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الملخص
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تعيق تطوير المناهج التعليمية،
وكيفية مواجهتها ،وعلى رأسها االستالب الثقافي والهيمنة األجنبية في ظل العولمة الجديدة وهيمنة
القطب الواحد على الثقافات العالمية ،وبيان كيفية التصدي لها من خالل تعزيز الهوية الحضارية
 ،حيث تعد الهوية الحضارية منبعا أساسيا لفلسفة المجتمع التي تستمد مقوماتها منها ،وهذه

الفلسفة هي مصدر النظريات التربوية الساعية إلى تطوير التعليم بمختلف أشكاله ومراحله ،وبناء
المناهج الحديثة المتطورة ،واإلفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات التربوية المتعددة في
إعداد األساتذة وتأهيلهم وتدريبهم المستمر ،وتعزيز القيم األصيلة واالتجاهات اإليجابية في

نفوسهم.

الكلمات الداللية :المناهج  ،تطوير المناهج ،التعليم ،العولمة ،التعلم ،نظريات التعليم.
المقدمة
تعد المناهج الدراسية األداة الفعالة التي تستخدمها المجتمعات في بناء وتشكيل شخصية

األفراد المنتمون لها ،وفقا لفلسفاتها وثقافاتها ومعتقداتها فمن المعروف أن المناهج الدراسية تعكس

تطلعات وطموحات هذه المجتمعات وآمالها في أجيالها القادمة ،كما تعكس الواقع التي تعيشه وما

تعانيه من أحداث وما يمر بها من أزمات ،وقد فطنت بعض الدول إلى هذه الحقيقة وأجرت
تعديالت واسعة وشاملة وأحدثت تغيرات هائلة في مناهجها الدراسية ،مما أدى إلى ظهورطفرات

هائلة في تقدم هذه الدول على كافة األصعدة ،وفي كافة مجاالت الحياة ،وحققت تقدما مذهال في
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شتى ضروب العلم والمعرفة ؛ لذلك فهي تحتاج للمراجعة المستمرة للتعرف على مدى كفاءتها في
تأدية رسالتها في ظل التطورات العالمية المتالحقة على كافة المستويات العلمية والتكنولوجية
والفكرية؛ األمر الذي يعني ضرورة التعامل مع تلك التطورات واعداد األبناء لها بمعطيات العصر

الذي يعيشون فيه ،ومن ثم فإن تطوير تلك المناهج وفق المعايير والمقاييس التربوية العالمية يعد
البداية الحقيقية إلعداد الجيل الحالي للتعامل مع معطيات العصر ومتغيراته.

واذا كان المنهج ظاهرة اجتماعية ومحصلة لما قد يعتري المجتمع من تغيرات فإن جودته أو

معيار صالحيته رهن بقدرته على االستجابة لتلك التغيرات ،األمر الذي يجعله أقدر على تحقيق

النفع االجتماعي ،وهو يصلح لتحقيق ذلك إذا كان محتواه من المادة الدراسية وطرائق التدريس
وتكنولوجيا التعليم ومختلف األنشطة.
يتوقع من الجامعات بوصفها منظمات مجتمعية رائدة أن تسعى لتطوير أدائها األكاديمي بما

يستجيب لتحديات العولمة ومتطلبات اقتصاد المعرفة ونظ ار لما تملكه من مخزون ورصيد وافر
من رأس المال البشري والفكري وما يتوفر لها من إمكانيات وقدرات مادية وتنظيمية  ،ومن خالل

وظائفها المحورية الثالثة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فهي قادرة على تطوير
أدائها األكاديمي وبالتالي اإلرتقاء بنواتجها ومخرجاتها بما يسهم في إحداث التغيرات والتطورات

اإليجابية التي تحقق للمجتمع الرفاهية والرخاء وتؤهله إلى اإلنضمام إلى مصاف الدول المتقدمة.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تعيق تطوير المناهج التعليمية،
وكيفية مواجهتها ،وعلى رأسها االستالب الثقافي والهيمنة األجنبية في ظل العولمة الجديدة وهيمنة
القطب الواحد على الثقافات العالمية ،وبيان كيفية التصدي لها من خالل تعزيز الهوية الحضارية

 ،حيث تعد الهوية الحضارية منبعا أساسيا لفلسفة المجتمع التي تستمد مقوماتها منها ،وهذه
الفلسفة هي مصدر النظريات التربوية الساعية إلى تطوير التعليم بمختلف أشكاله ومراحله ،وبناء
المناهج الحديثة المتطورة ،واإلفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات التربوية المتعددة في

إعداد األ ساتذة وتأهيلهم وتدريبهم المستمر ،وتعزيز القيم األصيلة واالتجاهات اإليجابية في
نفوسهم.
المبحث األول  :مفاهيم أساسية
المطلب األول :مفهوم العولمة ونشوءها
الفرع األول :تعريف العولمة

كثرت األقوال حول تعريف معنى العولمة حتى أنك ال تجد تعريفًا جامعًامانعًا يحوي جميع

التعريفات وذلك لغموض مفهوم العولمة  ،والختالف وجهة الباحثين فتجد لالقتصاديين تعريف ،
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وللسياسيين تعريف  ،ولالجتماعيين تعريف وهكذا  ،ويمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثالثة أنواع:
ظاهرة اقتصادية  ،وهيمنة أمريكية  ،وثورةتكنولوجية واجتماعية .
النوعاألول  :أن العولمة ظاهرة اقتصادية:

عرفها الصندوق الدولي بأنها  ":التعاون االقتصادي المتنامي لمجموع دواللعالم والذي

يحتّمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافةإلى رؤوس األموال
()1
الدولية واالنتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله".
وعرفها األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والنمو"روبنز ريكابيرو" بأنها ":العملية

التي تملي على المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن االقتصادالعالمي يتكون من سوق واحدة

ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة إلى مناطق اقتصادية وليس إلىاقتصاديات وطنية مرتبطة بعالقات

تجارية واستثمارية".

()2

وقال محمد األطرش " :تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة واالستثمارات

المباشرة ،وانتقال األموال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار من رأسمالية حريةاألسواق  ،وتاليا

خضوع العالم لقوى السوق العالمية  ،مما يؤدي إلى اختراق الحدودالقومية والى االنحسار الكبير
في سيادة الدولة  ،وأن العنصر األساسي في هذه الظاهرةهي الشركات الرأسمالية الضخمة
متخطية القوميات.

() 3

التعريف الثاني  :إنها الهيمنة األمريكية

قال محمد الجابري  ":العمل علىتعميم نمط حضاري يخص بلدًا بعينه  ،وهو الواليات المتحدة
األمريكية بالذات  ،علىبلدان العالم أجمع "( .)4فهي بهذا التعريف تكون العولمة دعوة إلى تبنى
إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة األمريكية على العالم  .ولعل المفكر األمريكي " فرانسيس
فوكوياما " صاحب كتاب " نهاية التاريخ "يعبر عن هذا االتجاه فهو يرى أننهاية الحرب الباردة

تمثل المحصلة النهائية للمعركة اإليديولوجية التي بدأت بعدالحرب العالمية الثانية بين االتحاد
السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية وهيالحقبة التي تم فيها هيمنة التكنولوجيا األمريكية

() 5

التعريف الثالث  :إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية :

ال  ":العولمة عالقة بين مستويات متعددة
يقول االجتماعي "جيمس روزناوفي تعريفها قائ ً

للتحليل االقتصاد،السياسة  ،الثقافة  ،االيديولوجيا  ،وتشمل إعادة تنظيم اإلنتاج  ،تداخل
الصناعات عبر الحدود  ،تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول  ،نتائج الص ارع بين المجموعات
المهاجرة والمجموعات المقيمة"(.)4

وهناك من يعرفها بأنها ":زيادة درجة االرتباط المتبادل بين المجتمعات اإلنسانية من خالل

عمليات انتقال السلع ورؤوس األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاص والمعلومات".
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ال فقال  ":هي التداخل الواضح ألمور االقتصاد والسياسة
وعرفها إسماعيل صبري تعريفًا شام ً
والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماءإلى وطن محدد

أو لدولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية" .

()1

التعريف المختار:
بعد قراءة هذه التعريفات يمكن أن يقال في تعريف العولمة  :هي صياغة إيديولوجية
للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل

اإلعالمية  ،والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها علىالعالم.

أو العولمة :هي الصيغة المقترحة لتفرض عل ىشعوب األرض من منظور واحد اليرى في
اآلخرين أندادًا  ،واليعترف لهم بحق االختالف ،واليؤمن بأهمية الحوار معهم.
الفرع الثاني  :نشوء العولمة

إن العولمة هي نتيجةاألحادية والشمولية التي هيمنت على المجتمعات البشرية طيلة القرن

العشرين ،ومن ثم كان نتيجتها تلك الظاهرة التي مازال مفعولها يسير في غموض وتحديات جديدة
تواجهها البشرية جميعاً ،وخصوصا لدى المجتمعات التي لم تستطع أن تواكب التطور وتؤسس
نموذجه الثقافي من الحداثة والتجديد وممارسة المراجعة الدائمة لثقافته بالمقارنة والتطابق الثقافي
مع الحضارات واألمم األخرى ،وضربت العولمة بجذوره افي أعماق بعض الميادين وتخطت
السيادة القومية والسيما في بعض القطاعات مثل اإلعالم والثقافة وغيرها.

()8

لقدبدأت العولمة في إطارها األولي بوساطة الرأسمالية التجارية الي حاولت أن تؤسس

إمبراطوريات متعارضة ،تريد كل واحدة منها أن تفرض نموذجهاعلى وفق منطق الصراع والتنافس

التجاري السائد في مابينها ،وصوال إلى التوحد النهائي لقوى العالم الرأسمالي بصيغته األكثر تطو ار

ال.
وشمو ً

()9

والعولمة ضمن إطارها الموحد العام اصطدمت بقيم الحضارات األخرى ،ولكن هذا لم يمنعها

من أن تقيم مركزية تؤسس الى ترابط بين جميع االقتصاديات والبلدان والمجتمعات عبر شبكات

االتصال العالمية ،ومن ثم تضيع الحدود لدى المراكز األكثر تأثي ًار ونفوذا ليغدو من هو مركزي
وبذلك
أكثر سيادة وحضو اًر على مستوى التداول الثقافي واالقتصادي والسياسي ..الخ.
استطاعت العولمة التأثير في الزمان والمكان بحضورها المتعدد كظاهرة مؤثرة حاضرة وضاغطة

ومتجاوزة جميع األطر والتشكيالت والحدود المادية والمعنوية.

لقد أثبتت التجربة أن العولمة التقف عند حدود عالقات التبادل والمشاركات الثقافية واالقتصادية،

وهي ليست مجرد مركز يؤسس مايملك من وضعية جاهزة من السلع واألعمال واألفكار إلى
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المحيط واألطراف من حوله ،وأن العولمة التعمل على تحرر البلدان التي لم تستطع أن تخرج من
أطرها التقليدية ،بل هي أسلوب جديد أنتجته الدولة التقنية العالمية بعد أن تجاوزت خطابها القومي
داخل مجتمعاتها لتؤسس فيما بعد عولمة الكيانات والحدود األخرى من أجل تذويبها في بوتقة

المنتصر تاريخيا واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً(.)10

والعولمة في سياق هذه الرؤية ليست اقتصاداً فحسب أوسياسة ،بل هي سيطرة تتداخ لفيها

االقتصاديات بالسياسات ،والسرديات بالمصالح ،والنزعات الطغيانية الالواعية بالطموحات الفردية
للزعماء والمصالح القومية لألمم القوية ،واألمر الذي الغبار عليه أن العولمة استطاعت التغلغل
في مجتمعاتنا بسبب الفاعلية ذواتنا ،وبسبب إخفاق النشاط السياسي واالقتصادي والمجتمعي،

وعدم القدرة على إعادة إنتاج الجديد والحديث داخل مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،التي صارت
أكثر استهالكا للقيم الجديدة بشكلها العابر ،بعيدا عن تأسيس قيم الرفض ،أوتأسيس قيم القبول،

وغلبة االستسالميةعلى مواقفنا(.)11

المطلب الثاني:مفهوم المنهج التعليمي وأسس تطويره وأساليبه
الفرع األول  :مفهوم المنهج التعليمي
أوال :المفهوم التقليدي للمناهج التعليمية:

تتواتر في الدراسات اإلنسانية عامة وفي األدب التربوي خاصة كلمة منهج ،ويختلف معنى

هذه الكلمة بحسب السياق الذي ترد فيه ،وأجمع كثير من الباحثين أن اليونانيين القدامى هم أول
من استخدموا هذه الكلمة ،وهي تعني في أصلها اإلغريقي الطريقة التي ينتهجها الفرد ،أو النهج

 Courseالذي يجريه ليسرع به إلى تحقيق هدف معين.

()12

وفي اللغة العربية فالكلمة مأخوذة من الفعل أنهج ،ينهج ،نهجا" ،وقد ورد في المعجم الوجيز
(مادة نهج) نهج الطريق  -نهجا :وضح واستبان ،ونهج الطريق :بينه وسلكه ،ونهج نهج فالن:

سلك مسلكه ،واستهج سبيل فالن :سلك مسلكه والمنهاج :الطريق الواضح والخطة المرسومة ،ومنه
منهاج الدراسة ،ومنهاج التعليم ونحوهما ،والمنهاج (ج) مناهج.

()13

وقد عرف المفهوم التقليدي للمناهج الدراسية بأنه :مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم

التي تعمل المؤسسة التعليمية على إكسابها للطالب بهدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراتهم عن
طريق اإللمام بخبرات اآلخرين واالستفادة منها ،وهذه المعلومات والحقائق والمفاهيم تقدم للطالب
من مجاالت مختلفة ،علمية ورياضية ولغوية وجغرافية وتاريخية وفلسفية ودينية وفنية .

()14

ومما سبق يتبين أن المفهوم التقليدي للم ناهج التعليمية عبارة عن المقررات الدراسية أو

المحتويات الدراسية التي أعدها المتخصصون انطالقا من قناعتهم بضرورتها لتحقيق األهداف
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التربوية ،وكلف المعلمون بتدريسها بأي أسلوب يرونه مناسبا ،وطلب إلى التالميذ استظهارها

وأدراك حقائقها ،دون أدنى اعتبار الستعداداتهم وميولهم.

وبناءا على ذلك فقط تعرض هذا المعنى التقليدي لمفهوم المناهج التعليمية إلى انتقادات كثيرة

من قبل علماء التربية المعاصرين وخاصة أولئك الذين يؤمنون بأن المناهج التعليمية متغيرة
ويجب أن تخضع دوما إلى التطور الحاصل في مختلف مجاالت الحياة ،ومنها ما يلي:

 -1االهتمام بالجانب المعرفي واهمال الجوانب النفسية واالجتماعية والفكرية بمعناها الشامل ،وقد
ترتب على ذلك في كثير من األحيان أن التالميذ كانوا يدرسون المادة ويحفظونها ،ولكنهم
يبغضونها في الوقت نفسه ،وبذلك كانت صلتهم بها صلة موقوتة ،تنتهي بانتهاء الدراسة.

 -2العزلة بين المدرسة والحياة بسبب االهتمام الكلى بتحفيظ ما في الكتب من معلومات دون
مراعاة لقدرات التالميذ وحاجاتهم الخاصة.

 -3إهمال الجوانب األدائية والعملية والتطبيقية والتركيز على الجوانب النظرية واللفظية ،وذلك

من خالل إهمال المستويات العليا من المعرفة ،وهي الفهم والتطبيق والممارسة الذكية والنقد
واالبتكار واإلبداع ،واالهتمام بالمستويات الدنيا فقط كالحفظ واالسترجاع اآللي.
 -4تقييد حرية المعلم من خالل حصر دوره في مجال شرح الدروس وتحفيظها وتسميعها.

 -5إهمال حاجات المتعلمين وميولهم.

 -6إغفال دور القدوة الحسنة في توجيه السلوك.
 -7حصر اختيار محتويات المناهج التعليمية بالمتخصصين فحسب.
 -8استبعاد األنشطة المدرسية الفعالة.

 -9تعويد التالميذ السلبية وعدم االعتماد على النفس.
 -10تضخيم المقررات الدراسية وعدم ترابط محتوياتها.

()15

ثانيا  -المفهوم الحديث للمناهج التعليمية:

لقد ظهر المفهوم الحديث للمناهج التعليمية نتيجة العديد من المتغيرات ،أهمها ظهور العلوم
الحديثة ،وبزوغ نجم المنهج العلمي في الكثير من العلوم اإلنسانية والتجريبية ،خصوصا في علم
النفس الذي اهتم بدراسة السلوك اإلنساني ،فضال عن التطورات االجتماعية والصناعية التي

حدثت في المجتمعات الحديثة ،إذ نجم عن تأثير تلك المتغيرات السابقة تغير جذري في النظرة

إلى طبيعتها ،ومن ثم جاءت مجمل التعاريف متقاربة إلى حد كبير حتى أن بعضا منها يكاد

يكون مطابقا لألخرى في مؤشراته ومتغيراته ،ومن بين تلك التعريفات ما يلي:

 مجموعة الخبرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية التي تهيؤها المدرسة لتالميذهاداخل المدرسة وخارجها بقصد تأمين نموهم الشامل في جميع النواحي وتعديل نشاطهم
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طبقا لألهداف التربوية المطلوبة إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم.

()16

 مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ سواء داخلها أو خارجها وذلك بغرضمساعدتهم على النمو الشامل المتكامل ،أي النمو في كافة الجوانب العقلية والثقافية والدينية
واالجتماعية والجسمية والنفسية والفنية نموا يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويكفل تفاعلهم بنجاح مع

بيئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال لما يواجههم من مشکالت.

()17

المتأمل لهذه التعاريف السابقة يتبين له أن المناهج التعليمية لم تعد مرادفة ال للبرامج
الدراسية ،وال للمقررات الدراسية ،وال للخطة الدراسية ،وال للمواد الدراسية ،وال للمحتويات الدراسية

والتي هي بالضرورة جزءا منها ،بل أصبحت تتناول العملية التعليمية بأبعادها المختلفة فتشمل
األهداف والمحتويات واستراتيجيات التدريس وأساليب تنظيم مختلف النشاطات المدرسية المختلفة
والتقويم تماشيا والظروف المتغيرة واإلمكانات المتاحة الهادفة إلى اكتمال النمو الشامل لكل تلميذ

الذي يؤدي إلى تعديل السلوكيات ويمكن من التفاعل االيجابي الفعال مع البيئة والمجتمع.

()18

الفرع الثاني  :أسس تطويرالمناهج التعليمية وأساليبها
األسس
إن تطوير المناهج التعليمية ينبي على مجموعة من األسس تتشابه إلى حد كبير مع أسس

بنائها ،وتنصب هذه األسس على كل من المتعلم والمعرفة والمجتمع ونظريات التعلم ،وهي في
مجملها تتمثل فيما يلي:
 - 1وجود فلسفة تربوية واضحة تحدد وجهة النظر حول الطبيعة اإلنسانية ومفهوم التربية بالدرجة
األولى.

 - 2التعاونية إذ يجب أن يشترك فيها خبراء المناهج ورجال التربية والتعليم والمعلم والتلميذ
وأولياء األمور ،وكل من لهم صلة بالعملية التربوية والقائمين على أمر تربية هذا المتعلم.
 - 3االعتماد على أهداف تطويرية واضحة ومحددة تعكس تنمية الفرد تنمية شاملة متوازنة إلى
الدرجة التي تسمح بها قدراته ،وتعمل على إشباع حاجاته ،وحل مشكالته ،وتعزيز ميوله واتجاهاته

االيجابية ،بما ينسجم ومصلحة المجتمع وطموحاته وأهدافه ،وطبيعة العصر ومستجدات العلوم
األساسية والنفسية واالجتماعية.

 - 4التكاملية والشمولية ويقصد بالشمولية أن تشمل عملية التطوير جميع عناصر ومكونات
المناهج التعليمية من مثل ،األهداف والمحتوى والتنظيم والوسائل والمصادر وجميع عناصر بيئة

التعلم ونشاطات التعليم والتعلم والتقويم.
 - 5االستم اررية ألن المناهج التعليمية مهما تطورت فإنها لن تصل إلى درجة الكمال نظ ار لتطور
المجتمعات وتقدمها ،وأن العالقة بينها وفلسفة المجتمع عالقة وثيقة ،ومن ثم فهي أداة التربية في
247

مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية /2020/المجلد ( )1العدد (256-241:)1

تحقيق أهداف هذا المجتمع ،فأي تغيير يحدث في المجتمع يجب أن تعكسه المناهج التعليمية،
ذلك أن المناهج التي قد تعتبر مثالية بالنسبة لمعايير اليوم قد ال يمكن وصفها كذلك بالنسبة
لمعايير الغد.
 – 6العلمية واالبتعاد عن العشوائية ،وذلك من خالل اعتماد التخطيط السليم العملية التطوير،
واستخدام األساليب العلمية المعتمدة على أدوات تتوافر فيها الشروط العلمية ،والتعامل مع النتائج

بمنتهى الصدق والموضوعية.
 - 7االستفادة من التجارب العالمية لتطوير المناهج المحلية ،وذلك من خالل نتائج الدراسات
والبحوث العلمية المتعلقة بالتعلم وطرائقه واستراتيجياته ومبادئه وأسسه ،وأثر التعزيز والدافعية

وتحمل المسؤولية في نجاحه.
 - 8مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة من مثل التعلم النشط باستخدام استراتيجيات ما وراء
المعرفة وانتقال االهتمام من الكم إلى الكيف وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلم.

()19

األساليب
أساليب تطوير المناهج التعليمية في الغالب تقسم إلى نوعين رئيسين ،أساليب تقليدية وأساليب

حديثة يمكن توضيح ذلك فيما يلي:

أوال ـــــــ األساليب التقليدية  :وهي تلك التي تتصف بالجزئية وعدم الشمول واالفتقار إلى
البحث العلمي والتجريب التربوي ،وتتجسد في األشكال التالية:
أ -الحذف أو اإلضافة  ،ويعني هذا األسلوب حذف موضوع أو جزء منه ،أو وحدة دراسية ،أو
مادة بأكملها ،لسبب من األسباب التي يراها المسؤولون والمشرفون التربويون ،أو إضافة

معلومات معينة إلى موضوع أو إضافة موضوع بكامله أو وحدة دراسية إلى مادة ،أو مادة

دراسية كاملة ،وذلك بناء على قناعات معينة.
ب -التقديمأو التأخيرحيث يعدل تنظيم مادة ،فتقدم بعض الموضوعات ،أو يؤخر بعضها اآلخر؛
لدواعي تعليمية أو سيكولوجية أو منطقية.

ج -التنقيح  Revisionأو إعادة الصياغة  ،Reformوفي هذا األسلوب تتخلص المناهج التعليمية
من بعض األخطاء المط بعية أو العلمية التي علقت بها ،أو يعاد النظر في أسلوب عرضها ،أو
لغتها ،كي يسهل استيعابها ،ويزول غموضها.

د -االستبدال أو التعديل  ،ويعني هذا األسلوب استبدال معلومات أو موضوعات موسعة أو
ملخصة بموضوعات مشابهة في المنهج ،أو إعادة النظر فيها ،وتعديلها بما ينسجم والمستجدات
الحاصلة.
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ثانيا ـــــــ األساليب الحديثة :وهي تلك التي تتصف بالشمول وتستند إلى التخطيط العلمي والتجريب
التربوي ،وتتجسد في األشكال التالية:
أ -التطوير من خالل الدراسات المقارنة ،حيث يتم مقارنة المناهج التعليمية في المجتمع بمثيالتها
في المجتمعات المتقدمة التي يتوفر فيها الخبراء المتخصصون في بناء المناهج التعليمية وتقويمها

وفق أسس علمية تجريبية مستمرة ،ومن ثم فالتطوير يكون دوما على أساس التجريب والتطبيق
اللذان يعتبران أساس اتخاذ القرار المناسب.

ب -التطوير من خالل البحوث العلمية والتجريب التربوي الذي أفرز ضرورة استحداث أساليب
واستراتيجيات وتنظيمات جديدة...

ج -التطوير من خالل استشراف المستقبل وذلك من خالل االستطالع العلمي المبني على التوقع
واالحتماالت واالعتماد على المرونة في مواجهة المواقف.

()20

ومن خالل هذه األساليب يكون تطوير المناهج التعليمية عملية شاملة بدءا من فلسفتها

وأهدافها ،وانتهاء بعملية تقويمها؛ ومن ثم فإن خطة التطوير الشامل للمناهج التعليمية يجب أن تبدأ
بتطوير األهداف ،تحديدا وتنويعا ،وفي ضوء ذلك يعاد النظر.
المبحث الثاني  :تحديات تطوير المناهج التعليمية والمعالجات المقترحة
المطلب األول :التحديات
يواجه المنهج التعليمي في عصر العولمة عددا من التحديات ،ويتعرض ألشد ضغوط
العولمة سواء من جانب أسسها الفكرية أو من جانب آلياتها وخاصة من حيث تحكمها في

مصادر المعلومات المعاصرة والتكنولوجيا بأنواعها المختلفة وقد تأثر بالمتغيرات التي فرضها
النظام العالمي والتي هي نتاج التقدم العلمي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي وثورة االتصاالت
واإلعالم والتي انعكست على عناصر المنهج الدراسي وأسس بنائه وهذا يتطلب من المنهج
الدراسي العمل على التكيف مع هذه المتغيرات والتحديات من أجل تحقيق تعليم مثمر وناجح ،

ومن أهم هذه التحديات ما يلي :
أوال ـ تحدي النمو السريع للمعرفة:
الكل يعلم أن العصر الحالي شهد ويشهد تقدما رهيبا في المعرفة التي تضاعفت ألول مرة

بعد  1750سنة وتضاعفت في المرة الثانية بعد  150سنة (أي عام 1900م) ،ثم للمرة الثالثة
بعد  50سنة (أي عام 1950م)  ،ثم بعد عشر سنوات في المرة الرابعة (أي عام 1960م)،
وأخذت تقل المدة الزمنية في التضاعفات القادمة للمعرفة بعد ذلك والسيما بعد ظهور االنترنت
والقنوات الفضائية الكثيرة جدا والمتنوعة ،ونتيجة للتجدد والتطور في هياكل المعرفة والنمو الذي
يط أر عليها يوما بعد آخر ،لم تعد المعارف التي تزودت بها أجيالنا في المؤسسات التعليمية قابلة
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لالستخدام والتطبيق لفترة طويلة في المستقبل فمثل هذا التحدي يطرح تساؤالت عديدة بالنسبة
لتخطيط المناهج التعليمية وتنظيمها منها :ما نوع المعرفة التي يجب أن تقدمها المناهج التعليمية
للمتعلمين؟ وكيف يتم تقديم أو معالجة تلك المعرفة في الكتب المدرسية؟ وما أنسب األساليب
الالزمة للتفاعل مع المعرفة؟ وما معيار الحكم على مدى استفادة المتعلمين من تلك المعرفة؟

ثانيا:تحدي القيم والتقاليد المجتمعية:

الكل يعلم أن لكل مجتمع إنساني قيمه الخاصة دينية وأخالقية وانسانية وجمالية وهي تدور
في مجملها حول اختيارات وممارسات ،منها ما يتعلق بالدنيا ،ومنها ما يتعلق باآلخرة ،ومنها ما

يتعلق بهما معا ،وأن أفراد المجتمع ذلك غالبا ما ينقسمون إلى تيارين ،تيار مؤيد لها ،وتيار

معادي لها ،وهذا األخير يسعى بكل قواه إلى تحطيم م جموعة تلك القيم والتقاليد التي تحدد معالم
شخصية ذلك المجتمع أو تلك األمة ،ويمنحها طابعا متمي از لها سماتها الخاصة ،وهو بذلك
يستهدف توسيع الفجوة بين األجيال بشكل ينجم عنه صراع يقوض جوانب التماسك االجتماعي،

وينمي الفردية ويضعف الوالء االجتماعي ،إن مثل هذا التيار المعادي يفرض تحديا قيميا يجب أن
تستجيب المناهج التعليمية له.
ثالثا :تحدي اإلنتاج واإلنتاجية:
إن تحقيق تقدم المجتمع ،ومحاولة اللحاق بركب الحضارة العالمية ال يتأتى إال بالتركيز على
عملية اإلنتاج واإلنتاجية ذاتها | والعمل على رفع معدالت مصادر الثروة والطاقة الموجودة في

البيئة وتوفير العمالة المدربة الالزمة لشتی مؤسسات اإلنتاج .إذ ال أحد ينكر أهمية العامل البشري

في تلك القضية ألنه المخطط والمنفذ لها ،والتعليم وفقا لهذا المنظور بعد استثما ار بشريا ،بمعنى
أن ينفق على أفراده من أجل تعليمهم بشكل يعود عليهم وعلى مجتمعهم بأكثر مما انفق من

أموال.

رابعا  :تحدي التفكير العلمي:

يتسم هذا العصر بالعلم والتكنولوجيا وال مكان لمجتمع يعيش فيه دون أن يأخذ التفكير

العلمي أسلوبا لحياته ،وهذا النوع من التفكير ،يفرض تحديا على النظام التعليمي بشكل عام

والمناهج التعليمية على وجه الخصوص

()21

المطلب الثاني  :المعالجات المقترحة
أوال ـ المعالجة المقترحة لتحدي النمو السريع للمعرفة:
نظ ار لما تقدم فإنه يجب مراعاة العديد من الجوانب أهمها:
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 -1أن نختار أو ننتقي من المعرفة أنسبها ،أو أصلحها ،بما يخدم قضايا ومشكالت التنمية بشتى
صورها من جانب ،وأن ننتقي من المعرفة ما يعين المتعلم على فهم الجوانب االيجابية في ثقافة
العالم من حوله من جانب آخر.

 -2معالجة المعرفة داخل الكتب الدراسية ،بشكل يستثير تفكير المتعلم ،وأن تكون موجهة له بلغة
المخاطب وبأسلوب يقوم على اإلقناع ،أو التبرير المنطقي لما هو مكتوب.

 -3االبتعاد عن التلقين الذي يلغي تفكير المتعلم ،ويجعله مستقبال حافظا ،ال صاحب عقل
مستنير ينشط ويبحث ويستكشف ويبتكر .وفي المقابل التركيز في التدريس على الطرائق التعليمية

الحديثة مثل االكتشاف واالستقصاء والحوار وأسلوب حل المشكالت والتعليم الذاتي.

 -4إعطاء المسؤولين على التخطيط للمناهج التعليمية وزنا أكبر لمعرفة العصر ،ي تزداد مساحة
المعرفة المستحدثة والعصرية في شتى المجاالت داخل محتوى الكتب الدراسية ،مع مراعاة مستوى

تفكير المتعلم وادراكه لألمور المختلفة.

 -5التركيز على النشاطات الم صاحبة للمناهج التعليمية وبصفة خاصة ،تلك التي تساعد المتعلم
على االطالع والبحث.
 -6االهتمام بإكساب المتعلمين القراءة السريعة والصحيحة ،باعتبارها مفتاح تنمية مهاراتهم في
شتى فروع المعرفة ،ألنه باكتسابهم هذه المهارات سوف يمتلكون أداة التعلم صالحة لكل زمان

وم كان ،كما أنها ستبقى من أفضل السبل لتنمية التفكير في عصر أصبح فيه تعليم التفكير وتنمية
مهاراته ضرورة ليرى المتعلمون األمور بشكل أوضح وأوسع.

 -7تركيز أسئلة الكتب وأسئلة االختبارات المدرسية ،على قياس العمليات العقلية العليا من تفكير
وادراك وذكاء ،...وال تقتص ر على قياس عملية الحفظ ،أو االسترجاع ،وبمعنى آخر يجب تقويم
المتعلمين في المعرفة التي تفاعلوا معها ،کي تطمئن إلى أنهم استفادوا منها أو اكتسبوا مهارات

عملية منها.

وعموما ،فإنه يجب أن تهتم المناهج التعليمية بمبدأ الكيف فيما تقدمه من معارف أو

معلومات أو مهارات للمتعلمين خاصة ،وأن هناك شكوى ال تحتاج إلى دليل أو إثبات -من كثرة
الموضوعات المقدمة للمتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة دون مبرر أو حجة تؤكدها .فالعبرة
بنوعية ومالئمة الموضوعات المقدمة لواقعنا وظروفنا .

وباختصار يمكن القول بالنسبة لقضية تحدي النمو الهائل للمعرفة ،بأنه يجب على مخططي
المناهج التعليمية ومنظميها مراعاة اآلتي:

أ -تقليل الكم المعرفي في كل مادة دراسية والتركيز على المعرفة الحديثة والمعاصرة في مجال
المادة الدراسية.
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ب -تجميع المواد الدراسية في مجاالت متشابهة مثل العلوم ،والرياضيات والدراسات االجتماعية
واإلنسانيات ،واللغات وغيرها ،مع تنظيم كل مجال في منهج متكامل يحقق وحدة المعرفة (منهج
الوحدات).
ثانيا ـ المعالجة المقترحة لتحدي القيم والتقاليد المجتمعية:
التركيز على القيم الخلقية والروحية وجعلها إطا ار عاما يتم تقديم المواقف التعليمية ومعالجتها

من خاللها .كذلك يجب أن تهتم المناهج التعليمية بتنمية الوعي لدى المتعلمين بحقيقة الصراع
اإليديولوجي والتيارات الفكرية ،كما ينبغي االهتمام بتنمية التفكير الناقد لدى المتعلمين ،ذلك النوع

من التفكير الذي يحمي صاحبه من االنقياد األعمى دون تدير أو تمعن أو رؤية للتيارات الفكرية
المعادية كما يجب توعيتهم بما يدور حولهم من مواقف في المجتمع ،باإلضافة إلى تدريبهم على

تحليل المواقف وتقييمها تقييما علميا منطقيا.
ثالثا ــ المعالجة المقترحة لتحدي اإلنتاج واإلنتاجية
ينبغي أن تستجيب المناهج التعليمية لتلك القضية من خالل اآلتي:

أ -التخطيط اإلقليمي أو الالمركزي والسيما بالنسبة للمواد الدراسية في المناهج التعليمية التي لها
عالقة بالبيئة ،حيث تبرز المناهج تلك أهم مصادر الثروة الموجودة في بيئات المتعلمين مع طرح
موضوعات عديدة حولها ،خاصة وأن مجتمعنا يتسم في تركيبه بالتنوع البيئي.

ب -تحقيق االنفتاح على البيئة التي يتواجد بها المتعلمون من أجل إدراك ما فيها من مصادر

للثروة يمكن استغاللها من خالل عملية اإلنتاج وتدريب التالميذ عليها ،واالستفادة من الخبراء

المتخصصين في ذلك.
ج -االهتمام بمنهج المشروعات الذي يدور حول خدمة البيئة المحلية ،والعمل على تحقيق
مشاركة المتعلمين في القيام بها مع تشجيعهم بمكافئات ولو رمزية.

د -توعية المتعلمين منذ الصغر بأهمية الرقع المزروعة ،واكسابهم اتجاهات ايجابية نحو العمل

اليدوي المنتج.

ه -االهتمام بتوعية المتعلمين بكيفية قضاء أو استثمار أوقات الفراغ في مشروعات إنتاجية تخدم
قضايا التنمية الشاملة.
رابعا ـ المعالجة المقترحة لتحدي التفكير العلمي

يجب إعادة النظر في كيفية تقديم المادة العلمية للمتعلمين بحيث تكون بشكل يستثير تفكيرهم

من خالل التركيز على مشكالت ملحة تتطلب إعمال الفكر فيها ،كما يجب على المعلمين أثناء

معالجتهم للمواد الدراسية االبتعاد عن أسلوب التلقين وأن يفسحوا المجال لألساليب األخرى مثل:
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الحوار والمناقشة وحل المشكالت؛ ألن مثل تلك األساليب تكسب المتعلمين مهارات التفكير
العلمي.

()22

وأمام هذه التحديات الكثيرة التي فرضت نفسها على المناهج التعليمية ،سواء كانت تحديات
داخلية تتعلق باإلسهام في تحقيق االنتماء الحقيقي عن طريق تأكيد سمات الشخصية لدى

المتعلمين ،أو كانت تحديات خارجية تتعلق باالنتماء للعصر من حيث اإلسهام في مسايرة التقدم

العلمي والتكنولوجي والحماية من الغزو الفكري والتيارات المعادية وغيرها من جهة ثانية.
النتائج

إن مواجهة المستقبل ،ال تتم إال بعقلية جديدة قادرة على التخطيط السليم والتنبؤ بالتغير،

واستشراف المستقبل ،واتخاذ القرار المناسب ،والتعامل الذكي مع التقنيات المتطورة ،واكتساب
العالقات اإلنسانية القادرة على التعامل مع الغير ،بغض النظر عن االنتماءات العرقية أو المهنية
أو االجتماعية ،أي ذهنية ذات شفافية ،ترتقي بصاحبها إلى رحابة العالمية ،بدال من االنغالق
وعدم قبول األخر ،كما ينبغي أن تحرص المناهج على غرس روح التسامح والحرية ،وتعليم القيم

من خالل بيئة مشجعة ،تحترم كيان المتعلمين وانسانيتهم ،وتتيح لهم فرصة االنفتاح على عالم
البحث والمعرفة.
التوصيات
من أجل تطوير المناهج التعليمية وتحسينها ينبغي مراعاة جملة المقترحات التالية:

 1ـ يجب أن تبنى وفق دراسة واقعية ،تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع التنموية ،بحيث تصبح
المؤسسات التعليمية ،جزءا متكامال وأساسيا من بيئة المجتمع.
 2ـ يجب أن تبنى على مهارات التفكير الناقد ،وثقافة اإلبداع ،ألن العيش في األلفية الثالثة التي
نحن فيها بقوة واقتدار يتطلب أن يكون كل واحد منا مسلحا بعقلية مفكرة ناقدة إبداعية ،ولكي يتم

ذلك ال بد من االبتعاد عن األساليب التلقينية واعتماد استراتيجيات التدريس الحديثة ،واستراتيجيات
تنمية المهارات المعرفية وما وراء المعرفية ،وذلك من خالل التدريب على مهارات التصنيف
والتمييز والموازنة والتحليل

 3ـ اعتماد الرؤية االستشرافية الواضحة وذلك من خالل االنفتاح الواعي على خبرات المختصين
في مختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ...ولتحقيق هذا ال بد من توافر عدة
عناصر منها:

 إدراك الرأي العام لتحسين المناهج التعليمية وتطويرها بشكل يواكب الحاجات المتغيرة. توفير الدعم الالزم من قبل جميع قطاعات المجتمع االقتصادية والمهنية واإلعالمية. تشكيل فريق من العلماء في مختلف التخصصات لقيادة مسيرة تطوير التعليم.253
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 توفير االعتمادات المالية الالزمة لذلك. توفير نوعية راقية من التعليم لجميع المتعلمين والعمل على تنمية مهاراتهموقدراتهم. -4االهتمام بعلوم المستقبل ،مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ،منذ المرحلة االبتدائية مع
مراعاة االستم اررية والتنسيق في المناهج التعليمية بين مختلف المراحل التعليمية.

 -5يتعين على المناهج التعليمية ،في ظل التحديات المستقبلية الراهنة ،السعي إلى تحقيق جملة
المؤشرات التي من أبرزها:
أ -العمل على تخريج طلبة متعددو المهارات والقدرات.

ب  -مراعاة مستقبل سوق العمل ،واحتياجاته المتغيرة.

ج -تزويد الخريجين بمهارات االتصال والتواصل الالزمة.
د -امتالك المهارات اللغوية والتكنولوجية.

ه -اكتساب مهارات التعامل ،مع أجواء االنفتاح االقتصادي في ظل العولمة والمؤسسات متعددة
الجنسيات.
وـ التفاعل االيجابي مع خطط التنمية المستقبلية.
ز -مواجهة انتشار البطالة.
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This research aims to shed light on the challenges that hinder the
development of educational curricula, and how to address them, notably
cultural alienation and foreign domination in the light of the new
globalization and the domination of the unipolar world cultures, and to
show how to address them by promoting cultural identity, where Cultural
identity is an essential source of the philosophy of society that derives its
components from it, and this philosophy is the source of educational
theories seeking to develop education in its various forms and stages, build
modern and innovative curricula, and benefit from the data of modern
technology and various educational technologies. In preparing teachers,
training them and continuing training them, and promoting authentic
values and positive attitudes in them.
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