ضمانات تطوير مناهج المغة العربية
-رؤية مستقبمية-

Pawns of Development Arabic Language Curricula:
A Future Vision
د.مصطفى عبد السميع محمد

(*)

تعرض ىذه الكرقة الحاجة إلى مكاكبة التكجيات العالمية المعاصرة في
تشكيؿ ضمانات تطكير المناىج الدراسية لمغات القكمية بعامة كانعكاسيا عمى مناىج

المغة العربية الدراسية ،ثـ تقدـ رؤية مستقبمية مستحدثة لتحقيؽ ضمانات تطكير

مناىج المغة العربية لمناطقيف بيا كلمناطقيف بغيرىا.
كمف الجدير بالذكر أف ىذه الكرقة – التي بيف أيدينا -قد استميمت ما بيا

مف أفكار مف مصدريف رئيسييف – األكؿ ىك خطة تطكير التعميـ في الكطف العربي

كالتي أعدتيا المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ مع األمانة العامة لجامعة الدكؿ
العربية ،كأقرىا مؤتمر القمة في دمشؽ منذ شيكر قالئؿ  ،كالمصدر الثاني ،مكاثيؽ

األمـ المتحدة الخاصة بمجتمع المعرفة ،باعتبار المغة ىي المصدر الرئيس لممعرفة،

كىي كعاء المعرفة كىي المعبر عنيا .كألف "العركبة" صفة تتأكد لدل الشخكص إذا
جيدا
شخصت لغتيـ "العربيػػة" .كمف ىنا فيجكز القكؿ إف تعمـ المغة العربية ن

كاستخداميا الجيد عامالف رئيسياف لدعـ اليكية العربية كاتاحة إمكانية سعييا كاتساع
حراكيا.

الحاجة إلى مواكبة التوجهات العالمية المعاصرة
ظيرت في العقد األكؿ مف القرف الحادم كالعشريف ثالثة تكجيات رئيسة

لتطكير المناىج الدراسية في المغات القكمية ،كيجب أف تمتد إلى المناىج الدراسية

لمغة العربية ،كىي:

(*) أستاذ بجامعة القاىرة  -مستشار كزير التربية كالتعميـ.
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(أ) التكجيات إلى إعادة ىيكمة المناىج.
(ب) تفعيؿ التغير المستداـ فييا.
(جػ) األخذ بالنظرة االستراتيجية في تخطيطيا كتنفيذىا.
أوال :التوجهات العالمية إلى إعادة هيكمة المناهج الدراسية:
ظيرت تكجيات إعادة ىيكمة ( ) Reconstructuringالمناىج الدراسية كمحاكلة

إلقامة فكر جديد بدال مف الفكر القديـ الذم انيار نتيجة ثالثة أكجو لمنقد ،ىي:
 -1نقد مدخل األهداف اإلجرائية في تخطيط المناهج

كشؼ نقد مدخؿ األىداؼ اإلجرائية في تخطيط المناىج الدراسية عف خمسة

أكجو لمقصكر ،ىي:

أ -اىتماـ المخططيف كالمعمميف كالمتعمميف بمحتكل المنيج الدراسي ،كطرائؽ

التدريس كالتعمـ ،كاألنشطة التعميمية التعممية كفركض مسبقة يجب االلتزاـ بيا

بما يعكؽ اإلبداع كاالنطالؽ الفكرم.
ب -تفكيؾ كحدة المعرفة إلى جزئيات تؤدم إلى تشكه كغمكض الفكرة البانكرامية
الكمية لممكضكع.

جػ -تعبير األىداؼ اإلجرائية عف الحد األدنى لمستكل نكاتج التعمـ ()Lowest

( )Level of Outcomesمما يسكؽ المعمميف إلى نتائج الحد األدنى عند التقكيـ.

د -غمػػكض أكلكيػػات األىػػداؼ اإلجرائيػػة ممػػا يػػؤدم إلػػى تركيػػز المعممػػيف كالمتعممػػيف
عمى أكلكيات دكف أخرل بغض النظر عف أىميتيا المغكية كالتربكية.

ىػ -اعتبار تحقيؽ األىداؼ اإلجرائيػة غايػة ( )Endالمنتيػى بغػض النظػر عػف تنميػة
الخياؿ األدبي كالشعرم ،كابتكار صنكؼ ( )Genreجديدة في األدب.

-2نقد المدخل الفني في تخطيط المناهج
كش ػػؼ نق ػػد الم ػػدخؿ الفن ػػي ف ػػي تخط ػػيط المن ػػاىج الد ارس ػػية ع ػػف خمس ػػة أكج ػػو
لمقصكر ىي:
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أ .االىتمػػاـ بمسػػتكل المعرفػػة لػػدل المػػتعمـ بغػػض النظػػر عػػف قد ارتػػو فػػي صػػناعة
المعاني (. )Meaning Maker

ب .االىتماـ بكـ المعرفة بغض النظر عف جكدة المعرفة.
ج .االىتمػ ػػاـ باكتسػ ػػاب المعرفػ ػػة بغػ ػػض النظػ ػػر عػ ػػف الط ارئػ ػػؽ المسػ ػػتخدمة فػ ػػي
اكتسابيا ،ألف ىذه الطرائؽ قد تؤدم إلى تفتح الذىف ( )Intellectأك عمقو.

د .االىتماـ بحكافز التعمـ بغض النظر عف حريػة المػتعمـ فػي اختيػار الصػنكؼ
( )Genreاألدبية التي تمبي طمكحاتو.

ىػ .االىتماـ بتكحيػد األنمػاط الثقافيػة لممتعممػيف بينمػا نحػف فػي حاجػة إلػى تػدعيـ
التنكع الثقافي عمى قاعدة مف كحدة المقاصد.
 -3نقد مدخل نواتج التعمم في تخطيط المناهج
كشؼ نقد مدخؿ نكاتج التعمـ في تخطيط المناىج الدراسية عف أربعػة أكجػو

لمقصكر ،ىي:

أ .االىتمػػاـ بحصػػيمة ( )Harvestكػػؿ درس ككػػؿ كحػػدة د ارسػػية بغػػض النظػػر عػػف
نمك بنية عقؿ المتعمـ (.)Mindset

ب .االىتماـ بما يجػب أف يعرفػو المػتعمـ مػف كجيػة نظػر المعمػـ بغػض النظػر عػف
تنمية مياراتو االستقرائية كاالستنباطية.

ج .االىتماـ بترتيب فقرات المنيج عمى أسس منطقية أك كظيفية بغض النظر عف

تك ػػكيف ش ػػبكة معمكماتي ػػة تت ػػيح زاكي ػػة رؤي ػػة كاس ػػعة ()Wide View Angle

لممكضكع.
د .االىتماـ بالتقنيات األكاديمية لتخطيط المنػاىج بغػض النظػر عػف المسػتحدثات
اإلستراتيجية في التخطيط.

نتيجة لما ىدمتو أكجو النقد الثالثػة السػابقة ،كػاف البػد مػف إعػادة ىيكمػة المنػاىج

الد ارسػ ػ ػػية ،بمعنػ ػ ػػى تغييػ ػ ػػر شػ ػ ػػامؿ جػ ػ ػػامع

Through

 ،)Reconstructuringكنمخصو في (أربع ب) ).(4Ps

Change

)Massive
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أ .النظرة التحسبية ()Prospective

كمؤداىا :النقمة مف النظػرة التطكريػة فػي التحػرؾ مػف الحاضػر إلػى المسػتقبؿ مػع

مراعاة الماضي إلػى البػدء برؤيػة أك صػكرة أك مسػرح أك حمبػة مستقبمي ػة ( Scaffold or

 )vision Arenaلممنيج الدراسي ،ثـ البحث عف كيفية بمكغيا كالكصكؿ إلييا.
ب -إجراءات التصميـ (.)Procedure

يػػتـ تصػػميـ المنػػاىج الد ارسػػية بكاسػػطة فريػػؽ متنػػكع التخصصػػات كاالىتمامػػات

يض ػػـ األك ػػاديمييف ،كالتنفي ػػذييف ،كرج ػػاؿ اإلع ػػالـ ،كص ػػناع الثقاف ػػة ،كقي ػػادات
مؤسسات المجتمع المدني ،بؿ كممثميف لدارسي محتكل المنيج.
جػ -عمميات تنفيذ المنيج ()Processes

يركز االىتماـ عمى تحكيؿ لحظات التدريس التي يقكـ بيا المعمـ إلػى لحظػات
تعمـ يقكـ بو المتعمـ (. )From Teaching Moment to Learning Moment
د -مجاراة التقدـ الديجيتالي (.)Progress

الب ػػد م ػػف التح ػػكؿ مػػػف التعم ػػيـ كال ػػتعمـ بالس ػػبكرة كالطباشػػػير كالكرق ػػة كالقم ػػـ إلػػػى
استخداـ أدكات ديجيتالية ( )Digitalالتي قػد تسػمى رقميػة أك رقمنػة ،كىػي ترجمػة غيػر

معب ػ ػرة عػ ػػف ت ػ ػ زر ثالثيػ ػػة العػ ػػيف كاألصػ ػػابع كالتفكيػ ػػر فػ ػػي أجي ػ ػزة الحاسػ ػػكب كالكسػ ػػائط

اإللكتركنية (). ) Fingers, Eyes& Thinking (FET

ثانيا :التوجهات العالمية إلى تفعيل التغير المستدام في المناهج الدراسية.
ك ػػاف م ػػا يس ػػمى اس ػػتقرار المن ػػاىج الد ارس ػػية س ػػمة ب ػػارزة ف ػػي دع ػػاكل الػ ػرأم الع ػػاـ
التربكم في القرف الماضي ،كلكف التكجػو العػالمي المعاصػر ىػك التغيػر الػدائـ المسػتداـ

( )Continual & Sustainableفي المناىج الدراسية لمكاكبة حاجات الحاضػر الدائمػة ،
كحاجات المستقبؿ المستدامة.
أكاديميػػا سػػنة  2009خػػالؿ نشػػر نظريػػة تنشػػيط
كقػػد بػػدأ تأص ػيؿ ىػػذه التكجيػػات
ن
التغيػر المسػتداـ ( ،)Theory – in – Action of Sustainable Changeكمعالميػا الرئيسػة

ىي:
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 -1كضػػع رؤيػػة مسػػتقبمية لممنػػاىج الد ارسػػية بكاسػػطة أكػػاديمييف كتنفيػػذييف كميتمػػيف
بترقية التعميـ كالتعمـ .

 -2تضميف الرؤية ما يمي:
أ .أبعاد مسؤكلية المعمـ في التدريس ،كمسؤكلية المتعمـ في التعمـ.
ب .حزمػػة مػػف مقػػاييس تقػػكيـ أداء المعمػػـ ،كانجػػاز المػػتعمـ ،كجػػكدة اإلدارة،
كجكدة بيئة التعمـ.

ج .شػ ػػبكة أعمػ ػػاؿ مبدئيػ ػػة مرنػ ػػة قابمػ ػػة لمتعػ ػػديؿ لبمػ ػػكغ ( )Attainmentىػ ػػذه
الرؤية.

 -3المعيار الكمي لنجاح المنيج الدراسي ىك مدل دعمو لمجكدة الذىنية Intellectual

 Qualityلممػ ػػتعمـ فػ ػػي عممػػػو داخػ ػػؿ المبنػ ػػى المدرسػػػي كفػ ػػي الحيػ ػػاة خ ػػارج أس ػ ػكار

المدرسػػة كيقػػاس ذلػػؾ باسػػتخداـ مقػػاييس طريقػػة التفكيػػر المعرفػػي ( Knowledge

 )Thinking Methodالتي تقيس رباعية ( ،)ASMEىي:

أ .ميارات تحميؿ ( )Analysisالنصكص كالمكاقؼ كالمشكالت.
ب .ميارات تركيب ( )Synthesisمركب جديد مبتكر مػف مفػردات لغكيػة أك مكقفيػة
أك مادية.

ج .ميػ ػػارات تكػ ػػكيف خريطػ ػػة ( )Mapعقميػ ػػة تضػ ػػـ كػ ػػال مػ ػػف المفػ ػػردات التحميميػ ػػة،
كالمككنات التركيبية.

د .ميارات إثراء ( )Enrichmentالخريطة العقمية بمعرفة كركابػط كمقارنػات جديػدة
أك مستحدثة.

تػػنعكس ىػػذه التكجيػػات عمػػى ضػػمانات تطػػكير منػػاىج المغػػة العربيػػة فػػي ضػػركرة

االىتماـ بما يمي:

-1اتباع طرائؽ التفكير التحسبي المستقبمي في تخطيط المناىج الدراسية.
-2األخػػذ بمػػدخؿ اقتصػػاد إدراؾ المعرفػػة ( )Cognition Economyالػػذم يؤكػػد عمػػى

ػتكدعا
ضػركرة تنميػة المخػػزكف المعرفػي فػػي الػذىف باعتبػاره بن نكػػا أك صػندكقنا أك مسػ ن
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مفتكحػػا لممعرفػػة ( )Bank, Box or Tankثػػـ تنميػػة طريقػػة اإليػداع كالسػػحب
مرننػػا
ن
منو ،مع نقؿ المعرفة مف قشرة المخ حيػث النسػياف السػريع إلػى أعمػاؽ المػخ حيػث
ترتفع آفاؽ كآماد الذاكرة عند تجكيد التعمـ.
 -3تنميػػة شخصػػنة ( )Personalisationتػػدريس المعمػػـ ،كتعمػػـ المػػتعمـ ،بمعنػػى تنميػػة
التميز كالتفكؽ الفردم لدل المعمـ في التدريس كلدل المتعمـ في التعمـ .

ثالثا :التوجهات العالمية في النظرة االستراتيجية لممناهج الدراسية
ظيرت تكجيات عالمية نشرت عاـ  2009بضركرة األخذ باالتجاىات االسػتراتيجية

فػػي تخطػػيط المنػػاىج الد ارسػػية ،كتبمػػكرت فػػي نظريػػة استقصػػاء العمميػػات المحققػػة لرؤيػػة
اسػتراتيجية مسػتقبمية )Process – Inquiry Theory( .كىػي تختمػؼ عػف ثػالث نظريػات
سادت في القرف العشريف ،كىي:

 .1نظريػػة العمميػػات ( )Processالتػػي ال تيػػتـ بن ػكاتج الػػتعمـ كلكػػف تركػػز عمػػى عمميػػات
األداء.

 .2نظريػػة االستقصػػاء ( )Inquiryالتػػي ال تيػػتـ بمحتػػكل المػػنيج الد ارسػػي كلكػػف تركػػز
عمى خطكات البحث.

 .3نظرية التحقؽ ( )Investigationالتي ال تيتـ إال بمتغيرات قميمة في المكقػؼ بغػض
النظر عف السياؽ متعدد المتغيرات.
وتقوم نظرية استقصاء العمميات المحققة لرؤيةة اسةتراتيجية مسةتقبمية عمةى
ثالثية تمخص باإل نجميزية في  IRAكما يمي:
 .1البدء في التخطيط بمقاصد تربكية (:)Intents
منطقيػػا لؤلىػػداؼ اإلجرائيػػة ،إذ ىػػي غايػػات ()Ends
تعتبػػر ىػػذه المقاصػػد بػػديال
ن

شديدة العمكمية ترتبط بما يمي:

أ -إع ػػادة التص ػػميـ المعي ػػارم لبني ػػة العق ػػؿ

the

of

)Re-Architecture

( ،Mindsetبحيث يفكر في مسػتقبؿ تخطػيط منػاىج األدب كالنحػك ككيفيػة
إتقانيا خالؿ أساليب تدريسية فعالة.
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ب -اسػتخداـ االسػتقراء كاالسػتنباط كالتفسػير العقالنػػي لتطػكر المغػة فػي بنيتيػػا
كاستخداميا.

ج ػ -تنميػػة التفكيػػر المتػػأني العميػػؽ ( )Reflectiveالػػذم يتبنػػى التفكيػػر العممػػي
البحت ( ،)Pureكفػي نفػس الكقػت يبػدأ مػف خيػاؿ ( )Imaginationشػاعرم
كتأممي عقالني (.)Speculative

 .2تصميـ مضمكف المناىج الدراسية ككصفة طعاـ (:)Recipe
يصػ ػػمـ المػ ػػنيج الد ارسػ ػػي كتركيبػ ػػة طعػ ػػاـ ،أك نكت ػ ػة مكسػ ػػيقية ،أك مخططػ ػػات أداء
متضمنا:
()Action Schemata
ن
أ .المف ػ ػػاىيـ األساس ػ ػػية كبع ػ ػػض – ال ك ػ ػػؿ – المف ػ ػػاىيـ الفرعي ػ ػػة ،أك بع ػ ػػض
المشكالت األساسية كبعض – كليس كؿ – ما يترتب عمييا.

ب .مؤشػ ػرات كأدل ػػة لت ػػداكؿ المف ػػاىيـ كمعالج ػػة المش ػػكالت ف ػػي الت ػػدريس كف ػػي
التعمـ.

ج .مؤشػ ػرات عام ػػة لتق ػػكيـ ك ػػؿ م ػػف :أداء المعم ػػـ ،كانج ػػاز الم ػػتعمـ ،كمالءم ػػة
المقرر الدراسي  ،كفاعمية أنشطة المنيج الدراسي.

 .3إصالح المنيج الدراسي بكاسطة إجراء بحكث أداء (:)Action
تحػػؿ المشػػكالت اليكميػػة فػػي التػػدريس ،كالػػتعمـ كاإلدارة  ،كاألنشػػطة التربكيػػة خػػالؿ

عمميػػا لحػػؿ
إجػراء بحػػكث أداء تعطػي نتػػائج غيػػر قابمػػة لمتعمػػيـ ،كلكػػف تقػػدـ
أساسػػا ن
ن
المشكالت الطارئة غير المتكقعة ،ألنيػا تنطمػؽ مػف أصػكؿ عمميػة لممػذىب النقػدم
الكاقعي ( ،)Critical Realismكممخصو:
أ .معرفتنا قاصرة عف اإللماـ بكؿ مفردات الكاقع ،كيكفينا تعرؼ المفردات األكثر
كتأثير في الكاقع.
نا
فاعمية

ب .تتطػػكر معرفتنػػا بمشػػكالت الكاقػػع الطارئػػة كبتطػػكر قػػدرتنا عمػػى بػػذؿ الجيػػد فػػي
معرفتيا.
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ج  .يػزداد درجػػة صػػدؽ معرفتنػػا خػػالؿ التعبيػػر عنيػػا بصػػياغات لغكيػػة سػػميمة فػػي
المبنى كالمعنى.

د .ت ػػزداد ص ػػدؽ نتػ ػػائج بح ػػكث األداء بتعػػػدد أدكات البح ػػث فييػ ػػا ،مث ػػؿ :اس ػػتخداـ
المقػابالت ،كاالسػػتبيانات ،كاسػػتمارات البحػػث ،كخػرائط العالقػػات ،كقػكائـ المعاينػػة

( ، )Checklistكتحميؿ المذكرات الخاصة ،كالمعايشة...إلخ.

معالم الرؤية المستقبمية المحققة لضمانات تطوير مناهج المغة العربية
تقػكـ رؤيتنػػا عمػى أسػػاس تبنػي التكجيػػات المعاصػرة فػػي تطػكير منػػاىج المغػػات

القكمية ،ألف ىذا المدخؿ يجعمنا نكاكب أحدث االتجاىات ممػا يزيػد مػف فاعميػة منػاىج
المغة العربية الدراسية.
كتتكػ ػ ػػكف الرؤيػ ػ ػػة المقترحػ ػ ػػة م ػ ػ ػف ثالثػ ػ ػػة مككنػ ػ ػػات رئيسػ ػ ػػة ،ىػ ػ ػػي :المقاصػ ػ ػػد،

كالصعكبات المتكقعة في التنفيذ ككيفية التغمب عمييا كما يمي:
أوال :المقاصد التربوية لمناهج المغة العربية

تعتبػػر المقاصػػد التربكيػػة ( )Intentsغايػػات نيائيػػة مرنػػة شػػاممة فػػي صػػياغتيا

كأبعادىػػا لكػػي تتػػيح فػػرص اإلبػػداع عنػػد السػػعي لبمكغيػػا ،كفػػي مقدمػػة ىػػذه المقاصػػد مػػا
يمي:
 -1تنمية رأس المال البشري المغوي لممتعمم
يتككف رأس الماؿ البشرم المغكم لممتعمـ مف ثالثية المدركات ،كالقيـ ،كالميػارات

المغكية العربية:

أ .مدركات المغة العربية األساسية التي تتعمؽ بما يمي:
 شػػركط كض ػكابط صػػياغة كػػؿ مػػف الكممػػة ،كالجممػػة ،كالعبػػارة ،كالمكضػػكع ،مػػفأجؿ كضكح المعنى (.)Meaningful
 تعػػرؼ صػػنكؼ ( )Genreكدركب األدب العربػػي كمعػػاييره كمسػػتكياتو لمصػػغاركالكبار.
 -تعرؼ قكاعد تذكؽ األدب العربي بشتى دركبو.

251

 تعرف مدركات المغة العربية في سياؽ تراثي كفي سياؽ عصرم.ب .القيم الفعالة مف أجؿ تككيف اتجاىات إيجابية نحك المغة العربية ،كتتمثؿ في
نثر
كنقدا ،نا
أدبا ن
عشؽ ( )Intrigueقراءة ككتابة كؿ ما يتعمؽ بالمغة العربية :ن
كخبرا ،أنشكدة كحكمة ،كغناء كمعمكمات.
كشعرا ،قصة ن
ن
ج .مهارات المغة العربية الخمس:

 ميارات القراءة المتصفحة ( )Skimكالكاعية. ميارات الكتابة في شتى صنكؼ كدركس المغة العربية . ميارات االستماع كما يتعمؽ بأدب الحكار بالمغة العربية.ككجدانيا لمسامع.
عقميا
ن
 -ميارات اإللقاء بمغة عربية فصحى مقنعة ن

 ميارات ثقافية – لـ يشر إلييا في أم مصدر عربي مف قبؿ – تتعمؽ بتكامؿجميع الميارات األربع السابقة في سياؽ ثقافي كاحد ،كفي تيار تفكيرم ثقافي
كاحد يتميز باإلبداعية كالنقدية كالتقكيمية :فتظير إبداعية التفكير في تحميؿ

كتركيب صياغات المغة العربية  ،كتظير النقدية في التشكؾ في معاني

المقركء بالمغة العربية ،كتظير التقكيمية في االستفادة مف األخطاء المغكية
السابقة عند عدـ تكرارىا بسبب التغذية المرتدة الفاعمة.

 -2تنمية رأس المال المهني المغوي لممعمم
تتضح ىذه التنمية في ثالثية أبعاد ،ىي:

أ .مةةةةدركات المعم ػػـ الت ػػي تتعم ػػؽ بم ػػداخؿ ،كط ارئ ػػؽ ،كاس ػػتراتيجيات  ،كأس ػػاليب
التدريس بجانب إدارة التكافؽ بيف أساليب تدريسو كأساليب تعمـ طالبو.

ب .قةةةيم المعمػػـ المغكيػػة اإليجابيػػة ،كتتمثػػؿ فػػي :االعت ػزاز بمينتػػو ،كالشػػكؽ إلػػى
التفاعؿ المفظي مع طالبو ،كالميؿ إلى التعمؽ في أصكؿ مينتو.
ج .المهارات التدريسية التي تميز أسمكبو التعميمي ،كتجعمو يييئ بنية تعمـ
لغكية حافمة بالمناقشات كالحكارات بالعربية الفصحى ،كمياراتيا في عرض

نماذج أدبية تحبب المتعمميف في المغة العربية  ،كتجعميـ يتذكقكف جرسيا
كجماليا .
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 -3تنمية مضمون منهج المغة العربية
مدخؿ تنمية مضمكف المنيج الدراسي لمغة العربية ىك دعـ التكاصؿ
النشط ( )Active Communicationبيف المتحدثيف كالقراء كفؽ ستة
مبادئ أساسية ،كما يمي:

أ .مبادئ تتعمق بالمتعمم ،هي:
 م ارعػػاة قػػدرات المػػتعمـ االسػػتيعابية ( )Capacitiesلقكاعػػد المغػػة العربيػػة،كلصنكؼ كدركب اآلداب العربية.
 تبنػ ػي النظري ػػة البنيكي ػػة حت ػػى تن ػػدمج المعرف ػػة المغكي ػػة الالحق ػػة بالمعرف ػػةالمغكيػ ػ ػػة السػ ػ ػػابقة فػ ػ ػػي بنيػ ػ ػػة جديػ ػ ػػدة كفػ ػ ػػؽ النظ ػ ػ ػرة الكيميائيػ ػ ػػة لممعرفػ ػ ػػة

( .)Chemistry Knowledge

 التزكد بالميارات المغكية الخمس – المشار إلييػا مػف قبػؿ – حتػى يكػكفاطنا عر نبيا ،قكال كعمال ،مع التأكيد عمى (استحداث) الميارة الخامسػة
مك ن
التي تدكر حكؿ الثقافة المغكية عمى أسس عربية.

ب .مبادئ تتعمق بالمعمم:
 جكدة إدارة تكافؽ أساليب تدريسو مع أساليب تعمـ طالبو. التكاصؿ مع المتعمميف بالعربية الفصحى كتجنب المحف المغكم. استخداـ كسائط تعمـ متعددة سكاء إلكتركنية أك ال إلكتركنية. تحكيػؿ أدكار المعمػػـ مػػف ممقػػف أك قائػػد إلػى مايسػػترك فنػػاف أك طػػاه مػػاىرفي إكساب كؿ حصة دراسية نزعة إبداعيػة فػي التكاصػؿ مػع المغػة كمػع
المتعمميف.
ج .مبادئ تتعمق بمضمةون منهج المغة العربية
يبنى مضمكف منيج المغة العربية الدراسي كفؽ مبادئ تحقؽ ما يمي:
 -تكامؿ فركع المغة العربية كصنكفيا كدركبيا.
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 إب ػراز النقػػاط المضػػيئة فػػي الت ػراث المغػػكم العربػػي ،كاضػػافات كابػػداعاتالمعاصريف.

 التركيز عمى التكاصؿ كالتفاعؿ المفظي (. )Verbal التركيز عمى المعاني قبؿ الصياغة المغكية لمقكاعد كاألدب. ربط صياغات المغة العربية بالمكاقؼ كاألحداث كاألخبار. تشجيع األنشطة المغكية الجماعية.د.مبادئ تتعمق بتقويم المتعمم
 استخداـ "بكرتفميك" لتقكيـ إنجازات المتعمـ في تعمـ المغة العربية. تكامػػؿ التقػػكيـ التحريػػرم كفػػؽ االسػػتجابات المقيػػدة ،ككفػػؽ االسػػتجاباتالحرة المنطمقة.
 التقكيـ الشفكم كفؽ معايير مكضكعية تضـ فقػرات عػف مػدركات ،كقػيـ،كميارات المتعمـ المغكية.
 التقػػكيـ المطػػابؽ لمكاقػػع (األصػػيؿ) ( )Authenticبمعايشػػة المعمػػـ لممػػتعمـكتسػػجيؿ مػػدل اسػػتيعاب الطالػػب لممػػدركات كالقػػيـ كالميػػارات المغكيػػة فػػي

المكاقؼ الحياتية المختمفة.
هة .مبادئ تتعمق بتقويم المعمم

 تقدير مدل قدرة طالبو عمى بمكغ المعػايير القكميػة إلتقػاف تعمػـ مػدركاتكقيـ كميارات المغة العربية.
 تقيػػيـ مػػدل كفاءتػػو ىػػك فػػي إعػػداد بيئػػة تعمػػـ فعالػػة خػػالؿ حج ػرة الد ارسػػةألحد أنشطة أك جماعات لغكية خارج حجرة الدراسة.
 تقيػ ػ ػ ػ ػيـ م ػ ػ ػ ػػدل نم ػ ػ ػ ػػكه ف ػ ػ ػ ػػي المغ ػ ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػ ػػة كم ػ ػ ػ ػػادة د ارس ػ ػ ػ ػػية  ،كنم ػ ػ ػ ػػكهالتدريسي/التعممي ،كنمكه الثقافي المغكم.
و .مبادئ تتعمق بتقويةم مضمةةون منهج المغة العربية
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 كفاية مضاميف منيج المغة العربية الستيفاء حاجات المتعمميف. تكامػػؿ فػػركع المغػػة العربيػػة بحيػػث تترسػػخ فػػي األذىػػاف مقكلػػة أف التحميػػؿإلػػى فػػركع مجػػرد محاكلػػة عمميػػة لتسػػييؿ فيػػـ كميػػة ( )Wholnessالمغػػة
العربية.
 مكاءم ػػة إمكان ػػات الم ػػدارس كمس ػػتكيات تأىي ػػؿ المعمم ػػيف ،ف ػػال يتض ػػمفالم ػػنيج م ػػثال مس ػػرحية يص ػػعب تمثيمي ػػا ف ػػي الكاق ػػع لتع ػػذر كج ػػكد مس ػػرح

مدرسػػي ،أك يتض ػػمف إج ػراء بح ػػكث أداء ف ػػي مكضػػكعات تراثي ػػة إلنت ػػاج
مصادرىا في أغمب المدارس.

 -4تنمية إدارة التوافق بين أساليب التدريس وأساليب التعمم.
يمػػارس المعمػػـ أسػػاليب تدريسػػية تعػػكد عمييػػا كيفضػػميا ،كينفػػذ المػػتعمـ أسػػاليب

تعممية يرتاح ليا ،كعمى المعمـ أف يدير التكافؽ بيف األسمكبيف خالؿ ما يمي:

أ .تحديد المساحة المحصكرة بيف أساليب تعمـ الطالب المستقؿ ( Independent

 ، )Learningكالمكضكعات الصػعبة التػي ال يفيميػا بمفػرده ،ثػـ يقػكـ المعمػـ
بدكر الميسر ( )Facilitatorالتعميمػي فػي ىػذه المسػاحة سػكاء أكػاف فػي النقػد

األدبي أـ التعبير أـ النحك.
ب .تعػػرؼ مػػدركات المغػػة العربيػػة سػريعة النسػػياف لػػدل طالبػػو ،ثػػـ إعػػادة شػػرحيا
أك استخداـ أساليب إلكتركنية متعددة لكػي تنقػؿ كحػدات المعرفػة المغكيػة مػف

قشرة المخ إلى أعماقو.

ج .إث ػ ػػارة حم ػ ػػاس الط ػ ػػالب إل ػ ػػى ت ػ ػػذكؽ ص ػ ػػنكؼ األدب كدركب ػ ػػو ،كمش ػ ػػاركتيـ
كمعايشتيـ خالؿ أنشطة تربية مكتبية أك جماعات نشاط.
د .مشاركة الطالب فػي تنفيذ مقكلة "مزيػد مػف التعمـ إلتقػاف التعمػـ" ( More

. )Learning to Master Learning
ىػ .استخداـ ذكاء الطالب المتنكع المتعدد في تعمـ المغة العربية.
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ك.

اكساب الطالب المعرفة المغكية بأقؿ جيد كفي أقصر كقت كأعمى مستكل

جكدة كفؽ معادلة اقتصاد إدراؾ المعرفة ( )Cognition Gainsخالؿ جكدة
التدريس كتقميؿ كمفة ( )Costالتعمـ بجكدة تعمـ الطالب.

لغكيا إذ ال بد مف شحنة
ز .رعاية ( )Careالطالب دكف االكتفاء بتكجيييـ
ن
عاطفية تصاحب األكامر التصكيبية.
ح .المكاءمة بيف طمكحات المتعمميف في احتراؼ األدب ،كامكاناتيـ الضعيفة أك
البدائية دكف بث ركح اليأس فييـ.

ط .استخداـ أساليب التعمـ النشط.
م .تقاسـ المسؤكلية بكضكح ،بحيث يتحمؿ المعمـ مسؤكلية التدريس ،كيتحمؿ
الطالب مسؤكلية التعمـ.

كسماعا
ؾ .إثراء بيئة التعمـ المغكم بإتاحة فرص التفاعؿ المغكم حديثنا ككتابة
ن
كقراءة لآلخريف مع التكعية بالكعاء الثقافي الستخداـ المغة العربية ،كىذه
إضافتنا المستحدثة في مناىج المغة العربية.

ثانيا :متطمبات بموغ مقاصد الرؤية المستقبمية
ً

لكي نبمغ مقاصد الرؤية المستقبمية لمناىج المغة العربية يجب أداء المياـ التالية:
 -1استخدام الحاسوب في كل من تدريس وتعمم المغة العربية
ىناؾ تكجيات عالمية في تعمـ المغة القكمية بمساعدة الحاسكب في مشركع

دكلي ىك ) )Computer Assisted Learning Language) (CALLكيجب تطبيقو

في مجاؿ تعميـ كتعمـ المغة العربية لمميزاتو التالية:

أ .تعظيـ ) (Maximizingقدرات العقؿ في استيعاب قكاعد المغة كآدابيا.
ب .إتاحة صنكؼ كدركب األدب في أسرع كقت ككفؽ رغبات المتمقي
كحيثما يقيـ.
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ج .تفريد ) (Individualizingالتعمـ كفؽ كفايات المتعمـ.
د .تحسيف الحصيمة ) (Harvestالمغكية مف حيػث الثػركة المغكيػة ككضػكح
المعاني.

كيتطمػػب اسػػتخداـ الحاسػػكب فػػي تػػدريس كتعمػػـ المغػػة العربيػػة تػكافر مجمكعػػة مػػف

الميارات تتعمؽ بكؿ مما يمي:

أ .تشغيؿ الحاسكب كصيانتو.
ب .نعرؼ كيفية استدعاء البرنامج المطمكب.
ج .تكليػػد ) (Generatingالمعرفػػة المغكيػػة مػػف المعمكمػػات المغكيػػة ،كتكليػػد
المعمكمات المغكية مف البيانات المغكية.
د .قراءة المغة كالمصطمحات كالرمكز الحاسكبية كفيـ دالالتيا.
ق .االقتباس بكفاءة مف النصكص المغكية الحاسكبية.
 -2العمل عمى رفع مستوى استجابة المتعممين المغوية
يعمؿ المعمـ عمى رفع استجابة المتعممػيف المغكيػة فػي ثالثػة مسػتكيات معياريػة
متصاعدة ،ىي:
أ .مستكل االستجابة "االمبيريقية" الذم يقتصر فيو عمػى مجػرد فيػـ معػاني
النص المغكم المقركء في حدكد المكضكع كالسياؽ الذم يدرس فيو.

ب .مسػ ػػتكل االسػ ػػتجابة التفسػ ػػيرية الػ ػػذم ييػ ػػتـ فيػ ػػو المػ ػػتعمـ بمعرفػ ػػة معػ ػػاني
المقركء ،كتفسيره في سياقات متعددة.

جػ .مسػتكل اسػتيعاب مضػمكف النصػكص كاسػتخدامو فػي المكاقػؼ الحياتيػة،
كالكتابات الشخصية.

 -3تفريد تعمم المغة العربية
ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى تفريػػد ( )Individualizingتعمػػـ المغػػة العربيػػة مػػف أجػػؿ مكاجيػػة
صعكبات التعمـ مف ناحية ،كاتقاف التعمـ مف ناحية ثانية ،كممارسة ميػارات الػتعمـ
بكفاءة مف ناحية ثالثة .كىناؾ أربعة أساليب لتفريد تعمـ المغة العربية ،ىي:
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أ .توحيد مضمون منهج المغة العربية مع:
 تنكيع طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو كأساليبو ككسائمو كمكاد تعممو. تطبيؽ نطاؽ أدكار المعمـ كتكسيع نطاؽ أدكار المتعمـ.ب .تطوير منهج المغة العربية بحيث:
 يتالءـ مع إمكانات المعمميف كالمتعمميف كالمدرسة . يتكيؼ مع متطمبات االستعانة باألساليب اإللكتركنية المساعدة لمتعمـ.جةةة .اسةةتخدام تقنيةةة رباعيةةة تسةةمى باإل نجميزيةةة  4Rsألنهةةا تتكةةون مةةن أربةةع
عمميات تبدأ كل منها بحرف  ، Rهي:
 -إعادة كتكرار عمميات التعميـ (. )Re-education

 تحمي ػ ػػؿ الم ػ ػػتعمـ مس ػ ػػؤكلية ( )Responsibilityم ػ ػػذاكرة كمراجع ػ ػػة ال ػ ػػدركسكاسترجاع محتكاىا.

 استخداـ كسائؿ كمكاد تعميمية كثيقة الصمة بالمغة العربية (.)Relevance تك ػػكيف عالق ػػات تكافقي ػػة كمكاءم ػػة ( )Rapportب ػػيف المعم ػػـ كالم ػػتعمـ خ ػػالؿإدارة ذكية تكافقية بيف التدريس كالتعمـ – كما ذكر مف قبؿ.
 -االستفادة مف نػاتج تقػكيـ المغػة العربيػة ذاتيػا (مػف حيػث االسػتخداـ) كالتػي

يجب أف تقدميا عشر جيات مستقمة ،ىي :المعممكف ،كالمتعممػكف ،كاآلبػاء،
كم ػػدير المدرس ػػة ،كم ػػدربك المعمم ػػيف ،كالمكجي ػػكف ،كالب ػػاحثكف ،كالناش ػػركف

لممكاد التعميمية ،كمصممكىا ،كأعضاء تخطيط المناىج الدراسية.
 -4استخدام نتائج بحوث األداء في تصويب المسار أوال بأول
تفيد نتائج بحكث األداء في التصكيب المرحمي التككيني ( )Formativeلكؿ مف:
أ .األخطاء النحكية الشائعة.
ب .الصياغات المغكية الركيكة.
ج .االقتباسات غير المناسبة مف التراث األدبي.

258

د .نقص أك تشكه نضج الميارات الخمس لمغة العربية.
 -5التدريب التخصصي لمعممي المغة العربية
التحػػكؿ مػػف التػػدريب العػػاـ إلػػى التػػدريب التخصصػػي

)From Training to

( Coachingلمعممي المغة العربية عمى أف يتعمؽ ذلؾ بمكضكعات لغكية محددة ،مثؿ:
أ .تفعيػػؿ دكر جماعػػات النشػػاط المغػػكم فػػي تػػذكؽ صػػنؼ أك درب معػػيف مػػف األدب
العربي.
ب .استكش ػػاؼ األخط ػػاء المش ػػتركة الش ػػائعة ل ػػدل المتعمم ػػيف ف ػػي ص ػػؼ د ارس ػػي مع ػػيف
ككيفية تصكيبيا.
ج .اسػتخداـ التقانػة (التكنكلكجيػا) التعميميػة فػي تػدريس كتعمػـ مكضػكع محػدد فػي المغػة
العربية.
د .ىضـ أساليب التفكير العقالنية خالؿ دراسة مكضكع دراسي مقرر عمى الطالب.
ثالثا :الصعوبات المتوقعة في تحقيق المقاصد التربوية وكيفية التغمب عميها:
مف المتكقع أف تكاجو عممية تحقيؽ المقاصد التربكيػة بعػض الصػعكبات ،كعمينػا

استشرافيا مف اآلف ،كاقتراح أساليب مكاجيتيا كما يمي:

 -1صعوبات تتعمق بكيفية إعداد ونشر الضمانات
قػػد ييػػاجـ النقػػاد ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ ألنيػػا المسػػؤكلة عػػف إعػػداد كنشػػر ضػػمانات

تط ػػكير من ػػاىج المغ ػػة العربي ػػة  ،ل ػػذلؾ يج ػػب اعتب ػػار الكرق ػػة الحالي ػػة مج ػػرد دلي ػػؿ عم ػػؿ

لصياغة ضمانات دقيقة يقكـ بيا فريؽ عمؿ يضـ أكاديمييف ،كمنفذيف ،كمحترفي النقد
اإلعالمي ،كقيادات الفكر كمؤسسات المجتمػع المػدني ،عمػى أف ت ارعػى أغمػب كجيػات

نظ ػػرىـ كالعم ػػؿ عم ػػى التكفي ػػؽ ب ػػيف المتناقض ػػات مني ػػا ،كب ػػذلؾ نض ػػمف تحيي ػػد محترف ػػي

التصيد كتضخيـ األخطاء.
 -2صعوبات تتعمق بالتسويق االجتماعي:
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تعتبػػر الضػػمانات المقترحػػة فػػي ىػػذه الكرقػػة نقمػػة كبي ػرة فػػي التفكيػػر كالتطبيػػؽ فػػي

مناىج المغة العربية مما يعتبػر صػدمة عقميػة ( )Mental Shockمجتمعيػة .كليػذا يجػب
إج ػػادة التس ػػكيؽ االجتم ػػاعي ()Social Marketingلمض ػػامينيا قب ػػؿ األخ ػػذ بي ػػا خ ػػالؿ
كس ػػائؿ اإلع ػػالـ المتنكع ػػة ،كالق ػػاء المحاضػ ػرات ،كتنظ ػػيـ الن ػػدكات ،كال ػػدكرات التدريبي ػػة

اإلجباريػػة عمػػى المنفػػذيف مػػف مػػكجييف كمعممػػيف فػػي كقػػت كاحػػد أم عػػدـ األخػػذ بنظػػاـ

الشػػالالت التدريبيػػة ) )Cascade( (TOTبمعنػػى تػػدريب قيػػادات المػػكجييف ،ثػػـ تكمػػيفيـ
بتدريب المكجييف ،ثـ تكميػؼ المػكجييف بتػدريب المعممػيف .إف التػدريب الشػامؿ لمجميػع

في كقت كاحد  ،يتيح فرص االقتناع الجماعي مما يسيؿ عممية تنفيذ المناىج الدراسية
المطكرة كالمستحدثة.

 -3صعوبات تتعمق ببعض قيادات الرأي العام التربوي
تكج ػػد بع ػػض قي ػػادات لمػ ػرأم الع ػػاـ الترب ػػكم تحت ػػرؼ مياجم ػػة ك ػػؿ م ػػا ى ػػك جدي ػػد
كمسػػتحدث كتتمسػػؾ بالتراثيػػات كالتقاليػػد حتػػى التػػي أثبتػػت عػػدـ جػػدكاىا ،كيجػػب تحميػػؿ

ى ػػذه القي ػػادات بع ػػض المسػ ػؤكليات ف ػػي إع ػػداد أك نش ػػر ض ػػمانات تط ػػكير من ػػاىج المغ ػػة
العربية ،كالترحيب بيـ كأصدقاء نقدييف يمكف االستفادة مف خبراتيـ .

 -4صعوبات تتعمق بالمدرسة
أغمب المدارس المصرية ال تتكافر فييػا قاعػات متعػددة األغػراض كاالسػتخدامات
( )Multiusesلممارسػػة أنشػػطة الخطابػػة كالمسػػرحة كالتمثيػػؿ كاإلذاعػػة الداخميػػة ،بجانػػب
قاعات ألنشطة التربية المكتبية كنادم المغة العربيػة ،كسػكؽ عكػاظ ،كمػا يػنقص أغمػب

الم ػػدارس اإلمكان ػػات الالزم ػػة إلع ػػداد ص ػػحؼ الح ػػائط أك المج ػػالت المدرس ػػية .كيمك ػػف

تػػذليؿ ىػػذه الصػػعكبات خػػالؿ تحكيػػؿ المدرسػػة إلػػى مؤسسػػة مدنيػػة فػػي مجتمػػع مػػدني ال

مؤسسة تعميمية كجزيرة منعزلة في المجتمػع المػدني  ،كىػذا يعنػي اسػتفادة المدرسػة مػف
إمكانات المؤسسات األخرل في دعـ أنشطتيا.
 -5صعوبات تتعمق بمعمم المغة العربية
ىناؾ تدف لممسػتكل األكػاديمي كالمينػي كالثقػافي لػبعض معممػي المغػة العربيػة،

عاما كما ذكر مف قبؿ
مما يفرض ضركرة تدريبيـ تدر نيبا
ن
تخصصيا كليس ن
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