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كيف تتطابق المناهج وأساليب التدريس مع متطلبات التغيير
الملخص
بما أن مهمة التدرٌس تقع على عاتق المدرس ،فمن ٌتكلف باختٌار المناهج و ٌتحمل
المسؤولٌة؟ وعلى أي اسس ٌتم اختٌارها؟
لقد قال ادوارد هٌرٌو "الثقافة هً كل ما ٌتبقى عندما ننسى كل شًء".
 ما مدى توافق هذه المقولة مع ما تتضمنه المناهج؟ هل ٌجب أن ٌأخذ بعٌن االعتبار تكوٌن شخصٌة الطالب وتطوٌر معلوماته أم امكانٌةالتخرج والحصول على الشهادة؟
 ما هو الهدف النهائً من المنهج؟ ماهً المعلومات التً ٌجب أن ٌتضمنها؟ كٌف ٌجب تقدٌمها فً المنهج؟ هل نركز على الطالب أم على المدرس؟ستتضمن ورقتً دراسة حول بعض مناهج اللغة الفرنسٌة من خالل االجابة على هذه األسئلة
وتحدٌد مدى توافقها مع متطلبات التخصص وسوق العمل.
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استجابة المناهج وأساليب التدريس لتحديات التغيير

يقول ادوارد ىيريو" :الثقافة ىي كل ما يتبقى عندما ننسى كل شيء"
والسؤال الذي يطرح نفسو" :ما مدى توافق ىذه المقولة مع ما تتضمنو المناىج؟ ىل يجب عمى
الطالب تكوين شخصيتو وتطوير معموماتو أو العمل عمى الحصول عمى العالمات من أجل التخرج
والحصول عمى الشيادة؟
بما أن ميمة التدريس تقع عمى عاتق المدرس ،فمن يتكمف باختيار المناىج و يتحمل
المسؤولية وعمى أي أسس يتم اختيارىا؟
ستتضمن الورقة الحالية دراسة حول بعض المناىج من خالل اإلجابة عمى ىذه األسئمة
وتحديد مدى توافقيا مع متطمبات التخصص وسوق العمل.
لقد تعددت مناىج المغة الفرنسية منذ أن بدأ تعميم ىذه المغة لألجانب في عام  0951حيث
تطورت مع مرور السنوات ،ولم توجد نظرية أو منيجية جديدة إال وظير معيا كتاب جديد.
وبما أنني درست في أغمب الجامعات في األردن فورقتي تتضمن تحميالً لبعض المناىج
األكثر استعماالً لتدرس المغة الفرنسية لمطمبة األردنين.
فمن أجل القيام بذلك ،انطمقت من عدة أسئمة ،ولالجابة عمييا توجب التوصل إلى شبكة من
المعمومات تخص كل المناىج.
ىناك عدة أسئمة تطرح نفسيا عندما نريد دراسة المناىج ،منيا:
 .0ما المقصود بالمنيج؟
 .2ما ىو اليدف النيائي لممنيج؟
 .3ماىي المعمومات التي يجب أن يتضمنيا المنيج؟ وكيف يجب تقديميا فيو؟
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 .4ما ىي العناصر العامة لممنيج؟
 .5ما ىي أىمية اختيار المنيج؟
 .6ما ىي الصعوبات في اختيار المنيج؟
 .7من يرسم خط المحاضرات ،أىو المنيج أم المدرس؟
 .8ىل يركز المنيج عمى الطالب أم عمى المدرس؟

لقد تمت مقارنة بين المناىج األربعة ،األكثر استعماالً في األردن ،وىي آخر اإلصدارات
الفرنسية لـ"مناىج تعميم المغة الفرنسية لألجانب".
Campus 1, Taxi 1, Panorama 1, Écho 1
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فمن خالل التحميل الدقيق ليذه المناىج حسب لمنقاط المذكورة سابقاً ،توصمت الدراسة إلى
العديد من النتائج ،وسنقوم بعرض ما توصمت إليو بدراسة كل منيج ،والمقارنة بينيا عبر استخراج
أوجو الشبو واالختالف بينيا.
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وقد قمت بتحميل المنياج وفقاً لألسس التالية:
 -0نوع األدوات
-

منيج

-

األدوات

-

ادوات سمعية بصرية

 -2الجمهور
-

عام

-

متخصص

-

الكبار

-

مراىقين

 -3البنية العامة لممنهج

- 4

-

األىداف

-

مجة التعمم

-

الوحدات و الدروس

-

التقدم

-

الكفاءة

المحتوى
-

االختيار

-

المحتوى التواصمي

-

محتوى النحو
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- 5

- 6

المحتوى الثقافي

المنهجية
-

الوثائق

-

االنشطة/التطبيق

-

النحو

-

الصوتيات

الطريقة التربوية
-

تنظيم العمل

-

دور المدرس

مفهوم المنهج من الناحية التعميمية:
ُيعرف المنيج إجرائياً –لغايات ىذه الدراسة -بأنو :المقرر الدراسي ،أي الكتاب الذي يتم
اختياره من أجل التدريس وايصال المعمومات لمطالب.

الهدف النهائي من المنهج:
إن اليدف الرئيسي لكل

المناىج يتوافق مع "المرجع الرئيسي لإلطار الموحد"،

»  « le cadre Européen Commun de Référenceمن تأليف المجمس األوروبي،
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حيث أن ىدفو الرئيسي ىو وصول الطالب في النياية إلى المستوى  A1حيث يكون بمقدرة
الطالب:
 فيم واستخدام التعبيرات اليومية المألوفة والجمل البسيطة جداً المصممة لتمبية احتياجات محددة. تقديم نفسو والتعريف عن حالو وطرح أسئمة عمى شخص من أجل طمب معمومات عنو :عمىسبيل المثال  ،عمى المسكن  ،واألقارب  ،وكل ما يممكو  ،وما إلى ذلك .واإلجابة عمى
أسئمة مماثمة.
 التفاعل بطريقة بسيطة شريطة أن يكون الشخص اآلخر يتحدث ببطء وبشكل واضح. -تكوين وتركيب جمل قصيرة.

المعمومات التي يتضمنها المنهج وكيفية تقديمها:
تتكون المناىج من كتاب الطالب  +كتاب التمارين  +أشرطة سماعية  +قرص مدمج .CD
ينقسم الكتاب إلى وحدات وتتضمن وحدة صفحات مزدوجة ،تتناول كل صفحة منيا ىدفاً،
حيث تتطرق كل وحدة لموضوع اجتماعي ثقافي.
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وبعد فترة الشرح التي يقوم بيا المدرس ،عمى الطالب المراقبة والمالحظة كي يتمكن من حل
التمارين المرتكزة عمى الفيم واإلدراك والتمقائية في السياق واستعمال أفعال الكالم " speach
 "act/acte de paroleشفيياً وكتابياً.
وتقدم المناىج جدول توضيحي لمقاعدة وألفعال الكالم مانحة لمطالب نقاط مؤشرة ،كما نجد
تمارين لمسماع والنطق التي تعد ضمن تمارين االستذكار ،وكثيرة ىي الوثائق الواقعية ونشاطات
اإلنتاج الشفيي الشبو حرة ،كما يوجد أيضاً العديد من المراجع الثقافية ومواقف الصورة النمطية
لممجتمع الفرنسي.
وتكون بداية كل درس (وحدة) نص كتابي أو شفيي عمى شكل حوار يقوم بو أشخاص من
بداية المنيج الى نيايتو (أي نفس الشخصيات) ،ويتم وضعيم في مواقف متعددة من الحياة ،وتكون
الحوارات مسجمة عمى قرص /CDأشرطة/فيديو ،مما يمثل طريقة جميمة ومتنوعة لمتقرب من
المادة .إال أنو في  ECHOنجد في النص في الصفحة المزدوجة الثالثة.
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وفي غالب األحيان يتم استخراج قواعد النحو بمساعدة المدرس من خالل الحوار أو النص،
فبعد اسنتاج القاعدة يقوم الطالب بنشاطات/تمارين لتثبيث المعمومات شفيياً وكتابياً ،وينتيي الدرس
بجزء يتضمن نشاطات لمفيم واإلنتاج تبعاً لإلرشادات ،أو بطريقة حرة مثل :لعب األدوار ،أي القيام
بإنتاج حوار وتقديمو “ .“ pair workأما تمارين النطق فيي موجودة بيدف تصحيحو.

وتقدم كل صفحتين مذكرة لغوية (النحو) لما تم التطرق لو خالل الدرس ،لكن ال تتضمن أية
شروحات ،وىذا ال يسمح لمطالب أن يستعمل المنيج كمرجع ،أي أنو في ىذا الطور من التعمم ىو
بحاجة لمرشد وىذا ىو دور المدرس .ففيما يخص المراجع االجتماعية والثقافية فيي مدمجة خالل
الدرس ،وتكون مواقف الصورة النمطية موجودة بكثرة ،كما يوجد عدد كبير من الوثائق الواقعية.
حيث يتم التقدم بطريقة مرتبة في النحو والمفردات الجديدة وفقاً لمموضوع .
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وفي نياية كل وحدة ،توجد تمارين عمى شكل تقييم لمعمومات الطالب تتضمن كل ما تطرقت
لو الوحدة ،مثل :النحو ،والقواعد ،والمفردات ،والمعمومات االجتماعية والثقافية .أما في آخر المنيج
فنجد أىم نقاط القواعد/النحو عمى شكل جداول في أغمب األحيان ،كما نجد النصوص المسجمة
مكتوبة في نياية المنيج.

النصوص المسجمة

القواعد/النحو

10

التقييم في نياية الوحدة

الصورة في المنهج
تطورت

الصور والرسومات الموجودة في المناىج

عبر السنين ،ففيالبداية كانت بعض

الصور مزعجة إال أنو تم تغييرىا ألن المناىج –كما سبق ذكره -عالمية.
توضيحيا
دور
ميما من المنيج ألنيا تؤدي ًا
وكما نالحظ ،فإن الصور والرسومات تأخد ًا
ً
حيز ً
وتكمل شرح النصوص الموجودة في الدرس أو ترافقو ،حيث تمثل الناحية الثقافية واالجتماعية
والسياسية والدينية ،وفي بعض األحيان تستعمل كمادة انطالق لإلنتاج أو االستنتاج .فوجود
الصور والرسومات يسيل استيعاب الطالب لممضمون.
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من يرسم خط المحاضرات؟
خالل تحميل ىذه المناىج "العالمية" تبين أنيا تتوافق أكثر مع المتمقي األوروبي ،أو مع من
لديو إلمام بالثقافة الفرنسية نتيجة لزيارتو فرنسا أو العيش بيا .أو من لو خبرة في العيش بفرنسا
لكونو ممم بالثقافة الفرنسية .ففي أغمب األحيان نرى أن المدرسين غير راضيين عن المناىج؛ ألنيا
ال تتطرق لممواضيع بشمولية ،وىنا يأتي دور المدرس إذ عميو إكمال المعمومات ،فالمنيج يمنح
رؤوس أقالم لقواعد المغة الفرنسية ،وعمى المدرس أن يعطي باقي المعمومات ،واال فما دوره إذا كان
المنيج يشرح كل شيء ،فبذلك يصبح بإمكان الطالب التخمي عن المدرس ،وليس ىذا ىو اليدف
من تعمم لغة أجنبية في الجامعات األردنية.
وال بد لنا من القول أنو ال يوجد كتاب كامل متكامل ،لذا لممدرس حرية قولبة التقدم والتنظيم
في تقديم المعمومات لمطالب حسب حاجاتيم مع التنويع في استعمال كافة األدوات ،ألن الطالب
يختمفون عن بعضيم البعض ،فعميو أن ال يكتفي بما يقدمو لو المنيج ،ولكن ىذا ما يقوم بو بعض
المدرسين ،حيث يقومون بشرح القاعدة كما وجدت في المنيج دون التوسع فييا ،وفي بعض
األحيان يقومون بحذف أجزاء من المنيج ،وعدم استعمال األدوات المصاحبة لممنيج كاألشرطة.

التركيز عمى الطالب أم المدرس ،ومن يرسم خط المحاضرات؟
من البدييي أن يرسم المنيج الخطوط العريضة لمدرس ،إال أنو يبقى لممدرس حرية التعامل
والتكيف مع ما لديو وبالطريقة التي يراىا مالئمة لمتقدم مع الطالب لتكممة المعمومات أو إعادة
تنظيم محتوى المنيج.
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فكل فئة/مجموعة ىي حالة فريدة وانو من الصعب إيجاد طريقة مثالية لمتعامل مع كل تمك
المجموعات .ليذا من الضروري أن يكون المدرس عمى دراية بمحتويات المنيج واستعمالو لتحديد
نقاط الضعف والقوة من أجل إث ارئيا باألنشطة المناسبة لممتمقي ،وتوفير الجودة في التعميم.
ويكون التركيز ىنا عمى المتمقي ،فمن الميم أن يندمج في عممية التعمم وجمبو المواضيع
المقترحة ،لذلك عمى المدرس أن يمنحو اإلمكانية والفرصة لمتركيز عمى ذوق الطالب ،ومصالحو،
وتشجيعو عمى المشاركة في األنشطة من خالل برامج يتم إعدادىا وفقاً لممادة .فاألسموب عمى حد
حفز ويمنع الممل.
سواء يجب أن يكون سيل االستخدام ومتنوع ،وبالتالي ،م اً
فبما أن األىمية تكون مرتكزة عمى الطالب فيجب تحفيزه عن طريق ما نضع في حوزتو من
وثائق ،وليذا فإن دور المدرس ميم ،ويجب أال يكتفي بإعطاء المعمومات الممغوية ،وانما عميو أن
يعرض عمى الطالب نشاطات تمكنو من توظيف المعمومات المحصمة خالل الدرس ،ومن الميم
أيضاً أن تكون المغة المستعممة مأخوذة من الواقع اليومي الفرنسي وطبيعية الى أقصى حد.
باإلضافة إلى ىذا يتم إدراج الناحية االجتماعية والثقافية بطريقة منطقية ،فالمنيج يتضمن
نشاطات منظمة لمتذكر كممئ الفراغات ونشاطات تحفيز الذاكرة  ،كما يجب تطوير نوع من
االستقاللية في التعمم لدى الطالب عن طريق نشاطات حرة أو شبو حرة انطالقاً من صورة أو جممة
ما .فيذه القدرة عمى التعمم الحر تتطور من خالل عمل فردي وشخصي وتحمل الطالب عمى
التساؤل حول التعمم ،ويجب أن تكون نشاطات االبتكار واإلنتاج بكثرة ألنيا تساعد عمى التعمم.
أما الناحية االجتماعية والثقافية فيي تجعل الطالب قاد اًر عمى التعامل الثقافي مع باقي الطالب
والمدرسين ،وعمى المنيج أن يحتوي عمى ىذه النشاطات عن طريق دمج وثائق ونصوص مرتكزة
عمى الثقافة الفرنسية وفرنسا.
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لقد كان اليدف األساسي من تأليف ىذه المناىج ىو تعمم المغة الفرنسية في جميع أنحاء
العالم ،كل المناىج أُلفت لتعميم المغة في العالم ،أي أن المنيج يستعمل في أمريكا ،ألمانيا ،روسيا،
آسيا ،الب ارزيل ،الكويت ،األردن ،ال  .فمن الصعب تأليف منيج لكل دولة؛ لذلك ىناك مؤلف وضع
الخطوط األساسية التي يجب عمى المنيج أن يتبعيا .فالفرنسيون ال يسعون فقط لنشر وتعميم لغتيم
بقدر ما ىو ميم تعميم الثقافة والحضارة من خالل الحياة االجتماعية التي نمسميا في الوثائق
السمعية والبصرية ،وكذلك الحوارات والنصوص .لذا يجب عمى المدرس اختيار المنيج آخذاً بعين
االعتبار ما يمي:
 الجميور المستيدف. عمر الجميور. المستوى المغوي لمجميور. ما ىو السياق (الدولة ،المغة الرئيسية). ما ىي المجاالت المطموبة الالزمة (المتطمبات السابقة). الوصف التقني. ىل ىناك دليل لممدرس؟ األدوات السمعية والبصرية المتوفرة. المدة اإلجمالية لمتدريس ( 48ساعة خالل الفصل). اليدف المعمن من قبل المؤلف. القدرات المغوية. عمم األصوات/الصوتيات. ىل عمم األصوات مدمج في المنيج؟ وكيف؟.14

 ىل عمم األصوات التصحيحية مدمج في محتوى الدرس (ما ىو نوعيا)؟ ىل التركيز عمى المقاطع أم األحرف؟ المصطمحات. كيفية اكتساب المفردات الجديدة في الشفيي والكتابي؟ كمي أم نوعي؟ ما ىي مرجعية لوائح المفردات :الفرنسي األساسي/الحياة اليومية أم حسب المواضيع؟ النحو. ما ىو نمودج اختيار القواعد :الطريقة التقميدية/الييكمية/الوظيفية/الكالمية/التحولية؟ ما ىو شكل مضمون النحو؟ وصفي؟ اإلشارة إلى عدة نمادج؟ مادة التركيز عمى تحميلاألخطاء؟
 ىل التحميل التقابمي يؤخذ بعين االعتبار؟ القدرات الخطابية. تدريس أنواع الخطابات تبعا لممستوى :الوصف/السرد/الجدال/الجدل...إل . كيفية تطبيق ىذه األنواع في الشفيي والكتابي. الميارات االجتماعية والثقافية. ما ىي سجالت المغة الموجودة؟ العناصر االجتماعية والثقافية التي يتم دمجيا في المنيج؟ كاختيار النصوص ،والرسوم،والصور.
 ما ىي المجاالت التي اختيرت لمتجربة؟ ىل ىي مناسبة لممتمقي؟ المظير النفساني التعميمي.15

 أي أنواع المنيجيات التعميمية يتبعو المنيج :السماعي/الصوري-المرئي/النمط الطبيعي/التقميدي /التحميمي/الييكمي...إل .
 -ىل يتم االىتمام بالحاجة المغوية ونقاط اىتمام المتمقي؟

الخاتمة:
بعد كل ما ذكر ،اُنيي ورقتي ىذه بسؤال:
بما أن كل مدرس جامعي لو الخبرة الكافية والمفروض المستوى ،أليس عميو تأليف منيج
خاص بطالب الدولة التي يدرس فييا؟ أم عميو دائماً االستناد إلى ما يؤلفو لو الغربيون؟
من أجل تحميل وتقييم مناىج تعميم المغات األجنبية .وىنا الفرنسية ،قمت باإلجابة عمى كل
األسئمة الموجودة في الجداول التي أوجدتيا وطبقتيا عمى المناىج األربعة ،كما ذكرت سابقاً.
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