من كيتا  الن تيجة ال تي أظهرتها دراسة

ضعف ( المتمث لة في 8052(، وميغا )8052)

وجود الت جهيزات واألدوات الت عليمي ة المعينة 

في الت دريس، وعدم وجود وسائل تعليمي ة 

سمعي ة لمقر رات الل غة العربي ة، وعدم وجود 

المعامل الل غوي ة بالمدارس العربي ة في مالي، 

على  ويعزو الباحث ذلك إلى أن  القائمين

تلك المدارس العربي ة يرون أهمي ة فائقة 

تهيئة اإلمكانات المادي ة الل ازمة قبل في 

الش روع في عمليات تطوير المنهج بخالف 

الت جهيزات واألدوات الت عليمي ة المعينة تهيئة 

في الت دريس على الر غم من أهم يتها، ويرى 

أن  تهيئة اإلمكانات المادي ة الل ازمة الباحث 

مليات الت طوير تعد  من أهم  المتطلبات لع

الل ازمة للت طوير، وبدون تحديدها وتهيئتها 

واعتمادها؛ فإن  عمليات الت طوير سوف تكون 

عرضة للت وقف في أي  لحظة؛ ألن  المال 
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عصب عمليات الت طوير بصفة عام ة، وفي 

مجال تطوير المنهج بصفة خاص ة، ولكن 

ت المادي ة الل ازمة تهيئة اإلمكاناطالما تتحق ق 

العالية، بهذه الد رجة  لعمليات الت طوير

في توفير تلك اإلمكانات  يفترض أن تسهم

الت جهيزات واألدوات الت عليمي ة لتدريس 

 المنهج المطو ر.

وأظهرت نتائج سؤال المقابلة الحادي عشر 

أن  العملية "تهيئة اإلمكانات البشري ة الل ازمة 

وير منهج قواعد الل غة قبل البدء بعمليات تط

العربي ة، وكيفية تهيئتها" قد تحق قت بدرجة 

متوسطة، ويرى الباحث أن  تهيئة اإلمكانات 

المادي ة الل ازمة لعمليات الت طوير قد تشج ع 

وتسهم في تهيئة اإلمكانات البشري ة الل ازمة 

لعمليات الت طوير، ولعل  المسؤولين عن 

غة العربي ة عمليات تطوير منهج قواعد الل 

مدركين أن  تطوير المنهج أصبح في ظل  

االت جاهات الت ربوي ة الحديثة عمل ا تعاوني  ا، 

يشترك فيه فريق متكامل من المتخص صين 

والخبراء في المجاالت الت ربوي ة المختلفة، إذ 

لم يعد المتخص ص العلمي  هو الوحيد في 

عمليات تطوير المنهج، لقد أصبح فريق 

يشمل األكاديمي ين والمتخص صين  الت طوير

والميداني ين من الط لبة، والمعل مين، 

والمشرفين الت ربوي ين، وغيرهم، وهذا عائد  

إلى أن  بناء المناهج وتقويمها وتطويرها 

 أصبح قضي ة مجتمعي ة.

ودل ت نتائج سؤال المقابلة الث اني عشر على 

عدم تحق ق العملية "بناء وثيقة منهج قواعد 

غة العربي ة بطريقة علمي ة قبل البدء الل 

بعمليات الت طوير" إطالق ا، ويعزو الباحث 

هذه الن تيجة إلى أن  القائمين على عمليات 

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة بالمدارس 

العربي ة في مالي ليس عندهم تصور  جي د  عن 

أهمي ة بناء الوثيقة قبل الش روع في عمليات 

ى الر غم من أن  وثيقة المنهج الت طوير، عل

تهدف إلى توجيه عملية بناء المنهج 

وتطويره؛ لتحقيق مستوى عال من الجودة 

 فيه.

وأوضحت نتائج سؤال المقابلة الث الث عشر 

أن  العملية "اشتمال عمليات تطوير منهج 

قواعد الل غة العربي ة على عناصر المنهج 

)األهداف، والمحتوى واألنشطة وطرائق 

ت دريس، والوسائل الت عليمي ة، والت قويم(" قد ال

تحق قت بدرجة متوسطة، وتؤي د هذه الن تيجة 

(، 8052ما توصلت إليه دراسة كل   من كيتا )

( أن  أهداف مناهج 8052وصوغودوغو )

المرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي 

على الجانب المعرفي ، وتهمل الجانب ترك ز 

وأن  طرائق الت دريس لوجداني ، وا المهاري 

فيها ترك ز على الجانب الت لقيني في عرض 

، ويعزو الباحث ذلك إلى أن  مفهوم الل غة

المنهج الت قليدي هو المعمول به في تلك 

المدارس؛ لذا اقتصرت عمليات الت طوير على 

على الر غم من بعض العناصر دون األخرى 

على  اشتمال عمليات تطوير المنهجأهم ية 

جميع عناصر المنهج؛ ذلك ألن  منظومة 

المنهج تتكو ن من جميعها، إذ بها جميع ا 

تمكن اإلجابة عن األسئلة األساسي ة المرتبطة 

بعملية الت عليم والت عل م، وإذا ط و  ر أحد 

العناصر، فمن الض روري أن يؤث ر ذلك على 

عناصر أخرى، فيؤد ي إلى تطويرها حيث إن  

ابط وتأثير وتأث ر بين هناك عالقة تر

 العناصر المكو نة لمنظومة المنهج.

وتوصلت نتائج سؤال المقابلة الر ابع عشر 

إلى عدم تحق ق العملية "تدريب المشاركين 

في عمليات تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة 

في ضوء أدوارهم فيها قبل البدء بها" إطالق ا، 

ر ما يعني أن  المشاركين في عمليات تطوي

منهج قواعد الل غة العربي ة لم ي در بوا في 

ضوء أدوارهم فيها قبل البدء بها، ما يعني أن  

هذه العملية المهم ة تقع في وصف "معدوم" 

ويرجع الباحث هذه الن تيجة إلى أن  القائمين 

على عمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

العربي ة بالمدارس العربي ة في مالي ال يرون 

بيرة في تدريب المشاركين في أهم ية ك

عمليات الت طوير، ولعل  الس بب يكمن في أن  

أكثرهم غير مؤه لين تربوي  ا؛ فال يدركون 

أهم ية هذه العملية ودورها في نجاح عمليات 



 

 

  

تطوير منهج قواعد الل غة العربي ة للمرحلة 

 الث انوي ة بالمدارس العربي ة في مالي.

الخامس عشر وأشارت نتائج سؤال المقابلة 

إلى عدم تحق ق العملية "تجريب المنهج 

المطو ر بطريقة علمي ة قبل تعميمه على 

المدارس" إطالق ا، ما يعني أن  منهج قواعد 

الل غة العربي ة المطو ر لم يجر ب علمي  ا قبل 

تعميمه على المدارس، وتقع هذه العملية 

المهم ة في وصف "معدوم" ويمكن تفسير 

بما فيها جمهورية  –الن امية  ذلك أن  الد ول

أكبر نقد  يوج ه إليها في مجال -مالي 

تطوير المناهج، أن ه نادر ا ما تلجأ إلى عملية 

الت جريب، حيث إن هم يتخطون هذه العملية 

 –على الر غم من أن  تجريب المنهج المطو ر 

يؤد ي دور ا  -( 8000كما أشار إليه الوكيل )

لى أساس  علمي  ، كبير ا في تطوير المنهج ع

فكم من دول بذلت جهود ا كبيرة لتطوير 

مناهجها، ولكن ها فشلت في تحقيق أهدافها؛ 

ألن ها اعتمدت على اآلراء الش خصي ة، 

واالرتجال، وإصدار القوانين، وجعلت ذلك 

أسلوبها في الت طوير، ومم ا يمي ز الت طوير 

المبني على أساس علمي  عن غيره من 

ر األخرى هو الت جريب، وقد أساليب الت طوي

( 5551أك د الش افعي والكثيري وسر  الختم )

على أن  المنهج المطو ر يجب أن يجر ب قبل 

أن يعم م؛ للت أكد من تحقيق الت طوير أهدافه 

 ال تي رسمت له.

وأخير ا أظهرت نتائج سؤال المقابلة الس ادس 

عشر معلومات أخرى مهم ة مرتبطة بأهداف 

فها بعض أفراد عي نة المقابلة، المقابلة أضا

ويرى الباحث أن  المعلومات المضافة 

، تشير إلى أن  هناك 1والمعروضة في جدول 

حاجة ملح ة إلى وضع برنامج مقترح 

منهج قواعد الل غة العربي ة لعمليات تطوير 

في للمرحلة الث انوي ة بالمدارس العربي ة 

جمهورية مالي في ضوء الت جارب العالمي ة؛ 

  لإلفادة منه عند عمليات تطويره مستقبل ا.

 

 

 توصيات الد راسة ومقترحاتها

في ضوء نتائج الد راسة الحالية يوصي 

 الباحث بما يلي:

عقد دورات تدريبي ة للقائمين على  .5

عمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

العربي ة يوض ح فيها أهم ية كافة 

عمليات الت طوير، وتوضيح اآلثار 

الن اجمة من إهمال عملية من الس لبية 

 عمليات الت طوير.

تحديد فلسفة واضحة لعمليات تطوير  .8

منهج قواعد الل غة العربي ة قبل البدء 

بها، والحرص على وعي جميع 

المشاركين في الت طوير بهذه الفلسفة، 

وسعيهم إلى تحقيقها من خالل 

 أدوارهم.

ضرورة إعداد مواصفات واضحة لكافة  .2

نهج قواعد الل غة عمليات تطوير م

 العربي ة قبل البدء بعمليات تطويره.

دراسة العوامل المؤث رة في منهج قواعد  .2

الل غة العربي ة دراسة علمي ة قبل البدء 

 بعمليات تطويره.

العمل على تهيئة المجتمع المدرسي  .1

لتقب ل عمليات تطوير منهج قواعد الل غة 

 العربي ة قبل البدء بها.

إعداد وثيقة منهج قواعد الل غة  ضرورة .2

العربي ة بطريقة علمي ة قبل البدء 

 بعمليات تطويره.

تدريب المشاركين في عمليات تطوير  .3

منهج قواعد الل غة العربي ة في ضوء 

أدوارهم الل ازمة قبل البدء بعمليات 

 الت طوير.

ضرورة تجريب منهج قواعد الل غة  .4

العربي ة المطو ر بطريقة علمي ة قبل 

 تعميمه على المدارس المعني ة.
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الل غوي ة األخرى )البالغة، األدب( 
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العام للبنين بالمملكة العربية السعودية 

في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة 

رسالة  والخبرات العالمية المعاصرة.

دكتوراه غير منشورة. قسم التربية. 

علوم االجتماعية. جامعة اإلمام كلية ال

 محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض.

عباس، محمد؛ ونوقل، محمد؛ والعبسي، 

مدخل (. 8058محمد؛ وأبو عواد، فريال )

إلى مناهج البحث في الت ربية وعلم 

 عمان: دار المسيرة.الن فس. 

(. معايير تدريس 5554عبد السالم، مصطفى )

ية العلوم والتطوير المهني رؤ

بحث مقد م في المؤتمر مستقبلية، 

العلمي الثاني إعداد معلم العلوم للقرن 

القاهرة: الجمعية الحادي والعشرين، 

المصرية للتربية العلمية، جامعة عين 

 .524 – 41شمس، 

(. اللغة العربية: فضلها 8052عبد اهلل، صالح )

وأهميتها وكيفية تفعيلها في الغرفة 

(، 5، )15األردن،  -رسالة المعلم الدراسية.

22 -23. 

عبد المنعم، منصور أحمد؛ وعبد الرزاق، 

تطوير (. 8002صالح عبد السميع )

المناهج )مدخل أخالقي لمستقبل 

القاهرة: مصر. مكتبة زهراء  .التعليم(

 الشرق.

عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد 

البحث العلمي (. 8003الحق، كايد )

، عم ان: 3. طوأساليبهمفهومه، وأدواته، 

 دار الفكر للط باعة والنشر والتوزيع.

 وتطبيق بناء(. 8004العثامنة، سفيان محمد )

 تعلم لتقويم معيارية مستويات قائمة

 في اللغة العربية مبحث في التالميذ

 المرحلة من األولى الثالثة الصفوف

. رسالة ماجستير، كلية األساسية

لت دريس، التربية: قسم المناهج وطرق ا

 جامعة األزهر: غزة.

المدخل إلى (. 8050العساف، صالح بن حمد )

الرياض:  البحث في العلوم السلوكية.

 دار الز هراء.

(. تقويم 8055العليمات، فاطمة محمد )

الكتاب الثاني لتعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها في المعهد الدولي 

لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

ي الجامعة األردنية من وجهة نظر ف

العلوم  -دراسات المعلمين والطلبة.

(، 2) 24األردن،  - اإلنسانية واالجتماعية

525 -515. 

(. تجربة األزهر 8052فرج، محمود عبده )

في تعليم الل غة العربية للن اطقين 

المؤتمر األو ل  بحث مقد م فيبغيرها. 

 الن اطقين بهالتعليم الل غة العربية لغير 

 بجامعة األزهر. القاهرة: مصر.

(. متطلبات 8001فضل اهلل، محم د رجب )

التقويم اللغوي في ظل حركة المعايير 

 المؤتمربحث مقد م في  .التربوية

 التعليم مناهج - عشر السابع يالعلم



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

 جاكاريجا كيتا

  8053، إبريل 8عدد  55مجلد 

 

  

، القاهرة: 5مصر- المعيارية والمستويات

الجمعية المصرية للمناهج وطرق 

 .534 – 523التدريس، 

مشكالت مناهج (. 8052كيتا، جاكاريجا )

المرحلة الثانوية بالمدارس العربية في 

رسالة ماجستير غير منشورة.  مالي.

قسم المناهج وطرق التدريس، كلية 

 التربية، جامعة الملك سعود: الرياض.

(. 8052كيتا، جاكاريجا؛ وإسماعيل، محمد )

تطوير منهج قواعد الل غة العربية 

لة الثانوية بالمدارس العربية في للمرح

جمهورية مالي في ضوء التجارب 

، 21، الجزائر -مجلة الدراسات. العالمية

23- 21. 

معجم (. 5554الل قاني، أحمد؛ والجمل، علي )

المصطلحات الت ربوي ة المعرفة في 

. القاهرة: عالم المناهج وطرق الت دريس

 الكتب.

المستويات م(. 8004محمود، حسين بشير )

المعيارية: مدخل لنشر ثقافة الجودة 

 بحث .وإصالح التعليم قبل الجامعي

 -العشرون العلمى المؤتمر في مقدم

 مصر، - الثقافية والهوية التعليم مناهج

، القاهرة: الجمعية المصرية للمناهج 2

 .5230 – 5214وطرق التدريس، 

مناهج الت ربية: (. 5554مدكور، علي )

. القاهرة: دار الفكر وتطبيقاتهاأسسها، 

 العربي.

سلوك (. 5555المفتي، محمد أمين )

 . القاهرة: مركز الكتاب.التدريس

نشأة (. 8051موقع المعهد العربي اإلسالمي )

تم  استرجاعه  المعهد وأهدافه وبرامجه.

 .http://www.aii-t.org/a/index.html من:

مشكالت تعليم اللغة (. 8052ميغا، يوسف. )

العربية في المرحلة الثانوية بالمدارس 

 العربية اإلسالمية في جمهورية مالي.

رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة 

الملك سعود، كلية التربية: قسم 

 المناهج وطرق التدريس: الرياض. 

الجودة الشاملة (. 8002مينا، فايز )

 التربية مستقبل .والمستويات المعيارية

 .103 -100(، 22) 58 مصر، - العربية

 المؤتمر مقدمة(. 8001الناقة، محمود )

 التعليم مناهج -عشر السابع العلمى

، 5 مصر، -المعيارية والمستويات

القاهرة: الجمعية المصرية للمناهج 

 ز. -وطرق التدريس، أ 

تطوير المناهج (. 8000الوكيل، حلمي )

 أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته.

 القاهرة: دار الفكر العربي.
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