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تناولــت هــذه الدراســة مقــرر النحــو العــريب يف املــدارس الثانويــة احلكوميــة بالصومــال ،وتنــاول الباحثــان
املراحــل املختلفــة التــي مـ ّـر هبــا تعليــم اللغــة العربية،وصعوباتــه يف الصومــال .وهتــدف هــذه الدراســة إىل حتديد
الصعوبــات واملشــكالت املتعلقــة باملنهــج الــدرايس املقــرر وعنــارصه .واســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي
التحليــي التقويمــي ،ومــن أهــم األدوات املعتمــدة يف البحــث االســتبانة املوجهــة إىل املعلمــن؛ باســتخدام
التحليــل الوصفــي اإلحصائــي يف تقويــم املحــاور التســعة لالســتبانة ،كــا اســتخدم حتليــل الفرضيــات التــي
توضــح العالقــة بــن املتغــر املســتقل ،واملتغــر التابــع ،واســتخدم التحليــل اإلحصائــي؛ لعــاج البيانــات،
وحتليلهــا وفقــا لربنامــج ( .)SPSSو توصلــت هــذه الدراســة اىل النتائــج التاليــة :عــدم تناســب املنهــج املقــرر

احلــايل وعنــارصه للطالــب الصومــايل وفــق إجابــة املعلمــن املشــاركني .وكذلــك النقــص الكبــر والقصــور يف
املنهــج؛ حيــث مل خيضــع املنهــج املقــرر للنحــو العــريب للتقويــم والتطويــر طبــق احتياجــات املجتمــع الصومــايل،
وإن الواقــع املــدريس غــر مشــجع لتعليــم مقــرر النحــو العــريب ،وعــدم توفــر الكتــاب املــدريس وقلــة عــدد
املعلمــن يف معظــم املــدارس الصوماليــة ،وعــدم تلقــي املدرســن التدريبــات الكافيــة ســواء داخــل البلــد أو
خارجــه ،ممــا أدى إىل ضعــف الطلبــة وتــدين مســتوياهتم يف املهــارات اللغويــة االســتامع واملحادثــة والقــراءة
والكتابــة.
الكلامت الدليلية :املنهج ،النحو العريب ،املدارس الثانوية بالصومال.

* الكاتب املسؤولmuhajir4@iium.edu.my :
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 .1املقدمة
يعــد مقــرر التعليــم مصــدر التقــدم واحلضــارة والثقافــة لألمــم واألقطــار ســواء يف املــايض
أواحلــارض أواملســتقبل ،وعليــه فقــد اهتمــت رســالة نبينــا حممد صــى اهلل عليه وســلم بالوصول
إىل عقــل اإلنســان وإقناعــه باإلســام؛ حيــث كان أول خطــاب يوجــه للنبــي صــى اهلل عليــه
النْسـ َ ِ
وســلم قولــه تعــاىل[ :ا ْقــر ْأ بِاس ـ ِم ربـ َ ِ
ـن َع َلـ ٍـق ا ْقـ َـر ْأ َو َر ُّبـ َ
ـك
ـان مـ ْ
َ ْ َ ِّ
ـك ا َّلــذي َخ َلـ َـق َخ َلـ َـق ْ ِ َ
ِ
ـم ْ ِ
ـان َمــا َل ْ َي ْع َل ْم](العلــق ،)5-1:ولــذا ُيعــدُّ تعلــم األفــراد
الن َْسـ َ
ـم بِا ْل َق َلـ ِم َع َّلـ َ
ْالَ ْكـ َـر ُم ا َّلــذي َع َّلـ َ
منفعــة هلــم يف جمتمعهــم ،ورفعـ ًا ملســتواهم الرتبــوي واألخالقــي واالجتامعــي واالقتصــادي،
وكــا أن احليــاة ختتلــف مــن بيئــة إىل أخــرى ،واإلنســان خيتلــف مــن جمتمــع إىل آخــر ،وذلــك
لفــروق املــكان والزمــان واملعطيــات العرقيــة والنفســية واالقتصاديــة واجلغرافيــة والرتبويــة
والسياســية واحلضاريــة وغريهــا؛ مــا يعنــي أن كل يشء يف حيــاة اإلنســان لــه خصوصيــة بيئيــة
حمــددة ،ولذلــك فــإن الرتبيــة والتعليــم هلــا خصوصيــة حمليــة ختتلــف كثــر ًا أو قليـ ً
ا مــن بيئــة

ألخــرى.
إن القواعــد النحويــة والرصفيــة ليســت جمــرد لــون مــن ألــوان املعرفــة ،وإنــا هــي فــرع هلــا
صلــة وثيقــة وجوهريــة بفــروع اللغــة األخــرى التــي تلتقــي معهــا يف جمــال األهــداف العامــة،
وجمــال التأثــر والتأثــر .ولــكل جمتمــع أهدافــه اخلاصــة التــي توجــه أفــراده ،حيــث تسـ ّـهل هــذه
ثــم فاملدرســة هــي أداة
األهــداف العمــل عــر النظــام التعليمــي القائــم يف املجتمــع ،ومــن َّ
املجتمــع يف هــذا التوجيــه؛ ألهنــا تقــوم هبــذا العمــل اهلــام ،واملقــرر النحــوي العــريب هــو عبــارة
عــن خطــة عمــل يف امليــدان املــدريس الــذي هيتــم بأنــواع اخلــرات واملهــارات التــي تســعى
املدرســة إليصاهلــا إىل الطلبــة ،ويقصــد هبــذا الترشيــع تنظيــم العمليــة التعليميــة وتوجيههــا
نحــو األهــداف املنشــودة .إن وظيفــة املقــرر الــدرايس ليــس فقــط ختريــج جمموعــة يعملــون يف
ســوق العمــل واإلنتــاج ،وإنــا هنــاك وظائــف أعظــم مــن ذلــك ،وهــي ختريــج جمموعــة مــن
ذوي الكفــاءات الالزمــة لتطويــر املجتمــع ودفعــه إىل األمــام ،واالرتقــاء بثقافتــه وختليصــه مــن
العــادات والتقاليــد الســلبية والتــي تعيــق حركــة املجتمــع.
 .2الدراسات السابقة
هــذا املوضــوع تناولتــه بحــوث عديــدة ،وتعــددت أغــراض كتابتهــا ،وتنوعــت هــذه
الدراســات كــا يــأيت:
 عــي أمحــد مدكــور (1985م) هــدف إىل تنــاول موضوعــات النحــو العــريب املقــررة فــیالســنة األوىل مــن املرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،واملوضوعــات الشــائعة
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يف كتابــات التالميــذ يف هــذا الصــف ومــدى االتفــاق بينهام،كــا هدفــت إىل الوقــوف عــى
األســس التــي جيــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد بنــاء مقــرر النحــو العــريب .ولقــد اختــار الباحــث
عينــة مــن كتابــات التالميــذ يف الصــف األول املتوســط وقــام بتحليلهــا ،وجــاءت نتيجــة
هــذا التحليــل جمموعــة مــن املوضوعــات النحويــة الشــائعة هلــذا الصــف ،ثــم قــام بعــد ذلــك
بمقارنتهــا باملوضوعــات املقــررة عليهــم بالفعــل .وكانــت مــن أهــم نتائجهــا :تطابــق بعــض
املوضوعــات التــي جــاءت نتيجــة للتحليــل مــع املوضوعــات املقــررة حالي ـ ًا ،ومــن الناحيــة
األخــرى عــدم تطابــق بعــض املوضوعــات التــي وردت نتيجــة لتحليــل كتابــات التالميــذ ومل
تــرد يف املنهــج املقــرر عليهم.كــا توصلــت الدراســة أيض ـ ًا إىل أن هنــاك ثالثــة أســس ال بــد
مــن أخذهــا يف االعتبــار عنــد بنــاء منهــج النحــو ،وهــي :طبيعــة التالميــذ ،وطبيعــة املــادة،
وطبيعــة املجتمــع .هــذه الدراســة تفيــد الباحــث يف بيــان مقــرر النحــو الــذي ســيقوم بالبحــث
يف موضوعــات النحــو العــريب املقــررة يف املــدارس الثانويــة يف الصومــال.
 أمحــد عــي (1988م) تنــاول يف بحثــه حتليــل وتقويــم منهــج اللغــة العربيــة يف املــدارسالثانويــة احلكوميــة ،اهتــم بصفــة خاصــة باملنهــج املســتخدم يف املــدارس الثانويــة يف تلــك
الفــرة ،والــذي وضــع ســنة 1974م ،وح ّلــل وقــوم املناهــج يف كل مرحلــة مــن هــذه .والرابــط
بــن مــا يتناولــه الباحــث وبــن هــذه الدراســة حماولــة كل منهــا معاجلــة العوائــق املوجــودة يف
املناهــج املســتوردة ،وعــدم مناســبتها للبيئــة املحليــة وخصوصيــات طالهبــا ،التــي ال حتقــق
رغباهتــم واحتياجتهــم ،وذلــك لبعــد حمتــوى هــذه املقــررات عــن بيئــة الطالــب.
 أمحــد عبــدي نــوح (1999م) ،تنــاول مقــررات تعليــم اللغــة العربيــة يف الصومــال مــنأجــل معرفــة مــدى مــا تســهم بــه هــذه املقــرارت يف حتقيــق األهــداف املنشــودة ،وذكــر بعــض
النتائــج التــي توصــل إليهــا :أوالً :وجــود بعــض الصعوبــات واملعوقــات التــي تواجــه عمليــة
التعليــم ،مثــل اســتخدام الطرائــق التقليديــة يف الــدروس اللغويــة ورشحهــا بالصوماليــة،
وعــدم االســتفادة مــن الوســائل املختلفــة ،وقلــة اإلمكانــات املاديــة التــي ال متكــن مــن توفــر
املقــررات العربيــة خاص ـ ًة يف الوقــت احلــارض .وثانيــا :وجــود فــروق أساســية بــن املقــررات
التــي أ ِّلفــت ألبنــاء اللغــة العربيــة الناطقــن هبــا ،واملقــررات التــي أ ِّلفــت لغــر الناطقــن هبــا،
وعــى هــذا األســاس فمناهــج الــدول العربيــة التــي مل تؤلــف عــى ضــوء خصائــص الطالــب
الصومــايل ال حتقــق مجيــع األغــراض املرجــوة مــن تعليــم اللغــة العربيــة ألبنــاء الصومــال
بمقديشــو.
 وأمــا حممــد عــي عمرشــيدو (2015م) ،فقــد اســتهدف توضيــح ســلبيات املناهــجاملتعــددة ،والكشــف عــن تباعــد العالقــات بينهــا وبــن املجتمــع الصومــايل بغــرض اإلســهام
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يف حــل املشــكالت العويصــة .مــن أهــم نتائجــه ذكــر الباحــث عوائــق توحيــد املناهــج،
مفصــ ً
ا يف العوائــق السياســية ،االقتصايــة واالجتامعيــة.
 حممــود رشيــف عبدالنــور (2015م) ،فقــد تنــاول يف بحثــه واقــع تعليــم اللغــة العربيــةيف املــدارس الثانويــة احلكوميــة بالصومــال ،ومــن النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث مــا
يــأيت :إن املنهــج وعنــارصه وخمرجــات تعليمــه غــر مالئمــة للواقــع احلــايل يف الصومــال ،وإن
البيئــة املدرســية غــر مناســبة لتعليــم اللغــة العربيــة .وقلــة املعلمــن والكتــاب املــدروس يف
املــدارس ،وعــدم وجــود النــدوات والتدريبــات إلعــداد املدرســن واملعلمــن ،وهــذا أدى إىل
الضعــف العــام لــدى الطلبــة يف مهــاريت املحادثــة واالســتامع .وهبــذا اقــرح الباحــث إعــداد
منهــج جديــد يل ّبــي حاجــات املجتمــع الصومــايل عــى نظــام الوحــدات ،ملناســبته لطبيعــة
تعليــم اللغــة العربيــة للصومال ّيــن يف ضــوء النتائــج املذكــورة.
مــن املالحــظ ّ
أن هــذه الدراســات بحثــت يف موضوعــات منهــج اللغــة العربيــة يف املــدارس
الثانويــة بالصومــال ومشــاكلها ،وبعضهــا تطــرق إىل املقــرر النحــوي بشــكل رسيــع ،بحيــث مل
تذكــر لنــا ســلبيات املقــرر النحــوي ،وإنــا ذكرهــا بدراســة وصفيــة ملحتوياهتــا.
 .3اإلطار النظري للدراسة
املنهج وأسسه
يــراد باملنهــج مــا تقدمــه املدرســة لطالهبــا ،وهــو تعريــف عــام وواســع ينطبــق عــى املنهــج يف
كل زمــان ومــكان ،ولكــن مــا تقدمــه املدرســة يف مــكان مــا ،قــد خيتلــف عــا تقدمــه يف مــكان
آخــر ،ومــا كانــت تقدمــه املدرســة قبــل قــرون خيتلــف عــا تقدمــه املدرســة احلديثــة ،وإن هــذا
املحتــوى املتغــر هــو جمموعــة اخلــرات أو املعلومــات واملهــارات والعــادات واالجتاهــات
التــي حصــل عليهــا الفــرد واكتســبها بنفســه يف املدرســة للتحكــم بســلوكه يف البيئــة .وهــي
وســيلة املدرســة التــي مــن خالهلــا حتقــق أهدافهــا وأغراضهــا ،وهــي الوســيلة التــي بواســطتها
يتــم إعــداد الفــرد للتفاعــل مــع جمتمعــه واملشــاركة اإلجيابيــة يف بنــاء هــذا املجتمــع؛ لذلــك فــإن
املنهــج ليــس الكتــب املدرســية أو جمموعــة املعــارف التــي تقدمهــا املدرســة للتالميــذ خــال
احلصــص اليوميــة بــل هــو جممــل النشــاطات الصفيــة والالصفيــة داخــل املدرســة وخارجهــا،
أثنــاء الــدوام ،وخــارج أوقــات الــدوام ،وهــو كل األســاليب التــي تســتخدمها املدرســة يف
ســبيل بنــاء الشــخصية املتكاملــة والقــادرة عــى التفاعــل االجتامعــي يف احليــاة.
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أسس بناء املنهج
األســس الفلســفية للمنهــج :لقــد تدخلــت الفلســفة يف اختــاذ كل قــرار مهــم يف جمــال
املناهــج وطــرق التدريــس يف املــايض ،وســوف يســتمر دورهــا أساســ ًا لــكل قــرار مهــم يف
ذلــك املجــال مســتقبال ،ســواء مــا تعلــق منهــا بنوعيــة األهــداف التــي يعمــل املنهــج عــى
حتقيقهــا ،أم بطبيعــة املحتــوى الــذي يعكــس تلــك األهــداف ،أم بنوعيــة الوســائل واألنشــطة
التــي تــؤدي إىل تبســيط ذلــك املحتــوى ،أم بتحقيــق تلــك األهــداف ،أم بأنــاط التقويــم
املناســبة التــي توضــح مــدى نجــاح املنهــج يف أهدافــه ومــدى اســتفادة املتعلــم منــه .وللتعــر ِ
ف
ّ
عــى مــدى تأثــر وجهــات النظــر الفلســفية يف بنــاء املنهــج املــدريس ،فإنــه مــن املفيــد حق ـ ًا
التعــرض باختصــار ألهــم املــدارس الفلســفية ،ومــا نــادت بــه مــن آراء وأفــكار ألقــت بظالهلــا
عــى املنهــج املــدريس بطريقــة أو بأخــرى؛ كالفلســفة املثاليــة والواقعيــة والربامجاتيــة النفعيــة
والتجديديــة والوجوديــة واملاركســية واإلســامية وغريها(.جــودت ســعادة)69 :2004 ،
األســس االجتامعيــة للمنهــج :ونقصــد هبــا األســس االجتامعيــة للمقومــات والركائــز
ذات العالقــة باملجتمــع الــذي يعيــش فيــه الطلبــة التــي جيــب أن تُأخــذ بعــن االعتبــار عنــد
التخطيــط للمناهــج وهندســتها وبنائهــا ،ولعــل القــارئ يف هــذا املجــال ســيلحظ تعــدد القيــم
االجتامعيــة واختالفهــا مــن جمتمــع إىل آخــر ،ومــن بيئــة إىل أخــرى .فمــن ِ
الق َيــم املجتمعيــة
صممــي املناهــج و ُمعدّ هيــا أن يرتمجوهــا إىل ســلوكيات عمليــة :مبــدأ احلريــة،
التــي جيــب عــى ُم ّ
واحــرام شــخصية الفــرد ،والتفاعــل االجتامعــي ،والتغــرات االجتامعيــة ،والديمقراطيــة،
وتكافــؤ الفــرص ،واملشــكالت االجتامعيــة( .وهيــب)57 :1982 ،
األســس النفســية للمنهــج :هنــاك عالقــة وثيقــة بــن املنهــج الــدرايس وعلــم النفــس
ودراســاته؛ حيــث يســتفيد املنهــج يف بنائــه وتنفيــذه وتقويمــه مــن نتائــج وبحــوث دراســات
ميــدان علــم النفــس ،وال ســيام علــم نفــس النمــو ،ملــا طرحــه مــن نتائــج تتعلــق بالفــروق
الفرديــة ،وبخصائــص نمــو اإلنســان يف مراحلــه العمريــة املختلفــة مــن مجيــع اجلوانــب العقليــة
والوجدانيــة واجلســمية واالجتامعيــة ،وأهــم املشــكالت التــي تعــرض ســبيل هــذا النمــو يف
كل مرحلــة منهــا؛ ولذلــك علينــا أن نختــار يف إعــداد املنهــج مــا يتفــق وطبيعــة تفكــر املتعلــم،
ومــا يســهم يف إشــباع رغباتــه وميولــه وحاجاتــه( .وهيــب)96 :1982 ،
ويســتفيد املنهــج الــدرايس -ختطيطــ ًا وتنفيــذ ًا وتقويــ ًا -مــن دراســات وأبحــاث علــم
النفــس الرتبــوي يف إدراك املعنــى احلقيقــي للتعلــم ،عــى اعتبــار أنــه تعديــل يف ســلوك املتعلــم،
(الســامرائي )42 :2000 ،األمــر الــذي جيعــل القائمــن عــى مهمــة هندســة املناهــج يركــزون
عــى العائــد التعليمــي عــى املتعلمــن ،ويكــون املنهــج ناجحـ ًا بقــدر مــا يرتكــه مــن أثــر إجيــايب
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يف شــخصية املتعلــم ،وكذلــك يســتفيد املنهــج الــدرايس مــن علــم النفــس الرتبــوي يف معرفــة
الظــروف أو الــروط التــي جيــب أن تتوافــر يف املواقــف التعلميــة مــن أجــل حتقيــق التعلــم،
مثــل :رشط النضــج ،ورشط الدافعيــة ،ورشط املامرســة ،حيــث ال بــد أن تكــون املواقــف
التعليميــة يف مســتوى تفكــر املتعلمــن و طبــق اســتعدادا هتــم وميوهلــم (.فتحــي2004 ،م)36 :
األســس املعرفيــة للمنهــج :للمعرفــة ثالثــة مكونــات وهــي العموميــات التــي يشــرك
فيهــا غالبيــة أفــراد املجتمــع ،واخلصوصيــات التــي ختتــص هبــا فئــة معينــة داخــل املجتمــع،
واملتغــرات التــي تتمثــل يف املخرتعــات واالكتشــافات واألفــكار اجلديــدة .ينبغــي يف املنهــج
االهتــام بعموميــات املعــارف الثقافيــة ،وتضمــن حمتوياهتــا؛ لكــي تكــون هنــاك عنــارص
ثقافيــة مشــركة بــن املتعلمــن ،وقــدر مشــرك مــن املعلومــات واالجتاهــات واملهــارات؛
وذلــك إلشــاعة روح التعــاون والتفاهــم بــن أفــراد املجتمــع ،ولتحقيــق متاســكه االجتامعــي
وتقدمــه ،وبــا ّ
أن هنــاك فروق ـ ًا فرديــة بــن الطلبــة؛ فإنــه ينبغــي للمنهــج الــدرايس االهتــام
باخلصوصيــات التــي تتناســب مــع هــؤالء األفــراد ،مــع عــدم إغفــال حالــة التــوازن بــن
املتغــرات جيــب أن يراعــي املنهــج أســاليب
العموميــات واخلصوصيــات ،وبالنســبة إىل
ّ
التفكــر الســليمة ،حتــى يكــون احلكــم عــى تلــك املتغــرات وقبوهلــا العــام واخلــاص أو
رفضهــا هنائيــ ًا يف إطــار معايــر معينــة حتــدد القبــول والرفــض( .الســويدي)78 :1997 ،
 .4أوضاع اللغة العربية يف الصومال والعوامل املؤثرة يف انتشارها
يف الصومــال كانــت هنــاك عوامــل أ ّثــرت يف تعليــم اللغــة العربيــة وانتشــارها ،شــملت
عــى :العامــل اجلغــرايف ،والعامــل التجــاري ،وعامــل اهلجــرة ،والعامــل الدينــي ،والعامــل
الســيايس ،وذلــك كلــه يــدل عــى العالقــة بــن الشــعوب واملجتمعــات املتجــاورة وتقــارب
مناطــق الســواحل الصوماليــة بمناطــق شــبه اجلزيــرة العربيــة ،وقطعهــا مدخــل اجلنــوب
الغــريب للبحــر األمحــر (مضيــق بــاب املنــدب) حيــث تعتــر الصومــال الرابــط الوحيــد بــن
اجلزيــرة العربيــة ورشق أفريقيــا ،كــا تعتــر منفــذ ًا مهـ ًا يف انتشــار الدعــوة اإلســامية إىل رشق
إفريقيــا.
إن الشــعوب الصوماليــة املتواجــدة حينــذاك كانــت متلــك الكثــر مــن الثــروات الربيــة
والبحريــة ،وكانــت حمــل جــذب أنظــار املهاجريــن والتجــار عنــد وصوهلــم إىل رشق إفريقيــا،
ممــا أدى إىل هجــرة عــدد كبــر مــن ســكان اجلزيــرة العربيــة إىل شــاطئ البحــر األمحر وســواحل
الصومــال ،وســوف يتــم التحــدث بالتفصيــل كــا يــي :
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العامل اجلغرايف
موقــع منطقــة الصومــال يف رشق أفريقيــا ،وهــي أقــرب الــدول اإلفريقيــة إىل شــبه اجلزيــرة
العربيــة ،ومت ّثــل أقــى امتــداد للقــارة اإلفريقيــة مــن جهــة الــرق ،وأقــر مســافة مائيــة
تفصــل بــن جنــوب اجلزيــرة العربيــة ورشق أفريقيــا ،ومنــذ األزمنــة القديمــة كانــت إفريقيــا
متصلــة بآســيا ،وكانــت القارتــان جــزء ًا مــن قــارة كبــرة قديمــة أطلــق عليهــا اجليولوجيــون
الكتلــة اجلندوانيــة.
العامل التجاري
العالقــات التجاريــة بــن الســاحل الرشقــي لقــرن إفريقيــا واجلزيــرة العربيــة .حيــث كانــت
الســفن الرشاعيــة التجاريــة تنشــط يف نقــل البضائــع بــن الصومــال وبقيــة األقطــار العربيــة يف
مــر والشــام ويف اجلزيــرة العربيــة ،وكانــت مرافــئ املــدن الصوماليــة حمــل توقــف الســفن ،
لنقــل البضائــع وعرضهــا يف األســواق العربيــة أو نقلهــا إىل األســواق العامليــة يف أســيا وأوربــا
(عــي.)10 :1988 ،

عامل اهلجرة
كان إقليــم رشق إفريقيــا مرتع ـ ًا هلجــرات متعــددة مــن القبائــل العربيــة القادمــة مــن جنــوب
اجلزيــرة العربيــة ،متخــذة مضيــق بــاب املنــدب معــر ًا هلــا ،وذلــك نتيجــة للجفــاف الــذي
عانــت منــه املنطقــة ،وال ســيام إثــر اهنيــار ســد مــأرب باليمــن ســنة 210م ومــا خلفــه مــن
أحــداث أدت إىل عــدم اســتقرار حيــاة العــرب ،وفقــدان التــوازن يف ســر النظــام املعيــي
املعــروف لــدى هــذه القبائل(شــيدو.)8 :2015 ،
العامل السيايس
عرفــت الصومــال اإلســام يف حيــاة الرســول -صــى اهلل عليــه وســلم -عندمــا هاجــرت
أول طليعــة مســلمة مــن مكــة إىل احلبشــة بقيــادة جعفــر بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه؛ حيــث
أســس هــوالء املهاجــرون مراكــز الدعــوة اإلســامية يف إرترييــا والصومــال ،وكانــت اللغــة
العربيــة لغــة التفاهــم والتخاطــب بــن الوافديــن العــرب الذيــن محلــوا الديــن اإلســامي إىل
الصومــال وســكان الصومــال منــذ أن شــق اإلســام طريقــه إليهــم ،غــر أن بدايــات التحــول
احلاســم لإلســام كانــت يف العصــور الوســطى ،ابتــداء مــن عهــد اخلليفــة األمــوي عبــد امللــك
بــن مــروان (86-75هـــ) حينــا خرجــت هجــرات عربيــة مجاعيــة بأعــداد كبــرة إىل الســاحل
الصومــايل جتنبـ ًا لسياســة البطــش والتنكيــل التــي اتبعتهــا الســلطات األمويــة ضــد خصومهــا
(عبــد الكريــم1978 ،م.)4 :
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العامل الديني
ذكرنــا أن اإلســام دخــل الصومــال يف حيــاة الرســول  -صــى اهلل عليــه وســلم  -وأن لغــة
التفاهــم والتخاطــب بــن الوافديــن العــرب الذيــن محلــوا الديــن اإلســامي إىل الصومــال
وســكان الصومــال كانــت اللغــة العربيــة وكانــت لغــة التواصــل بينهــم.
 .5تعليم اللغة العربية يف الصومال وصعوبات تطبيق مناهجها
يواجــه تعليــم اللغــة العربيــة يف الصومــال صعوبــات كثــرة مــن قبــل أعــداء اللغــة العربيــة،
كغريهــا مــن الــدول اإلســامية ،وكــا هــو معــروف أن الشــعب الصومــايل شــعب مســلم وهــو
يعيــش يف منطقــة هلــا أمهيتهــا االســراتيجية ،وتعرضــه لكثــر مــن الغــزوات االســتعامرية؛
إذ مزقــت أراضيــه إىل مخســة أجــزاء ،وذلــك للحيلولــة دون تواجــده قويــا مســلام ،وعــى
هــذا كانــت املناشــدات مــن قبــل الــرواد األوائــل مــن زعــاء الصومــال املخلصــن لدينهــم
ووطنهــم نحــو التمســك بالديــن اإلســامي احلنيــف ،وباللغــة العربيــة ،وأن االســتعامر قــد
وقــف هلــم باملرصــاد ،وتــرك هلــم تالميــذه الذيــن هنلــوا مــن أفــكاره ،وتســلحوا هبــا ،وظفــروا
بتقلــد املناصــب احلكوميــة ،واإلداريــة ملختلــف اهليئــات بعــد االســتقالل الســيايس.
ومــن أهــم الصعوبــات واملشــكالت التــي واجهــت تعليــم اللغــة العربيــة يف تلــك احلقــب
املتالحقــة ،كانــت كــا يــي:
الصعوبــات اإلداريــة :كانــت مــن أشــد العوامــل التــي واجهــت تعليــم اللغــة العربيــة يف
حقبــة االســتعامر ،ومــا بعدهــا مــن احلكومــات الصوماليــة.
الصعوبــات الرتبويــة :بعــد أن ســقطت احلكومــة العســكرية هدمــت مجيــع املبــاين التعليمية
مــن جهــة اجلبهــات املحاربــة ضــد الدولــة ،وكان مــن وراء تلــك املؤامــرات الــدول املجــاورة،
ـار ًا ونازحـ ًا مــن القــرى واملــدن إىل الباديــة فــوق اجلبــال
وكثــر مــن الشــعب خــرج مــن البلــد فـ ّ
والغابــات مــن احلــروب األهليــة؛ ممــا أدى إىل كثــرة األعبــاء اإلداريــة عــى املعلــم وعــى
املــرف الرتبــوي.
الصعوبــات االقتصاديــة :منــذ أن بــدأت احلــروب األهليــة يف الصومــال واجهــت البــاد
أزمــة اقتصاديــة عمــت مجيــع البــاد ،وقــد نشــأت هــذه األزمــة مــن الرصاعــات بــن اجلبهــات
املقاتلــة وبــن القبائــل املتعاديــة؛ بحيــث أدى إىل ختريــب املصانــع واملــوارد اإلنتاجيــة للبــاد،
ـرر ألجلهــا
وكذلــك تعرضهــا للكــوارث املتكــررة التــي أثـ ّـرت يف معظــم األقاليــم ،وقــد تـ ّ
كثــر مــن النــاس واألنعــام بأنواعهــا مــن األبقــار واألغنــام واإلبــل وغريهــا مــن احليوانــات
التــي تعيــش يف الصومــال ،ومــن هــذه الكــوارث القحــط واجلفــاف وقلــة األمطــار.
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الصعوبــات االجتامعيــة :ويقصــد هبــا جمموعــة الصعوبــات التــي تنشــأ عــن النظــام
االجتامعــي الســائد يف املجتمــع كظــروف العمــل غــر املرحيــة للمــرف ،والعالقــات العائليــة
غــر املســتقرة ،ووجــود خالفــات عشــائرية بــن املــرف الرتبــوي واملعلــم ،وقلــة احلوافــز
التــي تقــدم للمــرف ،واختــاف جنــس املــرف واملعلــم أو املعلمــة؛ حيــث قــد يواجــه
املــرف الذكــر صعوبــة يف التواصــل مــع املعلــات ألســباب دينيــة أو اجتامعيــة.
الصعوبــات السياســية :إن مــن أهــم الصعوبــات التــي تقــف أمــام تعليــم اللغــة العربيــة
هــي غيــاب التوافــق الســيايس يف البــاد عامـ ًة ،وغيــاب التوافــق بــن املث ّقفــن يف لغــة التعليــم
خاصـ ًة يف ظــل غيــاب احلكومــة املركزيــة يف البــاد؛ حيــث إن القوانــن يف احلكومــات املوقتــة
املتعاقبــة يف الفــرات املاضيــة أقـ ّـرت بوضــوح أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة األوىل للشــعب
الصومــايل ،إال ّ
أن هنــاك جهــات صوماليــة ،ودوالً إقليميــة أخــرى تعرقــل وترفــض تطبيــق
تعليــم مناهــج اللغــة العربيــة يف الصومــال بحجــة أن التعليــم اإلســامي يشــجع اإلرهــاب.
وال خيفــي عــى أحــد منــا أن الــدول الغربيــة يف املــايض واحلــارض هلــا دور يف إفشــال حمــاوالت
تعريــب املجتمــع الصومــايل ومؤسســاته(عبد النــور. )42 :2015 ،

 .6تعريف املقرر ومفهومه
املقــرر هــو :املــواد الدراســية التي يتــوىل املتخصصــون إعدادها ويقــوم الطلبة بدراســتها(أمني،
 :1980ص .)16وهنــاك مــن يــرى بــأن املقــرر هــو :ذلــك اجلــزء مـــن الربنـــامج الدراســـي
الــذي يتضمــن جمموعــة مــن املوضوعــات الدراســـية التـــي يلتـــزم الطلبــة بدراســتها يف فــرة
زمنيــة حمــددة قــد تــراوح بــن فصــل درايس واحــد ،وعـــام درايس كامــل وفــق خطــة حمــددة
(الكســباين .)١٣ :١٩٩٨ ،ويعــرف املقــرر األســايس ( )Basic Courseبأنــه مقــرر دراســى
يقــدم فيـــه إطــار عــام هيــكيل لألفــكار ونشــاطات التدريج،كام يشــر املصطلــح أيضــا إىل املقرر
أي مرحلــة تعليمية.
الـــذى جيــب أن يؤخــذ بوصفــه جــزء ًا مــن املنهــج األســايس ألي صــف أو ّ
ويف ضــوء مــا ســبق مــن التعاريــف للمقــرر الــدرايس يتضــح أن املقرر األســايس هــو
املقرر الــذي يتــوىل تأسيســه وختطيطــه جمموعــة مــن املختصــن الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل
وزارة الرتبيــة والتعليــم لرتتيــب املعلومــات واحلقائــق واملفاهيــم واألفــكار والنشــاطات
التعليميــة ،وحتديــد الفئــات املســتهدفة مــن الطلبــة ،وفيــه يســتطيع املــدرس أن يضيــف
طرقــه وأفــكاره اخلاصــة .ويقــدر املعلــم أن يضيــف مــن خــال تدريســه وقراءتــه مــا يــرى أنــه
مناســب للطلبــة يف خمتلــف مســتوياهتم ومراحــل دراســتهم ،كــا يشــر املصطلــح أيضــا إىل
أي مرحلــة
ألي صــف أو ّ
املقــرر الـــذى جيب أن يؤخــذ بوصفــه جــزء ًا مــن املنهج األســايس ّ
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تعليمية ،وذلــك النــوع مـــن الربنـــامج التعليميــة يتضمــن أمــور ًا عــدة مــن املوضوعــات
الدراســـية التـــي يركــز الطلبــة عــى دراســتها يف مرحلــة زمنيــة حمــددة ،قــد تأخــذ مــا بــن فصــل
درايس أو عــام درايس وفــق خطــة اإلدارة املحــددة .ومجيــع مــا ذكرنــاه مــن تعريفــات املقــرر
تشــر إىل توصيــف كامــل للمقـــرر الدراســـي الذي يدرســه الطلبــة مــن حيــث تدريســه
وفئــة الطلبة التــي مــن أجلهــا أســس املقــرر الــدرايس ،كــا ويكــون املــراد منهــا أن يصــل
إىل األهــداف التعليميــة التــي حتققهــا املوضوعــات التــي حيتوهيــا املقــرر ،وتــوزع عــى فــرة
الدراسـة.
 .7عنارصاملنهج
يتكــون املنهــج مــن أربعــة عنارص ،وهــي :األهــداف التعليميــة ،واملحتــوى ،وطــرق التدريس،
والتقويم.
األهداف التعليمية
أهــداف تدريــس املقــرر :هتــدف إىل إكســاب املعلــم مهــارات التدريــس األساســية يف اللغــة،
ـم فــإن املســافة تبعــد عــن اهلــدف كلــا
إن وضــوح اهلــدف نصــف الطريــق لتحقيقــه ،ومــن ثـ ّ
كان غامضــ ًا يف ذهــن صاحبــه ،إذ ًا فــإن حتديــد اهلــدف الرتبــوي يكــون يف تصميــم املناهــج
الرتبويــة؛ بحيــث يتســق مــع اإلنســان مــن حيــث مصــدر خلقــه ،ومركــزه يف الكــون ،ووظيفته
يف احليــاة ،وغايــة وجــوده وهــي بذلــك هلــا أمهيــة كبــرة لتحقيــق غايــات الرتبيــة .واألهــداف
أســاس اختيــار خــرات املنهــج وتنظيمهــا وتطبيقهــا ،كــا أهنــا أســاس تقويــم املنهــج عامــة.
ويمكــن حــر أهــداف تعليــم النحــو العــريب ســواء للناطقــن بالعربيــة أم لغريهــم يف األمــور
اآلتيــة:
1 .1تقويــم ألســنة الطلبــة وجتنبهــم اخلطــأ يف الــكالم وتكويــن عــادات لغويــة صحيحــة
لدهيــم.
2 .2تنميــة ثروهتــم اللغويــة ،وصقــل أذواقهــم األدبيــة بفضــل مــا يدرســونه ويبحثــون
عنــه مــن األمثلــة والشــواهد ،واألســاليب اجليــدة والرتاكيــب الصحيحــة البليغــة.
3 .3تعويدهــم عــى صحــة احلكــم ودقــة املالحظــة ،ونقــد الرتاكيــب نقــد ًا صحيحــ ًا،
والتمييــز بــن اخلطــأ والصــواب فيــا يدرســون ومــا يقــرؤون.
4 .4تيسري إداركهم للمعاين والتعبري عنها بوضوح وسالمة.
5 .5إعانتهم عىل ترتيب املعلومات اللغوية وتنظيمها يف أذهاهنم.
6 .6مساعدهتم عىل فهم الرتاكيب املعقدة والغامضة.
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7 .7تســهيل إدراكهــم ملقاصــد الــكالم ،وفهــم مــا يقــرؤون أو يســمعون أو يكتبــون أو
يتحدثــون بــه فهــا صحيحــ ًا (ســمك.)516 :1979 ،
املحتوى
املحتــوى عنــر أســايس يف بنــاء املنهــج الرتبــوي ،ولــه أمهيــة خاصــ ٌة ترجــع إىل أنــه أكثــر
عنــارص املنهــج حتديــد ًا ووضوحـ ًا ،وإىل أنــه يلقــى اهتاممـ ًا خاصـ ًا يف اختيــار خرباتــه وتنظيمهــا
وتطبيقهــا .ويقصــد باملحتــوى جمموعــة اخلــرات واحلقائــق واملعــارف واملعلومــات التــي
حيتــك املتعلــم هبــا ،ويتفاعــل معهــا مــن أجــل حتقيــق األهــداف املنشــودة (مدكــور:1992 ،
 .)219ونعنــي بمجمــوع اخلــرات الرتبويــة واحلقائــق املعلومــات التــي يرجــى تزويــد الطلبــة
هبــا ،وكذلــك االجتاهــات والقيــم التــي يــراد تنميتهــا عندهــم ،وأخــر ًا املهــارات احلركيــة التــي
يــراد إكســاهبم إياهــا ،هبــدف حتقيــق النمــو الشــامل املتكامــل هلــم يف ضــوء األهــداف املقــررة
يف املنهــج (حممــد.)20 :1979 ،
أسس اختيار املحتوى ملنهج تعليم قواعد النحو للناطقني بغريها
مــن أهــم األســس التــي ينبغــي أن تراعــی عنــد وضــع منهــج لدراســة قواعــد اللغــة العربيــة يف
برامــج تعليمهــا للناطقــن مــا يــأيت:
 .1وضــع معايــر حمــددة لعمليــة اختيــار الرتاكيــب النحويــة األساســية لغــرض تعليــم
األجانــب.
 .2البحــث عــن الرتاكيــب النحويــة التــي ينبغــي أن نختارهــا يف منهــج تعليــم اللغــة العربية
للناطقــن بغريهــا ،بنــاء عــى أســس موضوعيــة مســتمدة مــن الواقع.
 .3أن يكــون النحــو الوظيفــي هــو أســاس بنــاء املنهــج ،ويعنــي ذلــك أن اختيــار مــا لــه
صلــة وثيقــة باألســاليب وداللتهــا عــى املعــاين يف النحــو ،ومــا كان ســهل الفهــم واإلدراك.
 .4مراعــاة ربــط دراســة القواعــد بواقــع حيــاة املتعلــم ويف إطــار مــن قراءاتــه التــي ختــدم
تلــك الغايــة.
 .5تقديــم القواعــد التــي حيتــاج إليهــا املتعلــم فعــا يف كالمــه وكتاباتــه ،ال مــا يــرى النحــاة
أ ّنــه رضوري لفهــم الظاهــرة اللغويــة وحتليلهــا.
 .6البعــد باملنهــج عــن الرتتيــب التقليــدي يف معاجلــة مشــكالت النحــو وختليصــه مــن
الرتاكيــب التــي ال تفيــد املتعلــم فائــدة عمليــة فيــا يكتــب أو يقــول ،فيقتــر االختيــار عــى
األبــواب التــي هلــا صلــة وثيقــة باالســتعامل ،وتــرك الرتاكيــب التــي ليســت ثمــة رضورة
لدراســتها.
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 .7ال بــد مــن مراعــاة املواقــف التعليميــة والوســائل املعينــة وطريقــة التدريــس واجلــو
املــدريس والنشــاط الســائد فيــه مــن قبــل املــدرس والطلبــة.
 .8أن يراعــي يف بنــاء املنهــج وتطبيقــه قيامــه عــى املامرســة وكثــرة التدريــب لألســاليب
املتنوعــة (ســمك.)519 :1979 ،

طرق التدريس والوسائل
طريقــة التدريــس :أســلوب إثــارة وتوجيــه التعلــم (عبــد اهلل )20 :1991 ،أو هــي أســلوب
اختيــار وتنظيــم وعــرض ،واســتناد ًا عــى هذيــن التعريفــن ،نجــد أن الطريقــة يف التعريــف
األول هــو األســلوب الــذي يســتخدمه املعلــم إلثــارة وتوجيــه املتعلــم يف الفصــل؛ ممــا جيعلهــا
أكثــر شــمولية وقــدرة عــى التأثــر؛ ّ
ألن أساســها اإلثــارة ،واإلثــارة تــؤدي إىل التفاعــل بــن
أطــراف العمليــة التعليميــة يف الفصــل واملعلــم واملنهــج.
ويف التعريــف الثــاين نجــد أن الطريقــة وســيلة مــن وســائل التنظيــم والعــرض للمعلومــات
رشيطــة أال يكــون هــذا العــرض تقليديــا أو جامــد ًا؛ ألن عمليــة االختيــار هــي التــي حتــدد
ســر هــذه الطريقــة وتســمح للمعلــم أن ينــوع يف أســاليبه وخيتــار مــا يتناســب مــع مســتويات
الطلبــة مــن ناحيــة ،ومــع املــادة التــي يقدمهــا مــن ناحيــة أخــرى .والطريقــة فــن وعلــم ،فهــي
فــن؛ ألهنــا ال تعتمــد عــى أســلوب حمــدد يمكــن أن نطبقــه عــى كل املــواد وعــى كل الطلبــة،
بــل هــي مــن الســعة بحيــث تســمح للمعلــم بــأن يتفنــن يف اختيــار وتنويــع أســاليبه التدريســية
حســب الظــروف املحيطــة بــه ،وهــي فــن ألهنــا تســمح للمعلــم اســتخدام مواهبــه الذاتيــة
وإبداعاتــه يف جمــال التقديــم وإثــارة الدارســن حتــى يتمكــن مــن دفعهــم إىل التفاعــل مــع
املواقــف التدريســية تفاع ـ ً
ا إجيابي ـ ًا.
طرائق تدريس اللغة العربية بوصفها لغة ثانية
 طريقة احلوارتعــد طريقــة احلــوار أو املحادثــة مــن طرائــق تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة (البشــر،
.)442-443 :1984

 الطريقة املبارشةتقــوم هــذه الطريقــة عــى اجتــاه يقــي بــأن تعليــم للغــة العربيــة يســعى لتحقيــق هدفــن
متالزمــن ومهــا دراســة اللغــة والقــدرة عــى التحــدث هبــا .ولتحقيــق اهلــدف األول فــإن
املتعلــم عليــه أن يتعلــم مفــردات اللغــة وتراكيبهــا وقواعدهــا النحويــة (قنديــل-152 :1983 ،

.)156
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 طريقة القواعد والرتمجةوهــي طريقــة قديمــة متتــد جذورهــا يف التعليــم الرســمي للغتــن الالتينيــة واليونانيــة اللتــن
انترشتــا يف أوربــا لعــدة قــرون ،وقــد كانــت القــراءة وترمجــة النصــوص مــن أهــم مــا يعنــي بــه
آنــذاك ،وهتــدف هــذه الطريقــة إىل تدريــب املتعلــم عــى اســتخراج املعنــى مــن نصــوص اللغــة
األجنبيــة وذلــك عــن طريــق ترمجــة هــذه النصــوص إىل لغــة املتعلــم األصليــة.
د .التقويم
التقويــم هــو عمليــة مجــع وتصنيــف وحتليــل وتفســر بيانــات أو معلومــات (كميــة أو كيفيــة)
عــن ظاهــرة أو موقــف أو ســلوك بقصــد اســتخدامها يف إصــدار حكــم أو قــرار .وخيتلــف
مفهــوم التقويــم باختــاف النظــرة إىل العمليــة الرتبويــة ،فالنظــرة التــي تقتــر يف الرتبيــة عــى
تزويــد الطلبــة باملعلومــات مثــا تقــر مفهــوم التقويــم عــى االمتحانــات ،وقيــاس مــدى مــا
حصلــه الطلبــة مــن معلومــات .لقــد قــدم لنــا اللغويــون تعريفــات عديــدة للتقويــم غــر أن
التعريــف الــذي نعتــره شــامال لعمليــة التقويــم هــو عمليــة تشــخيص وعــاج ملوقــف التعلــم
أو أحــد جوانبــه أو املنهــج كلــه يف ضــوء األهــداف الرتبويــة املنشــودة( .مدكــور)261 :1992 ،
 .8املقرر النحوي يف املدارس الثانوية احلكومية بالصومال
يتنــاول الباحثــان يف هــذا البحــث دراســة موجــزة عــن نشــأة النحــو وأســباب وضعــه مقدمــة
ومدخـاً ،وبيــان أهــداف تدريــس النحــو يف املــدراس الثانويــة العامــة يف الصومــال ،وتوضيح
طــرق تدريــس النحــو ،والوســائل واألنشــطة املعينــة التــي يســتخدمها املعلمــون أثنــاء العمليــة
التعليميــة ،وطــرق تقويــم مســتويات الطلبــة كالتدريبــات واالمتحانــات ومراحلهــا.
إجراءات الدراسة امليدانية
اختــار الباحثــان األســلوب اإلحصائــي ملعاجلــة االســتبيان وحتليلهــا يف احلزمــة اإلحصائيــة
للعلــوم االجتامعيــة  SPSSبإصــدار رقــم  ،19وهــذه احلــروف هــي خمتــرة مــن هــذه
العبــارة ( Statistical Package for the Social Sciencesمدكــور.)261 :1992 ،

عينات استبانة األسئلة للمعلمني
جمتمع الدراسة
يتكــون جمتمــع الدراســة مــن جمموعــة املــدارس األهليــة التابعــة لرابطــة التعليــم النظامــي
األهــي يف الصومــال؛ حيــث تــم اختيــار العينــة منهــا لتوافرهــا يف هــذه املــدراس.
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العينة املختارة
طبــق نظريــة كوهــن ومانيــون فــإن املعيــار املقبــول الختيــار العينــة ينبغــي أال يقــل عــن ثالثــن
عينــة .كانــت عينــة الدراســة مــن جمتمــع الدراســة حيــث يكــون عددهــم ( )20مدرســة مــن
املــدارس الثانويــة ،وقــد بلــغ عــدد الذيــن تــم توزيــع األســئلة علــی( )100شــخص ،وبلــغ
عــدد الذيــن أعــادوا اإلجابــة ( )58اســتبانة مــن أصــل مائــة وزعــت عــى املشــاركني ،وهــي
العينــة املناســبة بنــاء عــى مــدى مالءمتهــا ألهــداف البحــث؛ حيــث أجريــت االســتبانة عــى
( )100معلــم ومعلمــة موزعــن عــى عرشيــن مدرســة يف جنــوب ورشق وشــال وغــرب
العاصمــة مقديشــو ،وقــد تــم اختيــار هــذه املــدارس عشــوائي ًا عــن طريقــة القرعــة.
خطوات إعداد االستبانة
وفضــل الباحثــان االســتبانة املغلقــة ذات
قســمت االســتبانة إىل مقيــدة ومفتوحــة ومزدوجــةَّ ،
اخلــايس املتــدرج ،ويتــم إعدادهــا وتصميمهــا وفق ـ ًا ملتغــرات وفرضيــات النمــوذج النظــري
للبحــث ،والتــي تكــون إجابتهــا باختيــار أحــد اخليــارات املحــددة مســبق ًا اتباعــ ًا ملقيــاس
( ،)Likert Scaleوالتــي تكــون إجابتهــا بأحــد اخليــارات اخلمســة اآلتيــة:
 أوافق :يمثل ( ،)1ويشري إىل قبول العبارة. أوافق جد ًا :يمثل رقم ( ،)2ويشري إىل قبول العبارة مطلق ًا. حمايــد :يمثــل رقــم ( ،)3ويشــر إىل عــدم التأكــد يف العبــارة حيــث املشــارك مل يوافــقومل يقبــل.
 ال أفواق :يمثل رقم ( ،)4ويشري إىل عدم موافقة العبارة. ال أوافق جد ًا :يمثل رقم ( )5يشري إىل رفض العبارة قطع ًا.عرض وحتليل االستبانة للمعلمني
أجريــت االســتبانة يف العاصمــة مقديشــو ،وقــد تــم اختيــار هــذه املــدارس عشــوائي ًا عــى
طريقــة القرعــة ،ولذلــك فالباحثــان يعتقــدان أن هــذه العينــة ممثلــة حقيقيــة ملجتمــع الدراســة
ومســتويات املعلمــن واملعلــات الذيــن اشــركوا يف اإلجابــة متســاوية؛ حيــث إهنــم مــن
محلــة شــهادة البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه ،ولذلــك فهــم متدربون،مــع اختــاف
خرباهتــم .وقــد تــم حتليــل  58اســتبانة يف هــذه الدراســة امليدانيــة.
البيانات العامة املتعلقة باملعلمني
النوع
يتضــح مــن حتليــل االســتبانات أن عــدد املشــاركني يف هــذه الدراســة مــن الذكــور يمثلــون
ثلثــي العينــة وهــم األغلبيــة بنســبة ()59%؛ بينــا يصــل عــدد اإلنــاث املشــاركات يف هــذه
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الدراســة ( ،)41%حيــث نســبة النســاء يف اهليــاكل التعليميــة ضئيلــة جــد ًا مقارنــة بالرجــال يف
الــدول املجــاورة.
املؤهالت العلمية
تنوعــت املؤهــات العلميــة للمعلمــن كــا يف حتليــل االســتبانات؛ حيــث تراوحــت بــن
الثانويــة العامــة والدكتــوراه ،وأن أغلبيــة املعلمــن قــد حصلــوا عــى درجــة البكالوريــوس
بنســبة ( ،)47%وهــي تقــارب نصــف العينــة ،ويــأيت الدبلــوم العــايل بعــد الثانويــة يف املرتبــة
الثانيــة بنســبة ( ،)26%وأمــا درجــة املاجســتري فجــاءت يف املرتبــة الثالثــة بنســبة (،)17%
وحيمــل عــدد قليــل مــن املعلمــن املشــاركني يف هــذه الدراســة الثانويــة العامــة ودرجــة
الدكتــوراه بنســبة ( )3%و( )7%عــى التــوايل.
سنوات اخلربة
اخلــرة ُيعنــى هبــا مــدة العمــل لســنوات التدريــس واخلــرة يف تعليــم مقــرر النحــو للمــدارس
الثانويــة ،ومــن خــال حتليــل االســتبانات تبـ ّـن أن مــا يقــارب نصــف العينــة ( )48%عندهــم
خــرة طويلــة يف التدريــس ( 10-7ســنوات) ،ويليهــا الذيــن عملــوا مــا بــن ( 6-4ســنوات)
يف التدريــس ،بنســبة الثلــث ( .)33%كــا أن اجلــدول توضــح أن عــدد ًا ضئيـ ً
ا مــن املشــاركني
عندهــم خــرة مــا بــن ( 3-1ســنوات) ( ،)7%وذوي خــرة أكثــر مــن ( 10ســنوات) يف
تدريــس اللغــة العربيــة وخاصــ ًة النحــو للمــدارس الثانويــة التــي تصــل نســبتهم (،)12%
ومــن ذلــك ،يمكــن القــول بــأن أغلبيــة العينــة عندهــا خــرة كافيــة يف التدريــس؛ مــا يمهــد هلــم
الطريــق يف مواجهــة حتديــات العوملــة وتكنولوجيــا املعلومــات.
مكان التدريس
يتضــح مــن حتليــل االســتبانات أن مجيــع عينــات املعلمــن أكــدت عــى أن حمــل تدريســهم يف
ســنوات اخلــرة هــي املــدن ،والعينــة احلاليــة هلــذه الدراســة قــد تــم مقابلتهــا ومجــع املعلومــات
يف عاصمــة مقديشــو؛ وذلــك بثــاث نواحــي رئيســة؛ رشق ،وغــرب ،وجنــوب املدينــة ،وهــذا
يؤكــد أن املعلمــن مل يعملــوا يف األريــاف ســابق ًا.
عدد الدورات التدريبية
يوضــح حتليــل االســتبانات بــأن املعلمــن قــد خضعــوا لعــدد مــن الــدورات التدريبيــة مــا
يقــارب  10-5خــال مراحلهــم التدريســية املختلفــة ،بنســبة تصــل إىل ( ،)40%ويليهــا
املعلمــون الذيــن تلقــوا دورات تدريبيــة تصــل مــا بــن  15-10دورة ،بنســبة تصــل (،)32%
وأن عــدد ًا ال بــأس بــه مــن بــن املعلمــن تلقــوا دورات تدريبيــة مــا بــن  4-1دورة ،بنســبة
تصــل ( ،)16%وهنــاك ( )12%مــن املعلمــن الذيــن تلقــوا أكثــر مــن مخــس عــرة دورة
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خــال ســنوات خرباهتــم يف التدريــس يف املــدارس الثانويــة .ومــن هنــا يمكــن االســتنباط
بــأن املعلمــن عندهــم خــرة ومعرفــة كافيــة يف تدريــس اللغــة العربيــة وخاصـ ًة النحــو العــريب
لطلبــة الثانويــة.
نوع نظام التدريس
كــا يالحــظ مــن حتليــل االســتبانات فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املعلمني يتبعــون نظــام تدريس
اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا ،بنســبة تصــل أكثــر مــن ثامنــن يف املائــة ()86%؛ بينــا عــدد
قليــل مــن املعلمــن يقومــون بتدريــس اللغــة العربيــة بوصفهــا مــواد منفصلــة ،بنســبة تصــل إىل
( ،)14%ومــن اجلديــر بالذكــر أن معظــم املــدارس يف الصومــال تتبــع املنهــج العــريب ،ومعنــى
ذلــك أن معظــم املــواد ُتــدرس باللغــة العربيــة ،كــا أنــه ليــس هنــاك مــن املعلمــن مــن اختــار
نــوع «اللغــة العربيــة بوصفهــا اللغــة األولــی» ،مــادام أن الصوماليــن ال يتكلمــون اللغــة
العربيــة لغــة أم ،بــل يتكلمــون اللغــة الصوماليــة اللغــة األصليــة األم هلــم عــى الرغــم مــن
تشــاهبها باللغــة العربيــة يف كثــر مــن احلــاالت واملفــردات والكلــات.
الطرق املتبعة يف تدريس اللغة العربية
يوضــح حتليــل االســتبانات الطــرق الســائدة يف تدريــس اللغــة العربيــة لطلبــة املــدارس الثانوية
يف العاصمــة مقديشــو ،ويبـ ّـن أن الغالبيــة الكــرى مــن املعلمــن يتبعــون الطريقــة املبــارشة،
بنســبة تصــل ()71%؛ بينــا فئــة قليلــة مــن املعلمــن يتبعــون طريقــة القواعــد والرتمجــة ،بنســبة
تصــل إىل ()29%؛ أمــا الطريقــة االســتقرائية والطريقــة الســمعية الشــفوية فليســتا ســائدتني يف
املــدارس الثانويــة يف مقديشــو حســب مــا توضحــه إجابــات املعلمــن الذيــن مــأوا اســتبانات
هــذه الدراســة ،ويعــود الســبب إىل أن الطلبــة الصوماليــن ال جييــدون اللغة العربيــة ،ويصعب
عليهــم الطــرق األخــرى.
املحاور الرئيسة ألسئلة االستبانة
املحور األول :املشكالت العامة للمنهج
الفقرة األوىل
تبــن الفقــرة األوىل مــن املحــور األول فهــم آراء املعلمــن حــول إعــداد املنهــج ومــدى تلبيتــه
حلاجــات املجتمــع الصومــايل ،فمعظــم املعلمــن بنســبة تصــل إىل ( )57%ال يوافقــون عــى أنــه
تــم إعــداد املنهــج بنــاء عــى تلبيــة حاجــات املجتمــع الصومــايل؛ بينــا يوافــق عــى هــذا الــرأي
مــن املعلمــن املشــاركني يف هــذه الدراســة ،بنســبة ( ،)36%وتتخــذ نســبة غــر كبــرة موقف ـ ًا
حمايــد ًا بــن املوافقــة واملعارضــة هلــذا الــرأي وهــي بنســبة ( ،)11%ويتضــح مــن هــذه الفقــرة
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أن معظــم املعلمــن يشــعرون بنقــص املنهــج ،وعــدم تلبيتــه للرغبــات واحلاجــات األساســية
للمجتمــع الصومــايل؛ مــا حي ّتــم عــى صنّــاع القــرار إعــادة النظــر حــول بعــض حمتويــات املنهج،
ويعطــي اجلــدول رقــم ( )9يف الصفحــة الالحقــة تفاصيــل الفقــرات الســبعة ،والتــي تتحــدث
عــن املشــكالت العامــة للمنهــج.
الفقرة الثانية
تتعلــق الفقــرة الثانيــة مــن املحــور األول حــول آراء املعلمــن حــول اللجــان الرتبويــة التــي
قامــت بإعــداد املنهــج ،فــإن عــدد املعلمــن الذيــن يوافقــون عــى أن نخبــة مــن الرتبويــن
املتخصصــن قامــت بإعــداد املنهــج قريــب مــن النصــف للعينــة بنســبة تصــل إىل (،)36%
ويقــف يف موقــف حمايــد حــول هــذه الفقــرة بنســبة ()25%؛ بينــا ال يوافــق ( )37%مــن عينــة
املعلمــن ،والتــي تــرى أن املنهــج مل يقــم إعــداده مــن ِق َب ِ
ــل نخبــة متخصصــة يف املجــاالت
الرتبويــة وخاص ـ ًة تعليــم النحــو العــريب.
الفقرة الثالثة
حتــاول الفقــرة الثالثــة تســجيل آراء املعلمــن حــول مراعــاة املنهــج ألعــار الفئــة املخاطبــة
(الطلبــة  ،والطلبــة) ،أن األغلبيــة مــن املعلمــن بنســبة تصــل أكثــر مــن نصــف العينــة (،)49%
واليوافقــون بــأن املنهــج ُيراعــي أعــار الفئــة املخاطبــة؛ حيــث تــم اختيــار املحتــوى واألمثلــة
والتامريــن طبقــا ملــدى فهــم وأعــار الطلبــة يف كل مرحلــة مــن املرحلــة الثانويــة ،؛ بينــا يوافــق
عــى هــذا الــرأي ( )37%مــن املعلمــن بــأن املنهــج راعــى أعــار الطلبــة؛ حيــث وقفــت نســبة
( )19%يف موقــف حمايــد بــن هاتــن املجموعتــن.
الفقرة الرابعة
الفقــرة الرابعــة تتعلــق بمــدى ارتبــاط املنهــج بالفئــة املســتهدفة؛ حيــث يقســم املناهــج إىل
قســمني رئيســن مهــا املنهــج املخصــص للناطقــن بالعربيــة ،واملنهــج املخصــص للناطقــن
بغــر العربيــة؛ حيــث تــرى األغلبيــة مــن عينــة املعلمــن بــأن هــذا املنهــج تــم إعــداده لتلبيــة
احتياجــات الطلبــة الناطقــن بالعربيــة ،وال يالئــم الطلبــة لغــر الناطقــن بالعربيــة ،وذلــك
بنســبة ( ،)60%وتــرى نســبة ال بــأس هبــا مــن املعلمــن بــأن املنهــج يمكــن تطبيقــه عــى الطلبــة
الناطقــن بغــر اللغــة العربيــة ،وخاص ـ ًة املجتمــع الصومــايل ،بنســبة ( ،)26%أمــا املعلمــون
الذيــن وقفــوا موقفــا حمايــدا يف هــذه القضيــة فنســبتهم ( ،)18%و ُيســتنبط مــن هــذا التحليــل
بــأن املنهــج تســوده ســلبيات كثــرة ،وحيتــاج إىل إعــادة النظــر مــن قبــل ُصنــاع القــرار.
الفقرة اخلامسة
ـي عنــد إعــداد
أمــا الفقــرة اخلامســة فإهنــا تســلط الضــوء عــى آراء املعلمــن حــول مــا إذا ُروعـ َ
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املنهــج االجتاهــات الرتبويــة والنفســية ،فــإن املشــاركني انقســموا حــول هــذه الفقــرة بعــدد
متسـ ٍ
ـاو؛ حيــث نصــف العينــة أقــروا بــأن املقــرر راعــى االجتاهــات الرتبويــة والنفســية بنســبة
 ، 37%ومثــل ذلــك ال يوافقــون نســبة ( ،)37%وهنــاك نســبة أخــرى مــن عينــة املعلمــن غــر
متأكــدة مــا إذا متّــت مراعــاة االجتاهــات الرتبويــة والنفســية يف إعــداد املنهــج ،وهــي بنســبة
تصــل إىل (.)22%
الفقرة السادسة
الفقــرة األخــرة مــن املحــور األول تتعلــق فيــا إذا كان املنهــج يراعــي احلاجــات االجتامعيــة
والثقافيــة والعقائديــة يف البــاد ،فــإن األغلبيــة مــن املشــاركني يف هــذه الدراســة ال يوافقــون
بــأن املنهــج يراعــي احلاجــات االجتامعيــة والثقافيــة والعقائديــة بنســبة تصــل إىل (،)45%
ومجاعــة أخــرى مــن املعلمــن يــرون أن املنهــج يراعــي احلاجــات االجتامعيــة والثقافيــة
والعقائديــة يف الصومــال ونســبتهم ( ،)35%ونســبة معتدلــة حمايــدة حــول القضيــة بنســبة
()20%؛ ولذلــك ،يمكــن االســتنتاج بــأن املعلمــن يشــعرون بالنقــص يف املنهــج املخصــص
للغــة العربيــة وخاصـ ًة النحــو العــريب يف الصومــال؛ مــا ُيوجــب إعــادة النظــر يف مجيــع حمتوياتــه
أو أجــزاء منــه.
املحور الثاين :صعوبات تطبيق املنهج املتبع
الفقرة األوىل
تتحــدث الفقــرة األوىل يف هــذا املحــور حــول آراء املعلمــن بوجــود إدارة موحــدة يف تنفيــذ
املنهــج ،وتــرى األغلبيــة مــن عينــة املشــاركني مــن املعلمــن بنســبة( )90%بأنــه ال توجــد إدارة
موحــدة يف تنفيــذ املنهــج؛ حيــث يشــكل ذلــك عائقـ ًا كبــر ًا أمــام القائمــن عــى إدارة املناهــج
يف البــاد ،وال توافــق فئــة قليلــة مــن املعلمــن مــع هــذا الــرأي بنســبة ()11%؛ بينــا وقفــت
موقفــا حمايــد ًا بنســبة ضئيلــة جــد ًا ( ) 1%مــن املعلمــن حــول هــذه القضيــة.
الفقرة الثانية
تبحــث الفقــرة الثانيــة مــن املحــور الثــاين آراء املعلمــن حــول مــا إذا تشــكل احلــروب األهليــة
واحلواجــز القبليــة عائقــا أمــام تطبيــق املنهــج املتبــع يف البــاد ،وأن األغلبيــة مــن املعلمــن
يوافقــون عــى أن احلــروب األهليــة واحلواجــز القبليــة أ ّثــرت ســلب ًا وش ـكّلت عائقــا رئيس ـ ًا
أمــام تطبيــق املنهــج املتبــع يف تعليــم النحــو العــريب ،وذلــك بنســبة  ،)%(47وتــرى نســبة ال
بــأس هبــا مــن املعلمــن ( )25%بــأن ذلــك ال يشــكل عائقــا كبــر ًا؛ بينــا امتنعــت فئــة مثــل
ذلــك ( )% 20عــن إبــداء املوافقــة أو املعارضــة حــول هــذا الــرأي ووقفــت موقفــا حمايــد ًا.
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الفقرة الثالثة
تتحــدث الفقــرة الثالثــة مــن املحــور الثــاين حــول رأي املعلمــن يف مــدى إقبــال الطلبــة عــى
تعلــم النحــو العــريب ،وأن العينــة املســتجيبني هلــذه الدراســة يــرون بــأن إقبــال الطلبــة عــى
تعلــم النحــو العــريب ضعيــف جــد ًا ،بنســبة ( ،)58%وتــرى نســبة أخــرى خــاف ذلــك
بنســبة ()25%؛ بينــا مل تُبــد نســبة ( )10%مــن املعلمــن آراءهــا يف هــذا املوضــوع ،وهــذا
يســتدعى القيــام بإجــراء دراســات ميدانيــة حــول هــذه القضيــة للتحقــق مــن هــذه الفرضيــة،
واالســتخالص بنتائــج تســاعد يف زيــادة اهتــام ،وإقبــال الطلبــة عــى تعلــم النحــو العــريب
الــذي هــو مدخــل أســايس لتعلــم اللغــة العربيــة وفهــم القــرآن الكريــم.
الفقرة الرابعة
تتعلــق الفقــرة الرابعــة حــول وجــود وســائل معينــة تســاعد عــى عمليــة التعلــم أو عدمهــا،
وذلــك بنــاء عــى إجابــات املعلمــن حــول هــذا الســؤال ،كــا يمكــن اإلشــارة إىل أن ثلثــي
العينــة مــن املعلمــن نســبة ( )66%الذيــن أجابــوا عــن هــذا الســؤال قالــوا بأنــه ال يوجــد
وســائل معينــة تســاعد عــى عمليــة التعلــم ،وتــرى نســبة قليلــة ( )13%عكــس ذلــك؛ أي
توفــر وســائل معينــة تســاعد عــى عمليــة التعلــم يف مــادة النحــو العــريب .وجتــدر اإلشــارة إىل
هــذه الفقــرة أنــه نســبتها قليلــة وربــا جيــول يف خاطــرة املعلمــن وســائل كثــرة؛ حيــث مل حتــدد
الفقــرة نــوع الوســائل املعينــة ،ولكــن نســبة ال بــأس هبــا مل يبــدوا رأهيــم رصاحــة حــول هــذا
املوضــوع ،حيــث اكتفــوا بموقــف حمايــد (.)26%
الفقرة اخلامسة
رأي املعلمــن حــول مالئمــة البيئــة املدرســية عــى تعليــم والتعلــم؛ حيــث تــم تســجيل آراء
املعلمــن حــول هــذا الســؤال ،وأن األغلبيــة مــن املعلمــن ال يوافقــون عــى أن بيئــة املدرســة
غــر مشــجعة عــى التعلــم والتعليــم وذلــك بنســبة ( )68%مــن عينــة املعلمــن ،وتــرى نســبة
ضئيلــة مــن املعلمــن غــر ذلــك وتوافــق مــع هــذا الــرأي نســبة ( ،)17%ووافقــت نســبة ضئيلــة
أخــرى مــن املعلمــن موقفـ ًا حمايــد ًا بــن املعارضــة واملوافقــة بنســبة (.)9%
الفقرة السادسة
تبـ ّـن الفقــرة السادســة شــعور املعلمــن بوجــود بدائــل أخــرى للمنهــج املتبــع حالي ـ ًا ،وتــم
تفصيــل بدائــل األجوبــة للفقــرة ،إذ اتضــح مــن التحليــل أن األكثريــة مــن املعلمــن متأكــدون
مــن وجــود بديــل ،وتعتقــد أن هنــاك بدائــل متاحــة مقارنــة باملنهــج املتتبــع ملناهــج أخــرى
ســهل احلصــول عليهــا مقارنــة باملنهــج املتبــع ،وذلــك يف اختيارهــم للبديــل «أوافــق» بنســبة
( )58%مــن الذيــن أجابــوا عــن االســتبانات ،ويليهــا املعلمــون الذيــن ال يوافقــون بوجــود
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املناهــج البديلــة بنســبة ( ،)19%كــا أن نســبة مثــل ذلــك تصــل ( )19%حمايــدة.
الفقرة السابعة
حتــاول هــذه الفقــرة مجــع آراء املعلمــن حــول مــدى مالئمــة ومطابقــة املنهــج املســتخدم
للمجتمــع الصومــايل ،ويتضــح مــن التحليــل بــأن األغلبيــة العظمــى مــن املعلمــن يعتقــدون
بــأن املنهــج النحــوي ال يناســب املجتمــع الصومــايل بنســبة ()56%؛ بينــا ال توافــق نســبة قليلــة
ا يف املنهــج املتبــع أو خلـ ً
جــد ًا ( )27%مــع هــذا الــرأي ،وتبـ ّـن هــذه النتيجــة بــأن هنــاك خلـ ً
ا
يف تقييــم املعلمــن للمنهــج ومــدى مالئمتــه للمجتمــع .ويســتدعي هــذا القيــام بدراســات
أخــرى خــارج إطــار هــذه الدارســة ،وذلــك ملعرفــة أســباب اخللــل والتقييــم الشــامل للمنهــج
ليــس فقــط مــن جوانــب معينــة بــل كافــة النواحــي الثقافيــة واالجتامعيــة والرتبويــة والنفســية
والسياســية كذلــك.
املحور الثالث :تقييم املنهج قبل تطبيقه
الفقرة األولی
وهتــدف هــذه الفقــرة األولــی مــن املحــور الثالــث إىل معرفــة آراء املعلمــن حــول مطابقــة
املنهــج للفئــة املخاطبــة .وتبـ ّـن النتائــج بــأن نصــف العينــة املعلمــن يــرون بأنــه خياطــب الفئــة
املخاطبــة والقائمــن عــى تنفيــذه ،بنســبة ( ،)50%وأبــدت نســبة قليلــة ( )24%مــن املعلمــن
موقف ـ ًا غــر واضــح مــن هــذه الفقــرة ،كــا أن نســبة ( )32%تــرى بــأن املنهــج ال يالئــم الفئــة
املخاطبــة لــدى القائمــن عــى تنفيــذه.
الفقرة الثانية
ترتبــط الفقــرة الثانيــة مــع الفقــرة الرابعــة؛ حيــث حتــاول فهــم اجلانــب األخــرى لتقييــم
املعلمــن ملــدى مالئمــة املنهــج للمجتمــع الصومــايل ،وإن نســبة متوســطة مــن املعلمــن
يــرون بــأن املنهــج ال يلبــي حاجــات املجتمــع الصومــايل ومل يســبق أن تــم تطويــره بنــاء عــى
احتياجــات الفئــة املســتهدفة ،وذلــك بنســبة ( ،)36%ونســبة قليلــة مــن املعلمــن ( )22%ال
توافــق هــذا الــرأي.
الفقرة الثالثة
الفقــرة الثالثــة حتــاول معرفــة آراء املعلمــن حــول مــدى مراجعــة املنهــج حتــى يواكــب
التكنولوجيــا العرصيــة واملســتجدات .تظهــر النتائــج ،بــأن املنهــج يواجهــه موجــة مــن
اجلمــود؛ حيــث هنــاك مراجعــة وتعديــات وإضافــات مــن وقــت آلخــر مــن أجــل مواكبــة
أحــداث العــر وتقريــب املعــاين والفهــم مــن الطلبــة املســتهدفني ،وإن كانــت بنســبة قليلــة
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()36%؛ بينــا واختــذت نســبة ( )12%منهــم موقفــا حمايــد ًا( ،و )5%ومل توافــق متامــا مــع هــذا
الــرأي تصــل إىل (.)22%
الفقرة الرابعة
أمــا بخصــوص الفقــرة الرابعــة التــي حتــاول فهــم آراء املعلمــن حــول مقارنــة املنهــج بمناهــج
أخــرى بديلــة وصاحلــة للبيئــة الصوماليــة ،فتُشــر النتائــج إىل أن معظــم املعلمــن يــرون بأنــه
ـت حــول املنهــج مــع مناهــج أخــرى بديلــة ومالئمــة للمجتمــع
هنــاك دراســة مقارنــة ُعملـ ْ
الصومــايل؛ حيــث تــم تطبيقــه مبــارشة عــى الطلبــة دون مراعــاة للفــوارق االجتامعيــة
والثقافيــة التــي يقدمهــا املنهــج ،وذلــك بنســبة ( )46%مــن العينــة املعلمــن ،فهــي مل توافقــه
علــی هــذا الــرأي فئــة تقــارب مــن ذلــك مــن املعلمــن بنســبة (.)34%
الفقرة اخلامسة
أمــا الفقــرة األخــرة وهــي اخلامســة بخصــوص إجابــات املعلمــن فيــا إذا ســبق تقييــم املنهــج
قبــل تطبيقــه ،فتُظهــر النتائــج بــأن نصــف املشــاركني ســبق التجريــب نســبة ( .)55%ووافقــت
نســبة ثلــث العينــة يف عــدم املوافقــة بأنــه مل يقيــم مســبقا نســبة تزيــد ثالثــن يف املائــة (،)34%
وأخــذت نســبة قريبــة مــن العرشيــن يف املائــة موقفــ ًا حمايــد ًا بنســبة ( )14%بــن املعارضــة
واملوافقــة ،ويعنــي ذلــك أن بعــض املعلمــن غــر متأكديــن متامـ ًا حــول املنهــج الــذي ُيدرســونه
للطلبــة ومــا إذا تــم تقييمــه مــن قبــل ،كــا يعنــى ذلــك أن املعلمــن الذيــن اختــاروا هــذا البديــل
ربــا هــم الذيــن انضمــوا للمدرســة قريب ـ ًا أو بعــد تطبيــق املنهــج؛ مــا يص ّعــب عليهــم إبــداء
رأي رصيــح حــول القضيــة.
املحور الرابع :األهداف املتحققة من املنهج
الفقرة األوىل
يف ضــوء البيانــات املذكــورة يف التحليــل ،فــإن مــا يزيــد عــن نصــف العينــة املســتهدفة توافــق
بــأن أهــداف منهــج النحــو العــريب قابلــة للتطبيــق ،وذلــك بنســبة ()65%؛ بينــا وقفــت نســبة
( )19%موقفـ ًا حمايــد ًا بــن املعارضــة واملوافقــة ،فيــا مل توافــق نســبة ( )25%مــن عينــة املعلمــن
مــع هــذا الــرأي ،وجتــد صعوبــة يف التوفيــق بــن أهــداف املنهــج وتطبيقــه عــى الفئة املســتهدفة.
الفقرة الثانية
يالحــظ يف التحليــل أن أكثــر املشــاركني مــن عينــة املعلمــن الذيــن شــاركوا يف االســتطالع
يعتقــدون بــأن أهــداف النحــو العــريب تراعــي الــراث العــريب واإلســامي مــن اللحــن وذلــك
بنســبة ( ،)63%وتــأيت هــذا املوافقــة التامــة مــع هــذه الفقــرة كــون النحــو العــريب مفتاحــ ًا
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لصــون اللســان مــن اللحــن واخلطــأ؛ حيــث إن القــرآن الكريــم واألحاديــث والكتــب
اإلســامية مكتوبــة يف اللغــة العربيــة؛ مــا حيتــم عــى اجلميــع معرفتهــا واإلملــام بقواعدهــا حتــى
ال تــؤدي هــذه األخطــاء وســوء الفهــم إىل مشــاكل كثــرة هتلــك املجتمــع مثــل تفســر اآليــة
أو احلديــث يف خــارج ســياقه؛ مــا يرتتــب عليــه عقوبــات أو تكفــر أو جتريــح يف ضــوء هــذه
املفاهيــم اخلاطئــة.
الفقرة الثالثة
بــا أن جـ ّـل املعلمــن وافقــوا عــى الــرأي القائــل بــأن أهــداف املنهــج النحــو العــريب تراعــي
الثقافــة العربيــة واإلســامية مــن اللحــن ،فــإن نســبة مــن املعلمــن يعتقــدون ّ
أن هنــاك تناســق ًا
بــن أهــداف النحــو العــريب والثقافــة العربيــة والثقافــة الصوماليــة ،وذلــك بنســبة ( )46%مــن
جممــوع املعلمــن؛ بينــا ال توافــق عــى هــذا الــرأي نســبة (.)34%
الفقرة الرابعة
تظهــر النتائــج يف ضــوء إجابــات املعلمــن ّ
أن نصــف عينــة املعلمــن يــرون بــأن أهــداف املنهــج
تركــز عــى إكســاب الطلبــة املهــارات اللغويــة األربــع ،وتنمــي روح هــذه املهــارات يف نفــوس
الطلبــة ،وذلــك بنســبة ( ،)50%ولكــن هنــاك نســبة ال توافــق عــى هــذا الــرأي ()37%؛ بينــا
وقفــت نســبة أخــرى تزيــد قليــا يف موقــف حمايــد بــن املوافقــن واملعارضــن عــى هــذا الــرأي
وهــي نســبة (.)13%
الفقرة اخلامسة
كــا ســبق أن أبــدت معظــم عينــة املعلمــن معارضــة حــول مالئمــة املنهــج للمجتمــع الصومايل
باإلضافــة إلــی مــا هــو واضــح مــن خــال التحليــل ،فإن نســبة ممــن شــملهم االســتطالع يرون
بــأن املنهــج ال يلبــي فلســفة املجتمــع واحتياجاتــه مــن املعلمــن ،ويوافــق عــى هــذا الــرأي
نســبة ( )18%مــن املعلمــن ،فيــا وقفــت نســبة ( )21%موقفـ ًا غــر رصيــح حــول هــذا الــرأي.
الفقرة السادسة
بخصــوص الفقــرة السادســة وهــي األخــرة يف املحــور الرابــع ،تُظهــر النتائــج بــأن مــا يقــارب
نصــف العينــة مــن املعلمــن ( )47%يعتقــدون بــأن أهــداف املنهــج حتقــق غايــات التعلــم
النحــوي؛ بينــا ال يوافــق عــى هــذا الــرأي نســبة ( ،)34%وكذلــك نســبة ( )13%وقفــت
موقف ـ ًا حمايــد ًا يف هــذه القضيــة.
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املحور اخلامس :احلصيلة اللغوية
الفقرة األوىل
هتــدف الفقــرة األوىل مــن املحــور الســادس إىل معرفــة آراء املعلمــن حــول مــدى قــدرة الطلبــة
علــی التمييــز بــن اخلطــأ والصــواب عنــد اســتامع األخبــار العربيــة ،فنســبة عاليــة تــرى بــأن
الطلبــة يســتطيعون التمييــز بــن اخلطــأ والصــواب عنــد اســتامع األخبــار العربيــة وهــي نســبة
( )59%مــن املعلمــن؛ بينــا وقفــت عينــات موقفـ ًا ال يوافــق عــى هــذه القضيــة بنســبة ()36%
مــن املعلمــن ،ولكــن هنــاك نســبة أخــرى ( )12%ليســت متأكــدة بخصــوص هــذه املســألة.
و ُيســتنبط مــن هــذه البيانــات حــول هــذه الفقــرة وجــود أســباب أخــرى أجــرت املعلمــن عــى
عــدم إبــداء رأهيــم يف هــذه القضيــة؛ ربــا ألهنــم ال يقتنعــون بتطبيــق املنهــج.
الفقرة الثانية
أمــا الفقــرة الثانيــة مــن املحــور الســادس فتــرز مــدى قــدرة وفعاليــة املنهــج ،وهنــاك نســبة ترى
بــأن الطلبــة يســتطيعون التحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى برعايــة اإلعــراب وذلــك بنســبة
( )45%مــن املعلمــن؛ بينــا ال يوافــق عــى هــذا الــرأي نســبة مثلهــا ( )45%مــن املعلمــن ،فيــا
تــرى نســبة أخــرى الرغبــة يف عــدم إبــداء رأهيــم حــول الفقــرة بنســبة (.)14%
الفقرة الثالثة
بخصــوص الفقــرة الثالثــة مــن املحــور الســادس ،فــإن الغالبيــة الكــرى مــن املعلمــن الذيــن
شــملهم االســتطالع ،يوافقــون بــأن الطلبــة يســتطيعون قــراءة النصــوص والصحــف املكتوبــة
باللغــة العربيــة بطريقــة صحيحــة ،وذلــك بنســبة ()53%؛ بينــا ال توافــق نســبة قريبــة مــن
نصــف املعلمــن ()41%؛ بينــا مل تبــد نســبة ( )14%معارضتهــا أو موافقتهــا يف هــذه القضيــة.
الفقرة الرابعة
تظهــر نتائــج التحليــل بــأن األغلبيــة مــن املعلمــن يوافقــون بــأن الطلبــة يســتطيعون الكتابــة
الوظيفيــة والتعبرييــة وذلــك بنســبة ( )47%مــن إمجــايل عينــة املعلمــن ،وال توافــق عــى هــذه
الفقــرة نســبة ( )38%مــن املعلمــن؛ بينــا أبــدت نســبة ( )17%مــن املعلمــن موقفــ ًا غــر
رصيــح حــول هــذه القضيــة.
الفقرة اخلامسة
تتحــدث الفقــرة اخلامســة وهــي األخــرة مــن املحــور الســادس عــن مــدى قــدرة الطلبــة عــى
اســتعامل املعاجــم والقواميــس عنــد البحــث عــن معــاين ومرادفــات الكلــات ،وإن أغلبيــة
املعلمــن متأكــدون متامـ ًا مــن مــدى قــدرة الطلبــة عــى اســتخدام القواميــس واملعاجــم ،بنســبة
( )60%مــن إمجــايل عينــات االســتبانة .وتعتقــد نســبة ( )27%بــأن الطلبــة ليــس لدهيــم القــدرة
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عــى اســتخدام املعاجــم والقواميــس ،فيــا ال تتأكــد نســبة ( )18%مــن املعلمــن يف أن الطلبــة
عندهــم القــدرة يف ذلــك .وجتــدر اإلشــارة إىل التبايــن يف اآلراء حــول هــذه الفقــرة كــون
طريقــة اســتخدام املعاجــم والقواميــس تقــع خــارج نطــاق ونقــاط املنهــج للنحــو العــريب،
وربــا تعــود هــذه اآلراء املوافقــة أو املعارضــة إىل مالحظاهتــم الشــخصية حــول قــدرة الطلبــة
عــى اســتخدام هــذه املعاجــم.
الفقرة السادسة
تتحــدث الفقــرة السادســة وهــي مــن املحــور الســادس عــن مــدى قــدرة الطلبــة قــراءة
العالمــات واإلشــارات املكتوبــة باللغــة ،وإن أغلبيــة املعلمــن متأكّــدون متامــا مــن مــدى
قــدرة الطلبــة عــى قــراءة العالمــات واإلشــارات عنــد اســتخدام القواميــس واملعاجــم ،بنســبة
( )71%مــن إمجــايل عينــات االســتبانة .وتعتقــد نســبة ( )23%بــأن الطلبــة ليــس لدهيــم القــدرة
عــى الطلبــة قــراءة العالمــات واإلشــارات املكتوبــة باللغــة ،فيــا ال تتأكــد نســبة قليلــة ()9%
مــن املعلمــن يف أن الطلبــة عندهــم القــدرة عــى ذلــك.
الفقرة السابعة
تُظهــر نتائــج التحليــل بــأن األغلبيــة مــن املعلمــن يوافقــون بــأن الطلبــة يســتطيعون الكتابــة
باللغــة العربيــة يف اإلنرتنــت والشــبكة العنكبوتيــة ،وذلــك بنســبة ( )49%مــن إمجــايل عينــة
املعلمــن ،وال توافــق هــذه الفقــرة بنســبة ( )29%مــن املعلمــن ،حیــث يــرون أن ليــس هلــم
قــدرة عــى اســتخدام اإلنرتنــت ،فيــا أبــدت نســبة ( )16%مــن املعلمــن موقف ـ ًا غــر رصيــح
حــول هــذه القضيــة.
املحور السادس :املحتوى
الفقرة األوىل
تشــر نتائــج التحليــل إىل ّ
أن األغلبيــة الكــرى مــن املعلمــن يوافقــون بــأن حمتــوى منهــج
النحــو العــريب مناســب للعمــر الزمنــي والعقــي للتالميــذ وذلــك بنســبة ( )46%مــن جممــوع
املعلمــن؛ بينــا هنــاك نســبة ( )45%عــى التــوايل لــكل مــن الذيــن ال يوافقــون مــع هــذا الــرأي،
والذيــن وقفــوا موقف ـ ًا حمايــد ًا يصلــون إىل نســبة (.)17%
الفقرة الثانية
متدرج ـ ًا مــن
هتــدف الفقــرة الثانيــة إىل معرفــة آراء املعلمــن حــول مــا إذا كان حمتــوى املنهــج ّ
الســهل إىل الصعــب .تشــر النتائــج إىل ّ
أن نســبة ( )66%توافــق بــأن حمتــوى املنهــج للنحــو
العــريب متــدرج مــن الســهل إىل الصعــب؛ بينــا ال توافــق نســبة ( )31%مــع هــذا الــرأي،
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ووقفــت نســبة موقف ـ ًا حمايــد ًا بــن الفريقــن بنســبة (.)19%
الفقرة الثالثة
يتضــح مــن التحليــل أن األغلبيــة مــن املعلمــن الذيــن شــاركوا يف اســتطالع هــذه الدراســة
ال يوافقــون عــى أن حمتــوى منهــج النحــو العــريب مرتبــط بالبيئــة املحليــة الصوماليــة بنســبة
()52%؛ بينــا توافــق نســبة قليلــة مــع هــذا الــرأي تصــل اىل ( .)30%ويســتنبط مــن هــذا
تعــر عــن البيئــة املحليــة
أن املعلمــن يعتــرون إعطــاء األمثلــة املتعلقــة بــدول أخــرى ال ّ
الصوماليــة ،ويفضلــون األمثلــة املرتبطــة بــراث املجتمــع الصومــايل.
الفقرة الرابعة
يعتقــد عــدد ال بــأس بــه مــن املعلمــن الذيــن شــاركوا يف هــذا الدراســة بــأن هنــاك ارتباط ـ ًا
وثيقـ ًا بــن األهــداف وحمتــوى منهــج النحــو العــريب ،وذلــك بنســبة تصــل إىل ( ،)52%وتعتقــد
نســبة ( )29%مــع هــذا الــرأي؛ حيــث جيــدون أنــه يوجــد ارتبــاط بــن املحتــوى واألهــداف،
وهنــاك فئــة ثالثــة مل تُبــد أيــة موافقــة أو معارضــة هلــذا الــرأي بنســبة (.)22%
الفقرة اخلامسة
تؤكــد نتائــج هــذه الفقــرة مــا تــم التوصــل إليــه يف التحليــل؛ حيــث توافــق الغالبيــة العظمــى
مــن املعلمــن بــأن األمثلــة الــواردة يف حمتــوى املنهــج النحــو العــريب مأخــوذة مــن بيئــات عربيــة
ختتلــف عــن البيئــة املحليــة الصوماليــة وذلــك بنســبة ( ،)64%يف مقابــل نســبة قليلــة والتــي ال
توافــق مــع هــذا الــرأي بنســبة (.)25%
الفقرة السادسة
متثــل نتائــج الفقــرة رقــم ( )6عــن شــعور بالنقــص واخللــل وعــدم التناســب يف حمتــوى منهــج
النحــو؛ حيــث توضــح النتائــج بــأن نســبة كبــرة مــن املعلمــن ال يوافقــون بــأن حمتــوى املنهــج
يــزود الطلبــة بخــرات يف احليــاة العامــة واخلاصــة بنســبة ( ،)60%وتوافقــه نســبة ( )65%مــن
املعلمــن بــأن حمتــوى املنهــج يســهم يف زيــادة احلصيلــة املعرفيــة للتالميــذ وخاص ـ ًة الشــؤون
العامــة واخلاصــة؛ بينــا وقفــت نســبة تصــل إىل نســبة ( )22%موقفـ ًا حمايــد ًا.
الفقرة السابعة
توضــح النتائــج املذكــورة يف التحليــل أن نســبة عينــة املعلمــن تــرى بــأن حمتــوى املنهــج
ال عالقــة لــه بالواقــع الصومــايل وبنســبة ( ،)59%وتوافــق نســبة ( )27%والتــي تــرى بــأن
املحتــوى تربطــه عالقــة مــع الواقــع الصومــايل؛ بينــا وقفــت نســبة ( )16%موقفــ ًا حمايــد ًا.
الفقرة الثامنة
تتعلــق الفقــرة رقــم ( )14مــن املحــور الســابع حــول الفــروق الفرديــة ومــدى مراعــاة املنهــج
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هلــذه الفــروق ،كــا تشــر نتائــج االســتبانة للمعلمــن إىل أن نســبة مــن املعلمــن توافــق عــى أن
منهــج النحــو العــريب يراعــي الفــروق الفرديــة بــن الطلبــة بنســبة ()40%؛ بينــا وقفــت نســبة
( )20%يف موقــف حمايــد؛ حيــث مل توافــق أو تعــارض ،وتــرى نســبة تصــل ( )35%أن املنهــج
النحــو العــريب ال هيتــم بالفــروق الفرديــة.
الفقرة التاسعة
تشــر النتائــج يف التحليــل إىل أن نســبة قليلــة مــن عينــة املعلمــن توافــق بــأن املــادة املقدمــة
متوازيــة مــن حيــث الكميــة والكيفيــة ،وذلــك بنســبة ()27%؛ بينــا ال توافــق عــى هــذا الــرأي
نســبه تصــل إىل ( ،)54%ولكــن نســبة ( )20%مــن املعلمــن مل حيســموا أمرهــم جتــاه هــذه
القضيــة ووقفــوا منهــا موقف ـ ًا حمايــد ًا.
الفقرة العارشة
إن النتائــج املذكــورة يف التحليــل تشــر إىل أن أكثــر مــن نصــف عينــة املعلمــن ال توافــق عــى
أن املفــردات والرتاكيــب الــواردة يف حمتــوى منهــج النحــو تتناســب مــع مســتويات الطلبــة،
وذلــك بنســبة ()69%؛ بينــا يوافــق عــى هــذا الــرأي نســبة ( )33%مــن املعلمــن ،كــا أن هنــاك
نســبة للعينــة مل تُبــد رأهيــا الرصيــح حــول هــذه الفقــرة بنســبة (.)23%
الفقرة احلادية عرشة
يف ضــوء النتائــج املذكــورة يف التحليــل ،تشــر النتائــج إىل أن نســبة ( )54%مــن عينــة املعلمــن
يوافقــون بــأن عــرض حمتــوى منهــج النحــو يتــدرج يف كل مــن املفــردات واجلمــل والرتاكيــب؛
بينــا تعــارض هــذا الــرأي نســبة ()30%؛ بينــا مل تُبــد نســبة ( )24%أيــة اعرتاضــات أو موافقــة
حــول هــذه الفقــرة.
الفقرة الثانية عرشة
تُظهــر النتائــج املذكــورة يف التحليــل بــأن نســبة مــن املعلمــن توافــق بــأن املحتــوى يراعــي
التنظيــم املنطقــي للــادة النحويــة وذلــك بنســبة تصــل إىل ( ،)56%واجلديــر بالذكــر أن هــذه
الفقــرة مل تبــد موافقــة أو اعرتاض ـ ًا جتــاه هــذه الفقــرة بنســبة ( ،)21%وتليهــا نســبة الذيــن ال
يوافقــون مــع اجتــاه الفقــرة بنســبة تصــل إىل (.)31%
الفقرة الثالثة عرشة
تشــر النتائــج إىل أن نســبة مــن عينــة املعلمــن توافــق بــأن املحتــوى هيتــم باجلانــب اإلعــرايب
والنطــق الصحيــح ،وذلــك بنســبة تصــل إىل ( ،)47%وأن نســبة قليلـ ًة جــد ًا ( )14%تــرى غــر
ذلــك ،وتعتقــد بــأن ليــس هنــاك مراعــاة للجانــب اإلعــرايب والنطــق الصحيــح .أمــا الذيــن
وقفــوا موقف ـ ًا حمايــد ًا حــول هــذه الفقــرة فتصــل نســبتهم إىل (.)16%
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الفقرة الرابعة عرشة
تبـ ّـن نتائــج إجابــات املعلمــن يف املــدارس الثانويــة بــأن أكثــر املعلمــن يوافقــون بــأن املحتــوى
للمنهــج هيتــم بتوظيــف الرتاكيــب والنصــوص والتدريبــات بصــورة فاعلــة وذلــك بنســبة
تصــل إىل ( ،)56%كــا أن نســبة ( )28%ال توافــق مــع هــذا الــرأي ،وأن نســبة تصــل إىل
( )20%وقفــت موقف ـ ًا حمايــد ًا دون إبــداء موافقــة أو معارضــة جتــاه الفقــرة.
الفقرة اخلامسة عرشة
توضــح النتائــج املســتخلصة مــن حتليــل إجابــات املعلمــن ،بــأن نســبة مــن عينــات املعلمــن
توافــق بــأن املحتــوى يشــمل مجيــع الوســائل العربيــة واإلســامية بنســبة ()46%؛ ال يشــعرون
أن هنــاك نقصــ ًا يف هــذا االجتــاه .أمــا الذيــن ال يوافقــون عــى هــذه الفقــرة فتصــل نســبتهم
إىل ()48%؛ بينــا نســبة الذيــن مل يبــدوا فكرهتــم حــول هــذه الفقــرة وصلــت فقــط إىل نســبة
(.)12%
الفقرة السادسة عرشة
توضــح نتائــج إجابــات املعلمــن بــأن األغلبيــة مــن املعلمــن يف املــدارس الثانويــة ال يوافقــون
بــأن حمتــوى منهــج النحــو العــريب يعالــج تدريــس القواعــد العربيــة بصــورة مكثفــة ،وذلــك
بنســبة تصــل إىل ( ،)41%وتعــارض هــذا الــرأي نســبة ( )48%كــا أن نســبة ضئيلــة جــد ًا مل
حتســم أمرهــا جتــاه هــذه الفقــرة (.)16%
الفقرة السابعة عرشة
تشــر النتائــج الــواردة إىل أن عينــة املعلمــن ال يوافقــون بــأن حمتــوى منهــج النحــو العــريب
يراعــي مــا يليــق مــع ميــول الطلبــة واســتعدادهم بنســبة ( ،)50%وأن نســبة تصــل إىل ()31%
مــن املعلمــن يقفــون مــع حمتــوى الفقــرة ،وتأخــذ نســبة أخــرى موقف ـ ًا حمايــد ًا بــن املعارضــة
واملوافقــة ،وأن نســبة تصــل إىل ( )22%ترفــض وتعــارض ذلــك الــرأي.
الفقرة الثامنة عرشة
يالحــظ يف النتائــج أن عينــة املعلمــن يوافقــون بــأن حمتــوى منهــج النحــو العــريب يقــدم جــودة
شــاملة لتحقيــق األهــداف املرجــوة منــه وذلــك بنســبة ( ،)41%كــا أن نســبة ( )48%ال توافــق
مــع هــذا الــرأي ،فيــا امتنعــت نســبة ( )16%عــن إبــداء رأهيــا الرصيــح حــول هــذه الفقــرة.
الفقرة التاسعة عرشة
تبــن نتائــج حتليــل اســتبانات املعلمــن أن عــدد ًا ال بــأس بــه مــن املعلمــن يعتقــدون أن
ّ
املحتــوى يبتعــد عــن احلشــو واإلطالــة مــن غــر فائــدة ،وذلــك بنســبة ( ،)39%وأن النســبة
األكثــر مــن عينــة املعلمــن ( )44%ال توافــق مــع هــذا الــرأي ،وهنــاك نســبة حمايــدة وقفــت
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موقفــ ًا حمايــد ًا (.)19%
الفقرة العرشون
تتعلــق الفقــرة ( )20وهــي الفقــرة األخــرة يف املحــور ( )14بمــدى اهتــام املحتــوى
باملشــكالت التــي تواجــه الطلبــة ،فــإن األغلبيــة مــن املعلمــن يــرون بــأن حمتــوى منهــج النحــو
العــريب ال يعطــي اهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا باملشــاكل التــي يعــاين منهــا الطلبــة ،وذلــك بنســبة تصــل إىل
( ،)40%وجمموعــة تصــل إىل ( )30%تعتقــد بــأن املحتــوى هيتــم باملشــكالت التــي تواجــه
الطلبــة ،وتأخــذ موقفــ ًا حمايــد ًا يف هــذه املســألة بنســبة تصــل إىل (.)18%
املحور السابع :طرق التدريس والوسائل التعليمية
الفقرة األوىل
كــا هــو مالحــظ مــن التحليــل فــإن األغلبيــة مــن املعلمــن يعتقــدون بــأن أنســب طريقــة
للتدريــس للنحــو العــريب يف الصومــال هــي طريقــة القواعــد والرتمجــة ،وذلــك بنســبة (،)59%
وتقــف جمموعــة عــدم املوافقــة يف هــذه النقطــة بنســبة ()27%؛ بينــا هنــاك نســبة حمايــدة حــول
الفقــرة (.)12%
الفقرة الثانية
يبـ ّـن التحليــل بــأن أنســب طريقــة للتدريــس يف الصومــال هــي طريقــة التلقــن واإللقــاء التــي
وافــق عليهــا بنســبة ( ،)68%وتقــف نســبة قليلــة جــد ًا يف موقــف حمايــد يف هــذه القضيــة،
مفضلــة عــدم إبــداء الــرأي فيهــا ،وهــي نســبة ( ،)17%وتــأيت هــذه الطريقــة املرتبــة الثانيــة بعــد
طريقــة القواعــد والرتمجــة ،وال يوافــق عــى هــذا الــرأي نســبة تصــل إىل (.)27%
الفقرة الثالثة
تشــر النتائــج إىل أن نســبة عاليــة مــن العينــات يعتقــدون بــأن اختيــار الطريقــة املناســبة يتوقــف
عــى كفايــة املعلمــن بنســبة ( ،)44%ومل تُبــد نســبة ( )11%رأهيــا يف هــذه الفقــرة؛ بينــا مل يوافــق
عــى هــذا الــرأي نســبة (.)13%
الفقرة الرابعة
تُظهــر النتائــج بــأن نســبة تصــل ( )44%ممــن شــملهم اســتطالع هــذه الدراســة يعتقــدون بــأن
الوســائل التعليميــة تســاعد الطلبــة عــى اكتســاب املهــارات اللغويــة الالزمــة ،ومــن أمثلــة
الوســائل التعليميــة االســتامع إىل النــرات اإلخباريــة باللغــة العربيــة ،واملشــاركة يف املجلــة
املدرســية ،واملناظــرات باللغــة العربيــة ،ومل يوافــق عــى هــذا املوقــف عــدد وصلــت نســبتهم
إىل ( .)% 18أمــا الذيــن وقفــوا موقف ـ ًا حمايــد ًا فكانــت نســبتهم (.)12%
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هـ .الفقرة اخلامسة
امــا الفقــرة ( )5وهــي األخــرة ،فتُظهــر إجابــات املعلمــن حــول آرائهــم عــن مــدى تطــور
الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف الصومــال ومــدى مواكبتهــا ملســتجدات التكنولوجيــا
العرصيــة ،فــرى األغلبيــة مــن املعلمــن ( )39%ووافقــوا بنســبة ( )46%بــأن هــذه الوســائل
غــر متطــورة وحتتــاج إىل اختــاذ قــرارات مــن اجلهــات الرســمية حتــى تواكــب الوســائل
املســتخدمة مــن أحــدث التكنولوجيــا يف توصيــل املعرفــة والعلــم ،و مل توافــق نســبة بســيطة
تصــل إىل ( ، )7%وأمــا نســبة ( )9%أخــذت موقفــ ًا حمايــد ًا.
املحور التاسع :األنشطة الصفية والالصفية
الفقرة األوىل
تتحــدث الفقــرة األوىل مــن املحــور ( )9عــن مــدى مشــاركة الطلبــة يف األنشــطة اللغويــة
الصفيــة والالصفيــة؛ حيــث يتســاوى املوافقــون واملعارضــون مــن املعلمــن يف هــذه املســألة
بنســبة ( ،)42%فاملوافقــون يؤيــدون أن الطلبــة هلــم مشــاركة فعالــة يف األنشــطة اللغويــة
الصفيــة والالصفيــة مــا يســاعدهم عــى تعلــم النحــو العــريب وســهولة تذكــره عنــد احلاجــة،
وهنــاك مــن قــال أوافــق جــد ًا بنســبة ( ،)3%أمــا النســبة التــي ال توافــق عــى مشــاركة الطلبــة
يف األنشــطة فهــي ( )32%والتــي ال توافــق جــد ًا بنســبة ( ،)13%وأمــا التــي وقفــت موقف ـ ًا
حمايــد ًا فنســبتها (.)16%
الفقرة الثانية
يف ضــوء إجابــات املعلمــن ،تشــر النتائــج مــن االســتبانات امليدانيــة بــأن أكثــر مــن شــملهم
االســتطالع يوافقــون بــأن األنشــطة الصفيــة أو الالصفيــة ُت َعــدّ جــزء ًا ال يتجــزأ مــن العمليــة
التعليميــة كانــت أوافــق بنســبة ( ، )38%وبنســبة أوافــق جــد ًا ( ،)28%ويوضــح ذلــك مــدى
تطبيــق ومتابعــة املعلمــن هلــذه األنشــطة وتشــجعيهم للتالميــذ يف املشــاركة الفاعلــة فيهــا.
وتعــود هــذه األنشــطة بمنافــع كثــرة عــى الطلبــة؛ حيــث تشــحذ مهمهــم وتســاعدهم عــى
تذكــر القواعــد واإلعــراب بســهولة .وأخــدت نســبة تصــل ( )14%موقفـ ًا حمايــد ًا ،وال توافــق
( )17%مــن العينــة ،وال توافــق جــد ًا نســبة (.)15%
الفقرة الثالثة
ختتــص الفقــرة ( )3بمعرفــة آراء املعلمــن حــول مــدى مشــاركة الطلبــة يف االســتامع إىل
املحــارضات والنــدوات اخلاصــة والعامــة ،وإن أوافــق كانــت بنســبة وتــرى بــأن الطلبــة
يشــاركون يف هــذه املحــارضات والنــدوات ( ، )41%ونســبة أوافــق جــد ًا ( ،)20%كــا أن

86

تقويم مقرر النحو العريب للمدارس الثانوية احلكومية يف الصومال

نســبة ضئيلــة أخــرى مــن العينــة هلــا موقــف حمايــد يف هــذه الفقــرة ()16%؛ بينــا ال يوافــق عــى
هــذا الــرأي ثلــث العينــة مــن املعلمــن بنســبة ( )24%ال أوافــق ،وبنســبة ( )9%ال أوافــق جــد ًا.
الفقرة الرابعة
تشــر نتائــج إجابــات املعلمــن الذيــن شــملهم هــذا االســتطالع إىل أن العينــة يوافقــون بــأن
الطلبــة يقومــون بإعــداد جملــة حائطيــة داخــل حجــرة الدراســية ،كانــت نســبة أوافــق (،)29%
وبنســبة أوافــق جــد ًا ()6%؛ بينــا ال توافــق هبــذه الفقــرة نســبة ( )24%بــأن هــذه األنشــطة
حتصــل يف مدارســهم؛ وهــذا يســتدعى إعــادة النظــر يف األنشــطة الصفيــة والالصفيــة حتــى
تكــون شــاملة وتعــود بالنفــع عــى اجلميــع ،أمــا املجموعــة التــي وقفــت موقفـ ًا حمايــد ًا فنســبتها
(.)17%
الفقرة اخلامسة
الفقــرة ( )5وهــي األخــرة مــن املحــور التاســع تتعلــق بمــدى مشــاركة الطلبــة يف مســابقات
نحويــة داخــل املدرســة وخارجهــا ،وأن نســبة مــن املعلمــن يوافقون بــأن تالميذهم يشــاركون
يف مســابقات نحويــة داخــل املدرســة وخارجهــا ،وبنســبة ( )28%أوافــق وبنســبة أوافــق جــد ًا
( )14%مــن جممــوع املعلمــن؛ بينــا ال توافــق عــى هــذا الــرأي نســبة ( )39%ال أوافــق ،ونســبة
( )19%ال أوافــق جــد ًا ،ومل توافــق عــى هــذا الــرأي نســبة (.)9%
املحور العارش :طرق التقويم
الفقرة األوىل
نالحــظ مــن التحليــل أن األغلبيــة مــن العينــة يوافقــون الــرأي القائــل «تناســب أســئلة
االمتحانــات مــع املراحــل الدراســية» بنســبة ( ،)49%و أوافــق جــد ًا بنســبة ( ،)24%ومل يوافــق
عــى هــذا الــرأي نســبة ( )17%ال توافــق ،وبنســبة ( )6%ال توافــق جــد ًا؛ بينــا وقفــت نســبة
مــن املعلمــن موقف ـ ًا حمايــد ًا بنســبة (.)8%
الفقرة الثانية
تشــر النتائــج إىل أن نســبة املعلمــن التــي توافــق عــى أن األســئلة املقدمــة للتالميــذ واضحــة
وشــاملة وممثلــة لنقــاط املنهــج بنســبة ( ،)42%و توافــق جــد ًا نســبة ( ،)22%وال يوافــق عــى
هــذا الــرأي نســبة ( ،)21%ونســبة ( )6%ال توافــق جــد ًا ،ولكــن جمموعــة أخــرى ضئيلــة جــد ًا
تقــف موقفـ ًا حمايــد ًا بــن املعارضــن واملوافقــن بنســبة (.)11%
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الفقرة الثالثة
كــا تشــر النتائــج يف اجلــدول رقــم ( ،)17حتصلــت الفقــرة الثالثــة القائلــة «يتــم تقويــم الطلبــة
عــن طريــق االختبــارات املتعــددة» توافــق بــأن األســئلة املقدمــة بنســبة عاليــة وهــي نســبة
( ،)53%ونســبة ( )20%أوافــق جــد ًا مــن مجيــع مــن شــملتهم االســتبانة مــن املعلمــن يف
املــدارس الثانويــة املختلفــة ،ويعنــي هــذا أن املعلمــن يســتخدمون اختبــار ًا لتقويــم أداء الطلبــة
ملــادة النحــو العــريب ،وال توافــق هبــا نســبة ()19%؛ بينــا نســبة ( )6%ال توافــق بتاتـ ًا ،وتقــف
جمموعــة حمايــدة بنســبة (.)4%
الفقرة الرابعة
تُظهــر النتائــج املتحصلــة مــن إجابــات املعلمــن بــأن مــن أجــاب عن هــذه الفقــرة مــن املعلمني
يوافقــون متام ـ ًا بأنــه يتــم تقويــم الطلبــة عــن طريــق األنشــطة اللغويــة بنســبة ( ،)47%ولكــن
نســبة مــن املعلمــن ال يقومــون بتقويــم الطلبــة عــر هــذه األنشــطة وال يعتربوهنــا رضوريــة
بنســبة ( ،)35%أمــا الذيــن وقفــوا موقفـ ًا حمايــد ًا فهــم بنســبة (.)19%
الفقرة اخلامسة
حصلــت الفقــرة «لتقويــم مســتمر أثنــاء العمليــة التعليميــة» عــى أن األغلبيــة مــن العينــة
توافــق متام ـ ًا بــأن هنــاك تقوي ـ ًا مســتمر ًا أثنــاء العمليــة التعليميــة بنســبة ( ،)67%ويعنــي هــذا
أن التقويــم يبــدأ مــع بدايــة الفصــل ويف كل شــهر أو أســبوع ،وهنــاك اختبــار يتــم فيــه تقويــم
الطلبــة ملــدى فهمهــم للــادة وســهولة معرفــة الطلبــة ذوي الفهــم البطــيء ،وال توافــق عــى
ذلــك نســبة ( ،)22%وهنــاك جمموعــة حمايــدة أخــذت نســبة (.)12%
الفقرة السادسة
هتــدف الفقــرة السادســة إىل معرفــة مــدى قيــام املعلمــن بقيــاس مقاصــد أهــداف املنهــج،
تبــن نتائــج إجابــات اســتبانات املعلمــن بــأن نســبة
وذلــك عــر أســئلة االمتحــان ،كــا ّ
مــن عينــة املعلمــن يوافقــون بأهنــم يقومــون بقيــاس مقاصــد أهــداف منهــج النحــو العــريب
وحصيلــة التعلــم عــر أســئلة االمتحــان بنســبة ( )87%؛ بينــا ال توافــق عــى هــذا الــرأي نســبة
( ،)20%وكانــت نســبة ( )11%هلــا موقفــ ًا حمايــد ًا بــن الفريقــن.
الفقرة السابعة
تتعلــق الفقــرة الســابعة مــن املحــور العــارش حــول أســاليب إعــداد االمتحانــات النهائيــة ملــادة
النحــو العــريب ،ومــدى مشــاركة املعلمــن يف وضــع أســئلة االمتحــان ،وتشــر النتائــج إىل أن
نســبة كبــرة إىل حــد مــا ،توافــق بــأن أســئلة االمتحــان يتــم وضعهــا بمعرفــة املعلــم بنســبة
( ،)76%وال توافــق عــى هــذا الــرأي نســبة ( )23%مــن املعلمــن الذيــن ال علــم هلــم بواضعــي
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أســئلة االمتحــان  ،ونســبة حمايــدة بلغــت (.)6%
الفقرة الثامنة
تشــر النتائــج إىل نســبة املوافقــة بأنــه يتــم وضــع أســئلة االمتحانــات ملــادة النحــو العــريب
عــن طريــق جلنــة خاصــة باالمتحانــات بنســبة ()48%؛ بينــا ال يوافــق عــى هــذا الــرأي نســبة
( )45%مــن املعلمــن الذيــن يضعــون أســئلة االمتحــان بأنفســهم أو لدهيــم معرفــة بمــن
يضعهــا ،وتظهــر نســبة أخــرى موقفــ ًا حمايــد ًا (.)11%
 .9عرض النتائج وحتليلها
توصلت الدراسة يف نتائج حتليل استبانات املعلمني اىل ما ييل:
عــدد الذكــور مــن املعلمــن كان أكثــر مــن عــدد اإلنــاث مــن املعلــات ،ويرجــع ســبب
ذلــك إىل أن نســبة اإلنــاث يف املؤسســات التعليميــة قليلــة مقارنــة بالذكــور وعــى الرغــم مــن
ـس يف اآلونــة األخــرة ،إال أن هــذه العينــة ال متثــل
تقــارب الفــروق الفرديــة مــن حيــث اجلنـ ُ
متثي ـ ً
ا حقيقيــا ملجتمــع اإلنــاث والذكــور يف املؤسســات التعليميــة.
معظــم املعلمــن الذيــن شــاركوا يف مــلء اســتبانة هــذه الدراســة هــم مــن محلــة
البكالوريــوس يف الدراســات اللغويــة واألدبيــة ،واجلديــر بالذكــر أن الكثــر منهــم ممــن
خترجــوا مــن اجلامعــات العربيــة كالســودان ومــر والســعودية.
معظــم املعلمــن عملــوا فــرات طويلــة يف التدريــس وكانــت خربهتــم مــا بــن ســبع إىل
عــر ســنوات ،وهــي فــرة كافيــة الكتســاب اخلــرة العمليــة الالزمــة ،ومــع أن هــذه اخلــرة
طويلــة إال أن إجابــات املعلمــن تُعــر عــن وجــود خلــل إمــا يف املناهــج أو الطــرق املتبعــة.
شــارك معظــم املعلمــن يف الــدورات التدريبيــة يف جمــاالت التدريــس ملــادة النحــو العــريب
ـؤش ج ّيــد يبـ ّـر بمســتقبل ج ّيــد للمــدارس الثانويــة يف
أو طــرق التدريــس العامــة ،وهــذا مـ ّ
البــاد.
ُت َعــدُّ الطريقــة املبــارشة وطريقــة القواعــد والرتمجــة مــن أشــهر الطــرق املتبعــة يف البــاد
يف تدريــس اللغــة العربيــة وخاص ـ ًة النحــو العــريب .وهــذه الطريقــة هلــا مميــزات عــدة؛ منهــا:
مناســبتهام للتالميــذ الناطقــن بغــر العربيــة.
املشــكالت العامــة للمنهــج :تباينــت آراء املعلمــن حــول الفقــرات ،وحتتــاج إىل تفســر
وحتليــل ملســبباهتا ،ومــن ثــم اختــاذ القــرارات الالزمــة فيهــا؛ ألن معظــم املعلمــن يعتقــدون
بــأن املنهــج املتبــع يف مــادة النحــو العــريب مناســب للناطقــن بالعربيــة ،وليــس للناطقــن بغــر
العربيــة مثــل الطلبــة الصوماليــن ،كــا أن املعلمــن أكــدوا بــأن املنهــج ال يراعــي احلاجــات
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االجتامعيــة والثقافيــة يف البــاد.
صعوبــات تواجــه تطبيــق املنهــج :هنــاك عــدد مــن الصعوبــات التــي تواجــه تطبيــق املنهــج
يف البــاد والتــي تــم اســتخالصها مــن عينــة املعلمــن ،فالصعوبــة األوىل هــي عــدم تناســب
املنهــج للمجتمــع الصومــايل ،تليهــا احلــروب األهليــة واحلواجــز القبليــة ،وعــدم وجــود إدارة
موحــدة يف تنفيــذ املناهــج ،وكذلــك عــدم إقبــال الطلبــة عــى تعلــم النحــو العــريب.
تقييــم املنهــج قبــل تطبيقــه :أكــدت النتائــج بــأن معظــم املعلمــن غــر متأكديــن مــا إذا تــم
تقييــم املنهــج للنحــو العــريب قبــل تطبيقــه ،ويرجــع الســبب إىل أمريــن أوالً :انضــام املعلــم
حديثــا إىل املدرســة ،وثانيــ ًا :عــدم درايــة املعلمــن باإلحصــاءات واملعلومــات الرســمية.
ويؤكــد املعلمــون أيضــا بــأن هــذا املنهــج ال حيظــى بقبــول الفئــة املخاطبــة ومل يتــم تطويــره بنــاء
عــى حاجــات املجتمــع املحــي.
األهــداف املتحققــة مــن املنهــج :كانــت إجابــات املعلمــن حــول معظــم فقــرات أهــداف
املنهــج موافقــة متامــا ،إال أن بعضهــم يشــعرون بأنــه ليــس هنــاك رابــط بــن الثقافــة املحليــة
واألهــداف ،كــا أكــدوا أيضــا بــأن األهــداف ال هتتــم بفلســفة املجتمــع املحــي واحتياجاتــه.
ـم تســليط الضــوء عليهــا مــن خــال
دوافــع تعلــم النحــو العــريب :هنــاك دوافــع كثــرة تـ ّ
إجابــات املعلمــن يف اســتبانة هــذه الدراســة ،والدافــع الرئيــس والــذي اتفــق عليــه املعلمــون
هــو الدافــع الدينــي ،تليهــا الدوافــع التعليميــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،والدوافــع االقتصاديــة
واالتصاليــة والسياســية ،ويعتقــد معظــم املعلمــن بــأن دافــع القوميــة العربيــة ليــس دافعــ ًا
كبــر ًا حتــى حيفــز الطــاب عــى تعلــم النحــو العــريب.
احلصيلــة اللغويــة :أكــد املعلمــون املشــاركون ضمــن اســتبانة هــذه الدراســة بــأن الطلبــة
يســتطيعون قــراءة النصــوص والصحــف بطريقــة صحيحــة ،ويســتطيعون الكتابــة الوظيفيــة
والتعبرييــة ،ويتحدثــون باللغــة العربيــة الفصحــى بمراعــاة اإلعــراب ،كــا يســتطيعون التمييــز
بــن اخلطــأ والصــواب عنــد االســتامع إىل األخبــار العربيــة.
حمتــوى املنهــج :أكــد املعلمــون بــأن حمتــوى املنهــج غــر مرتبــط بالبيئــة املحليــة الصوماليــة؛
ممــا يســتدعي إعــادة النظــر يف هــذه القضيــة واالختيــار األمثــل ملــا يمثــل املجتمــع املحــي
بصــورة فاعلــة ،وأكــد املعلمــون أيض ـ ًا بــأن األمثلــة الــواردة يف املنهــج مأخــوذة مــن بيئــات
عربيــة ختتلــف متامــ ًا عــن املجتمــع املحــي؛ مــا جيعــل املنهــج غــر مرحــب بــه لــدى الفئــة
املســتهدفة.
طــرق التدريــس والوســائل املتبعــة :أكــد املعلمــون بــأن أنســب طريقــة للتدريــس يف
الصومــال هــي طريقــة القواعــد والرتمجــة ،تليهــا طريقــة التلقــن واإللقــاء ،كــا أكــدوا أيض ـ ًا
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بــأن الوســائل التعليميــة تــؤدي دور ًا رئيس ـ ًا يف عمليــة التعليميــة وتُكســب الطلبــة اخلــرات
الالزمــة للمهــارات اللغويــة ،ويف نفــس الوقــت ،أكــد املعلمــون بــأن الوســائل املســتخدمة
يف البــاد غــر متطــورة؛ ولذلــك حي ّتــم عــى صنّــاع القــرار ّاتــاذ الــازم مــن أجــل مواكبــة
التكنولوجيــا العرصيــة.
األنشــطة الصفيــة والالصفيــة :يؤكــد املعلمــون املشــاركون يف هــذه الدراســة بــأن األنشــطة
جــزء أســايس مــن العمليــة التعليميــة؛ حيــث إن الطلبــة يشــاركون فيهــا لتطويــر مهاراهتــم ،كــا
يقــوم الطلبــة باملشــاركة يف املســابقات النحويــة داخــل وخــارج املدرســة.
التقويــم :أكــد املعلمــون بأهنــم يقومــون بتقويــم أداء الطلبــة عــن طريــق اختبــارات
قصــرة ومتعــددة وهــي مســتمرة منــذ بدايــة الفصــل الــدرايس ،كــا يتــم أيضــا تقويــم الطلبــة
عــن طريــق األنشــطة اللغويــة .أمــا مــن حيــث تصميــم االمتحانــات ،فــإن معظــم املعلمــن
يؤكــدون بــأن هنــاك جلنــة خاصــة باالمتحانــات تقــوم بوضــع األســئلة دون معرفــة املعلــم.
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چكیده

پژوهــش حاضــر بــه بررســی برنامــة درســی آمــوزش نحــو عربــی در دبیرســتان های دولتــی ســومالی
می پــردازد .هــدف پژوهــش بررســی مشــکالت و عناصــر مرتبــط بــا برنامــۀ یادشــده اســت .روش
پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی و ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه ویــژۀ معلمــان اســت .از تحلیــل آمــاری
توصیفــی بــرای ارزیابــی نــه محــور پرسشــنامه ،از تحلیــل فرضیــات بــرای بیــان ارتبــاط بیــن متغیــر

مســتقل و متغیــر وابســته و از تحلیــل آمــاری بــه وســیلۀ نــرم افــزار  spssبرای بررســی داده ها اســتفاده
شــد .نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه از نظــر معلمــان برنامــۀ فعلــی متناســب بــا دانش آمــوزان
ســومالی نیســت .ایــن برنامــه بــر اســاس نیازهــای جامعــۀ ســومالی ارزیابــی و بازنگــری نشــده اســت
و واقعیــت موجــود آمــوزش عربــی در مــدارس ســومالی نشــان دهنــدۀ عــدم جذابیــت برنامــۀ درســی
آمــوزش نحــو عربــی اســت .دیگــر عوامــل نظیــر فقــدان کتــاب درســی ،کمبــود معلمــان در بیشــتر
مــدارس و نبــود دوره هــای آموزشــی کافــی بــرای معلمــان ،ســبب ضعــف دانــش آمــوزان و پاییــن
آمــدن ســطح آنهــا در مهارت هــای زبانــی مثــل شــنیدن ،ســخن گفتــن ،خوانــدن و نوشــتن شــده
اســت.
واژگان كلیدی :برنامۀ درسی ،نحو عربی ،دبیرستان های سومالی.
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Abstract
This study was conducted by the Arabic grammar course in the
secondary government schools in Somalia. The researcher presented
the different stages of the Arabic language as well as the difficulties
experienced while teaching Arabic in Somalia. Hence, the study aimed
to identify the difficulties and problems related to the curriculum and its
components. To this aim, the researcher used the analytical descriptive
method, and one of the most important tools adopted in the research was
the questionnaire which was administered to the teachers. In addition,
the researcher used descriptive statistical analysis to evaluate the nine
axes of the questionnaire. The researcher also used the analysis of the
hypotheses that showed the relationship between the independent and
the dependent variables. The most important findings of this study were
as follows: The current curriculum and its components are not suitable
for Somali students, according to the responses given by the teachers
participating in this program; The Arabic grammar curriculum did not
find any evaluation and development in advance; Based on the needs
of the Somali society, the school reality is not encouraging to teach
Arabic grammar course, and the textbook and teachers are not available
in most schools in Somalia; The teachers did not receive sufficient
training either inside or outside the country. All of the above-mentioned
factors led to the students’ weakness and their lack of skills in speaking,
reading, writing and listening.
Keywords: curriculum, Arabic syntax, Somali high schools.
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