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عادة التركيب" العولمة والمناىج التعميميـة  "بين التفكيك وا 

صالح أحمد فؤاد صالح  د/  
  

 :مستخمص
 ى إلقاء الضوء عمى مفهوم العولمة، واآلثارهدفت ورقة العمل الحالية إل

د لمواجهتهةةا والتكيةةه معهةةا، ، والسةةمات الواجةةب توافرهةةا فةة  الفةةر يجابيةةة لهةةااإل
أهةةم التحةةديات السةةمبية لمعولمةةة وأثرهةةا عمةةى المنةةاهج وطرا ةةق  الوقةةوه عمةةى وكةةذل 

االجةراءات والتوجهةات و  ن تغيرات تطةرأ عنةد إعةداد المنةاهج،تبعها موما ي التدريس،
والمسةتحدثات المعرفيةةة  المقترحةة لتططةيط المنةاهج فة  ضةوء العولمةة وبمةا يتناسةب

 . محم  والعالم والتكنولوجية المرتبطة بسوق العمل ال
حة لورقة العمل الحالية فيما وقد ُلخصت أىم األفكار الرئيسية والرؤى المقتر 

 : يمي
 .ظ مع الواقع العالم  بكل مفرداتهحتمية التعامل اليق (0)
  .التوجه نحو التميز واالتقان (8)
لتعميميةةةةة والنظةةةةر إليةةةةه مةةةةن التأكيةةةةد عمةةةةى أهميةةةةةة المةةةةتعمم كمحةةةةور لمعمميةةةةة ا (3)

العنصةةةر الب ةةةري فةةة   : األولةةةى وهةةة  زاويةةةة االسةةةتثمار فيةةةه باعتبةةةار زاويتةةةين
ولى مسةةةؤلية إدارة باعتبةةةار  مةةةن سةةةيت ، والثانيةةةة زاويةةةة المسةةةتقبلعمميةةةة التنميةةةة
 .الدولة وموارها

أن يتةةوافر فةة  المقةةررات الدراسةةية الوضةةوح والتكامةةل ومسةةاعدة المةةتعمم عمةةى  (4)
الوصةةةول إلةةةى اكت ةةةاه الحقةةةا ق العمميةةةة وتفجيةةةر الطاقةةةات الذهنيةةةة والعقميةةةة 

 .لديه
ة أن تنسجم المقررات الدراسية مع احتياجات ططط التنمية والرؤيةة المسةتقبمي (5)

 .لوضع النظام السياس  ومكانته عمى الطريطة الدولية
 يسةةة فةة  مجتمةةع عصةةر اهتمةةام منظةةري المنةةاهج ومصةةمميها بغايةةات أربةةع ر  (6)

 .: تعمم لتعره، تعمم لتعمل ، تعمم لت ار  ، تعمم لتكونالمعمومات وه 
التركيةةز عمةةى تنميةةة  طصةةية المةةتعمم وتطةةوير قدراتةةه عمةةى التفكيةةر واالبةةداع  (7)

 .يل المعموماتأكثر من تحص
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أن تراعةةةة  المنةةةةاهج المطةةةةورة االهتمةةةةام بةةةةالنواح  الوجدانيةةةةة والةةةةتعمم الةةةةذات   (8)
لحديثةة لنصةبم منتجةين والجودة ال اممة ف  بناء المنةاهج واالهتمةام بةالعموم ا

 .، والتركيز عمى تعميم الطالب وظيفة التفكير ال نتاج التفكيرال مستهمكين
ة التفكيةر الناقةد واالهتمةام بالمغةات وااللتةزام تطبيق فكرة التعميم المتوا م وتنمية (9)

بمبةةةدأ التعمةةةيم مةةةن أجةةةل الةةةتمكن وا ةةةترا  المؤسسةةةات االنتاجيةةةة فةةة  عمميةةةة 
تططةةيط المنةةاهج وتصةةميمها بحيةةث يةةتم الةةربط بةةين المنةةاهج الدراسةةية وسةةوق 

 .العمل
التركيةةز عمةةى االن ةةطة التعميميةةة والصةةفية الجماعيةةة وم ةةاركة الطةةالب فةة   (01)

والتفكيةةةر الجمةةةاع  واالهتمةةةام بةةةالتعميم التكنولةةةوج  وكةةةذل   حةةةل الم ةةةكالت
تزويةةةد المنةةةاهج باألن ةةةطة التكنولوجيةةةة وحةةةرس سةةةموكيات حةةةب االسةةةةتطالع 

  .العمم  لدى الطالب
 .التركيب –التفكي   –المناهج الدراسيه  -العولمه الكممات المفتاحيو:
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Abstract: 
     The present paper aimed at shedding light on the concept 

of globalization, its positive effects, the characteristics that must 

be met by the individual to confront and adapt to it, as well as the 

most important negative challenges of globalization and its impact 

on curricula and methods of teaching and the subsequent changes 

in the preparation of curricula, To plan curricula in the light of 

globalization and commensurate with the knowledge and 

technological developments associated with the local and global 

labor market. 

The main thrusts and suggested visions of the current 

working paper were summarized as follows: 

1. The inevitability of dealing with the global reality with all its 

vocabulary. 

2. Orientation towards excellence and perfection. 

3. Emphasize the importance of the learner as a focus of the 

educational process and look at it from two angles: the first is 

the angle of investment as a human element in the 

development process, and the second angle of the future as 

who will be responsible for the management of the State and 

its corridors. 

4. The curriculum should provide clarity and integration and 

help the learner to access the discovery of scientific facts and 

the explosion of mental and mental capacities. 

5. The curricula should conform to the needs of the development 

plans and the future vision of the political system and its place 

on the international map. 

6. The interest of curriculum theorists and designers with four 

main goals in the information age society: learning to learn, 

learn to work, learn to share, learn to be. 
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7. Focus on the development of the personality of the learner and 

develop his abilities to think and creativity more than the 

collection of information. 

8. The developed curricula should take into consideration the 

emotional aspects, self-learning and the overall quality of 

curriculum building and interest in modern science to become 

producers and not consumers, and focus on teaching students 

the function of thinking rather than the product of thinking. 

9. Applying the idea of harmonious education and the 

development of critical thinking and attention to languages 

and commitment to the principle of education for the 

empowerment and participation of productive institutions in 

the process of planning and design of curricula so that linking 

the curriculum and the labor market. 

10. Focus on educational and group activities and student 

participation in problem solving, collective thinking and 

interest in technological education, as well as providing the 

curriculum with technological activities and instilling 

behaviors of curiosity in the student. 
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  :أىداف ورقة العمل
تيدف ورقة العمل الحاليـة إلـى إلقـال ال ـول عمـى بعـا النقـاط الميمـة  

  :والتي تتمثل فيما يمي
 تعره مصطمع العولمة.  
 اآلثار االيجابية لمعولمة. 
  ت الفرد الذي يستطيع مواجهة العولمةماس. 
 التحديات السمبية لمعولمة. 
 أثر العولمةعمى كل من المناهج الدراسية وطرا ق التدريس. 
 لمواجهة العولمة التغيرات الت  تطرأ عمى المناهج. 
  إجراءات إعداد المناهج ف  ظل العولمة. 
 توجهات مقترحة لتططيط المناهج ف  ضوء العولمة. 

 :ورقة العملأىمية 
تكمن أهمية الورقة الحالية ف  مساعدة مططط  ومطوري المناهج الدراسية 
عادة تركيبها بما يتناسب ومتطمبات العولمة مع األطذ ف   عمى تفكي  المناهج وا 
االعتبار التحديات الت  تفرضها العولمة وكيفية التغمب عميها بما يتناسب وثقافة 

الترابط ما بين النظرية ت الوقت االندماج و المجتمع ومتطمباته ويحقق ف  ذا
، والتكامل بين التعميم قبل الجامع  والتعميم الجامع  استعداًدا لتطريج فرد والتطبيق

قادر عمى مواكبة العولمة ولديه الوع  بمتطمبات مجتمعه وقادر عمى اإليفاء بها 
ه وتواكب بما أهمته هذ  المناهج له من معاره ومهارات وقيم تتناسب ومجتمع

الفكر والتطور المعرف  والتكنولوج  ف  الدول المحيطة وبما يحقق النفع لمفرد 
  .والمجتمع

 
 المقدمة:

، إذ إن عمميةةةة وضةةةع «ورال كـــل أمـــة عنيمـــة مـــنيج تربـــوي عنـــيم» قيةةةل قةةةديًما 
وتصةةميم وصةةياحة المةةنهج الدراسةة  عمميةةةٌة  ةةا كٌة ومعقةةدةٌ، وذات ت ةةعباٍت كثيةةرٍة، وتحتةةاج 

لٍة تطصصةيٍة مةن الطةراز الراقة . السةؤال المطةروح هنةا كيةه نسةتفيد مةن معطيةات إلى حا
 العولمة ف  صياحة المنهج الدراس ؟ 

؟ وكيف نفرغ السمبيات والتحديات ونسـتثمر ايياابيـات فـي الصـالت التربـوي العـام
نما ما تقتضيه العولمة مع إفرازات  ها.هنا لن يتم تناول ال روط العامة ف  وضع المنهج وا 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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لك  يتم تصحيم مسةارات المنةاهج وتطويرهةا ال بةد مةن إطضةاعها لعمميةات جراحيةة 
يجريهةةةا أهةةةل االطتصةةةاص بةةةأدوات البحةةةث الممةةةنهج دوريتةةةا لتحسةةةس مةةةدى مواكبتهةةةا لةةةروح 
العصةةر. وفةة  عةةالٍم متسةةارٍع ينبغةة  أن نسةةرع فةة  حربمةةة المنةةاهج وتغييةةر مةةا يجةةب تغييةةر  

ىـو  -فة  عمومةه -المنهج ضمن عصر العولمة بصفة تحمل طابع السرعة. وهكذا فإن 
 .صحيفٌة يوميٌة يغمب عمييا الطابع االستيالكي

، ولةةو قــد يحصــل نــوٌا مــن المنــافرة بــين المــنيج الدراســي والواقــع العممــي الخــاراي
بنحو جز  . فمن الحمقةات المفقةودة فة  مناهجنةا الدراسةية، الحمقةة التة  تةربط المدرسةة مةع 

 عمى نحو من التكامل المسمسل المتماس . مؤسسات التعميم العال 
حيةةث تتمثةةل أحةةد مهمةةات المنةةاهج فةة  إعطةةاء النظةةرة الكميةةة لمعمةةوم وتكامةةل المعرفةةة 
وتةةةرابط عناصةةةرها وتةةةداطل مكوناتهةةةا. وفةةة  عصةةةر ت ةةةاب  المعةةةاره نحتةةةاج إلةةةى عمميةةةة 

المنظومةةة  تنسةيقية بةين المنةةاهج المطتمفةة بتفريعاتهةةا كمةا نحتةاج إلبةةراز هةذا التةةرابط لتحقيةق
 التعميمية التكامميةة.

ــة  ىنــاك حااــة إلــى اتصــال إياــابي مــع المؤسســات العمميــة واألكاديميــة التعميمي
، مثةةال ذلةة  م ةةاركة مؤسسةةات المجتمةةع المةةدن  مةةن نقابةةات وجمعيةةات وغيــر التعميميــة

وهي ات عممية متطصصة وأفراد مطتصةين، بةل يمكةن إحةداث  ةراكة مةع األسةاتذة وأوليةاء 
قميميتا وعالميا. األمور،  عدا عن االستفادة من التجارب المطتمفة محميتا وا 

 اطصةةةةٌة بقةةةةوة فةةة  المنةةةةاهج العربيةةةةة، وتحمةةةةل نزعةةةةة ال  إنَّ التقميديَّــــة والكالســــيكيَّة
تتما ةةةى مةةةع االحتياجةةةات الفرديةةةة والمجتمعيةةةة والتحةةةديات الحاليةةةة وامتةةةداداتها المسةةةتقبمية، 

العةةودة الالم ةةروطة لمتةةراث أو »لةةذي يطةةرح قضةةية والسةةبب يعةةود إلةةى المؤسةةةس النظةةري ا
، والذي حصةل أن هةذ  العةودة تركةت مكانهةا ولةم تتحةر  نحةو البعةث واإلحيةاء، مةن «لمقيم

سةةةقاطه عمةةةى اإلحةةةداثيات  هنةةةا عمةةةد الةةةبعض إلةةةى تبنةةة  المةةةنهج الغربةةة  بكةةةل مكوناتةةةه وا 
حةةرق المراحةةةل  المحميةةة، فتقميةةد الغةةرب ومحاكاتةةةه فةة  تصةةوراته وممارسةةاته التربويةةةة قصةةد

والمحةةاق بركةةب الحضةةارة العالميةةة أدى إلةةى إحةةداث حالةةة مةةن االحتةةراب والعزلةةة، كونهةةا ال 
 تتفق مع طصوصيات الواقع المحم .

مةةاذا نفعةةل إذا؟ الجةةواب: البةةد مةةن وسةةطية واعتةةدال، فةةال يمكننةةا استنسةةاخ المنةةاهج 
اقعنةةةةةا القةةةةةا م ألن مهمةةةةةا كانةةةةةت مترقيةةةةةة فةةةةة  الجةةةةةودة والفةةةةةرادة وتطبيقهةةةةةا بحةةةةةذافيرها عمةةةةةى و 

 اإلحداثيات ومواطن اإلسقاط تطتمه.
، فمةنهم مةن  العولمـة فـي االصـطالحلم يتفق المفكرون عمى صياحة محددة لمعنى 

عةةرته العولمةةةة بأنهةةةا نظةةةام عةةةالم  جديةةةد يقةةةوم فةةة  أساسةةةه عمةةةى العقةةةل اإللكترونةةة  وثةةةورة 
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والتقاليةةد واألعةةراه المعمومةةات واإلبةةداع التقنةة  الالمحةةدود، وبصةةره النظةةر عةةن العةةادات 
السةا دة، وبغةض النظةةر عةن الحةةدود الجغرافيةة أو السياسةية بةةين الةدول، كمةةا عرتفهةا بعةةض 
آطر بأنها قوى عالمية مهيمنة ال يمكن السيطرة عميهةا، وهةذ  القةوى تتبةع لم ةركات الدوليةة 

 .والمؤسسات المتعددة الجنسيات والت  ال تعود ألي دولة قومية محددة
هةةو مصةةطمم حةةامض إلةةى حةةد مةةا، وهةة  عبةةارة  مصــطمت العولمــةإن ويمكةةن القةةول 

 عن مفهوم  امل يصه التغيير المستمر والمتواصل ف  أنحاء العالم
 اآلثار االياابية لمعولمة: تعد العولمة

 .حتمية التعامل اليقظ مع الواقع العالم  بكل مفرداته 
 اد.دعوة الستنهاض الهمم نحو التعبير لمكثير من مفاهيم االقتص 
 .دعوة إلى التميز واإلتقان 
  دعوة لالهتمام بالفكر المستقبم  وصياحة عقل األمة باالنفتاح عمى التعميم ووسةا ط

 المادية واإللكترونية. المعرفة
  بةةديل مقبةةول لمةةدول الناميةةة لتطميصةةها مةةن التطصةةص فةة  تجةةارة منتجةةات أوليةةة

 متدنية.
 .آلية لتنمية التعاون اإلقميم  بين الدول 
  لتقويةةة الةةروابط والتكةةتالت الدوليةةة واسةةتغالل المواهةةب الوطنيةةة فةة  تن ةةيط آليةةة

 الذكاء القوم  لالنت ار إقميمًيا وعالمًيا.
  لهةةةا أهميةةةة فةةة  الجانةةةب التكنولةةةوج  واسةةةتعماالته المتنوعةةةة سةةةواء فةةة  مطتمةةةه

 وحيرها من المجاالت. …المجاالت ومنها: التربية واالتصال واإلدارة واالقتصاد
 ت الفرد الذي يستطيع موااية العولمة:ماس

ت الفــرد الــذي يســتطيع مواايــة العولمــة فــي الاوانــب مايمكــن تمخــيص ســ
 التالية: 

 عند النا  ة. تنمية إمكانيات التجريب -8 تنمية الروح النقدية. -0
 بناء روح المبادرة والفعالية. -4 تعزيز التربية النقدية الجمالية.  -3
 تعزيز النزعة االجتماعية.  -6 تعزيز القوة األطالقية. -5
 تنمية اإلحساس بالمس ولية. -8 تنمية روح الثقة بالنفس وبالغير.  -7
  بناء األطالق اإليجابية. -9

 ولمة نوازىا فيما يمي:إال أن ىناك العديد من التحديات السمبية لمع
 الدول المتقدمة ستكون صانعة القرارات وموزعة األدوار عمى الدول النامية.   -

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%A7+%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-10-13&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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المنافسة أصبحت كونية تهتم بالجودة البي ية واالبتكار أل ياء لم تكن معروفةة مةن    -
 قبل. 

تفةةرض العولمةةةة عمةةى كةةةل اقتصةةاد معةةةين يصةةنع فةةةرص وظيفيةةة حيةةةث أصةةةبم  -
العةةةالم  مرهةةةون بةةةنظم التربيةةةة والتعمةةةيم فةةة  التعمةةةيم العةةةام  الةةةدطول إلةةةى السةةةوق

 والجامعة، الت  تقع ف  قمب أي تطوير اقتصادي من ود. 
 تدمير الهويات القومية والثقافة القومية لم عوب.  -
 حزو فكري يمحو الذاتية وي ك  ف  الطصوصية. -
وتجةةةاوز الثقافةةةة … صةةةياحة ثقافةةةة عالميةةةة لهةةةا قيمهةةةا ومعاييرهةةةا هةةة  ثقافةةةة السةةةوق  -

وسةةمب الطصوصةةية الثقافيةةة وقطةةةع صةةمة األجيةةال الجديةةدة بماضةةةيها النطبويةةة 
وتراثها وتدمير الحضارات والتأكيد عمى النجاح الفردي وتجميع الثروة وتهميش 
الثقافةةةة الوطنيةةةةة واحتكةةةةار الصةةةةناعة الثقافيةةةةة ووضةةةع حالةةةةة مةةةةن اإلبهةةةةار أمةةةةام 

نهةةةةةاء رقابةةةةةة الدولةةةةةة عمةةةةةى وسةةةةةا ل اإلعةةةةةالم والتطمةةةةة  عةةةةةن  المثقةةةةه الةةةةةوطن  وا 
 الطصوصيات الوطنية.

 :عمى كل من المنيج الدراسـي وطرائق التدريس أثر العولمة
 :المنيج الدراسي -أواًل 

إن المةةةةنهج الدراسةةةة  فةةةة  ظةةةةل العولمةةةةة يجةةةةب أن يراعةةةة  العديةةةةد مةةةةن االعتبةةةةارات 
متطمبةةةات عمةةةى دور التةةةدريب فةةة  مواجهةةةة الم ةةةاكل المحميةةةة باإلضةةةافة لالمهمةةةة والتركيةةةز 

السةةوق العالميةةة، فمقةةد أصةةبم التةةداطل الترابطةة  لدراسةةة المعرفةةة ي ةةكل أهميةةة قصةةوى ألن 
جميع فروع المعمومات تترابط وتت اب  مع بعضةها أو تعطة  النظةرة الكميةة لمعمةوم وتكامةل 
المعرفةةةة وتةةةرابط عناصةةةرها وتةةةداطل مكوناتهةةةا، إن االرتبةةةاط بةةةين المعمومةةةات التةةة  يسةةةتقيها 

ونةةةةات الحيةةةةاة نفسةةةةها هةةةة  الطريةةةةق الطبيعةةةة  والمةةةةدطل الحقيقةةةة  السةةةةتيعاب اإلنسةةةةان ومك
المعرفة، والتفاعل معها والتأثر بها، مما أعطى الحياة حيويتها وديناميكيتهةا وتأثيرهةا القةوي 

 (.944ص  م،4444)عرفة: .لدى اإلنسان وتفاعمه معها
إلةةةةةى دور المةةةةةنهج التربةةةةةوي فةةةةة  ( 694م، ص  4444)مجةةةةةدي عزيةةةةةز  وي ةةةةةير

 سمات اإلنسان الجديد وذل  عمى أساس تحقيق اآلت :ساب المتعمم إك
مهارات التكنولوجيا اإلنسانية، أساليب الحوار مع العقل،  إكساب المتعمم مقومات ثقافة 

كساب المتعمم طرا ق االستفادة من العولمة. اآلطرين، قدرات اإلبداع واالبتكار،  وا 
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ة يستدعى أ كااًل منهجية جديدة تأطذ إن مواكبة المناهج لمتوجهات المستقبمي 
ف  اعتبارها هذ  التوجهات عند تططيط المنهج وعند تنفيذ  لتتحمل بدورها مس ولية 

م، ص 4449)ال ةربين ، الطنةاوي، إعادة ت كيل اإلنسان لمقرن الجديد، حيةث ي ةير 
إلةةةى أن ذلةةة  يمكةةةن أن يةةةتم عةةةن طريةةةق: أن تتنةةةوع المنةةةاهج الدراسةةةية ( 44-49ص

اإلنسةةان إ إدطةةال مفةةاهيم جديةةدة فةة  المةةنهج، وهةة  المفةةاهيم التةة  تةةرتبط البعةةد  لمراعةةاة
والصةةحة واألمةةن القةةوم   مثةةل: مفةةاهيم البي ةةة والمحافظةةة عميهةةاوالقادمةةة  بالحيةةاة القا مةةة

والةةةوع  السةةةياح ، والةةةوع  السياسةةة  والتفةةةاهم الةةةدول  والتطةةةره  واإلدمةةةان واإلرهةةةاب
الموارد وصيانتهاإ تقميل حجم المواد الدراسةية ومةا  والسالم االجتماع  والمحافظة عمى

المعمومةةةات وزيةةةادة األن ةةةطة التربويةةةة بحيةةةث يتحقةةةق التةةةوازن بةةةين  تتضةةةمنه مةةةن كةةةم
وربةةط المةةنهج الدراسةة  بالبي ةةة المعمومةةات المقدمةةة واألن ةةطة التةة  يمارسةةها الطالةةبإ 

جتماعيةةةةإ االالم ةةةكالت  المحميةةةة والمجتمةةةع المحةةةيط بهةةةا وتةةةدريب الطةةةالب عمةةةى حةةةل
وتكنولوجيةةاإ  وتركيةةز المةةنهج عمةةى عمةةوم المسةةتقبل مةةن رياضةةيات وعمةةوم ولغةةات أجنبيةةة

 :األولــىوالتأكيةةد عمةةى المةةتعمم كهةةده لمعمميةةة التعميميةةة، والنظةةر إليةةه مةةن زاويتةةين، 
 هة : والزاويـة الثانيـةزاوية االسةتثمار فيةه باعتبةار  العنصةر الب ةري فة  عمميةة التنميةة، 

 باعتبار  سيتولى مس ولية إدارة الدولة ومواردهةاإ وأن يتةوافر فة  المقةررات المستقبل زاوية
الدراسةةية الوضةةوح والتكامةةل ومسةةاعدة المةةتعمم عمةةى الوصةةول إلةةى اكت ةةاه الحقةةا ق 
العممية وتفجير الطاقات الذهنية والعقميةة لديةه، كمةا يجةب أن تنسةجم هةذ  المقةررات 

ستقبمية لوضع النظةام السياسة  ومكانتةه مع احتياجات ططط التنمية ومع الرؤية الم
عمةةةى الطريطةةةة الدوليةةةة، وال يمكةةةن الوصةةةول إلةةةى هةةةذ  الطصةةةا ص إال إذا اتضةةةحت 
 االستراتيجية التعميمية ووضع هده كل مقرر دراس  لكل من المعمم والمتعمم مًعا.

  :طرائق التدريس -ثانًيا
لمبةةةدأ إن تةةةدريس موضةةةوعات المةةةنهج عمةةةى أسةةةس حديثةةةة، تقةةةوم عمةةةى أسةةةاس ا

أن يعمةم الفةرد نفسةه بنفسةه، وأن يصةل إلةى مصةدر المعمومةة بنفسةه، وهةو القديم الجديةد 
ب ةةةةةةرط أن يتضةةةةةةمن المةةةةةةنهج موقعةةةةةةًا لمتقنيةةةةةةات التربويةةةةةةة الحديثةةةةةةة، وطاصةةةةةةة أن العمةةةةةةم 

وأن كالهمةا يسةيران والتكنولوجيا باتا اآلن مةن مسةتمزمات وضةروريات عصةر العولمةة، 
سةهولة االتصةال بةين األفةةراد بعضةهم الةبعض عةةن متالزمةين متةواكبين وطاصةة بعةةد 

 (.644م، ص4444)عزيز،  طريق اإلنترنت.
إن التدريس الجيد هو الةذي يتطةذ مةن المعرفةة وسةيمة لتططةيط مواقةه الطبةرة، 

ف  أثناء تنفيذ  لممةنهج عميةه أن يةتمكن مةن امةتال  األسةاليب واألدوات الحديثةة فالمعمم 
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دارتهةةةا التكنولوجيةةةة والتقنيةةةة التةةة  تعةةةد  )عبةةةد مةةةن مقومةةةات نجةةةاح عمميةةةة التةةةدريس وا 
 (.964م، ص4444الرازق: 

وأن تةةدريس كةةل مةةادة دراسةةية البةةد أن يتةةيم الفرصةةة لممارسةةة قةةدر مةةن البحةةث 
العمم ، ذل  أن األصل ف  كل عمم هو الك ه عن الحقا ق ف  ميدانةه باألسةموب 

الطاصة لكل مادة دراسةية  العمم . والبد أيًضا من تدريس المهارات العممية والفكرية
 (.948م، ص9444)جابر: 

إن مجتمةةع عصةةر المعمومةةات يقتضةة  أن يهةةتم منظةةري المنةةاهج ومصةةمميها 
البد أن تف  بها التربية ف  كل عصر، وه : إكسةاب المعرفةةإ التكيةه بغايات ر يسية 

والقةةدرات ال طصةةيةإ وقةةد أضةةاه عصةةر المعمومةةات بعةةًدا الةةذات مةةع المجتمةةعإ تنميةةة 
إعةةداد إنسةةان العصةةر لمواجهةةة مطالةةب الحيةةاة فةة  ظةةل ًيةةا رابًعةةا أال وهةةو ضةةرورة تربو 

 العولمة
 وىو الغايات األربع التي ال تختمف كثيًرا عن تمك التي وردت في تقريـر اليونسـكو

  :، ىيالذي صاغيا في صورة مبادئ أربعة
 م (، تعمـم لتعمـل، تعمـم لتشـارك، تعمـلتعرف )كيف تعـرف  ال مـاذا تعـرف  تعمم

 لتكون.
 وفيما يمي عرا مفصل ليذه المحددات.

إن هذا النمط من الةتعمم هةو اكتسةاب معمومةات م ةفرة ومصةنفة  :تعمم لتعرف -9
تقان أدوات المعرفة ذاتها بدرجة أكبةر، وتطتمةه عمميةة اكتسةاب  بدرجة أقل، وا 

لممعرفة ف  عصر المعمومات عن سيرتها مةن قبةل مةن طةالل أوجةه عديةدة: الفرد 
ال: ماذا تعره؟ فالعمم فة  عصةر المعمومةات هةو ممارسةة العمةم  تعره؟ كيه

 .والتعمم، وف  عصر المعمومات ه  أن نعمم الفرد كيه يعمم نفسه ذاتًيا
فقةد أطاحةت نظةم المعمومةات بفكةرة  تراكم المعمومات ال يعنـي زيـادة المعرفـة

أنةةةةةه كممةةةةةا زادت المعمومةةةةةات وتراكمةةةةةت زادت المعرفةةةةةة وتضةةةةةاعفت، فمقةةةةةد أصةةةةةبحت 
لمعرفة من الممكن أن تضةيع فة  طضةم المعمومةات، والمعمومةات يمكةن أن تضةيع ا
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ف  قدرته عمى توليةد معرفةة ف   الالت البيانات، ويصبم إبداع العقل الب ري كامًنا 
 ةةعار التربةةويين مةةن واضةةع   ضةةطمة مةةن معمومةةات ضةة يمة حيةةر مكتممةةة ولقةةد أصةةبم

  ."Less is moreمناهج التربية   األقل هو األكثر:  
توضةةةم مؤ ةةةرات عصةةةر المعمومةةةات إلةةةى  تكامـــل المعرفـــة واتســـاا نطاقيـــا

التزايد المضطرد ف  االندماج المعرفة  وبالتةال  التكنولةوج  الثقةاف  ممةا يةدعو إلةى 
 .االبتعاد عن التطصص الضيق
لممتعمم إلى الدور الفاعل واالنتقال من الدور السمب   مداومة اكتساب المعرفة

الم ةةةكالت واتطةةةاذ القةةةرارات وكةةةذل   القةةةا م عمةةةى التقصةةة  والبحةةةث واالستك ةةةاه وحةةةل
 التعامل مع المعمومات الجديدة بصورة أكثر إيجابية. 

: مةةةن طةةةالل تنميةةةة روح المثةةةابرة فةةة  الفكةةةر و ةةةحن الصـــمود إزال التعقيـــد
نظةةم الكمبيةةوتر والمعمومةةات  ومهةةارات تةةدريس واسةةتطداماألدوات المعرفيةةة مةةن منةةاهج 

 .الذكية والمعقدةالمعمومات  والتعامل مع نظم
المعمومةات  أصبم المطموب مةن المةتعمم فة  عصةر تنمية الميارات الذىنية:

حسن استغالل اإلنسان لموارد ذاكرته الطبيعية من طةالل تطةزين المفةاهيم والكميةات 
 ت، هةذا عمةى المسةتوى الطويةل المةدىوالعالقةات، ال األرقةام والبيانةات وتفاصةيل الجزي ةا

 أمةةا عمةةةى المسةةةتوى القصةةةير المةةدى فيحتةةةاج إلةةةى تةةةدريب الةةذاكرة والةةةتطمص مةةةن التفكيةةةر
الميكةةانيك  لمنتةةا ج واألسةةباب،  والةةربط الططةة  القةةا م عمةةى تسمسةةل األفكةةار والحةةوادث

فمقد أصبم اإلنسان ف  حاجةة إلةى مهةارات ذهنيةة تمكنةه مةن التعامةل مةع العالقةات 
 (.944-944م، ص 4444)عرفة:  بكية والنقالت القافزة والمفاجآتال 
ال فارق بينهما إلى حد كبير،  إن التعميم لممعرفة والتعمم لمعمل :تعمم لتعمل -4

ولكن تعمم أن تعمل أوثق ارتباًطا بالتدريب المهن ، إن التعامل مع عالم 
 الواقع وعالم الفضاء المعمومات  يتم من طالل:

ر من بعد ومهارات التفاعل مع نظم الواقع ومرونة التنقل بين مهارات الحوا 
 الواقع  والتطيم  ومن المجرد إلى المحسوس.

تتحدد مطالب حياة المتعمم ف  عصر : مطالب الحياة في ماتمع التعمم
المعمومات ف  قدرته عمى التحاور والتفاعل مع فصا ل اآلالت الذكية مما يمق  

 لوجيين، المعنيين بالذكاءات المتعددة.بأدوار مضاعفة عمى السيكو 
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العمل عن بعد، العمل الجماع ، العمل ف  أثناء  تعدد أطوار العمل مثل:
النقل والحركة. مما يعن  انهيار الحدود المكانية والزمانية بين اإلنسان والعمل 
ويتطمب ذل  آليات جديدة ف  العممية التعميمية مثل أسموب الفيديو كونفرنس 

تعمم عن بعد(، والتعمم بالم اركة حيث ي تر  أكثر من طالب ف  أداء المهمة. )ال
 .حيث ي ار  الطمبة معممهم ف  إعداد الدروس والقيام بتنفيذها –التعمم التكامم  

المعمومةات آفاًقةا عةدة وجديةدة لمتعمةيم حيث منحت تكنولوجيا  التعميم بالمراسمة:
وقةت ومةن أي موقةع وفة  أي مكةان أي  تعمم فة والةتعمم يسةتطيع الفةرد مةن طاللهةا أن ية

: المنـاىج الموزعـةيعةره بأسةموب  بل من مواقع عةدة فة  الوقةت ذاتةه، مةن طةالل مةا
Distributed courseware.  العمةل ومةن أجمةه، حيةث أصةبحت التعامةل مةن طةالل

لمةةتعمم مةةن طةةالل أسةةموب )الةةتعمم يتفرحةةوا  هنةةا  جامعةةات حديثةةة تؤهةةل طالبهةةا دون أن
 مل(.ف  الع

ــــــة: ــــــدرة ايقناعي                     التصةةةةةةره فةةةةةة  المواقةةةةةةه الطار ةةةةةةة مةةةةةةن طةةةةةةالل سةةةةةةرعة الق
 (.944-944م، ص 4444)عرفة: 

ـــم لتشـــارك اآلخـــرين -6 إن هةةةذا الةةةنمط مةةةن التعمةةةيم يحتمةةةل أن يكةةةون أحةةةد  :تعم
المسا ل األساسية الم ار إليها ف  التربية ف  الوقت الحاضر. ولقةد أصةبحت 

ة، األمةةةر الةةةذي أصةةةبم فيةةةه ثنا يةةةة المحميةةةة والعالميةةةة أحةةةد بي ةةةة اإلنسةةةان واسةةةع
  المحاور الر يسة لمفمسفة التربوية، ويتضمن ذل :

: مةن طةالل تةدريس تةاريح الحضةارات التخمص من نزعات التعصـب والعنـف
وت جيع الحوار بين الحضارات والمسةاهمة فة  تططةيط البةرامج التة  تسةاعد الكبةار 

العنةةةةه والتعصةةةةب والطةةةةوه مةةةةن اآلطةةةةر واالهتمةةةةام والصةةةةغار عمةةةةى نبةةةةذ العةةةةدوان و 
 :اكتشاف الذاتبالتسامم واكتساب اآلطرين من طالل 

مةةن طةةالل االهتمةةام بتةةدريس الجغرافيةةا الب ةةرية وتعمةةيم المغةةات وتنميةةة التعةةايش 
 :وتنمية ميارات الحوار مع اآلخربين الثقافات 

صةل وتنميةة الرحبةة من طالل تنمية القدرة عمةى اإلقنةاع وهندسةة الحةوار والتوا 
فةة  م ةةاركة اآلطةةرين وتنميةةة روح التعةةاون مةةع تنميةةة روح المنافسةةة السةةميمة والعمةةل 

 بروح الفريق.
ــم لتكــون -4 ينبغةة  أن يسةةهم التعمةةيم فةة  تنميةةة كةةل فةةرد تنميةةة  ةةاممة عقةةاًل  :تعم

 :ويتطمب ذلكووجداًنا وذكاء وحساسية اجتماعية وحير ذل ، وجسًما 
 



 العموم التربوية/ عدد خاص لممؤتمر الدولى األول لقسم المناىج وطرق التدريس:
8108ديسمبر  6-5ودورىا في تشكيل المناىج وطرائق التعميم والتعمم"  " المتغيرات العالمية  

444 

لةةةذي يجعةةةل المةةةتعمم ال المعمةةةم هةةةو محةةةور عمميةةةة التعمةةةيم واال طصةةة   إضةةةفاء الطةةةابع
وحاجةةات المةةتعمم وبمةةا يناسةةب اسةةتعدادات المةةتعمم لمطالةةب  ومالءمةةة البةةرامج التعميميةةة

القرارات من طةالل تقةديم بةرامج تعميميةة تسةاهم فة   وقدراته وتنمية القدرة عمى إصدار
بةةدا ل المطروحةةة وذلةة  مةةن القةةرار والمقارنةةة بةةين التةةدريب المةةتعمم عمةةى سةةرعة اتطةةاذ 
عمةةى: نمةةاذج المحاكةةاة والسةةيناريوهات، اسةةتطدام  طةةالل نظةةم المعمومةةات التةة  تعتمةةد

الفردية: وبالتال  تقديم أساليب الةتعمم الةذات  العوالم التطيمية. تنمية ال عور بالمس ولية 
بةداع مةن عمى اإلنجاز والتحكم الذات  وتنمية اإل الت  تنم  ال عور بالمس ولية والقدرة

طةةةةالل تطةةةةوير المنةةةةاهج وأسةةةةاليب التعمةةةةيم والتةةةةدريس فةةةة  ضةةةةوء الةةةةتعمم باالكت ةةةةاه 
واستطدام الةنظم التطيميةة والةتعمم التعةاون  مةن طةالل الحةوار والم ةاركة وحيةر ذلة ، 

 وأي أسموب ينم  اإلبداع والطيال مثل العصه الذهن . 
 التغيرات التي تطرأ عمى المنيج لموااية العولمة:

المجتمةةع ورقيةةه محكةةوم بنوعيةةة المنةةاهج التةة  تبنةة  وت ةةكل أبناءهةةا  إن نهضةةة
وتعدهم لممستقبل الذي يعتمد عمى المعرفة العممية المتقدمةة مةن طةالل تقةديم العةون 

لتحقيق )تنميةة وترسةيح مفهةوم الرقابةة الذاتيةة لةدى المتعممةين، وحةرس مفةاهيم لممتعممين 
ر المهارات األساسية لممتعمم التة  تطةدم والمبادئ األساسية ف  عقولهم، وتطويالقيم 

حاجتهةةا األساسةةية وتكسةةبه مهةةارات الةةتعمم الةةذات  والدافعيةةة لمةةتعمم المسةةتمر، وتعةةديل 
سموكا لمتعمم نحو األفضل، والتمازج السةريع بةين المةتعمم وبي تةه مةن طةالل المعرفةة 

والثقافيةةةة  الوظيفيةةةة والتفكيةةةر النقةةةدي، وتحصةةةين الفةةةرد بمةةةا تبثةةةه الوسةةةا ل اإلعالميةةةة
لممجتمعةةات األطةةرى بتنميةةة الةةوع  لممةةتعمم وتزويةةد  بالمهةةارات والقةةيم والمبةةادئ التةة  
تسةةةةاعد  عمةةةةى االطتيةةةةار والةةةةتمعن بحيةةةةث يحةةةةافظ عمةةةةى هويتةةةةه الحضةةةةارية والقوميةةةةة 
والحفةةةاظ عميهةةةا مةةةن الةةةذوبان، وتمكةةةين المةةةتعمم مةةةن اسةةةتطدام المعمومةةةات االسةةةتطدام 

)يجةةةب إن يسةةةعى المةةةنهج إلةةةى إكسةةةاب  مجتمعةةةه.األمثةةةل والةةةذي يحقةةةق الطيةةةر لةةةه ول
 اإلفراد المهارات الجديدة(.

إًذا عمينا لمواجهة قيم العولمة الوافدة الططيرة عمى  بابنا ومستقبمنا أن نؤستس 
 بالتعّمم عمى أساس األدال الحقيقي الفعمي المتكّررنظاما تربويا جديدا يعتره 

ذا نعمتمه وكيه يتعمم بنفسه، ونوعية إتقانه فميس المهمت أين نعمتم الفرد بل المهمت ما
لمتعمتم و عور  بأنه يستفيد مما يتعممه ف  حياته اليومية، فال يجب أن يكون هنا  

 فصل بين المدرسة والحياة. 
يمكن أن يتفق الاميع عمى ميثاق عام لموااية العولمة، وتفصيمو عمى 

 :الواو اآلتي
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 ثبتةت بةالوح  اإللهة ، والتة  ال يكةون عدم الطروج عمى الثوابةت القاطعةة، التة  
المسةةةةمم مسةةةةمًما موحةةةةًدا إالت بهةةةةا، وعةةةةدم السةةةةماح بمطالفتهةةةةا فةةةة  الثقافةةةةة والتربيةةةةة 

 .واإلعالم
  ميةةةا، نابعةةةة مةةةن ديةةةن األمةةةة وأصةةةالتها وحضةةةارتها االتفةةةاق عمةةةى قةةةيم أطالقيةةةة عم

ال امطةإ حتى تتربى األجيال عمى الحد الم تر  الذي يمرض  الجميع ف  هذ  
المرحمةةةة الحرجةةةة، التةةة  نحتةةةاج فيهةةةا إلةةةى األطةةةالق النبيمةةةة لبةةةذر بةةةذور المحبةةةة 

 .والتراحم والتواد بين أبناء األمة الواحدة
( أن متطمبات مستقبل التعميم في نل 8113,83ويرى حسن شحاتة )

 العولمة كالتالي:
 ة، طاصة االهتمام بالمغات بدًءا بالمغة القومية )المغة العربية( ثم المغات األجنبي

 المغة اإلنجميزية تميها المغات األطرى.
 تةةدريب المتعممةةين عمةةى اسةةتطدام الحاسةةوب وتعمةةيم عمةةوم المسةةتقبل كةةالعموم والفيزيةةاء 

 والرياضيات.
 .إيجاد مواد م تركة بين ال عب األدبية والعممية والرياضية وعدم الفصل بينها 
  التفكيةر واإلبةداع أكثةر مةن التركيز عمى تنمية  طصية المتعمم وتطوير قدراتةه عمةى

 المعمومات. تحصيل
  التةةةوازن بةةةين التربيةةةة القوميةةةة واالنفتةةةاح عمةةةى العمةةةم عنةةةد وضةةةع المنةةةاهج لممةةةواد

 المطتمفة.
 ما إارالات إعداد المناىج في نل العولمة 

 دراسة ظاهرة العولمة والمفاهيم المرتبطة بها والت  يمكن تضمينها ف  المناهج. -9
سات تحميميةة لممنةاهج الحاليةة لموقةوه عمةى مةدى قةدرتها إجراء مسم  امل ودرا -4

 عمى مواكبة العولمة بمفاهيمها وقيمها.
تقةةويم أداء المنةةاهج، وهةةو أمةةر أساسةة  لمعرفةةة مةةا يتضةةمنه مةةن مفةةاهيم مرتبطةةة  -6

الهويةةة الثقافيةةة، التعةةاون الةةدول ، حقةةوق اإلنسةةان، المعاصةةرة، حمايةةة بالعولمةةة مثةةل 
التنميةةة المسةةتدامة، تقبةةل اآلطةةر، والمسةةاواة بةةين الجنسةةين  السةةكانية، البي ةةة، التربيةةة

نعنةة  بةةه عةةدد مةةن الوظةةا ه لمنسةةاء إنمةةا نعنةة  بةةه  وتمكةةين المةةرأة. والتمكةةين هنةةا ال
التعيين أو الترق ، كل ذل  يتم ف  إطار القيم  المنافسة العادلة وال ريفة سواء ف 

فةة  ضةةوء تعةةاليم ال ةةرع  واالتجاهةةات االيجابيةةة الالزمةةة إلعةةداد اإلنسةةان لمحيةةاة
 والدين.
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عدم االكتفةاء برصةد الواقةع، فعمةى مطططة  المنةاهج ومطوريهةا أن يجمسةوا معةا  -4
لوضةةةع ططةةةة  ةةةاممة لكيفيةةةة تنميةةةة القةةةيم واالتجاهةةةات التةةة  تتةةةواءم مةةةع ظةةةاهرة 

 العولمة.
 :البد من االىتمام في المناىج المطورة بما يمي -4

 ل دولة ثقافة طاصة بها، وطاصة االطتالفات والتنوع الثقاف ، وأن يكون لك
 قضية المغة القومية، وأن يكون هنا  اهتمام قوي بالمغة العربية،

 .االهتمام بالنواح  الوجدانية وما يرتبط بها من قيم 
  . االهتمام بفكرة التعمم الذات 
  األطذ بمفهوم الجودة ال اممة ف  بناء المناهج )كيه يمكن الوصول لتعميم

 ت متواضعة؟(جيد ف  ضوء إمكانا
  االهتمام بالعموم الحديثة الت  يعبر عنها العصر وتجعمنا منتجين لممعرفة

 وليس مستهمكين لها.
  ويبرز دور المناهج ف  مواجهة العولمة ف  التركيز عمى الهوية الثقافية عند

مع مراعاة تأثير العولمة عمى اإلعالم والبث الفضا   ودور المتعممين 
القيم والنماذج الثقافية وتهال  بعض القيم التقميدية  بعض اإلعالنات ف  ن ر

 مع صعوبة إيجاد قيم بديمة لمهالكة.
  ينبغ  التدريب عمى النظرة الموضوعية وذل  من طالل التدريب عمى تقييم

 من منظور  امل. الظواهر
  أن يتعمم الطالب عمى وظيفة التفكير، وليس نتاج التفكير، أي يتعمم كيه

 ويعمم ثم يقوم ويصدر األحكام.يالحظ ويستنتج 
 توايات مقترحة لتخطيط المناىج في  ول العولمة:
، وتن أ عن هذ  السمات عدة يبرز من خالل ما سبق عدة سمات لمعولمة

تستمزم القيام بعدة إجراءات ف  عمميات تططيط المناهج الدراسية حتى تحديات 
بعض هذ  السمات  ، وسوه يتم فيما يم  عرضالتحدياتيمكننا مواجهة هذ  

وبعض المقترحات لتططيط المناهج لمواجهة هذ  والتحديات الت  تن أ عنها 
 التحديات:

ونعن  بها تال   الحدود الثقافية لتصبم هنا  ثقافة  انفتاح الثقافات: السمة: -أواًل 
 عالمية واحدة.

 ا الدراسية.ضرورة التوازن بين الثقافة المحمية والثقافة العالمية ف  مناهجن التحدي:
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 المقترحـات:
  تطبيةةةةةق فكةةةةةةرة التعمةةةةةةيم المتةةةةةةوا م الةةةةةةذي يمكةةةةةةن بواسةةةةةةطته تحقيةةةةةةق التكامةةةةةةل بةةةةةةين

 الطصوصية الثقافية، ومتطمبات المنظومة الحضارية العالمية.
  بةةةةداعات عمما هةةةةا مةةةةع التأكيةةةةد عمةةةةى نجازاتهةةةةا وا  التعريةةةه بثقافةةةةات الةةةةدول األطةةةةرى وا 

بداعات عمما نا سواء ف  إنجازات الماض  أو الحاضر، ونوص  بعةدم  ثقافتنا وا 
 التركيز عمى الماض  واجترار  أو استنساطه.

  االهتمام بالمغة العربية كمغة قومية باإلضافة إلى تعميم لغتةين أجنبيتةين كوسةا ل
 اتصال وتواصل بالعالم من حولنا.

 .تنمية التفكير الناقد كوسيمة لتنقية ما يصل إلينا من ثقافات اآلطرين 
 ء واالنتماء كقيمتين ترسطان الهوية القومية واالعتزاز بها.تنمية الوال 

ــا ــاح االقتصــادي الســمة: :ثانًي : ونعنةة  بةةه إزالةةة الحةةدود االقتصةةادية ليصةةبم االنفت
موحةةدة تضةةم عةةدة أسةةواق ذات طصةةا ص ومواصةةفات   العةةالم كمةةه سةةوق كبيةةرة

تعكةةةةس الطبيعةةةةةة اإلقميميةةةةة، كمةةةةةا تعكةةةةس المواصةةةةةفات التةةةة  يفرضةةةةةها التكامةةةةةل 
 القتصادي.ا

ضةةةةرورة اعتبةةةةار مقةةةةاييس الجةةةةودة العالميةةةةة هةةةة  المعيةةةةار األساسةةةة  لمنتجاتنةةةةا  التحــــدي:
 االقتصادية.

 :المقترحــات
  تطبيق مبدأ التعميم المتبادل حيث يتم ربط المؤسسات التعميمية بمؤسسات اإلنتاج

سةة المناظرة لنوع التعميم الذي يمقدم فة  هةذ  المؤسسةات ويتةردد المةتعمم بةين المؤس
 التعميمية والمؤسسة اإلنتاجية لمتكامل بين ما هو نظري وما هو تطبيق .

  االلتةةةزام بمبةةةدأ التعمةةةيم مةةةن أجةةةل الةةةتمكن أو اإلتقةةةان فةةة  تقةةةويم مطرجةةةات العمميةةةة
 التعميمية.

  ا ةةترا  المؤسسةةات اإلنتاجيةةة فةة  عمميةةة تططةةيط المنةةاهج وتصةةميمها بحيةةث يةةتم
مةل مةن حيةث تضةمين المنةاهج بالمهةارات الربط بين المناهج الدراسية، وسةوق الع

 المطموبة لهذ  المهن.
ونعنةةة  بةةةه أنةةةه فةةة  ظةةةل الظةةةروه التةةة  تفرضةةةها  الســـمة: االعتمـــاد المتبـــادل: -ثالًثـــا

حولنةا ال تسةتطيع دولةة بمفردهةا أن تحقةق اكتفةاء ذاتة   من التغيرات والتحديات
ادل بةين الةدول أو أن تتغمب عمى م كالتها، والبد من التعاون واالعتماد المتبة

 لحمها، وهذا يتطمب التفكير الجماع  ف  كيفية التغمب عمى هذ  الم كالت.
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التعميم لدينا يعد الفرد عمى التفكير الفردي فة  حةل الم ةكالت  يزالال  التحدي: -9
الت  تواجهه، والمطموب هو التحول من القدرة عمى التفكير الفةردي إلةى التفكيةر 

 الم كالت. الجماع  ف  كيفية التغمب عمى
 المقترحات:

  التركيةةز عمةةى األن ةةطة التعميميةةة والصةةفية الجماعيةةة التةة  تتةةيم لممةةتعمم أن يعمةةل
ويفكةةر بطريقةةة جماعيةةة تعتمةةد عمةةى توزيةةع األدوار حسةةب إمكانةةات كةةل فةةرد فةة  

 المجموعة.
  االتجا  إلى استطدام استراتيجية التعمم التعاون  بكافة صةورها، واسةتراتيجية الةتعمم

وعةةةات وحةةةل الم ةةةكالت عةةةن طريةةةق ا ةةةترا  مجموعةةةة مةةةن الطةةةالب فةةة  فةةة  مجم
 التفكير ووضع الططط وتنفيذها لحل الم كالت.

  تكميه مجموعةات مةن الطةالب بةإجراء دراسةات مبسةطة أو مقةاالت عمميةة بحيةث
تمتةةةةاح لهةةةةم فرصةةةةة التفكيةةةةر الجمةةةةاع  وتبةةةةادل اآلراء والطبةةةةرات أثنةةةةاء هةةةةذا العمةةةةل 

 الجماع  التعاون .
ونعنةةة  بهةةةا أن هنةةةا  دول تنةةةتج األسةةةاليب  الســـمة: الســـيادة التكنولوايـــة: -رابًعـــا

التكنولوجيةةة المتقدمةةة وتسةةيطر بهةةا عمةةى كافةةة القطاعةةات فةة  العمةةم والعمةةل، 
وتستطيع أن تمنم أو تمنع هذ  األساليب لمن تريد، وبالتال  تضمن السيادة 

 ف  هذ  القطاعات.
كنولوجية وال ننتجها، ونريةد أن نتحةول مةن ال نزال نستهم  هذ  األساليب الت التحدي:

 مستهمكين لهذ  األساليب إلى منتجين لها.
 :المقترحات

  االهتمةةام بةةالتعميم التكنولةةوج  الةةذي يركةةز عمةةى الةةوع  المهنةة ، ويركةةز فةة  المقةةام
األول عمةةى الجانةةب التطبيقةة  الةةذي يضةةمن إعةةداد المةةتعمم بمسةةتويات مطتمفةةة مةةن 

 والتطبيقية المتطصصة. المهارات والقدرات الفنية 
  تطعةةةةيم المنةةةةاهج بأن ةةةةطة تكنولوجيةةةةة تمكسةةةةب المةةةةتعمم كيفيةةةةة تطبيةةةةق المعمومةةةةات

 واستطدامها، وحرس سموكيات حب االستطالع العمم  لديه.
 وتقوم القنوات الرسمية التعميمية ببناء األجيال من طالل تزويدهم بالقيم واالتجاهات

 السا دة ف  المجتمع. 
وت كيل  ميمية ه  الوسيمة المتيسرة الناجحة لتغيير هيكمية المجتمعإن العممية التع

طواصه وثقافته وتأهيل العناصر الب رية القادرة عمى النهوض بالمجتمع. وف  ظل عولمة 
 .الثقافة وتطور وسا ل االتصاالت وتطور اإلنتاج واالكت افات العممية والتكنولوجية الحديثة
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القات االجتماعية وظهور معايير جديدة حمت ومن ثم التغير االجتماع  والع
محل القيم والمعايير القديمة ولذل  أصبم لزاًما عمينا تطوير المناهج التربوية، ومن 

أيضا تعميم التالميذ مهارات العثور عمى الم كالت وحمها كما أن التفكير الضروري 
واالستنباط الت  تعد  كذل  التفكير اإلبداع  وكذل  توفر مهارات االستقراء الناقد مهم

 رطا منطقيا إلى النتا ج، وينبغ  مراعاة مطالب مناسبة عند صياحة المنهج وه  
 مولية لمتطمبات العصر ومرونته وقدرته عمى التطبيق والتجدد ومال مته لقدرات 
المتعمم والتزامه بثوابت األمة ومقوماتها، أما دا رته فه  متجددة المساحة وحسب 

 المجتمع. العصر وحاجات 
إن األهداه التربوية جوهرية ف  عممية التطوير التربوي وتحديد محتوى 
المناهج ك  يستمر التعميم محققا ألهداه التنمية. لذا من المهم إعادة النظر ف  
)األهداه التربوية لمنظام التربوي بأسر  لتوجيه العممية التعميمية وتنفيذ برامجها وتمبية 

وبناء الطاقات الب رية لمواجهة تحديات العصر مع  الحاجات ذات األولوية
 المحافظة عمى الهوية األم. 

إن تحديد المحتوى وتقديمه لممتعممين ال يحقق األهداه التعميمية، إذ البد أن 
تعمل عناصر المنهج متكاممة مع بعضها  األهداه، المحتوى، االستراتيجيات 

ن طة وعممية التقويم ، وعميه فإن اطتيار والطرا ق التعميمية التعممية، والوسا ل، األ
محتوى المنهج يعتبر مرحمة جز ية ف  عممية التططيط لمعممية التعميمية، وضرورة 
توفير قدر أكبر من الطبرات المستمرة الت  تمكن الطالب من ناحية العموم األساسية 

ال والتسويق كالرياضيات والكيمياء وعموم الكمبيوتر والمغة األجنبية وأوراق األعم
 والمهارات الجماعية واالتصالية.

ويزداد التحدي أمام المدرسة ف  مجال تقديم تعميم ذي كفاءة عالية لمواجهة 
العولمة )نتيجة الثورة المعرفية والتكنولوجية( من حيث مضمون التعميم وطرا قه 

لنوع  ووسا مه: مهما بمغت كفاءة المعمم ال يكتمل تحقيق األهداه إال بالتطوير ا
لبقية عناصر عممية التعمم والتعميم ومحتوى المنهج الدراس  والمصادر المستطدمة 
ف  تطبيقه، ومعمم المستقبل ال يكون مجرد موجه لسير عممية التعميم ومدير لموقه 
تعميم  أكثر من كونه مصدًرا وحيًدا لممعرفة وممًما بها وبالتال  البد من تطوير 

 . وليس معوًقاقدراته عمى أن يكون فعااًل 
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، دار ، القةاهرةالتقويم التربوي والقيـاس النفسـي :(0996اابر عبد الحميد ) (9)
  .النهضة العربية لمطبع والن ر والتوزيع

، القةاهرة، المناىج الدراسـية بـين الننريـة والتطبيـق :(8113حسن شحاتة ) (4)
 .9طالدار العربية لمكتاب، 

ردن، ، األالعولمــة والمــنيج التعميمــي :(8108شــادية تمــام ، صــالح فــؤاد ) (6)
 .9، طدار ديبونو لمتفكير

مـــداخل عالميـــة فـــي تطـــوير  :(8110فـــوزي الشـــربيني،عفت الطنـــاوي )  (4)
، ، القةةاهرةالمنــاىج التعميميــة عمــى  ــول تحــديات القــرن الحــادي والعشــرين

 .مكتبة االنجموالمصرية
، القةاهرة، لعولمـةتطـوير التعمـيم فـي عصـر ا :(8111مادي عزيـز إبـراىيم ) (4)

   مكتبة األنجمو المصرية.
 
 
 

 


