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الملخص :
املنهج التعليمي يقوم على أسس فلسفية وتربوية ونفسية واجتماعية وثقافية ويرتبط بأغراض ودوافع تتعلق باملتعلم ،فرياعي األسس
تكون املتعلم وتدجمه يف احلياة وحتقق
البيئية واالجتماعية هلذا املتعلم؛ ألنّه يتفاعل يف حمتواه مع جماالت وجدانية وحركية وسلوكية وعقلية ّ
رغباته  ،فإذا انفرط العقد بني املنهج التعليمي واملدرسة أصبحت هذه األخرية فارغة  ،فمحاولة استرياد منهج تعليمي أو اقتباس حمتواه
الرتبوي قد يؤثر ال شك يف ذلك على روح املدرسة ويرهن مستقبلها  ،وخيلق فجوة تربوية تعليمية بني املتعلمني ومستقبلهم وإرثهم
احلضاري والفكري  ،فينفصم املاضي عن احلاضر ويصبح املستقبل أشد غموضا .وهذا ما سنحاول أن نشري إليه يف هذه الورقة البحثية .
الكلمات املفتاحية  :املنهاج  ،الرتبية  ،التعليم  ،االقتباس  ،املتعلم .
Summary:Educational curriculum based on philosophical, educational , psychological, social and
cultural foundations, it relates to the purposes and motivations related of the learner, which takes
into account the environmental and social foundations of the learner, because he reacts in its content
with emotional, kinetic, behavioral and mental areas which incorporate him into life and fulfill its
desires, if the contract is served between the educational curriculum and the school, then the latter
becomes empty, an attempt to import an educational curriculum or quote its educational content
without a doubt this may affect the spirit of the school and mortgage its future, it creates an
educational gap between learners and their future, cultural and intellectual heritage, so the past is
separated from the present, and The future becomes more mysterious.
This is what we will try to refer to in this research paper.
Key words:The Curriculum, Education, pedagogic, the Quote (excerption), the Learner...

تقديم :
املعول عليه يف بناء هنضتها ورقيها وتطورها وهي ترعاه
حترص األمم على االستثمار املنتج يف املواطن ؛ ألنّه مستقبلها و ّ
منذ طفولته  ،وهتيئ له مجيع الظروف اليت تساعده على االرتقاء ؛ ليكون اإلنسان النموذج فتفتخر به  ،وجتهز له كل
مقومات شخصية املواطن الصاحل  ،فكل املبادرات اليت تقوم هبا الدولة من
الوسائل املمكنة لتعلمه تعليما صاحلا  ،ميتلك ّ

أجل ترقية الناشئة والعناية هبم سيوفر هلا راحة ورقيا وتنمية .
التعليم مسؤولية جسيمة تقع على كاهل األمة  ،لكونه يواجه التحديات اليت تعرتضها  ،فهو يتصدى للتخلف
وحيصن اجملت مع  ،وحياول أن يتخطى املستقبل  ،ويبين روح الفرد بناء متماسكا  ،لذلك حرصت األمم على وضع مناهج
تربوية تكتسب منها مشروعها الفكري واحلضاري والثقايف  ،وتبين به مستقبلها االقتصادي والسياسي واالجتماعي « ،
ويرتبط مصطلح املنهج مبصطلح التدريس إىل درجة كبرية  ،فبدون املنهج أو خطة املنهج ال ميكننا تفعيل عملية التدريس
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 ،وكذلك بدون التدريس يصبح املنهج ال قيمة له » ،1فما يقدم من مادة تعليمية يغدوا رافدا للمتعلم يف حياته وجملتمعه
ولوطنه وألمته ولكافة اإلنسانية  ،فالتعليم هو مفتاح التنمية احلقيقية لألمة .
وإن تعددت تعاريف املنهاج التعليمي لدى الرتبويني فإنّه ميثل النظام الرتبوي الذي يؤسس لرفاهية اجملتمع  ،وحيقق
اجلودة املنشودة وهو ميثل « جمموعة اخلربات أو املعلومات واملهارات والعادات واالجتاهات اليت حصل عليها الفرد

واكتسبها بنفسه يف املدرسة اليت حتكم سلوكه يف البيئة » ،2وإن كان يع ّد هذا املفهوم ضيّقا  ،ألنّه نتاج املدرسة التقليدية
اليت حددت نشاطها يف ساحتها  ،دون مراعاة الظروف اخلارجية والتفاعل لدى املتعلمني مع ما يكتسبونه من معارف
انطالقا من أسرهتم مث حميطهم  ،وما ميتلكونه من خربات وكفاءات فإ ّن املنهاج التعليمي يف النظام التعليمي احلديث هو
ذلك املنهاج الذي يتضمن جمموع اخلربات الرتبوية واالجتماعية والثقافية والرياضية والفنية والعلمية اليت ختططها املدرسة
وهتيئها ملتعلميها ليقوموا بتعلمها داخل املدرسة أو خارجها هبدف اكتساهبم أمناطا من السلوك وتعديل أمناط أخرى من
السلوك أو ت غيريها حنو االجتاه املرغوب فيه من طريق ممارسة املتعلمني مجيع األنشطة الالزمة واملصاحبة لتعلم تلك اخلربات
3
اليت تساعدهم يف امتام منوهم .
وبناااء علااى مااا تقاادم  ،اااد بااأ ّن املنهاااج التعليمااي احلااديث سااا ت يف إ اااده ااروف فرضاات نفسااها  ،منهااا التقاادم
العلمي والتكنولوجي وما باحت باه البحاوا الرتبوياة والنفساية والفلسافية والثقافاات احلديثاة يف جماال التعلايم  ،دون نسايان
سوق العمل واالقتصااد  ،وكاذا العوملاة  ،والتشاظي الاذي أصااب البلادان بعادما اقتحمات وساائل التواصال واالتصاال العاا
اجملتمع ااات  ،وع ااادت املن اااهج التعليمي ااة ت ااؤثر يف سياس ااة الكث ااري م اان البل اادان  ،وخاص ااة ال اادول العربي ااة  ،ممّااا ف ااتح اجمل ااال
الحتضان هذه املناهج التعليمية الغربية وحماولة اقتباسها واستعارهتا بفلسفتها  ،وقيمها  ،واخلطر ال يكمن يف هذه املنااهج
ومااا حتتويااه ماان نظريااات وطرائااق يف عمليااة التعلاايم والااتعلم وإمنااا يف األهااداف الاايت ترمااي إليهااا والاايت ميكاان أن تكااون سااهاما
سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااامة تضا ا ا ا ا ا ا ا اارب قلا ا ا ا ا ا ا ا ااب األما ا ا ا ا ا ا ا ااة وتفك ا ا ا ا ا ا ا ا ااك املدرس ا ا ا ا ا ا ا ا ااة العربيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة يف ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخالهتا و رجاهت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا .
أ  /مفهوم اقتباس المنهاج التعليمي :
مستل من النظريات الرتبوية الغربية  ،ولطرائق التدريس اليت تنهجها املدارس
املناهج التعليمية يف الوطن العريب أغلبها
ّ
الغربية ،وإ ّن إشكالية املناهج الرتبوية يف البلدان العربية قدمية  ،تعود إىل فرتة االستعمار وبداية النهضة العربية  ،اليت حاول
فيها العريب أن يقيم جسرا حنو أوربا  ،ميتد ويقلص املسافة معه يف تطوره التكنولوجي  ،واالقتصادي والثقايف  ّ،واقتباس
املناهج التعليمية ال يع ّد ضمن الرتبية املقارنة إذ « الدراسة املقارنة لنظم التعليم واملشكالت الرتبوية يف البلدان املختلفة ال

تعين بالضرورة أن يتم نقل واستعارة النظام التعليمي من بلد إىل آخر ا ا وإن كان هذا قد حدا بصورة متكررة عرب التاريخ
ا ا ا وإمنا تعين الكشف عن القوى واألسباب اليت تؤدي إىل اختالف النظم التعليمية والوقوف على مشكالت التعليم يف
تلف البلدان أما كاندل  Kandelفهو يرى ؟ أن الرتبية املقارنة هي تدرس النظريات الرتبوية السائدة من حيث طرق
ممارستها وتأثرها بالبيئات املختلفة » ، 4فإن يتم استعارة املنهاج بنظامه الشمويل  ،فإ ّن أجزاء منه ميكن أن تقتبس
وتتحول إىل منظومة تربوية  ،يعتد عليها وتكون من لبنات املنهاج التعليمي يف بيئة غري بيئته األصلية  ،وإ ّن املنهاج
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الرتبوي املقتبس بفلسفته الغربية والغريبة حياول أن خيلق مواطنا كونيا  ،تذوب شخصيته وتنهار يف الثقافة املستحدثة من
هذا املنهاج  ،فاحلرص على التح صني املتعلمني ينطلق من منهاج تربوي أصيل ومنفتح  ،ليكون مدخال إلصالح األمة ،
فقد تعددت موجة االصالحات الرتبوية واحلالة بقيت على ما هي عليه  ،و تتغري األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية للعا العريب .
وعليه فإ ّن انتقال املناهج التعليمية إىل البلدان العربية يتخذ عدة أشكال  ،فقد يكون عن طريق االقتباس أو استعارة
املناهج أو املقارنة بني النظريات والطرائق التعليمية بني البلدان  ،واختاذ السبل من أجل توفريها يف البلدان العربية  ،وإمالء
الفراغ املوجود يف النظام التعليمي العريب يتم يف الغالب عن طريق هذه االستثمارات التعليمية ؛ ممّا خيلق تعقيدات يف
املنظومة الرتبوية العربية  ،إن حيسن استغالل هذا االسترياد التعليمي ،

ب  /دوافع اقتباس المنهاج التعليمي

أصبحت املناهج الرتبوي ة مثل السلع اليت تقاس حسب جودهتا  ،فتباع ويتم االستثمار فيها  ،نظرا ملا حتققه من
اسهامات يف تنمية األوطان  ،والعا العريب  ،مازال تتدفق على نظامه التعليمي العديد من املناهج التعليمية ؛ لتكون
املنظومة الرتبوية العربية قائمة على ما تنتجه النظريات الغربية واملعارف الغربية من النشاط الرتبوي الغريب  ،وعملت بعض
الدول العربية « على تكريس أمناط التعليم الغريب  ،اليت تكونت سابقا  ،و لت تسري يف لها حىت كادت أن تكون
نسخا مطابقة هلا يف كثري من األحيان  ،كما أن تفوق الدول الكربى يف إنتاج املعرفة وتطبيقها يف شؤون احلياة وحتويل
املعلومات إىل سلع جعل نظم التعليم ومؤسساته هذه تعتمد عليها يف تطوير مناهجها التعليمية والقيام بأنشطتها  ،بل
وتطوير نظم تعليم وتعلم حديثة مبحتويات وأساليب جديدة» ،5فاألسباب متعددة منها التارخيي  ،والتقليد  ،والسيطرة

واهليمنة الغربية  ،وتصدع اجلسد العريب  ،وانقسام املدارس التعليمية  ،وهيمنة العوملة وتبعاهتا على الدول العربية ومؤثراهتا
التعليمية على واقع النظام التعليمي و لفاته االجتماعية واالقتصادية والثقافية .
 -1االستعمار :
عملية اقتباس املناهج التعليمية ليست وليدة اليوم  ،فهي تضرب جبذورها إىل حقبة االستعمار  « ،فمنذ املوجات
االستعمارية الغربية على الوطن العريب أخذت الدول االستعمارية تكثف جهودها لنشر أمناط التعليم األوروبية يف املناطق
العربية احملتلة  ،بل عمدت إىل نشر هذه األمناط قبل جميئها ؛ حىت توجد مجاعات تتقبله وتناصره  ،حيث ركزت سلطات
االحتالل يف بداية األمر على إنشاء املؤسسات التعليمية اليت تليب احتياجاته  ،بالتزامن مع دعم املؤسسات التعليمية
اخلاصة بأبناء اجلاليات األجنبية وأبناء األقليات احمللية  ،مث بأبناء الفئات الغنية  ،حىت تكون هذه املؤسسات التعليمية
مناذج متميزة حيتذى هبا » ،6وهذا ما اده على سبيل املثال يف فرتة االستعمار الفرنسي  ،عمد املستعمرون على تقوية
املنهاج التعليمي يف املدارس للجزائريني وفرضه على أبناء الوطن وقد « جعلوا اللغة الفرنسية فيها حمورا جلميع الدروس ،
وقالوا بصراحة أن املدرسة ب أن تكون قبل كل شيء  ،معهدا معدا لتعليم اللغة الفرنسية  ،كما وجدنا أهنم اهتموا
بتوجيه دروس األخالق حنو غايتهم األصلية  ،فإهنم وضعوا يف مناهج الدروس قسما خاصا ب واجبات األهليني حنو
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فرنسا  ،وخصصوا هلذا القسم من املنهاج موقعا مهما بني الواجبات األساسية والواجبات حنو اهلل  ،والواجبات حنو أبناء
البشر ، 7».وقد الحظ ابن باديس أن املناهج والربامج املتبعة يف زمانه ؛ « ليست يف حالة اعتدال  ،سواء يف صورهتا أو
مادهتا  ،إل اهلا كثريا من املبادئ اخلالدة اليت جاء هبا اإلسالم  ،فهو يرى أنه لن يصلح هذا التعليم إال إذا رجعنا به
للتعليم النبوي يف شكله وموضوعه  ،يف مادته وصورته ،ويرى ضرورة إعداد املناهج املناسبة لتنشئة أجيال املستقبل وتربيتها
الرتبية الصاحلة مث دعا إىل إعادة النظر يف املناهج التعليمية اليت كانت يف عصره » ، 8دون أن ننسى ما تركه االستعمار
تدرس نظامها التعليمي للمواطنني  ،ممّا خيلق
من مدارس وجامعات ومعاهد يف الكثري من البلدان العربية واليت كانت ّ
فجوة بني أبناء الوطن الواحد  ،الختالف الثقافات واملفاهيم  ،واختالل املعارف  ،فاملؤثرات األجنبية هيمنت على الفكر
متوهلا وترعاها مصاحلها .
العريب بعد نشر مناهجها التعليمية يف مدراس ّ

 -2العولمة :

إ ّن تيار العوملة اجلارف واملتغريات العاملية نتيجة تقليص املسافات بني الدول عن طريق التكنولوجيا احلديثة  ،وهيمنة القوى
العظمى بسياستها واقتصادها وثقافتها  ،دفع إىل هيمنة هذه الدول الكربى يف مسارات النظم التعليمية للدول النامية
وخاصة الدول العربية منها  « ،وهنا ال غرو أن تسعى الدول الرأمسالية الكربى ومعها املنظمات الدولية حنو فرض هيمنتها
على نظم الرتبية العربية  ،ويتجلى ذلك يف تدخلها السافر واملقنّع يف توجيه السياسات الرتبوية واسرتاتيجيات تطويرها يف
املسارات اليت ختدم مصاحلها  ،أو مبعىن آخر يف اجتاه عوملتها  ،وكذا تغيري املناهج التعليمية  ،وإلغاء مؤسسات تعليمية ،
واستبعاد تيارات وقوى سياسية واجتماعية معينة من موقع القرار الرتبوي حبجج االستفادة من التقدم العلمي والتقنية
احلديثة » ، 9فتحت هذه التأثريات املفتعلة أو غري املباشرة يتم مترير املناهج التعليمية أو بعض املشاريع الرتبوية إىل النظام
الرتبوي العريب.
 -3االستيالب :

إ ّن التدفق املعريف الرهيب الذي ينحدر إىل جمتمعاتنا وما يرافقه من تكنولوجيا وتطور كبريين يكاد يشكل صدمة
لدى الشباب العريب  ،فيقف عاجزا متسائال عن األسباب اليت أوجدت هذه التكنولوجيا واملعارف  ،فيشعر عندها
باالستيالب  ،فيفقد توازنه بل إ ّن بعضهم يكيل االهتامات لتلك األنظمة التعليمية اليت سا ت يف الركود الثقايف والعلمي
والفكري  ،وهذا طه حسني أعلنها سابقا حني شاهد ما وصل إليه الغرب  ،قائال ومتهما املنظومة التعليمية اليت أنشأته «
أشعر بأن نشأيت يف مصر هي اليت دفعتين إىل هذا كله دفعا  ،وفرضت هذا كله علي فرضا  ،ألين أنشأ نشأة منظمة
و تسيطر على تربييت وتعليمي أصول مستقيمة مقررة  ،وإمنا كانت حيايت مضطربة كلها أشد االضطراب  ،تدفعين إىل
ميني  ،وتدفعين إىل مشال  ،وتقف يب أحيانا بني ذلك  ، 10».فإفرزات التعليم ولدت صدمة لدى هؤالء الكتاب وغريهم
 ،سواء من أفراد اجملتمع أ و النخبة الرتبوية اليت حاولت أن تقلل حجم املأساة يف النظام الرتبوي  ،وتستغين عن تلك
املناهج التعليمية التقليدية  ،وتويل شطر فكرها القتباس تلك النظريات والفلسفات واألنظمة الرتبوية الغربية  ،وحتاول أن
تطبقها يف العا العريب .
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ج  /آثار اقتباس المنهاج التعليمي :
يف مطابقتها وعدم مطابقتها للقيم الوطنية والقومية  ،وللهوية الوطنية والشخصية الوطنية  ،ومالئمتها لروح األمة ،
وتوافقها مع صورة اجملتمع  ،وبعثها للتحدي  ،ورمسها ألفق املستقبل  ،ومتكني جهد العلماء الرتبويني الباحثني من تثوير
التعليم  ،وحتقيقهم لغايا ت أمسى ختدم اإلنسان  ،وبسط تلك النظريات التعليمية أمام الواقع التعليمي ألطفالنا  ،وإننا
ننبهر بالغرب ومبا وصل إليه من تطور رهيب  ،يصل إىل حد االنبهار  ،بل إىل اإلستيالب  ،والقهر والشعور بالتوهان
حنوه  ،وهذا ال مينع من ادراك فضل الغرب وقدرته على التكيف مع روح العصر وإ ّن التحديات اليت تواجه األمة العربية ،
تضرب بتالبيبيها يف كل اجملاالت  ،وهذه األخرية رهينة ملا يقدمه النظام التعليمي يف البلدان العربية  ،فاستقامتها
وصالحها ومنوها ورقيها من رجات التعليم  ،والعكس كذلك  ،فكل اهتزاز واضطراب وتشتتت واهنيار إال كان بسبب
رجات التعليم  « ،فمراعاة النظام التعليمي للمتعلمني  ":مدى مالئمة ما تقدمه لثقافة اجملتمع  ،ومن هنا اد أنفسنا
بصدد اإلجابة عن التساؤالت اآلتية  :إىل أي مدى تتماثل املؤسسات التعليمية املختلفة يف نظرهتا للثقافة السائدة يف
اجملتمع ؟ هل تتفق املؤسسات يف تلك النظرة أم ختتلف ؟ فمثال هل تتفق املدرسة مع الربامج التليفزيونية يف اجتاهاهتا حنو
األغاين اهلابطة ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فهل يتفق ذلك مع ثقافة اجملتمع حنو تلك القضية ؟ فكلما ازداد التوافق بني
تلف املؤسسات التعليمية ازدادت قدرة الطالب على حتقيق مفهوم التكامل بنجاح أكرب  ،11» .وهذا ما عل عملية
استرياد واقتباس املنهاج التعليمية فيها من احلذر واخلطر إذا يكن االقتباس منظم و طط له .
يقول مجيل محداوي ويتساءل عن وضع التجريب للمناهج الرتبوية ومدى فائدهتا وحتصيلها للتعليمي للمتعلم العريب « :
جرب املغرب بصفة خاصة  ،والعا العريب بصفة عامة  ،نظريات تربوية عدة  ،كنظريات الرتبية احلديثة  ،ونظرية
األهداف السلوكية  ،ونظرية اجلودة  ،ونظرية الشراكة  ،وبيداغوجيا اجملزوءات  ،ونظرية الكفايات واإلدماج ..ومازال
البحث مستمرا إل اد نظريات تعليمية أخرى موجودة يف الساحة الرتبوية الغربية من أجل جتريبها يف مدارسنا ومؤسساتنا
الوطنية تقليدا واستريادا واستنباتا  ،قصد تطبيقها وممارستها رغبة يف التحقق من ااعتها وفعاليتها  ،12» .فاملردود الرتبوي
يقاس على ما ميتلكه املنهج التعليمي  ،من آفاق النجاح  ،والتطور السريع للعصر هل يواكبه تسارع البحث الرتبوي يف
مناهجه التعليمية ؟
واألزمة الراهنة للعا العريب ليست أزمة مال ورجال وإمنا أزمة تعليم يفتقد إىل البوصلة اليت تقود إىل املعيار احلقيقي حنو
التكامل واالنتماء احلضاري امليداين وليس شعارا يرفع يف املناسبات  ،ويسمع يف األزمات فالتغيري وإعادة النظر يف املناهج

التعليمية يكون وفق رؤية صادقة وفاعلة " فكثريا ما هتز األزمات عملية إصالح التعليم يف كل الدول حىت املتقدمة منها ،
وهذا ما فعلته الواليات املتحدة ملا تفوق عليها االحتاد السوفيايت يف سباق غزو الفضاء وأطلق أول " سبوتنيك " يف
نوفمرب  7591م  ،فتخلت عن برمجاتية ديوي ورفعت شعار العودة إىل األساسيات  Backs to basicsيف التعليم ،
وقدميا ملا هزمت أملانيا يف معركة " يينا " صاح الفيلسوف فيختة بقولته الشهرية  ":بالرتبية سوف ننتصر على نابليون "
وكان إصالح شامل للتعليم األملاين  ،وملا مت النصر األملاين يف 7711م  ،أشاد بسمارك باملعلم قائال  ":إن الذي انتصر
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يف هذه احلرب إمنا هو معلم املدرسة "  ،13.فلكل أمة منهاجها التعليمي الذي يتوافق مع طبيعة جمتمعها  ،ويوائم عاداهتا
وتقاليدها  ،وينظم حياهتا وفق رؤية فلسفية وتربوية خاصة ؛ أل ّن هذه املناهج التعليمية تتأثر بالنظم العائلية واألدبية
والسياسية واالجتماعية يف مرافقتها للمنهاج التعليمي  ،وتشاركه يف التأثري  ،و« لقد أدرك العا املتقدم أن اإلنسان املنتج
يتم تشكيله وتنمية مهاراته وقدراته ابتداء من سنوات التعليم األوىل  ،وعليه فإن املدرسة هي مكان تلقي العلم وتنمية
املهارات والقدرات  ،وإن ارتقاء جبودة التعليم يساعد يف تأهيل املتعلمني للحصول على فرص العمل املناسبة  ،ويتم ذلك
بالرتكيز على املضمون والكيف ال على الكم كي نتيح للمتعلمني أن ميارسوا أنشطة مدرسية تساعدهم على تسليحهم
بالقدرات واملهارات والقيم االخالقية «  ،14وهذا ما يناسب التطلعات الرتبوية لألمة العربية ويساعد على توفري اجلودة
املرجوة من رجات التعلم  ،وتكون املناهج التعليمية يف حلتها اجلديدة رافدا مهما للمعرفة وإنتاجها .

 -1االقتباس االيجابي :

قد يكون املنهج الرتبوي سبب الكثري من املشاكل اليت تتخبط فيها املدارس العربية  ،لطبيعة فلسفتها وأهدافها
وبراجمها  ،فقد يكون باطنها خيتلف عن اهرها  ،وقيّمها ال تتماشى مع اجملتمع  ،فيحدا ذلك التصدع االجتماعي ،
ممّا يغرق األمة يف ضحالة املدرسة ورؤيتها القاصرة وغري اهلادفة يف رسم رسالتها اليت وجدت من أجلها  ،فحقيقة املنهاج
الرتبوي ترتاءى يف مالمسته لصريورة اجملتمع ودميومته حنو التنمية الفكرية واالقتصادية واالجتماعية  ،وحنو اإلميان بأ ّن
املدرسة هي القلعة اليت تنتج هذه الثمار وتغدق على أبناء األمة من خرياهتا  ،وحترص على إشعارهم مبواطنتهم  ،وتكفل
ااحهم ؛ ليكونوا ناشئة حتسن القيادة وأن يكون االقتباس عملية منظمة و طط هلا  ،ويكون يف تصور كلي وشامل
للعملية التعليمية  ،وال يقتفي األثر النسيب  ،وحيافظ على روح األمة .
وبناء على ما سبق فإ ّن املنهاج يف حمتواه النظري يصبح ال جدوى منه إن يرافقه اجلانب التطبيقي « فلكل منهاج
تعليمي جانب تطبيقي يهدف إىل حتقيقه " فاجلانب التطبيقي ألية فلسفة تربوية يتضمن عادة األفكار واملبادئ اليت
تنادي هبا تلك الفلسفة بالنسبة لألهداف الرتبوية واملناهج الدراسية وطرق التدريس والتنظيم املدرسي  ،كما يشمل
االقرتاحات اليت يقدمها الفيسلوف حلل املشاكل الرتبوية العملية كمشكلة مراعة الفروق الفردية بني التالميذ ومشكلة
تصنيف التالميذ  ،ومشكلة النظام يف املدرسة  ،إىل غري ذلك من املشاكل العملية اليت يقد يقرتح الفيسلوف املريب
15
حىت يتناسب التعلم مع الواقع ،
احللول العملية هلا مبا يتفق واملبادئ اليت نادى هبا يف القسم النظري من فلسفته » ّ ،
ويكون برغماتيا  ،مسهما يف حتفيز املتعلمني وإقباهلم على احلياة بروح اإلبداع واالبتكار واخللق والتجدد واالنبعاا  ،ممّا
يكفل تعليما نشيطا متفاعال مع اجملتمع والوطن واألمة .

 -2مظاهره على جودة التعليم :

جودة التعليم هلا جانبان  :جانب كمي وجانب كيفي  ،واجلانب الكمي يتعلق بتوفري جمموعة من الضوابط واملعايري
الكمية يف مدخالت النظام مثل معايري التشييد والبناء يف األبنية التعليمية  ،ومعدالت الطالب واملعلم  ،وكثافة الفصل ،
و صصات الت لميذ يف املواد القرائية يف املكتبة  ،أما اجلانب الكيفي أو النوعيفإنه يتعلق مبواصفات عمليات النظام
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و رجاته  ،ومعىن ذلك أن كيفية تو يف املدخالت وما حيدا من عمليات داخل املدرسة  ،تعليما كان أو نشاطا  ،هو

املتغري األهم يف تشكيل رجات التعليم ،16أن تكون مدخالت املنهاج التعليمي تتوافق « لكل األعمار وتشمل كل ما
ب أن يتعلمه األفراد ويكونون قادرين على فعله وذلك ملسايرة احلياة يف الوقت احلايل ويف املستقبل  ،املستقبل الذي
نتجه حنوه بالفعل واملستقبل الذي نأمله  ،وتؤثر طبيعة التعليم اليت يوفرها جمتمعنا يف الوقت احلايل على جودة مستقبلنا ،
فيساعد التعليم الناشئة على صنع هذا املستقبل » ،

17

؛ وما مع بني األهداف التعليمية الناجتة عن العديد من

املصادر اليت تشتق منها  ،فلسفية  ،نفسية  ،ثقافية  ،يقود إىل معرفة أصالة املنهاج التعليمي أو اقتباسه من مذاهب
تعليمية غريبة عن املنهاج األصلي  ،والذي استمد ف لسفته من بيئة بعيدة عن ثقافة األمة  ،فتحدا القطيعة بني املدرسة
وحميطها ،إ ّن فلسفة املناهج التعليمية يف غاية الثقل والتعقيد  ،فالنسق املعريف الذي تأسست عليه  ،خيتلف بني ثقافة
األقطار والبلدان  « ،لكل جمتمع منوذجه الرتبوي املنشود املعرب عن مثله الثقافية وطموحاته التارخيية أل ّن األصل فيه أنّه
تعبري عن ثقافة اجملتمع  ،وبالتحديد من نظرة احلياة اليت يؤمن هبا اجملتمع  ،إن صياغة النموذج الرتبوي املنشود ليست من
أقل منهجية معيارية تتم وفق معايري حمددة تستهدف الضبط املنهجي لعملية الصياغة من أجل ضمان التميز الثقايف

للمجتمع والتعبري الصادق عن طموحاته يف التاريخ » ،18وتأثر النظم التعليمية ببعضها  ،قد يعود بالنفع والفائدة إن مت
صياغة االقتباس بطريقة تتناسب مع الثقافة اليت يرحل إليها  ،مع التغيريات واإلصالحات اليت تطاله «،وفيها يتم اختيار
احملتوى من طريق االطالع على حمتوى مناهج حديثة يف دول متقدمة وهي الدول اليت تنفق على حمتوى مناهج حديثة
أمواال طائلة وتبذل جهودا كبرية يف بناء مناهجها وتقوميها وتطويرها كالواليات املتحدة واالرتا واليابان وسنغافورة  ،وهذا
االنفتاح أمر مطلوب البد من اإلفادة من خربات اآلخرين وعدمه يعين التقوقع واالنغالق  ،ولكن ما ب أن ننبه إليه
هنا هو أن االطالع على مناهج اآلخرين بقصد دراستها وحماولة اإلفادة منها شيء والنقل غري الواعي منها شيء آخر ،
فمحتوى املنهج ب أن يكون مرآة صادقة جملتمعه » ،19فال مانع إذن أن اد مقومات تربوية متنح اجلودة للمنظومة
الرتبوية الوطنية يف مضامني املناهج التعليمية .
 -1-2التناغم مع العصر :
" تتعرض األمة العربية ملخاطر مجة فرضتها طبيعة التطورات املعاصرة وخباصة يف ل اهلجمة الشرسة اليت يتعرض هلا
الوطن العريب لتفتيت أوطانه  ،وإثارة الفنت والقالقل بني أبنائه  ،وقد زاد من خطورة ذلك التدين امللحوظ يف يف أداء
مر العصور السابقة من محاية فكر بعض الشباب العريب
املؤسسات الرتبوية والثقافية اليت تتمكن مثار جهودها على ّ
الذي أصبح عرضة لتيارات فكرية وافدة عليه سلخت بعضهم عن هويتهم العربية بل أصبحوا يف جانب معاد هلا  ،وقد
زاد من حدة ذلك وخطورته تدفق املعلومات بسرعة مذهلة من غري حواجز  ،أو موانع بفعل التطور التقاين يف وسائل
االتصال وأدوات التواصل  ،20 ".و" إ ّن الرتبية العربية املعاصرة ما تزال دون املستوى االبداعي املنشود  ،ويكفي القاء
نظرة على أحوال أكثر املدارس العربية  ،لنتبني أهنا تريب لنا أجياال مقلّدة ال أجياال مبدعة  ،وإن الرتبية اليت تقدمها لنا
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مضطربة وغري منسجمة مع متطلبات التقدم االمنائي .وإن القيم اليت نغرسها يف النفوس ما تزال تقليدية ال قيما  ،21وال
قيمة لتعليم عريب ال يواكب العصر  ،وينهل من املعارف احلديثة  ،ويبسط أمام املتعلمني ما جادت به علوم العصر .
 - 2-2القيم اإلنسانية :
إن بناء إنسان املستقبل حيتاج إىل مناهج تعليمية غري منغلقة على حميطها وإقليمها الضيق  ،بل يتسع أفقها ومتتد إىل
البعد اإلنساين  ،فتكون القدرات لدى املتعلمني منصهرة بني املنهج العلمي املعاصر واألصالة  ،فنشاطها اإلنساين
تكتسبه مما تلقته من املناهج الرتبوية احلديثة  « ،فال معىن لتعليم عصري ال يقوم على تو يف حترير اإلنسان وتعظيم
إسهاماته يف مسرية التنمية الشاملة املطردة  ،حيث إن التنمية هي عملية حترر اإلنسان  ،واإلنسان هو هدف التنمية
ووسيلتها  ،والتنمية متكن اإلنسان من حتسني نوعية حتسني باستمرار  ،والتعليم هنا تعليم للقلب والعقل معا  ،تعليم كلي
تتكامل فيه مجيع جوانب املتعلم من جسم وإحساس وفكر وعقل وانفعال وخيال وحدس وروح يف تركيبه  ،متناغمة
للحرية واملسئولية  .. ،تعليم فيه حسن التصرف والسلوك العلمي والعقالين واإلبداع والتحدي واالسرتخاء واالعتماد على
النفس واالعتماد املتبادل  ،تعليم عصري يرتبط فيه حترير اإلنسان بتمكينه من الوصول إىل املعرفة بصورة مستقلة ،22».
ونظام التعليم الذي ينفتح على اجملتمع يعكس آماله وطموحاته يعكس درجة تقدم اجملتمع  ،مكتسباته البشرية بالكم
والكيف املطلوبني  ،ويف الزمن احملدد  ،كما ميهد حلركة هذا اجملتمع حنو مستقبله الذي ينشده أبناؤه  ،وهكذا خيلق نظام
التعليم أجياال إ ابية يف سلوكياهتا  ،قادرة على املشاركة يف تطور اجملتمع اجتماعيا واقتصاديا  ،وعلميا ويف كافة
23
اجملاالت
 -3-2توظيف التكنولوجيا في التعلم :

حترص املناهج التعليمية احلديثة على وضع اسرتاتيجية لتحقيق األهداف التعليمية عن طريق استعمال الوسائل التكنولوجية
يف املواد التعليمية  ،فالوسائل تساعد املتعلمني على إشباع حاجاهتم وتضيف هلم اخلربات وجتعلهم أكثر استعداد للتعلم ،
وتثري حواسهم وتعزز لديهم املعارف واملهارات واخلربات وتصبح الطرائق النشطة احملركة لعقل ووجدان املتعلم واالستفادة
من النظريات الرتبوية احلديثة اليت أنتجها املفكرون الغربيون مع احلرص على تثبيتها وتقييمها مبا يناسب اجملتمعات العربية
 ،والتحدي الذي يواجه املنظومة العربية يف التعليم  ،هو حتدي اجلودة  ،وابراز مكاسب التعليم فاإلمناء الرتبوي ينطلق من
املستوى االداري إىل املستوى البيداغوجي من حتسني األطر الرتبوية والبنية التحتية للتعليم  ،وتكوين املعلمني  ،وحتسني
روف التمدرس للمتعلمني  ،والتمكني للتكنولوجيا أن تكون رافدا مساعدا للتعلم  « ،فال بد أن نأخذ يف سياق تعليمنا
باملعلوماتية  ،وما ت تضمنه باستخدام احلاسوب  ،وثورة االتصاالت  ،والتطورات املعاصرة يف جمال اجلينات والتكنولوجيا
احليوية  ،والعلوم املوجهة لفهم البيئة الطبيعية  ،والتعامل الراشد معها  ،وعلوم الفضاء» ،24وكل ما من شأنه يساير
حتسني التعليم  ،ويوفر سبل النجاح والرفاهية  ،وخيدم املنهاج التعليمي وفق رؤية علمية هادفة مبصرة مستنرية حنو تنمية
يف شىت اجملاالت .
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 - 4-2تحفيز اإلبداع والمبدع :
للمدرسة يف منهاجها التعليمي الدور الريادي لتكوين النموذج االبداعي  ،وليكون له املسئولية كاملة يف حتمل أعباء
االبداع  ،واملنهاج التعليمي املقتبس حي مل يف أصوله وقواعده مقومات املدرسة املبدعة اليت تضم االدارة املبدعة واملعلم
املبدع واملتعلم املبدع  ،ويكشف املنهاج عن توفري الفرص للمتعلمني يف حرية استخدمهم للكفاءات املعرفية اليت ميتلكوهنا
 ،أو يسيطرون عليها مبهاراهتم الفردية واجلماعية ؛ أل ّن هذه املناهج املدعمة بفلسفات برغماتية تقمع الكبت لدى املتعلم
 ،وتعطيه القدرة على التحليل واحلدس واالنضباط الذايت والنزعة إىل النقد الذايت  ،والتفاعل والتعاون .
وعليه  ،فإن املدرسة احلديثة مبناهجها املعاصرة جتعل املتعلم قادر أن ينمي االبداع كما قال العا الكبري بول تورنس وهو
من اخلرباء القالئل الذين كتبوا يف االبداع بعمق أن املعلمني يستطيعون أن يفسدوا االبداع إذا استخدموا أساليب تسلطية
يف التدريس وهلذا فإننا حنتاج إىل معلم تلف.25
 -3االقتباس السلبي :
إ ّن مراعاة تفوق املناهج التعليمية الغربية ال يعدو كونه اكتسب مرونة وفاعلية يف استخدامه  ،ومتكني بيئة له وفرت له

كل االمكانات املادية واملعنوية  ،وهو وجد ليخدم اجملتمع الذي منه نبت وفيه درج ومنه استمد روحه وفلسفته وقيمه ،
وحماولة اقتباسه مبا حيمله من محولة ثقافية فيه من املخاطر اليت ميكن أن تؤثر سلبا وتزيد األمر تعقيدا يف املنظومة الرتبوية
املنتقل إليها  ،لذلك « قد يؤدي إىل نقل النواقص اليت كان يشكو منها  ،ويسعى إلزالتها املفكرون يف البالد اليت أنشأت
ذلك النظام  ،وهذه النقائص عندما تنتقل إىل بيئة جديدة  ،قد تصبح أشد ضررا بكثري مما كانت يف بيئتها األصلية
 ،26».واملدارس ال تصان من اخلارج إال بالقدر الذي تصان به من الداخل فيما حيصنها من مناهج تربوية تعليمية تقفوا
أثر املدرسة التارخيي واحلضاري  ،وتصون وحدة صف أبنائها  ،وتضع سياجا تؤمن تراا املتعلمني وحتمي عقوهلم من
االغرتاب واالستالب  ،وال يتمتع منهجها التعليمي إال مبا يقدمه من ضمانات تربوية وتعليمية وتثقيفية تؤصل وجود
املتعلم « وآمن احلصري بأن سبيل الثقافة املشرتكة هو العمل يف املقام األول على ختليص التعليم يف البالد العربية من
تبعيته لنظم التعليم األجنبية  ،ذلك أنه ليس هناك نظام تعليمي قائم بذاته  ،وإمنا هذا النظام التعليمي جزء من جمموعة
النظم االجتماعية اخلاصة بتلك البيئة وهو يعمل فيها ويؤثر فيها ويتأثر هبا  ،وهلذا ال ينبغي للتعليم يف البالد العربية أن
يكون مقتبسا من غريه من النظم التعليمية » ،27فالغزو لثقايف بعدما كان من اخلارج أصبح من الداخل  ،يغزونا من
برامج ا لدراسة ومن تلك املناهج املستوردة أو املقتبسة من املدارس الغربية وفلسفاهتا الرتبوية املختلفة عن جمتمعاتنا «،
فهناك املظاهرات التخريبية املدمرة والتسويق التجاري املغشوش  ،والفساد اإلداري الذي ينخر يف جسد املؤسسات
احلكومية واخلاصة على حد سواء  ،وتفشي اهرة البطالة  ،وخيانة األمانات  ،وشيوع السرقات  ،وإ ال الواجبات ،
وقد أ هرت الدراسات بأن أغلب املشكالت هي لفئة عمرية متمدرسة أو مازالت يف سن التمدرس  ،األمر الذي يؤكد
على أ ية تغيري الربامج الرتبوية واملناهج التعليمية مبا يتناسب مع سوق العمل  ،مما يستدعي ربط العلم بالتطبيق يف
املدارس واملعاهد  ،28».قد يغدو املنهاج التعليمي املقتبس به من النواقص حىت يف األرض اليت نبت فيها  ،فتنتقل تلك
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النقائص بعدواها إىل املنظومة التعليمية املستقبلة له  ،فإذا كان خطأ تلك املناهج التعليمية الغربية املقتبسة  ،ذلك أننا
كشعب نبحث بعمق يف األركان االجتماعية واخللقية والثقافية اليت تقوم عليها الرتبية  ،وألننا فشلنا بعد أن حققنا
استقاللنا وأقمنا حكما وطنيا  ،يف اإلدراك بأن احلكم اجلديد يتطلب نوعا جديدا من الرتبية  ،يتطلب رسم سياسة وطنية
واضحة  ،وختطيطا تربويا  ،ومناهج جديدة من صنعنا حنن تالئم طبيعتنا وبيئتنا وطموحنا وتطور حياتنا  ،اعتمدنا على
مناهج مستوردة  ،وتربية من صنع غرينا  ،فكانت تربيتنا ومناهجنا بعيدة عن طبيعة طالبنا وحاجاهتم  ،وعن طبيعة
29
جمتمعنا وحاجاته وإمكانياته  ،فتفكك جمتمعنا وضاع أبناؤنا .
خاتمة :
ألي مؤسسة تعليمية  ،فجودته من جودة النظام التعليمي  ،فبه ترتقي األمة  ،وتستمد
يع ّد املنهاج التعليمي عالمة مميزة ّ
وجودها احلضاري  ،وعنه تعرب عن روح اإلنسان وطموحاته ومكاسبه ومقوماته  ،فتسموا غاياته  ،وتزداد أهدافه حنو
املستقبل  ،فاجلودة رهينة ما حيققه املنهاج التعليمي من تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية  ،واملناهج التعليمية يف عصرنا
أصبحت سلعة تتنافس على الرواج بني الدول  ،وهي ختضع دائما لتطهري ممّا يلحقها من شوائب إعاقة التعليم وتطويره .
والعا العريب شهد حقبا متفاوتة أثرت عليه أّميا تأثري يف اكتساب رهان النظام الرتبوي الذي يقوده إىل الرفاهية  ،فقد
كانت معظم بلدانه عرضة لالستعمار  ،وهيمنة القوى الكربى على خرياته واستطاعت أن تعطل مسريته وهنضته ،
فرتاكمت الظروف ممّا جعله يرتنح يف نظامه التعليمي  ،و ينطلق االنطالقة التنموية الشاملة  ،وقد حاولنا يف هذه
نبني مدى تأثري امل نهاج التعليمي على جودة التعليم  ،وخاصة تلك املناهج املستمدة من الثقافة الغربية  ،فما
املداخلة أن ّ
شر  ،والعلم واملعرفة هي ملك
ال يدرك كله ال يهمل جله كما يقولون  ،فرأينا بأ ّن الغرب ليس كله خري وليس كله ّ
لإلنسان وأنه بإمكان تسخري تلك املناهج التعليمية مبا خيدم مصلحة األمة وتيسريها ملقتضى النظام التعليمي العريب ؛ أل ّن
املناهج الغربية املقتبسة هلا من اخلربات والتجارب والنظريات اإلنسانية والطرائق التعليمية ما ميكن أن يستفيد منها املتعلم
العريب  ،وتفيد املدرسة العربية ومتنحها تلك النقائص البيداغوجية والرتبوية اليت عطلت طريقها حنو التنمية  ،فقد توصلنا
إىل نتائج باإلمكان أن تفيد املناهج التعليمية وتستثمر فيها النظم الرتبوية العربية على حنو تو يف التكنولوجيا يف العملية
التعليمية  ،وإعطاء جمال حلرية املتعلم يف االندماج يف حميطه وتسخري روح املبادرة لديه لإلبداع  ،وحتصني املواطن بالقيم
واملثل العليا .
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