
 

 

  املناهج التربوية العربية بني متطلبات التطوير ومطالبات التغيري
  )خليل نزيهة.أ وخينش دليلة. أ( ودبلة عبد العايل. د.أ

  خمرب املسألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنة

  

  :مقدمة

 يعد النظـام    يف العقود األخرية اكتسب النظام التربوي أمهية قصوى يف اتمعات احلديثة، إذ مل            
واأليديولوجية، بل أصبح   التربوي يعمل مبعزل عن بقية قطاعات اتمع األخرى، االقتصاد والسياسة           

متمفصل مع كل هذه القطاعات، فالنظام التعليمي أصبح أحد مستلزمات التنمية وهو ليس             متداخل و 
  . وف واملتغرياتمستقل عن تاريخ اتمع الذي يوجد فيه وبالتايل فهو نتاج لكل هذه الظر

ومع تطور املناهج التربوية والدراسات اخلاصة باألنظمة التربوية املقارنة ومع التطـور الـذي                
صبح لزاما على كل جمتمع أن يعيد النظر يف حمتويات ومنـاهج أنظمتـه              أشهدته اتمعات املعاصرة    

لوجية اليت يشـهدها العـامل يف       التربوية حىت تتوافق وتتكيف مع التطورات العلمية واملعرفية والتكنو        
من هنا بدأت كثري مـن الـدول   . العقود األخرية واليت جسدا أخريا العوملة خبطاا القوي واملدوي 

نظمتها التربوية ومل يقتصر األمر على الدول املتقدمة فقط بل حـىت الـدول الناميـة           أتعيد النظر يف    
  .ا يف حضارة هذا القرن اجلديدالساعية من خالل نظامها التربوي أن جتد هلا مكان

لقد أدركت الدول العربية بصفة عامة واجلزائر على وجه اخلصوص هذه احلقيقة أي أمهية النظام             
التربوي يف خلق املواطن الصاحل والثقافة السليمة والعلم الفعال، وهكذا اصبح من الضروري إصالح              

يقف موضوع إصالح املناهج التربوية على      و. منظومتنا التربوية وفق أهداف ومنطلقات فكرية حمددة      
رأس هذه األولويات، إذ ال ميكن التفكري يف إصالح املنظومة التربوية بدون التفكري يف إصالح املناهج                

  . التربوية يف حد ذاا
 لقد احتلت قضية تطوير املناهج التربوية وتغيريها احليز األكرب يف السـاحة الفكريـة خـالل                

واحلديث عن املناهج مل يكن خاصا ببالدنا فقط، ولكنه امتد إىل معظم البلـدان              السنوات األخرية،   
العربية، ولقد حتول اجلدل حول املناهج من كوا مسألة تعليمية وتربوية وهلا ارتبـاط بسياسـات                

  .وخطط التنمية إىل قضية سياسية وفكرية



  املناهج التربوية العربية بني متطلبات التطوير ومطالبات التغيري): خليل نزيهة.أ وخينش دليلة. أ( ودبلة عبد العايل. د.أ ـــــــــــــــ 

106 جامعة حممد خيضر ببسكرة ـــــــــــــ-خمرب املسألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةدفاتر 

عربية سواء يف الساحة احملليـة      هلذا جند أن كثريا مما طرح وكتب يف موضوع املناهج التربوية ال           
العربية أو على مستوى الساحة الغربية، جند أن االامات توجه إىل النظام التعليمي بكـل عناصـره                 
وأحيانا إىل ثقافة اتمع بشكل عام، واام قيمنا وثقافتنا وثوابتنا الدينية بأا ثقافة منغلقة وسـطحية            

  .حلضاريوسبب رئيسي للتخلف العلمي والثقايف وا
فهناك من يدعو إىل ضرورة التغيري ملواكبة التغريات احلاصلة على املستوى العاملي، حىت ال تزداد               
الفجوة بني الدول العربية والدول املتقدمة، وينكرون أن فكرة التغيري هلا عالقة باإلمالءات اخلارجية،              

العريب يعود أساسا للمطالب اخلارجية     يف حني هناك من يرى أن دعوى تغيري املناهج التربوية يف العامل             
اليت تريد اهليمنة الكاملة على العامل العريب واإلسالمي حتت ظل العوملة باختراق املنظومـة التعليميـة                

  .لتلك البلدان باسم تطوير وتغيري املناهج التربوية
 يف البـدء    ويف ظل هذا اجلدل الواسع بني تطوير أو تغيري املناهج يف البلدان العربية سـنحاول              

  .التعرف على ماهية املنهج؛ مث طرح قضية جدل التغيري أو التطوير
  :مفهوم املنهج -1

املنهج بأنه الطريق البني الواضح، ومنهج الطريق وضحه، واملنهج كاملنهاج،          " ابن منظور "يعرف  
" بن كـثري ا"واملنهاج كما يقول .)48( املائدةلكل جعلنا منكم شرعةًٍ ومنهاجا :يقول اهللا تعايل

 )1("الطريق الواضح السهل والسنن والطرائق: "هو

ويرى كثري من املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس أن املنهج التربوي شـهد تطـورا يف                
  .مفهومه بني املاضي واحلاضر وميكن تتبع هذا التطور بالقول أن املنهج بدأ يف مفهومه قدميا مث حديثا

ين املنهج املدرسي جمموع املعلومات واحلقائق واملفاهيم واألفكـار الـيت           يع: املفهوم التقليدي للمنهج  
ويتبني من هذا التعريف    . )2( على تسميتها باملقررات الدراسية    حيدرسها التالميذ يف صورة مواد دراسية اصطل      

ـ                  وم أن املنهج القدمي كان يركز على املعلومات يف صورة مقررات دراسية، لكن مع الوقت تطور هذا املفه
وأصبح ال يعين املادة أو احملتوى يف الكتاب املدرسي؛ بل مشل األهداف واحملتوى وطريقة التدريس والتقـومي                 

 :وأصبح املفهوم احلديث كما يلي
هو جمموع اخلربات التربويـة االجتماعيـة والثقافيـة والرياضـية والفنيـة             : املنهج احلديث 

لطلبتها ليقوموا بتعلمها داخل املدرسـة، أو خارجهـا         اليت ختططها املدرسة ويؤها     . اخل...والعلمية
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دف إكسام أمناطا من السلوك أو تعديل أو تغيري أمناط أخرى من السلوك حنو االجتاه املرغـوب                 
ومن خالل ممارستهم جلميع األنشطة الالزمة واملصاحبة لتعلم تلك اخلـربات تسـاعدهم يف إمنـاء                

تربوي فإننا ال نعين منهج مرحلة بذاا، وال مستوى حمـدد،           وحني نتحدث عن املنهج ال    . )3("منوهم
 .ولكن نعين املناهج التربوية يف مجيع مراحل التعليم على اختالف مستوياا وختصصاا

تشكل التربية اإلسالمية األسـاس األول الختيـار        : املنهج التربوي من املنظور اإلسالمي    . 3.1
 حتدد نوع السلوك الذي ينبغي أن يسـلكه املـتعلم بعـد    خربات املناهج وتنظيمها من حيث كوا    

اكتسابه خلربات املناهج الدراسية، وتقوم التربية اإلسالمية على تصور اإلسالم للكـون واإلنسـان              
واحلياة واملعرفة، ولذلك فإا ترمجة دقيقة هلذا التصور، وكل اجتهاد فيها ينبع منه مباشرة أو ينسجم                

وهناك أصول ثابتة يف اإلسالم ال جمال للتغيري فيها ألا تشكل البنية األساسية             . معه يف جممله وتفصيله   
والقواعد الراسخة للدين احلنيف ومبلغ سعي املسلم بالنسبة هلذه األصـول، وعليـه أن يتفهمهـا                

  )4(.ويستوعبها ويطبقها

  :وعموما فاملناهج التربوية حسب املنظور اإلسالمي تنقسم إىل قسمني
ويسمى املناهج التربوية الثابتة، وهذا النوع من املناهج حيتوي على القرآن الكرمي،            : لالقسم األو 

والسنة النبوية الشريفة، وهذا النوع ثابت احملتوى ويتجدد يف أسلوب التقدمي والتفاعل والعطاء داخل              
  .انيةالصفوف التعليمية كما هو متجدد بالنسبة للتخطيط والتنظيم حسب الظروف املادية واإلنس

من املناهج حيتوي على كافة املواد الدراسية اليت حتتوي عليها كافة املؤسسـات             : القسم الثاين 
  .التعليمية
  :  عناصر املنهج التربوي-2

هناك عدة وجهات نظر حول عناصر املنهاج، ومن وجهات النظر الشائعة الـيت تنسـب إىل                
  .نشطة والتقوميأن املنهاج يتكون من األهداف واحملتوى واأل" تايلور"

ففي ضوئها حندد احملتوى واألنشطة والتقـومي، ونقـوم املخرجـات،           : األهداف التربوية .1.2
  .واهلدف هو نتاج متوقع حدوثه لدى املتعلمني يف ضوء إجراءات وإمكانات وقدرات معينة

وعلى اعتبار أن اهلدف هو وصف متوقع لسلوك فال بد أن تكون له مصادر اشتقاق، وختتلـف           
فبالنسبة لألهداف التربوية العامة فتشتق من السياسة       . در االشتقاق باختالف مستويات األهداف    مصا
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التربوية، وتشتق السياسة التربوية من فلسفة تربوية تكون مكتوبة أو غري مكتوبة، ويف احلالتني تكون               
 التربوية مـن    هذه الفلسفة هي اإلطار الفكري الذي ينظم السلوك ويوجهه ويدفعه، وتنبثق الفلسفة           

  .فلسفة اتمع الفكرية ومن منظومته القيمية ومن حاجاته االجتماعية
، وعدد من خرباء التقومي حسب نتاجـات        "بنيامني بلوم "كما تصنف األهداف التربوية حسب      

نفعايل اال املعريف اإلدراكي وتتعلق بالعمليات العقلية واملفاهيم، واال اال        : التعلم يف جماالا الثالثة   
ويتعلق باملهارات اليت يسـيطر     ) املهارايت(الوجداين ويتعلق باالجتاهات والقيم، مث جمال النفسحركي        

  .)5 (اإلنسان على حركات جسمه وينسق فيما بينها
هو نوعية املعارف واملعلومات اليت يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها علي حنو             : احملتوى. 2.2

 املعارف مفاهيم أم حقائق أم أفكار أساسية، وخيتـار احملتـوى يف ضـوء               معني، سواء كانت هذه   
  .)6 (األهداف وتتحدد األهداف وختتار يف ضوء عقيدة اتمع أو فلسفته يف احلياة

يعرف نشاط التعليم والتعلم بأنه كل نشاط يقوم به املعلم أو املتعلم أو مها معـا                : األنشطة.3.2
النمو الشامل للمتعلم سواء مت داخل الفصل أو خارجه داخل املدرسـة            لتحقيق األهداف التعليمية، و   

  .)7 (أو خارجها طاملا أنه يتم حتت إشراف املدرسة

بصفته أحد عناصر املنهاج يتناول تقومي األهداف، وتقومي احملتوى وتقومي األنشطة،           : التقومي.4.2
ثل تقومي ختطيط املناهج وتقومي تطوير      وتقومي التقومي نفسه، وهناك عمليات تقوميية أخرى للمنهاج، م        

املنهاج وتقومي تنفيذه، وتقومي آثار املنهاج أو نتاجاته،إذن فالتقومي هوعملية التأكـد مـن حتقيـق                
  )8(األهداف
  :أنواع املنهج-3

مهما حاولنا حتديد معامل التربية املدرسية ومسؤولياا، جند أا تضـم نـوعني مـن املنـاهج                 
  :تم، ومهابواسطتهما تتحقق وت

ونقصد به املنهج املعلن أو املنظم، وهو عبارة عن وثيقة مكتوبة حمددة من             : املنهج الرمسي . 1.3
  )9 (.قبل أو جهة خمولة بإعدادها، يطبقها املعلم أثناء تدريسه يف أيام حمدودة وفق نظام معني

 تعريفه بـالقول    ويقصد به الضمين أو غري الرمسي أو غري املدروس، وميكن         : املنهج اخلفي .2.3
أنه كل ما يكتبه وميارسه املتعلم من املعارف واخلربات واالجتاهات والقيم واملهارات خارج املنـهج               "
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الرمسي طواعية، ودون إشراف املعلم من خالل التعلم بالقدرة واملالحظة من أقرانه ومعلميه وجمتمعه              
  .)10 (احمللي

  :أسس املنهج التربوي. 4
يقوم كل منهاج على فلسفة تربوية تنبثق عن فلسـفة          : للمنهج التربوي األسس الفلسفية   . 1.4

اتمع، وتتصل ا اتصاال وثيقا، وتعمل املدرسة على خدمة اتمع عن طريق صـياغة مناهجهـا،                
وطرق تدريسها يف ضوء فلسفة التربية وفلسفة اتمع معا، وتنعكس فلسفة التربيـة علـى فلسـفة       

ا اتفقت فلسفة املدرسة مع الفلسفة العامة للمجتمع كان ذلك أدعـى إىل             املدرسة ورسالتها، وكلم  
  )11 (.وحدة  بناء اتمع وتكامله وحتقيق أهدافه

تتوقف طريقة التعليم والتعلم وحمتواها إىل درجة       : األسس املعرفية والقيمية للمنهج التربوي    .2.4
ب املنهج أن يهتم  باملعـارف املباشـرة         كبرية على ما يفهمه الفرد من ماهية املعرفة، لذلك من واج          

، كما جيب   )الكتاب املدرسي (، دون أن يهمل املعارف غري املباشرة أو البديلة مثل           )اخلربات املباشرة (
عليه أن يهتم بذاتية اإلنسان العارف ونفسيته وانفعاالته، كما عليه أن يهتم مبوضوع املعرفة وجماهلـا                

  )12 (.ومصادرها
وتتمثل يف املبادئ النفسية اليت توصلت إليها دراسـات         : ية للمنهج التربوي  األسس النفس . 3.4

علم النفس وحبوثه حول طبيعة املتعلم وخصائص منوه واحتياجاته وميوله وقدراتـه واسـتعداداته،              
  )13 (.وحول طبيعة عملية التعلم اليت جيب مراعاا عند وضع املنهج وتنفيذه

ى االجتماعية املؤثرة يف وضع املنهاج وتنفيذه وتتمثـل يف           وهي القو : األسس االجتماعية .4.4
التراث الثقايف للمجتمع والقيم واملبادئ اليت تسوده واالحتياجات واملشكالت اليت يهدف إىل حلها،             
واألهداف اليت حيرص على حتقيقها، وهذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية ألي  جمتمـع،               

ربية اليت بدورها حتدد حمتوى املنهاج وتنظيمـه واسـتراتيجيات الـتعلم            ويف ضوئها حتدد فلسفة الت    
  )14(.والوسائل واألنشطة كلها يف إطار متسق لبلوغ األهداف االجتماعية املرغوب يف حتقيقها

  

  :الفرق بني التطوير والتغيري يف املنهج.5
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غيري املتعمد لتحقيق أهداف    تطوير املنهج وتغيريه، فالتطوير هو الت     ، جيب أن منيز بني أمرين هامني     
معينة، وعلى هذا فإن التطوير يستلزم التغيري الواعي بينما التغيري قد يؤدي إىل التطوير، كما أن التغيري                 
قد حيدث بإرادة اإلنسان وقد حيدث دون إرادته، ذلك عندما تكون العوامل املؤدية إليه خارجة عن                

 التطوير فال ميكن أن حيدث إال بإرادة اإلنسان ورغبته،          إرادة اإلنسان وليس له دخل يف إحداثها، أما       
والتغيري قد يكون جزئيا ينصب على جانب معني أو مظهر خاص، بينما تطوير املنهج عملية شـاملة                 

  .                                    جلميع جوانبه
تلميذ بل تشمل التلميـذ     والتطوير عملية شاملة ترتبط أشد االرتباط ال مبا تقدمه املدرسة إىل ال           

وبيئته وظروف حياته واتمع، كما أن التطوير عملية ديناميكية ألن العوامل اليت تـدخل فيهـا يف                 
تفاعل وكل عامل يؤثر يف العوامل األخرى ويتأثر ا، ولذلك فإن احلركة والتأثري ال ينقطعان، وهذا                

  .)15 (ؤدي إىل التطويربدوره يؤدي إىل تغري مستمر والتغيري السليم هو الذي ي
كما أن تغيري املنهج يعترب أمرا آخر ذلك ألنه يتطلب تغيريا لألهداف والوسائل اليت حتقق هـذه                 
األهداف من أفكار متصلة باحملتوى وتتابع عناصر هذا احملتوى، وتغيري املنهج أيضا يتطلب إحـداث               

 هو هام وحبيث ينفعل باألهـداف ويتفاعـل     تغيري يف اجلوانب املعرفية واالنفعالية اليت تشعر الفرد مبا        
  )16 (.معها

إن عملية تطوير املناهج ال تبدأ من الصفر وإمنا تنطلق من واقع يتمثل يف مناهج تطبق وتعلـيم                  
قائم، ومن الضروري دراسة هذا الواقع دراسة علمية يف ضوء الصورة العصرية املرغوبة يف التعلـيم                

  )17(.وأولويات التطوير
ارة إىل أن احلقائق واملعايري والقيم اإلهلية الثابتة متثل أهداف ثابتة ملنهج التربية كمـا               وجتدر اإلش 

أن الدقة واملهارة يف إجراء كل ما تقتضيه صور التطبيق الثقايف واحلضاري يف اتمع ميثـل أهـدافا                  
اف ثابتة للمنهج،   متغرية هلذا املنهج، وهناك من املفكرين الغربيني من ال يروق هلم القول بوجود أهد             

يؤكد بشكل قاطع أن الفكرة القائلة بأن النمو والتقدم يرميـان إىل            : علي سبيل املثال  " جون ديوي "
يف انتقاله من نظرة جامدة إىل نظـرة        هدف ائي ال يتغري وال يتبدل هي آخر أمراض العقل البشري            

قة اليت يؤكدها الواقع أن جعل األهداف       ولكن هذا القول جيانبه الصواب، فاحلقي     ". مفعمة باحلركة والتغري  
التربوية كلها متحركة ومتغرية قد أطاح بكثري من القيم اخللقية اليت تتفق مع مقتضيات الفطرة اإلنسـانية                 
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ومتطلباا، والنتيجة هي أن احلياة اإلنسانية يف عاملنا املعاصر قد أصبحت كقشة يف اهلواء وتسريها أهواء                
  )18 (.التغري كيفما شاءت

واملعرفة، ومـع   وعليه ينبغي أن يوضع املنهج موضع املراجعة املستمرة والتعديل يف ضوء التقدم             
 بسهولة يف صورة خمتلفة متاما يف       ذلك فإنه ال ينبغي أن يبلغ من املرونة حدا يتيح تفكيكه، وإعادة جتميعه            

  )19 (.كل مرة جيئ فيها وزير جديد أو يتوىل احلكم حزب جديد
نبه إىل نقطة هامة عند تطوير املنهج أو تغيريه وهي ما يتعلق بفلسفة اتمع وقيمـة                وينبغي أن ن  

اليت تشكل أساسا البد منه عند حماولة تطوير هذا املنهج، إذ جيب أن تغربـل املعـارف وتصـفى                   
ألن مـا يناسـب     ، )20(باستخدام متحكمات قيمية معينة حبيث تأيت متفقة مع فلسفة اتمع وقيمه          

  .معينا ال يناسب جمتمعا آخرجمتمعا 
  :واقع املناهج التربوية العربية -6

  : تتصف املناهج التربوية العربية وفقا ملا يوجه إليها من انتقادات مبا يلي
 ال تزال املناهج يف أغلب األحوال مناهج مادة أي مناهج تضع املادة التعليميـة يف مكانـة                  -
 وهناك أيضا اجتاهات عاملية وتطورات علمية ومع ذلك         فاملتعلم له حاجات وكذلك اتمع    ، متقدمة

تبقى املعلومات يف مكاا أما أن تكون هذه املعلومات وسيلة لبناء الفكر والشخصية فإن هـذا مـا                  
  .حتتاجه املناهج العربية

 إن مناهجنا ال تزال تدور يف معظمها يف إطار الفكر الكالسيكي، ومن مث فـإن اجلوانـب                  -
 . على املستوى املطلوب أو املتوقعاملعاصرة ليست 

 تتصف مناهجنا باجلمود من حيث تركيزها على حجم املعلومات دون االهتمام بنوعيتـها،              -
وكذا اعتمادها على احلفظ، وذلك ألا معدة لطالب يتواجدون يف مدارس مكتظة وغـري مالئمـة           

يـة واالنفعاليـة والنفسـحركية،      للمناهج احلديثة اليت تأخذ يف االعتبار حاجات مجيع الطالب املاد         
وبالتايل فهي غري مهيأة الستقبال التغريات القادمة عن طريق ثورة املعلومات ألن التغريات البطيئة يف               
املدارس للدول العربية النامية بصفة عامة، ال تستطيع استيعاب الكم اهلائل من هذه املعلومات وكيفية               

 .استخدامها
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 الشرعية على أساس أا علوم للدين وبني العلوم األخرى علـى             الفصل التعسفي بني العلوم    -
وقد أحدث هذا خلطا كبريا يف أذهان الطلبة فاإلسالم نظام حيـاة كامـل              ، أساس أا علوم للدنيا   

 .ومنهج حياة ثابت، فكان البد من تكامل العلوم فيما بينها
هداف والتطبيق، ولقد كشـفت      إن الفجوة تبدو يف كثري من األقطار العربية واضحة بني األ           -

بعض الدراسات عن غياب السياسات واألهداف أو عدم وضوحها، باإلضافة إىل ضعف االهتمـام              
 .بالسياسات واالستراتيجيات املسرية للتطور العلمي وحتقيق فاعليته

وذلك بدءا من أهداف    ،  غياب النموذج الذي يسترشد به يف كل شئ يف كافة البلدان العربية            -
ج وانتهاءا بأساليب التقومي املناسبة له، ولذلك نادرا ما نرى وضوحا يف الفلسفة املوجهة للمنهج،               املنه

وغالبا ما نشاهد ختبطا وارجتاال يف احلذف واإلضافة وهي أمور ترجع غالبا إىل غياب النموذج الذي                
تصـورها العـام    من املفترض أن يكون قائما على فلسفة تربوية تعتمد على عقيدة تلك اتمعات و             

  .للكون واإلنسان واحلياة
  :واإلسالميناهج التربوية يف العامل العريب املنظور الغريب إىل امل. 7

يشهد التاريخ أنه بعد انتصار احللفاء على اليابان وأملانيا وإيطاليا كدول احملور فرضـوا علـيهم          
والفاشية والعنصرية، فأمليت عليهم    شروط قاسية وحازمة لتغيري املناهج التربوية ألا أنشأت النازية          
  .تعديالت بإلغاء املواد الدينية وتغيري دراسة التاريخ القدمي واملعاصر

أما يف وقتنا احلايل ومع تسارع األحداث أثريت هذه القضية جمددا وطرحت على جدل واسـع               
ا املطالب اليت   خاصة يف إطار عالقة الغرب بالعرب، فلقد بدأت التصرحيات تتواىل وتتنوع على إثره            

حيث صرح وزيـر اخلارجيـة األمريكـي        ، تنادي بالتغيري من قبل مسئويل الغرب وأصحاب القرار       
بأنه حيترم تقاليد دول املنطقة العربية، وعليها       : "يف حوار صحفي مع جملة القدس العريب      " كولن باول "

، ويف تصريح أخر أثـىن      " ممكنا أن تعيد النظر يف تقاليدها وممارساا دف معرفة ما إذا كان التغيري           
على ما مساه إصالحات يف بعض الدول العربية ودعا اآلخرين إىل السري على الطريق نفسه، كما أبرز                 
يف حديث آخر املنهجية األمريكية يف املنطقة العربية، حيث جعل قضية التغيري مسألة حتمية وضرورية              

نطقة، كل واحدة هلا نظامها اخلاص، كـل واحـدة          وبالنسبة إىل الدول الصديقة لنا يف امل      :"...وقال
عليها أن حتكم بنفسها ما إذا كانت تريد أن تتغري ومدى السرعة اليت ستتغري ا، ونأمل أن نستطيع                  
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إن التغيري ميكن أن يكون أفضل هلا من أشكال أخـرى           ...التأثري عليها من حيث كيف يتحقق التغيري      
  )21(".يف التغيري

زير اخلارجية يدل على ضرورة التغيري، وال ميكن ألي دولة عربية يف املنطقة             إن هذا التصريح لو   
وتؤكد هذا الرأي كذلك السـيدة      . أن تتنصل من هذا املسعى يف اإلصالحات، خاصة التربوية منها         

مسؤولة برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية إثر زيارا لـدول اخللـيج يف             " إيلينا رومانسكي "
ال توجد فسحة من اآلن فصاعدا للكراهية وعـدم     : " يث قالت يف تصرحيات كثرية    ح 2003سبتمرب  

التسامح والتحريض، وحنن حناول أن نعيش معا، وأي منهاج دراسي ال يسري يف هذا االجتاه جيـب                 
أنه إذا كانت احلكومات واتمعات تريد رؤية مثل هذا التغيري، وتود احلصول            : " ، وأضافت "تغيريه

 لكم نود   دتعليمي يوفر املهارات وفرص العمل واملنافسة فإننا سنمد يدنا للمساعدة وأؤك          على نظام   
  )22(.إزالة كل املواد الدراسية السلبية من النصوص الدينية

عن برناجمها حول تشكيل الشرق األوسط الكبري،        2004ومؤخرا أعلنت اإلدارة األمريكية سنة      
ت اإلدارة األمريكية للتعامل مع منطقة الشرق األوسط وفق         الربنامج أو املشروع املقدم حدد توجها     

دمقرطـة  : األول، أسس ورؤية سبق أن أعلن عنها يف مناسبات عديدة وتتركز جلها يف ثالث حماور             
املنطقة، والثاين ربطها باإلقتصاد الدويل وبالذات الشراكة االقتصادية مع الواليات املتحدة، واحملـور             

ها من مفاهيم العداء املتوارث للسياسة األمريكية، واشراكها يف اجلهود املبذولة           الثالث يتمثل يف ختليص   
حملاربة اإلرهاب، ويتضمن املشروع طيف واسع من املفاهيم املعرفية ومبادرات للشـراكة املصـممة              

  )23 (.لتقدمي املساعدة للقيام باإلصالحات السياسية واالجتماعية، واالقتصادية

 تؤكد ضرورة وحتمية التغيري يف املناهج التربوية العربية وهـذا يعتـرب             إن كل هذه التصرحيات   
مساسا حبرية وسيادة الدول، واهلدف منه هو تذويب اخلصوصية الثقافية للمجتمعـات يف حماولـة               

الرئيس األمريكـي األسـبق يف التقريـر        " رونالد ريغان "الحتالهلا تدرجييا، ويف هذا الصدد يقول       
أن التدخل يف صناعة مناهج دولة ما أمـر         ": "أمة يف خطر  " واملسمى   1981 األمريكي الصادر سنة  

  ".يعادل إعالن احلرب عليها
كيف ال ومجيع الوثائق الصادرة عن اإلدراة األمريكية، وكذلك الدراسات الـيت قـدمها البـاحثون                

وسط والعامل اإلسـالمي    املقربون، وأيضا املقاالت اليت يكتبها حمررو الصحف املقربة يشري إىل أن الشرق األ            
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صار يشكل ديدا متزايدا الستقرار العامل، ومصاحل الدول الصناعية الكربى، ألسباب تتعلـق أكثرهـا يف                
الطارد وأمناط من جمتمعات تضمر العداء الديين        احتواء ذلك العامل على خزين هائل من منظومات التفكري        

  .للواليات املتحدة وحلفائها) غري املربر(والقومي 
 :العربية يف ظل املرحلة الراهنةموجة تغيري املناهج التربوية .8

العربية احليز األكرب   بني الضجة اإلعالمية واألكادميية احتلت قضية تغيري أو تطوير املناهج التربوية            
يف الساحة الفكرية والسياسية خالل السنوات القليلة األخرية، واحلديث عن هذا املوضوع مل يقتصر علـى                

  .ة عربية معينة بل مس ويف وقت متزامن كافة الدول العربيةدول
وهناك جدل حول قضية تطوير املناهج أو تغيريها واألكثر سخونة جيري حاليـا يف الكويـت                

 ففي السعودية يدور النقاش و اجلـدل حـول          .واألردن وقطر واململكة العربية السعودية وكذلك مصر      
يرى انه نتاج لضغوط أمريكية بسبب تداعيات أحداث احلادي عشر من           فهناك من   ، دوافع التغيري يف اململكة   

سبتمرب يف حني أن احلكومة   تنفي أي دور للخارج، وتقول أن اإلصالح مل حيدث بسبب ضغط شعيب يف                    
  )24 (.الداخل أو من اخلارج

 أما يف اجلزائر فقد مت إصدار منشورات رمسية تتعلق بالتحضري التربـوي لإلصـالح التـدرجيي              
، واملتضمنة إجراءات وترتيبات تربويـة وتنظيميـة        2004للمنظومة التربوية املعتمدة ابتداء من سنة       

  )25 (.متعلقة أساسا باملناهج اجلديدة
ويف مصر فاحلكومة املصرية مؤخرا تسعى تدرجييا إىل اإلصالح التربوي وإاء الـدعم املـايل               

األشهر القليلة املاضية اعتماد مادة األخالق يف املدارس        للتعليم وتغيري املناهج التربوية، كما مت خالل        
  .املصرية باعتبارها تعلم الطالب سلوكيات احلياة احلميدة وحتض على التعاون

 تشكيل ثالث جلان كلفت مبراجعـة املنـاهج الدينيـة           2004 ويف الكويت مت يف بداية عام       
 على إعادة صياغة وجتديد املناهج،كما مت     أما يف العراق فقد مت تشكيل جلان جديدة تشرف        .والتعليمية

  )26 (تغيري بعض مناهج التربية اإلسالمية يف بعض مراحل الدراسة
حيث مت ضبط    2003ودعت تونس إىل إصالح تربوي جديد شرعت يف تنفيذه ابتداء من سنة             

ك العلوم  خطة تنفيذية تؤسس ملنظومة تربوية عصرية من أجل تنشئة األجيال على قيم احلداثة، وامتال             
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العصرية والتكنولوجية والتشبع بالقيم العصرية، ونظام العالقات الدولية وامليثـاق العـاملي حلقـوق              
  )27 (.اإلنسان، وتنوع الثقافات وتسامح احلضارات وغريها من املناهج

  :جدل التغيري يف املناهج التربوية العربية -9
تثريه أوساط غربية ومنظرو العوملة واملبشـرون       يف غمار اجلدل القائم حول التغيري والتطوير اليت         

هلا حول الضرورة يف تغيري املناهج التربوية العربية، ومناهج التربية اإلسالمية حتديدا على اعتبار أـا                
احلاضنة األوىل إلرهايب اإلسالم املسلح كما يصفوا، وبني النوايا احلقيقية يف عملية التغيري واإلصالح              

  . حول جدية هذه الدعاوىالبد من التساؤل
 فهل الغاية من عملية تغيري أو تطوير املناهج هو النهوض بالعملية التعليمية وجعلها اكثر حيوية               

، ؟ومرونة وحتسني نوعية املخرجات التعليمية وهي يف النهاية خدمة لألمن القومي العريب واإلسالمي            
ضغوط اخلارجية وخدمة األمن القومي للواليات      أم املقصود من عملية التغيري هو االستجابة املهينة لل        

املتحدة، وبالتايل السري يف عملية التغيري بالكيفية اليت حتددها مصاحل هذه األخرية، ومن مث فتح بـاب                 
ويطـول إىل كـل مـا مييـز         ، التدخل على مصراعيه ليتعدى املدى الذي تصل إليه هذه التغيريات         

قادة العوملة ينظرون إىل العملية متزامنة مع خمططهم العـاملي          خصوصيتنا الثقافية وهويتنا، وخاصة أن      
  .؟اجلديد الرامي إىل االستحواذ على مناطق الثروة واحلضارة والرأمسال الرمزي للشعوب

ولذلك فإن دوافع الدعوة إىل تغيري مناهج التربية يف العامل العريب واإلسالمي آثار الكـثري مـن                 
دود األفعال حول هذا املوضوع، ومنه ميكن حصر وجهات النظر          التساؤالت وتباينت نتيجة ذلك ر    

  :يف أسباب التغيري من خالل اجتاهني اثنني
ويدعو أصحاب هذا االجتاه إىل ضرورة تغيري املناهج التربويـة العربيـة وذلـك    : االجتاه األول 

لدول املتقدمة يف اال    ملواكبة التطورات والتغريات العاملية حىت ال تزداد الفجوة بني الدول العربية وا           
التربوي، وهم بذلك ينكرون أن فكرة التغيري مرتبطة باالمالءات اخلارجية ويستندون يف دعوم هذه              
إىل أهم األحباث والدراسات اليت أجريت يف التسعينات من القرن العشرين، واليت تطرقـت لواقـع                

ث عمليات تغيري ملموسة يف عمليات التعلم       عملية التعلم يف العامل العريب، وأكدت نتائجها أنه مل حتد         
خالل السنوات العشرة األخرية من القرن املاضي فلقد متيزت املناهج التربوية العربية بـاجلمود مـن                

وذلـك  ، حيث تركيزها على حجم املعلومات دون االهتمام بنوعيتها واعتمادها خاصة على احلفظ           
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ري مالئمة للمناهج احلديثة اليت تأخذ يف اعتبارها        ألا معدة لطالب يتواجدون يف مدارس مكتظة وغ       
  .حاجات مجيع الطالب املادية واالنفعالية والنفسحركية

 وذا فإن مسات التعلم يف العامل العريب مل تشهد تغيريا يذكر خالل السبعينات أو الثمانينات أو                
ـ           ة والتكنولوجيـة إحـداث     التسعينات من القرن العشرين، وهلذا فقد أوجب تطور الثورة املعلوماتي

تغيريات جذرية يف التربية العربية سواء كانت على مستوى اإلصالح التدرجيي لألنظمـة التربويـة               
لبعض الدول العربية واخلليجية، واليت بدأت يف عمليات التغيري منذ فترة أو على مسـتوى التغـيري                 

حلديثـة يف ثـورة املعلومـات       اجلذري لدول أخرى واليت مل تستطع استيعاب مجيع هذه التغريات ا          
  .وتطبيقاا التكنولوجية

وينكر أصحاب هذا االجتاه أية عالقة صلة بني دوافع تغيري املناهج التربوية العربية واإلمـالءات               
اخلارجية، خاصة تلك اليت باشرت مؤخرا التغيري التدرجيي ملنظومتها التربوية ويف هذا الصدد يؤكـد               

أنه ال يوجـد ضـغط      : " وأمني عام احلزب الوطين احلاكم يف مصر       وزير اإلعالم " صفوت الشريف "
أجنيب حياول أن يفرض على مصر ما جيب أن تفعله جتاه إصالح التعليم أو يفرض عليها تغيري املناهج                  

  )28(.التعليمية على حساب القيم الدينية
عامـا  50 مستمر منـذ  أما يف السعودية فهناك من يؤكد أن اجلدل حول تغيري أو تطوير مناهج التعليم   

مؤكدين أن إعادة النظر يف املناهج التربوية وتطويرها إلكساب األجيال اجلديدة معرفة منتجة جيب أال تربط                
يف أي حال من األحوال اجس دعوة اإلدارة األمريكية، وال جيب أن يشكك أنه يهدف السترضاء أمريكا                 

أن :"مدير عام مكتب التربية العريب لدول اخللـيج       " صسعيد امللي "على حساب العقيدة، ويف هذا اإلطار يرى      
التطور والتغيري من مسات النظم التربوية احلية، وقد يكون وراء ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية وتقنية أو                

أنه  يف مجيع األحوال ينبغي أن تظل عملية طبيعيـة ومسـتمرة، وأال              "كما يؤكد   .." عوامل اجتماعية ذاتية  
ود فعل ألحداث عارضة  أو كما يتصورها بعضهم  استجابة لضغوط خارجية وهو ظـن                تكون جمرد  رد   

  )29(".بعيد البعد عن احلقيقة
ويرى أصحاب هذا االجتاه أن تغيري املناهج التربوية يف العام العريب يعـود أساسـا   :االجتاه الثاين 

ـ          ون لتغـيري املنـاهج أن      لإلمالءات اخلارجية واسترضاء اإلدارة األمريكية، ففي مصر يرى املعارض
 تلعب دورا كبريا يف دعـم قطـاع         - الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    -الواليات املتحدة املتمثلة يف   
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املسـيحية، اإلسـالمية    (وتسعى لتغيري املناهج التربوية إىل مناهج تروج لألديان الثالثة          ،  التربية مبصر 
لألفكار األصولية اإلسالمية، باإلضافة إىل إبـراز دور        كما تدعو إىل تغيري املناهج الداعية       ) واليهودية

  )30(.احلضارة الغربية يف التقدم اإلنساين
ولقد تبع هـذه    :"كما أصدر جممع البحوث اإلسالمي لألزهر الشريف يف مؤمتره بيان جاء فيه           

 التصرحيات والكتابات دعوات غريبة وشاذة للتدخل يف أخص خصائص اإلسالم واملسلمني فتجاوزوا           
التدخل يف الشؤون السياسية واالقتصادية للعامل اإلسالمي إىل احلديث عن ضرورة تغـيري منـاهج               
التعليم الديين واملدارس القرآنية يف بعض البالد اإلسالمية، وملواجهة هذه احلملة الظاملة يرى مـؤمتر               

يـان والسـعي    جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف أن يعلن أن التهجم على أي دين من األد             
  .)31(لتغيري أو تعديل هويات األمم وثقافات الشعوب إمنا هو جتاوز للخطوط احلمراء 

أما يف الكويت فقد حذر نواب كويتيون مؤخرا من الرضوخ واالبتزاز األمريكي والغريب لتغيري              
املناهج الدراسية، دف حذف مواد يعتقد أا تشجع على اإلرهاب والتطرف، كما حذر نـواب               
إسالميون خصوصا من تغيري الثوابت اإلسالمية يف الكتب الدراسية، مؤكدين أن مناهج الكويت ال              

  )32 (تشجع التطرف وال تفرخ إرهابيني
أما يف اململكة العربية السعودية فقد صدر بيان من بعض العلماء واملفكرين حيذر مـن تغـيري                 

وكـذلك األمـر يف األردن       ضغوط األجنبيـة،  استجابة لل  املناهج، ويعترب احملاوالت يف هذا اإلطار     
  )33(وقطر

إن ردود األفعال هذه حول تغيري أو تطوير املناهج التربوية يف العامل العريب واإلسالمي جـاءت                
بعد التصرحيات اليت أدلت ا مؤخرا األوساط السياسية األمريكية يف بعث مشاريع جتريبية مستقبلية              

 يؤكد مساعد وزير اخلارجية األمريكي يف املـؤمتر االقتصـادي        يف الشرق األوسط، ويف هذا الصدد     
الذي عقد مؤخرا يف األردن أن واشنطن تريد إطالق سلسلة من املشاريع التجريبية التربوية يف العامل                
العريب اليت تدعم برامج حمو األمية لتعليم البنات القراءة والكتابة وتروج ملنهج جديـد جمـرد مـن                  

  .ةاألصولية اإلسالمي
ولذلك يرى أصحاب هذا االجتاه أن هذا التوجه الشديد اإلصرار العزمية هو من أجل إحـداث                
تغيريات يف البنية الثقافية العربية، وهذا كله ناتج عن سياسة مشوشة هادفة إىل العمل على جتفيـف                 
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مصطلحات منابع اإلرهاب من خالل فرض الضغوط لتصفية املناهج التربوية العربية لكل ما يشري إىل               
اجلهاد وما يدعم هذه املبادئ من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصص السرية أي أم يريـدون                  
إفراغ التربية اإلسالمية من مضموا األخروي وحصرها يف مضمون دنيوي فقـط، وكـذا بـذر                

...) كحقوق املرآة، تعـدد الزوجـات، الطـالق       (الشكوك حول بعض جوانب التشريع اإلسالمي     
يص احليز الذي يشغله القرآن الكرمي يف املناهج التربية يف كافة املستويات التعليميـة إضـافة إىل        وتقل

وذلك بتشجيع اللهجات العامية واحمللية يف البلـدان العربيـة           ،)34(ذلك حماربة لغة القرآن وإضعافها      
  .واإلسالمية

قبل اليهـود، واإلسـالم ال      وكذا إىل كل ما يشري إىل العداء التارخيي للدعوى اإلسالمية من            
يتسامح أن يتلقى املسلم أصول عقيدته وال مقومات تصوره وال تفسري قرآن وحديث وسرية نبيـه،                

ها ياأي :  يقول تعاىل)35(.من مصادر غري إسالمية.. وال موجبات فنه وأدبه وتعبريهوال منهج سياسة
  )100 آل عمران(م بعد إميانكم كافرينمن الذين أوتوا الكتاب يردوكالذين أمنوا أن تطيعوا فريقا 

وعموما ميكن القول أنه بعد التطرق إىل كل ردود األفعال حول االنتقادات اليت أثارا موجـة                
تغيري املناهج التربوية العربية بني مؤيد ومعارض، يبقى التربوي العريب يف مفترق الطرق؛ حيث حالة               

لدوليون، وبني موجات احلفز احلماسي والشعارايت حول       التحدي املباشر والذي راح حيفزه الفاعلون ا      
قضية اخلصوصية الوطنية الرافضة ألي تدخل أجنيب يف طريقة تربية اجليل الصاعد، وبني الركود الذي               
تعانيه املنظومة التربوية العربية يف عصر املعلوماتية، وتطور التكنولوجيا، وبني عوائق مواكبـة هـذه               

صلة نتيجة احلاجة إىل الدعم املادي، واللجوء يف حاالت كثرية إىل اإلعانات            املنظومة للتطورات احلا  
اخلارجية يبقى موضوع تغيري أو تطوير املناهج التربوية موضوع حساس ال بد أن يلقى الكـثري مـن     
االهتمام عن طريق عقد ندوات ولقاءات علمية، يبعثون من خالهلا التطمينات للمجتمـع العـريب               

 على اعتبار أن عملية تطوير املناهج إمنا تسري وفق تصـور منـهجي موضـوعي                واإلسالمي ككل، 
  .وعلمي

سليمة ومتميزة، وأا ال حتتاج     - املعتمدة حاليا يف العامل العريب       -إن من يرى أن املناهج التربوية     
ى إىل تطوير أو تعديل فهو خمطئ، ألن املتأمل موضوعيا يف خمرجات مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا ير              

أن الثقافة العامة ثقافة سطحية لدى كثري من اخلرجيني، وااللتزام بالقيم اإلسـالمية واآلداب العامـة                
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ضعيف، ومتكن الشباب من علوم العصر ومهارات اإلنتاج حمدود للغاية، وهلذا كان لزاما أن تستمر               
  .عامعملية التطوير ليس يف املنهج التربوي فحسب وإمنا يف البيئة التعليمية بشكل 

وعليه، فبالنظر إىل اجلدل الذي يثار حول ختلف مناهج التعليم العربية وعجزها عـن مالحقـة                
التطورات العلمية واملتسارعة، ومع أنه اجتاه يدفع حنو إحداث تغيريات حقيقية يف مضامني منـاهج               

غـيريات  العلوم التطبيقية وأساليب عرضها، إال أن هذا العامل ال يصح اعتباره مسوغا إلحـداث ت              
جذرية وأساسية يف مناهج التربية اإلسالمية والعلوم اإلنسانية كاللغة العربية، التـاريخ، اجلغرافيـا،              
والدراسات االجتماعية ألن معارف هذه املواد معارف تتميز بثبات نسيب وال حتمل مسة التسارع اليت               

 يف أسلوب العرض ومنهجية توصيل      حتملها مناهج العلوم التطبيقية، وعليه فإن التغيري هنا ال يكون إال          
  .هذه املعارف فحسب

  :خامتة
وأخريا ميكن القول أنه ال جيوز أن نغفل مسألة املناهج التربوية العربية اليت يـراد تطويرهـا أو                  
تغيريها على اعتبار أا إحدى مفردات السيادة الوطنية اليت ال جيب التفريط ا، ويف نفس الوقـت                 

ا وحنسنها من زاوية إعطاء احلد األدىن من املعلومات وجتديدها مع ظاهرة تفجر             البد أن نطور مناهجن   
املعرفة وجمتمع املعرفة، مع االهتمام خاصة بطريقة التفكري وترسـيخ منهجيـة الـتفكري العلمـي                

  . واملوضوعي
ـ                ة هلذا جيب التفكري مليا وبطريقة منهجية وعلمية وبعيدا عن الذاتية واألفكار املسـبقة يف كيفي

تطوير مناهجنا التربوية وأنظمتنا التربوية وأن نستفيد من جتارب الشعوب اليت سبقتنا إىل ذلك، فإذا               
أراد العامل العريب أن يستمر يف الوجود فعليه أن يعيد النظر يف منظومته التربوية ومناهجه التعليمية مبا                 

رب الدولية املختلفة فيما يتعلق     يتناسب مع ما هو مطروح يف الساحة الدولية، وأن نستفيد من التجا           
إننا نعيش يف زمن العوملة وهذا ما حيتم علينا أن نساير هذه التغريات الـيت                .باملناهج واحملتوى املعريف  

 التربوية، وإما أن نتغري بالقوة وما لذلك من آثار سلبية           افإما أن نغري أنفسنا ومنظومتن    ، تفرضها علينا 
  .لقادمةدد وجودنا ومستقبل األجيال ا
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