
 

 

 آفاق تطوير املناهج التربوية يف ظل حتديات العوملة 

  األستاذ ضياف زين الدين
  جامعة مسيلة

  
  

  :مقدمة
يدخل العامل حقبة جديدة مع بداية األلفية الثالثة بظهور مصطلحات حديثـة منـها العوملـة                

globalization              ا ثقافيـا   واليت تصبح من خالهلا شعوب العامل متصلة ببعضها يف كل أوجه حيا
  .وفكريا واقتصاديا وسياسيا

وال شك أن ندرك الدور اليت تلعبه تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات يف املنظومة التعليمية،             
 الالزمة لتصميم نظم ومؤسسات تعليمية ومعرفية       تإذ يتمثل هدفها االستراتيجي يف توفري اإلمكانيا      

املناهج وصياغة احملتوى التعليمـي حـىت       جديدة، وهذه التحديات تتمثل يف صفة خاصة يف تطوير          
تتماشى مع املتغريات العاملية، وتشكل املناهج التربوية احملور األساسي لبناء منظومة تربوية فعالة وذات        
جود ة عالية،  فأي إصالح تعليمي ال يتوغل إىل املناهج و يغري حمتوى العملية التعليمية نوعيا حيكـم                   

ويف الواقـع   . ج هي التجسيد احلي لكافة أهدافنا من أي إصالح أو تطوير          عليه بالفشل، باعتبار املناه   
 املنتظرة مـن جمتمـع      م وطموحا م حبيام وال بتوقعا   طأن ما يقدم ألبنائنا يف الوقت احلايل ال يرتب        

القرن احلادي والعشرين الذين سيقضون حيام فيه ولذا فإنه من البديهي يف ظل التحوالت العميقـة      
ظام العاملي الدويل اجلديد، وما يرافقه من تطورات تكنولوجيـة ومعلوماتيـة، أصـبح  مـن                 يف الن 

  .الضروري إعادة النظر يف مناهجنا التربوية، وفق معايري وأسس خمتلفة عما ألفناه سابقا
فتطوير مناهجنا جيب أن يستند إىل رؤية جمتمعية متقدمة و هذا ألن خطورة جمـال التربيـة يف                  

 جيعل منه يف كونه هو احملك احلقيقي يف قدرة أي دولة على مواكبة السباق أو التخلف                 عصر العوملة 
  .عنه والتقهقر
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ولذا سنتطرق ملفهوم تطوير املناهج التربوية مث توضيح واقع املناهج التربوية يف العامل العريب مـع            
ية لتطوير املناهج التربويـة يف      إبراز دور املتغريات العاملية يف تطوير املناهج وأخريا تقدمي رؤية مستقبل          

 .ظل حتديات العوملة

  : مفهوم تطوير املناهج التربوية-1

إن املتتبع للحركة التربوية عرب مراحل التطور التارخيي بانتقال اإلنسان من مرحلة الزراعـة، إىل               
تعمقـت  مرحلة الصناعة،  فمرحلة الثورة املعرفية، يالحظ بأن مفهوم التربية قد تغري يف معنـاه، و               

وتبدلت أهدافه وزادت يف املدة الزمنية اليت يستغرقها اإلعداد التربوي للنشء إىل درجة اليت أصـبح                
  .فيها أغلب أبناؤها ثلث متوسط أعمارهم وهم يف مرحلة األعداد والتكوين
 الـيت تتبناهـا     الفلسفاتولذا جيد التربويني أنفسهم دائما أمام متغريات و حتوالت عميقة يف            

عات وانعكاساا على نظرة األفراد للحياة، كما وجدوا أنفسهم أمام صرا ع مسـتمر للقـيم                اتم
وتغري يف األنظمة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية حبيث جتلت هلم األنظمة التربوية السائدة يف زمن              

ويف أهـدافها  من األزمان هي قدمية على الدوام، وحتتاج إىل إعادة النظر بصورة متالحقة يف فلسفتها     
وهلذا فاملناهج التربوي حيتاج إىل التطوير القائم على املراجعة والتحليل الشـامل            . وبراجمها ووسائلها 

  .للنظام على ضوء متغريات الفلسفة التربوية
فالدكتور فؤاد سليمان قالدة يعرف املنهج التربوي بأنه هو جمموع اخلربات االجتماعية والثقافية             

 لتالميذها ليقوموا بتعلمها داخل املدرسة أو       اة و العلمية اليت ختططها املدرسة ويئه      والرياضية و الفني  
خارجها دف، إكسام أمناطا من السلوك أو للتعديل أو لتغيري أمناط أخرى من السلوك حنو االجتاه                

اعدهم يف  املرغوب ومن خالل ممارستهم جلميع األنشطة الالزمة واملصاحبة لتعلم تلك اخلربات مما يس            
  .)1(إمتام منوهم

  : جتاوز بعض املعيقات اليت من بينهاعفالنظام التربوي حيتاج إيل التطوير حىت يستطي
  . جتدد النظرة الفلسفية للتربية-
  . منو املعارف املتعلق باملتعلم وطبيعية التعلم-
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  . تقدم العلم وإدخال التكنولوجيا يف التعلم-
  .)2(الجتماعية واالقتصادية تسارع التغري يف احلياة ا-    

ولقد ارتبط مفهوم التطوير مبفهوم املنهج ألن تطوير املنهج ال ينفصل أساسا عن مفهوم املنـهج               
 جمموعة اخلربات املربية الـيت      نيف حد ذاته،  وهلذا ميكن تعريف املنهج مبفهومه احلديث بأنه عبارة ع            

الشامل وعلي التعديل يف سلوكهم أما تطـوير        يئها املدرسة للتالميذ، بقصد مساعدم على النمو        
  .املنهج فينصب علي تعديل وتطوير املقررات الدراسية

وعلى هذا األساس فإن تطوير املناهج يشمل احلياة املدرسية بشىت أبعادها وعلى كل ما يـرتبط                
ب املدرسـي   ا، فال يركز على املعلومات يف حد ذاا و إمنا يتعداها إىل الطريقة والوسيلة والكتـا               
  .)3(ونظم التقومي و هلذا فإن التلميذ هو حمور العملية التعليمية يف ظل احمليط الذي يعيش فيه

وهلذا ميكن القول بأن مفهوم تطوير املنهج التربوي يعين تلك التعديالت املقننة واملنظمـة الـيت              
عليته، وبالتـايل الوصـول إىل      يقوم ا أهل التربية واليت تشمل املنهج مبا يؤدي إىل حتديثه وزيادة فا            

  .حتقيق أهداف النظام التربوي

  : واقع املناهج التربوية يف العامل العريب-2

إن املفهوم احلضاري للتربية جيعل من اإلنسان ووجدانه وجسمه وقيمه واجتاهاته وما لديه مـن               
ز ذه املواصـفات؟    مهارات وأفكار اهلدف الرئيسي للعملية التربوية فهل واقع اإلنسان العريب يتمي          

وهل حققت مناهجنا التربوية األهداف املرجوة؟  فمن خالل دراسة تارخيية حول املناهج التربوية يف               
  : البالد العربية واليت ميكن أن نقسمها إىل أربعة مراحل هامة تتضح كالتايل

ألنـدلس علـى    تربز هذه املرحلة يف قيام الدولة العربية يف العهد األموي والعباسي وبا           :  أوال
  .اإلشراف التام على التعليم والعناية به من مجيع اجلوانب

متيزت هذه الفترة الثانية بالركود والتقهقر حىت نطاق العهد العثماين اليت متيـزت بعـدم               :  ثانيا
االستقرار واالضطرابات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وضعف سيطرة الدولة، وبالتايل تـأثر           

  .بوي، واحنصر دوره يف التعليم الديين والتعليم التقليدياال التر
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تعترب هذه الفترة من تاريخ الوطن العريب نقطة حتول يف مجيع جماالت حياا وخضـوعها               :  ثالثا
للسيطرة واالحتالل واالنتداب األجنيب خاصة االستعمار الفرنسي واإلجنليزي وبالتايل خضوع مناهج           

تعمرة واليت كانت، تعكس الثقافة السائدة يف الغرب حبيث عمدت علـى            الدول العربية للدولة املس   
نشر الثقافة الغربية و سحق الثقافة العربية عرب املناهج التعليمية اليت كانت موجهة لسكان األهـايل و     
تتميز بتعليم بسيط وتأهيلي لبعض احلرف واملهن اليت ختدم األهداف االستغاللية للمستعمر، وبقيت             

  .اهج على حاهلا حىت فترة االستقاللهذه املن
بدأت حماوالت حمتشمة بعد االستقالل مباشرة لإلخضاع التربية ملفهوم وطـين وعـريب             : رابعا

لتحسني املناهج التربوية من أجل االلتحاق بالركب احلضاري العاملي واختلف هذا اهود من دولـة      
 املناهج وارتبـاط أغلبـها بالدولـة        لألخرى لكن اإلخفاق كان مالزما هلا بسبب سطحية تطوير        
  ).4(املستعمرة حبيث اعتمد مبدأ التقليد يف ضبط املناهج الوطنية

وهلذا اختلفت نسبة تطوير املناهج ما بني الدول العربية واجلزائر كانت يف الطليعة يف هذا اال                
 حتقيقها وذلك بإعـداد     بإحداثها تغيريات على السياسة التعليمية و املناهج التربوية وعددها ووسائل         

  .اإلطارات التربوية عرب املعاهد التكنولوجية للتربية
 بإعادة النظر يف املناهج والوسائل وباعتماد       1980وملست إصالحات التعليم األساسي يف سنة       

 متت إعادة هيكلة التعليم الثانوي، مث أتت مرحلة إصـالح           1994التعليم التطبيقي والتقين ويف سنة      
لتربوية مع بداية القرن احلادي و العشرين يف ظروف صعبة وحتوالت حملية ضـمن تـأثري                املنظومة ا 

املتغريات العاملية، اليت فرضت إعادة النظر يف السياسة التربوية، فرغم ما صاحب مشـروع إصـالح        
ول املنظومة التربوية من انتقادات واامها بأا انسالخ عن األصالة فإا تعد أول خطوة شجاعة لدخ              

األلفية الثالثة من بابه الواسع بإصالحات شاملة يف املنهاج التربوي حبيث أصبح التعليم أكثر تفتحـا                
  .على احمليط والعامل، وعلى التكنولوجيات، وعلى اللغات األجنبية

حيث بواسطة هذه اإلصالحات ميكن أن ننخرط يف تيار العوملة وحنن قد أهلنا أبنائنا مبسـتوى                
مشاركة احلقيقية يف تيار العوملة و ما يترتب عنه من ترقية لإلنسان و منو يف املعرفة و                 علمي يؤهلهم لل  
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ودون أن  . ، و بالتايل الوصول إىل كافة أشكال اإلبداع الفكـري واملـادي           االتحكم يف التكنولوجي  
  .)5(ننسى قيمنا الثقافية األصيلة 

  
   : دور االجتاهات العاملية يف تطوير املناهج التربوية-3

تعترب العوملة حدثا تارخييا أدخلت حتوالت كثرية يف جماالت واسـعة مثـل الثقافـة والعلـم                 
والتكنولوجية املعرفية، وهلذا فإنه مع البوادر األوىل للعوملة أدرك أنصـارها أن وسـائل االتصـال                

مـن  اجلماهريية تعد أمضى سالح للتوغل واكتساح احلدود، واليت بواسطتها يتم نشر أمناط معينـة               
  .أساليب التعبري ومناهج التفكري فكان من الطبيعي للعوملة أن دف إىل صياغة العقول طبقا ألهدافها

وهلذا فان اختراق العوملة وانتشار نفوذها على العامل أمتد ليشمل جمال التربية، حبيـث جنـد أن                 
 وبراجمها على الدول    الدول املتقدمة وعلى رأسهم الواليات املتحدة األمريكية، حتاول فرض مناهجها         

النامية وهكذا تتحول منظوماا التربوية تابعة هلا، وبالتايل يتم صقل عقول أجيال جديدة وفق مناذج               
حمددة مسبقا، فعصر العوملة أصبح فيه كل شيء قابل للبيع والشراء واالستثمار مبا يف ذلـك جمـال                  

السوق مما سيجعل األجيال القادمـة مـن        التربية والتعليم الذي جلب إليه االستثمارات املوجه إىل         
املتعلمني خمتلفني عن األجيال السابقة إذ يتم إعدادهم ألداء أعمال ومهام معينة من خـالل منـاهج                 

  . وبرامج تعليمية مت إعدادها هلذه األهداف
  العوملة التعليمية وهذا نظرا ملا ميثله هـذا        ةويشكل احملتوى التعليمي حجر الزاوية يف إستراتيجي      

االختيار من عوائد سواء بالنسبة للعملية التعليمية نفسها أم املنتج أو املستثمر وهلذا ظهر علم جديـد                 
هو علم إدارة املعرفة والذي يعمل على حتليل ودراسة كل املشاكل اليت تواجه العملية التعليمية مـن                 

ير العملية التعليميـة    ذلك توظيف نظم احلاسبات والشبكات والوسائل املتعددة اليت تعمل على تطو          
وقد مت تطوير املناهج التربوية وتطوير الوسائل بإقحام الشبكات الفضـائية، ويف مقدمتـها شـبكة                

  .اإلنترنت وذلك ملواكبة عوملة التعليم
إذن تلعب تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات عامال مؤثرا يف صياغة احملتوى التعليمي وجتديد            

حدات والنماذج التعليمية، يف منظومة ال حتمل طياا أي بوادر للصدام           أساليب التدريس وتنظيم الو   
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 واملعلومات  تأو الصراع، وهلذا جيب أن تدرك الدول العربية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا االتصاال            
  ).6(على التنظيم والتربوي ومناهجه والوسائل و األهداف
  : يف تطوير املناهج التربوية يف ما يليوميكن إجياز الدور الذي تلعبه االجتاهات العاملية

  : االنفجار املعريف وسرعة تدفق املعلومات-1
حبيث مع تطور املعارف وسرعة نقلها واسترجاعها وتوصيلها وختزينها إلكترونيا مت االسـتغناء             
عن احلاجة إىل ختزين واسترجاع املعلومات عقليا وأدت احلاجة إىل تنمية القـدرات العقليـة حنـو                 

 .ديد واالبتكار واإلبداع، وهلذا يتحتم تغري املناهج التربوية حىت تتماشى مع متطلبات العصرالتج
  : الثورة التكنولوجية-2

إن التقدم اهلائل يف اال التكنولوجي أدى إىل إحداث تغري يف جمال العمل بظهـور تقنيـات                 
بالضرورة تـؤدي إىل تغـيريا   جديدة واستخالف اإلنسان باآللة وظهور اإللكترونيات والكمبيوتر، ف  

 . التربوية ومناهجها وفق املستجدات وذلك بتطور املناهج التربوية والتكوينيةتلسياسا
  : االجتياح اإلعالمي العاملي-3

أصبحت وسائل االتصال سريعة ومتنوعة تعرب القارات وتغزو البيوت والعقول فلم تعد الوسائل             
ا، وهلذا سعت كثري من الدول العاملية ومنها دول العامل العريب           التحصينية التقليدية قادرة على مواجهته    

إىل مراجعة أنظمتها ومناهجها التربوية، وذلك دف إعداد أجياهلا للقرن احلادي والعشرين وهـذا              
بضبط وتطوير مناهج قادرة على تكوين أفراد وفق متطلبات العصر احلديث مع حسـن إعـدادهم                

  .ز بني ما هو صاحل وما هو مضر واالحتفاظ باالنتماء الوطينتربويا للضبط الذايت والتميي
  : تطوير الفكر التربوي العاملي-4

شهد الفكر التربوي تطورا عامليا سريعا و هذا نظرا لتطور العلوم و التقنيات مما انعكس ذلـك                 
يا على التربية فتجلت يف جمال املناهج اجتاهات حديثة تعترب التربية نظـام مفتـوح يـرتبط عضـو                 

  .)7(باتمع
كل هذه العوامل كافية جلعل الدول العربية تسارع إىل تطوير املناهج التربويـة حـىت تـتالءم                 
والتغيريات العاملية وحىت ال نستيقظ على كابوس عوملة التربية والتعليم ويفرض علينا مناهج ال تتوافق               
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لتأخر ملواكبة املستجدات بشـرط     وهلذا وجب االستعداد من اآلن وعدم ا      . و قيمنا وموروثنا الثقايف   
  .عدم إمهال قيمنا الثقافية األصيلة

  : رؤية مستقبلية لتطوير املناهج التربوية العربية يف ظل العوملة-5
جيدر بالعامل العريب يف عصر التغريات العاملية يف كل ااالت وتغري يف املفاهيم ويف ظل اكتساح                

جية واضحة ذات رؤية مستقبلية بعيدة األمد تعتمد على مبادئ          عوملة التربية والتعليم أن تضع إستراتي     
  :وتتمثل ما يلي. أساسية لتطوير املناهج التربوية وذلك اة تيار العوملة بكل سلبياته وإجيابياته

  .  مسايرة االجتاهات العاملية يف املعرفة وأشكال التكنولوجيا يف اال التربوي- 
صة بالعامل العريب لكيفية إعداد أبناء املستقبل يف ظل حتديات العصر            تبين رؤية إستراتيجية خا    -

  . األمر الذي يستدعي االهتمام باملناهج التربوية
 تطوير املناهج التربوية حىت تسمح ألبنائنا من امتالك املفاهيم والقيم واملهارات ملعايشة عصر              -
  .العوملة

 أساسا يف ختطيط املنـاهج وتطويرهـا،         إن قوة العقيدة أمر جوهري جيب أن يكون موجها         -
  . )8(وذلك من أجل تدعيم القيم وإدراك العالقة بني الدين واحلياة 

 تطوير مناهج تربوية مبا يف ذلك االهتمام بتعليم اللغات األجنبية حىت يستطيع أبناءنا اإلطالع               -
  .على اخلربات العاملية

  .)9(لتربوية استخدام تكنولوجيا التعليم يف تطبيق املناهج ا-
  . إعداد األخصائيني واخلرباء يف ميادين املناهج التربوية وتدريبهم املستمر على تقنياا-
  . توفري اإلمكانيات املادية لإلحداث التطوير املستمر-
  .  االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف اال التربوي-
فادة املتبادلة خاصة يف تطوير املنـاهج        تنسيق اجلهود العربية يف جمال البحت التربوي واالست        -
  . التربوية
 األخذ بعني االعتبار يف إعداد املناهج وتطويرها مسات اجليل اجلديد الذي سـنعده ملوجلـة                -

  . املستقبل يف ظل متغريات العوملة
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 التربوية العامليـة    ت وضع نظم للمراقبة والتقومي املستمر للمناهج التربوية واستشعار املستجدا         -
  .استثمارها لصاحل املنظومة التربويةو

  :اخلامتة

إن العوملة تيارها شديد حبيث أنه سيغطي العامل كله، بل وسيقضي على الثقافـات الضـعيفة،                
وبالتايل فنحن مطالبون بأن نعد األبناء للمشاركة الفعالة يف تيار العوملة فكرا وسلوكا، وهذا ال يأيت                

ها تتماشى مع املتغريات العاملية، وهذا شريطة أن نقدر ذاتنا تقديرا           إال بتطوير مناهجنا التربوية و جعل     
  .موضوعيا و حنافظ على قيمنا الثقافية وانتمائنا احلضاري

  :اهلوامش
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