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تمثــل هــدف البحــث التعــرف علــى مــدى انعــكاس الظــروف الراهنــة فــي وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي 

فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى المناهــج التربويــة، والتعــرف علــى ســبل إبــداع المدرســين فــي أثنــاء 

تطبيــق هــذه المناهــج، حيــث تبيــن مــن خــال الدراســة والتحليــل أهميــة الحاجــة إلــى اســتمرارية تطويــر المناهج،  

وخلــق أســاليب واســتراتيجيات  جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر الــذي نعيشــه،  وذلــك مــن خــال العمــل علــى 

توظيــف التقنيــة علــى نطــاق أوســع وأشــمل، وأهميــة اللجــوء إلــى المنهــج الرقمــي والتعليــم اإللكترونــي كمــادة 

رديفــة ومســاعدة فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم، يمكــن اللجــوء إليهــا فــي أي زمــان ومــكان وخصوصــاً فــي ظــل 

مــا نعيشــه مــن أزمــات علــى اختــاف أنواعهــا.

فــي ظــل التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، وتطــور اســتراتيجيات وأســاليب التدريــس التــي يتعامــل معهــا كل 

مــن المعلــم والمتعلــم فــي جميــع المراحــل الدراســية، أصبحــت الحاجــة ماســة الــى تزويــد الطــاب باألســاليب 

واألدوات المعرفيــة التــي تنمــي قدرتهــم علــى التفكيــر مــن خــال تدريبهــم علــى مهــارات التخطيــط والتحليــل، 

ــا يواكــب تطــورات العصــر، وبســبب هــذه التطــورات  ــة بم ــم الحديث ــات التعل ــي تحســين إكســابهم عملي وبالتال

ــة فــي وزارتــي  ــة التعليمي ــى المنظومــة التربوي ــة التــي يشــهدها العصــر أصبــح لزامــاً عل ــة المعرفي التكنولوجي

ــى اســتراتيجيات مــا وراء  ــة، وأن تلجــأ ال ــا واســتراتيجيتها التعليمي ــي أن تطــّور مناهجه ــم العال ــة والتعلي التربي

المعرفــة وأن تضّمــن هــذه االســتراتيجيات فــي مناهــج التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي.

ــا،  ــا، واقعه ــة، أهميته ــى المناهــج التربوي ــى تســليط الضــوء عل ــا ســبق تهــدف الدراســة ال ــى م ــاًء عل  بن

ــا. ــة عليه ــكاس تطــورات العصــر المعرفي انع

الكلمات المفتاحية: المناهج، التربية، التعليم العالي، مجتمع المعرفة.
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The aim of the research was to identify the extent of the reflection of the 

current conditions in the Ministries of Education in the Syrian Arab Republic 

on the educational curricula, and to identify ways for teachers’ creativity during 

the implementation of these curricula, as it became clear through study and 

analysis the importance of the need for continuous curriculum development, and 

the creation of new methods and strategies that accompany The requirements 

of the era in which we live, by working to employ technology on a larger and 

comprehensive scale, and the importance of resorting to the digital curriculum 

and e-learning as a companion and aid in the teaching and learning processes, 

which can be resorted to at any time and place, especially in light of the various 

crises we are experiencing.

In light of scientific and technological progress, and the development of 

teaching strategies and methods that both the teacher and the learner deal 

with at all school levels, the need has become urgent to provide students with 

methods and cognitive tools that develop their ability to think through training 

them in planning and analysis skills, and thus improve their acquisition of 

modern learning processes In line with the developments of the times, and 

because of these cognitive technological developments in the era, it has 

become imperative for the educational educational system in the Ministries 

of Education and Higher Education to develop its curricula and educational 

strategy, to resort to metacognitive strategies and to include these strategies in 

the curricula of pre-university and university education.

Based on the above, the study aims to shed light on the educational 

curricula, their importance, reality, and the reflection of the developments of 

the knowledge age on them.

ABSTRACT
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 يعــد التعليــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز نهضــة األمــم والشــعوب، حيــث إن الــدول المتقدمــة تهتــم بإصــاح 

ــور  ــاره الحجــر األســاس للعنصــر البشــري للعب ــات باعتب ــى رأس األولوي ــه عل ــم ومناهجــه، وتجعل نظــام التعلي

بأمــان إلــى المســتقبل.

ــة  ــة التنمي ــع عجل ــاس لدف ــة األس ــل الدعام ــو يمث ــة؛ وه ــة حقيقي ــة وطني ــروة وقيم ــم ث ــار أن التعلي وباعتب

والتطــور نحــو األمــام، وهــو وســيلة لتحقيــق التميــز والتفــوق لمواجهــة تحديــات العصــر والعولمــة، فبالتالــي لــم 

تعــد غايــة التعليــم فــي المرحلــة مــا قبــل الجامعيــة بعامــة  والمرحلــة الجامعيــة بخاصــة بالمفهــوم الجديــد مجــرد 

ــاً والمــدّرس رائــداً ال  توفيــر المعــارف النظريــة المتراكمــة، بــل أصبحــت تهــدف إلعــداد الطالــب ليكــون باحث

ملقنــاً، وأصبــح مــن واجــب القائميــن علــى التربيــة والتعليــم العالــي تنميــة  العنصــر البشــري الــذي أصبــح محــوراً 

ــة  ــم بتنمي ــي تهت ــة الت ــة والتربوي ــى أســاس أن المؤسســات التعليمي ــي عل رئيســاً فــي ظــل التوجــه العالمــي المبن

ــر  ــى تطوي ــوف عل ــإن الوق ــك ف ــى ذل ــة، إل ــع المعرف ــا مجتم ــة بصــورة أفضــل يفرضه ــا الفكري ــدرات أفراده ق

المناهــج الدراســية كفيــل بتحقيــق التنميــة المســتدامة الشــاملة؛ باعتبارهــا وســيلة وترجمــة فعليــة وعمليــة ألهــداف 

التربيــة وخططهــا، وبالتالــي فــإن مفهــوم التربيــة الجديــد يتعاظــم  دوره مــن أجــل التكيــف مــع المتطلبــات التــي 

أفرزهــا مجتمــع المعرفــة )أم الســعود، 2019، 35(، هــذا ويعــد التعليــم حاجــة إنســانية، وضــرورة اقتصاديــة 

لــكل مــن الفــرد والمجتمــع،  ولــه دور أساســي فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة، باعتبــاره حــق للجميــع، فضــاً عــن 

كونــه يعــد اســتثماراً بشــرياً كبيــراً، وممــا ال شــك فيــه بــأن جوهــر الصــراع العالمــي اليــوم هــو الســباق نحــو 

تطويــر التعليــم فــي جميــع مراحلــه، وأن حقيقــة التنافــس الــذي يجــرى فــي العالــم هــو تنافــس معرفــي تعليمــي 

قبــل أي شــيء ، وبنــاًء علــى ذلــك فــإن ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي العالــم، تفــرض علينــا أن 

نتحــرك بســرعة وفاعليــة، لنلحــق بركــب تطــورات هــذا العصــر، لذلــك وفــي ظــل واقــع التعليــم مــا قبــل الجامعــي 

ــي  ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــى وزارت ــات، تبق ــن أزم ــا م ــه بادن ــر ب ــا تم ــي بخاصــة، وم ــم العال ــة والتعلي بعام

األمــل المنشــود لتســخير كل الجهــود والطاقــات الممكنــة مــن أجــل االرتقــاء بهــذا الواقــع والنهــوض بمختلــف 

قطاعــات المجتمــع مــن أجــل المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، وترســيخ األســس الداعمــة للواقــع التربــوي 

ــة الســورية  ــة العربي ــي فــي الجمهوري ــم العال ــة والتعلي ــى أحــد أن وزارتــي التربي التعليمــي، هــذا وال يخفــى عل

تواجهــان تحّديــات تعــد انعكاســاً طبيعيــاً للظــروف التــي تمــر بهــا بادنــا حيــث تتجلــى مظاهــر هــذه األزمــة مــن 

خــال واقــع البنيــة التحتيــة والبشــرية، لذلــك وبنــاء علــى مؤشــرات األزمــة، فقــد تبّنــت الــوزارات المعنيــة فــي 

1- مقدمة:
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اســتراتيجياتها الحاليــة مجموعــة مــن التوجهــات واألهــداف للنهــوض بالواقــع التعليمــي مــن خــال التأكيــد علــى 

أهميــة تســليط الضــوء علــى المناهــج الدراســية.

إن عصرنــا الحالــي يتميــز باإلثــارة وكثــرة المطالــب، ذلــك أن التعليــم بعامــة والتعليــم العالــي بخاصــة قــد 

أصبــح فــي قبضــة تغيــر جــذري، بهــدف تلبيــة احتياجــات االقتصــاد العالمــي الجديــد، والتوجــه نحــو حاجــات 

ســوق العمــل )نيومــان وآخــرون، 2004 (، ولقــد شــهدت البيئــة التربويــة والتعليميــة ظروفــاً غيــر طبيعيــة فــي 

بعــض المناطــق مــن وطننــا، وفــي ظــل تغيــرات العصــر الــذي نعيشــه والفاقــد البشــري والمــادي لبعــض البيئــات 

التعليميــة، أصبــح القائمــون علــى العمليــة التعليميــة مطالبيــن بإعــادة النظــر فــي المناهــج بمــا يتناســب مــع واقــع 

التاميــذ والطلبــة فــي مختلــف المراحــل الدراســية، وبمــا يتــاءم  مــع تحديــات العصــر فــي ظــل ثــورة المعلومــات 

واالتصــاالت )العفيشــات والصليبــي، 2019، 82(، ومــن هــذا المنطلــق فــإن وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي 

ــاء اإلنســان  ــة فــي بن ــى التوجهــات العامــة المتمثل ــة الســورية تؤكــدان فــي فلســفتهما عل ــة العربي فــي الجمهوري

الواعــي المتســلح بالعلــم والمعرفــة والقــادر علــى اإلبــداع والتعامــل مــع مســتجدات العصــر علــى نحــو منفتــح 

وهــادف يحتــرم التنــّوع والتمايــز والحــوار بيــن جميــع الثقافات، وتهيئــة البيئــة المناســبة لتعزيــز قــدرات العامليــن 

فــي القطاعيــن بمــا يــؤدي إلــى بنــاء مجتمــع المعرفــة المتطــور، ويتعامــل مــع متغيــرات العصــر وتحدياتــه.

انطاقــاً ممــا ســبق نجــد أن مامــح تأثيــر األزمــة علــى التعليــم مــا قبــل الجامعــي والعالــي بــدأت تتوضــح 

أكثــر، واالعتــراف بــأن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي للبــاد منــذ العــام 2011 قــد دفــع الــى تطويــر أهــداف 

ــة  ــح المدرس ــة، ولتصب ــا بالتنمي ــك ارتباطهم ــد بذل ــا ليزي ــّدل وظائفهم ــي، وتب ــم العال ــة والتعلي ــي التربي وزارت

والجامعــة قوتيــن حيويتيــن فعالتيــن فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره، وقــد كان أعظــم تحدييــن للعاقــة بيــن التربيــة 

والتعليــم العالــي والمجتمــع همــا الفهــم العــام لوظائفهمــا الــذي يتجــاوز المنافــع الفرديــة واالقتصاديــة الــى المنافــع 

االجتماعيــة )كيــزار وآخــرون، 2010، 47(، مّمــا ســبق ومــن الظــروف الحاليــة تســعى الدراســة الــى اإلجابــة 

عــن الســؤال الرئيــس اآلتــي:

مــا رؤيــة وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي لتطويــر واقــع المناهــج التربويــة فــي ظــل تحديــات العصــر 

ــة؟  المعرفي

2- مشكلة الدراسة:
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3- أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من :

1/3 أهميــة الموضــوع المتعلــق بأهميــة المناهــج التربويــة، ومــدى انعكاســها علــى العمليــة التعليميــة فــي 

مرحلتــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي والجامعــي فــي ظــل مــا مــرت وتمــر بــه الجمهوريــة العربيــة الســورية.

2/3 أهميــة دور وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي فــي توفيــر التعليــم للمتعلميــن فــي المــدارس وللطــاب 

فــي الجامعــات، وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بينهمــا، إضافــًة إلــى متابعــة البحــوث والدراســات، وتوفيــر التدريب 

للمتخصصيــن فــي المجــاالت كافــًة، والعمــل علــى إعــداد الطاقــة البشــرية لألطــر القياديــة فــي مختلــف مناحــي 

الحياة.

هدفت الدراسة الحالية إلى تعّرف: 

1/4 مدى انعكاس الظروف الراهنة على المناهج التربوية في وزارتي التربية والتعليم العالي.

2/4 ســبل تحقيــق مخرجــات تعلــم أفضــل فــي المســتويات المعرفيــة والمهاريــة والســلوكية للطــاب فــي 

جميــع المراحــل الدراســية.

3/4 كيفية توجيه المعلمين والمدّرسين لإلبداع واالبتكار أثناء تطبيق محتوى المناهج.

4/4 أحدث أساليب التقويم بما يساعد على رفع كفاية العملية التعليمية.

ــه  ــة بأن ــع المعرف ــة )Society knowledge(: يعــرف قامــوس أكســفورد مجتم ــع المعرف   1/5 مجتم

المجتمــع الــذي يقــوم علــى أســاس الحصــول علــى مجموعــة مــن المعلومــات، والعمــل علــى توظيفهــا ثــم نشــرها 

ــى  ــدة إل مــن خــال التطــور التقنــي والتكنولوجــي. ويضــم مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يضيفــون معرفــة جدي

المعرفــة التــي حصلــوا عليهــا مســبقاً، مــن خــال التعلــم والتفكيــر )كــدر، 2019، 6) 

ويعــرف مجتمــع المعرفــة إجرائيــاً: بالمجتمــع الــذي يوفــر البيئــة المناســبة لتفعيــل المعرفــة بمــا فــي ذلــك 

البيئــة التقنيــة بمــا مــن شــأنه تطويــر اإلنســان وإمكاناتــه ويســهم فــي تحقيــق التنميــة والســعي لتوفيــر حيــاة كريمــة 

للجميــع.

5- مصطلحات الدراسة:

4- أهداف الدراسة:
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 2/5  المنهــج الرقمــي: شــكل مــن أشــكال التعليــم اإللكترونــي، يمثــل مجموعــة الخبــرات التربويــة والعلمية 

التــي يتــم توفيرهــا للمتعلــم عــن طريــق اإلمكانــات الهائلــة التــي تقدمهــا تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وهــو 

يمثــل شــكاً جديــداً مــن أشــكال االتصــال بيــن معرفــة الخبيــر والمتعلــم، ويكــون هــذا االتصــال رقميــاً مــن خــال 

شــبكة المعلومــات، أو مــن خــال وســيط رقمــي آخــر مثــل األقــراص المدمجــة )الصالــح،2002، 23).

3/5  التعليــم اإللكترونــي: هــو أحــد التطبيقــات المهمــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي توفــر 

بيئــة جيــدة الســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليم.)العتيبــي، 2011، 3).

ويعــرف إجرائيــاً: بأنــه تقديــم المحتوى التعليمي مــع مــا يتضمنــه مــن شــروحات وتماريــن بواســطة 

ــت . ــبكة اإلنترن ــر ش ــي أو عب ــب اآلل ــي الحاس ــة ف ــة مخزون ــج متقدم برام

يلعــب االســتثمار فــي التعليــم دوراً أساســياً فــي تنميــة المــوارد البشــرية وتوســيع فــرص الطــاب وقدراتهــم، 

وفــي هــذا اإلطــار أصبــح العاملــون فــي المعرفــة هــم األســاس لتنميــة الثــروة االقتصاديــة والبشــرية، وأصبحت 

األنشــطة الرئيســية المنتجــة للثــروة تكمــن مــن خــال تطبيــق المعرفــة فــي العمــل.

ــل أهــداف  ــكان تحلي ــة بم ــن األهمي ــإن م ــة، ف ــة المحوري ــذه األهمي ــاة ه ــدى الحي ــة م ــا كان للتربي      ولم

التربيــة والتعليــم العالــي، وبعــض المفاهيــم المرتبطــة بهــا، نظــراً للحاجــة الماســة إليهــا فــي األلفيــة الثالثــة التــي 

تشــهد تغيــراً ســريعاً فــي جميــع مناحــي الحيــاة.

1/6 أهداف التربية والتعليم العالي في الجمهورية العربية السورية: 

إن التربية والتعليم العالي يجب أن تعتمدا على مجموعة من األهداف تتمثل في اآلتي: 

ــذه  ــق ه ــث تحق ــه: حي ــة أطياف ــع بكاف ــه للمجتم ــي وإتاحت ــم العال ــاق بالتعلي ــرص االلتح ــادة ف 1/1/6  زي

ــي، وحاجــات  ــم العال ــة وُمخرجــات التعلي ــن ُمدخــات وزارة التربي ــق واالنســجام بي ــن التواف ــة م السياســة حال

ســوق العمــل.

2/1/6 التطويــر النوعــي للمناهــج والخطــط الدراســية والبرامــج التعليميــة: حيــث تعمــل وزارتــا التربيــة 

والتعليــم العالــي علــى تطويــر المناهــج الدراســية باســتمرار بمــا يتناســب والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي، وينســجم 

مــع السياســة العامــة للدولــة وفلســفتها ويحاكــي البيئــة الســورية، مــن خــال العمــل علــى تطويــر أســاليب التعليــم 

وتوفيــر اســتراتيجيات التعليــم الحديثــة المناســبة لــه، والعمــل علــى توفيــر الحــد األدنى مــن المعلومــات والمعارف 

الازمــة والضروريــة لتنميــة المهــارات الحياتيــة الازمــة لتهيئــة المتعلميــن والطــاب لانخــراط بإيجابيــة فــي 

6- اإلطار النظري:
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ســوق العمــل، وتعزيــز القيــم  المختلفــة لــدى  الطلبــة. 

3/1/6 تطويــر القــدرات النوعيــة فــي المــدارس والجامعــات ألعضــاء الهيئــة التعليميــة، واعتمــاد نظــام 

لتقويــم األداء ومعاييــر الجــودة: مــن خــال توفيــر المســتلزمات الماديــة والتجهيــزات لارتقــاء بالمســتوى العلمــي 

بمــا ينســجم مــع تطــورات العصــر المتجــددة.

4/1/6 توفيــر البنــى التحتيــة ومســتلزمات العمليــة التعليميــة، والبحثيــة: بإعــادة ترميــم األبنيــة والتوســع 

بهــا ووضــع تصــور جديــد لشــكل البنــاء، وذلــك بمــا يتوافــق وخطــط التطويــر، والعمــل علــى تزويدهــا بالتقانــات 

الحديثــة، وتطويــر الكتــاب، والمكتبــات الجامعيــة وتحديثهــا وربطهــا بقواعــد البيانــات العالمية، وتعميــم تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت، فــي ظــل ازديــاد الطلــب علــى االلتحــاق ببرامــج التعليــم العالــي المختلفــة. 

ــي  ــم العال ــة: حيــث تقــوم وزارة التعلي 5/1/6 دعــم منظومــة البحــث العلمــي وربطهــا باحتياجــات التنمي

بذلــك عبــر اإلســهام برســم سياســة وطنيــة شــاملة للبحــث العلمــي والتطويــر التقانــي بمــا يلبــي متطلبــات التنميــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، ووضــع هيكليــة تنظيميــة للبحــث العلمي...الــخ.

6/1/6 تحســين مســتوى التعليــم المتوســط وتحديثــه: تولــي وزارة التعليــم العالــي عنايتهــا بإعــادة النظر في 

االختصاصــات المتوافــرة فــي المعاهــد، بهــدف إحــداث اختصاصــات جديــدة والتوســع بهــا بمــا ينســجم ومتطلبــات 

ســوق العمــل، والعمــل علــى تطويــر الخطــط الدراســية والمناهــج، وتوفيــر الخطــط  الازمــة باســتمرار لتطويــر 

ــة التعليميــة بمــا ينســجم مــع التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة المســتمرة، والتوســع فــي  قــدرات أعضــاء الهيئ

أبنيــة التعليــم المتوســط بمــا يتوافــق وخطــط التطويــر )عطيــرة، 2012، 24-23).

ــن  ــة واضحــة تبي ــة تعليمي ــر المجتمــع الســوري: مــن خــال فلســفة تربوي ــوازن لتطوي  7/1/6 إيجــاد ت

دور التربيــة والتعليــم العالــي فــي ســد الحاجــات الدائمــة مــن الطاقــة البشــرية عــن طريــق خطــة معرفيــة شــاملة 

ــم، 2013، 10-9).  )إبراهي

2/6 المنهاج الدراسي واقعه، وتطوره:

واقع المنهاج الدراسي:  

تأتــي المناهــج الدراســية فــي كافــة مراحــل العمليــة التعليميــة فــي قمــة المنظومــة التربويــة والتعليميــة ألي 

نظــام تربـــوي، كونهــا محــور العمليــة التعليميــة، ذلـــك ألن أي إصــاح تربــوي ال يتــم بمعــزل عن تطويــر المنهج 

الدراسي.

تكــون  جودتهــا  التعلمية، وبقــدر  من أهم عناصر العملية التعليميــة  تعــد  الدراســية  المناهــج  أن  وبمــا 

جــودة مخرجــات هــذه العملية وإحدى مقومات نجاحهــا، فهــي بحاجــة ليــس فقــط إلــى التطويــر المســتمر، وإنمــا 

إلــى المعرفــة الجديــدة والعمــل علــى تطبيقهــا، إضافــًة الــى مســاعدة المتعلميــن علــى اكتســاب أنمــاط جديــدة مــن 
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التفكيــر، وتوفيــر البيئــة المائمــة التــي تشــجعهم علــى التحليــل والتركيــب واالســتنتاج واالبتــكار.  

ــة  ــم بكاف ــيلة الكتشــاف شــخصية المتعل ــون وس ــج يجــب أن تك ــرى عــودة )عــوده، 2008( أن المناه وي

ــه، وتوســيع  ــداع  لدي ــز واإلب ــق روح التمي ــة لخل ــة، إضاف ــه الذاتي ــة قدرات ــى تنمي مراحــل دراســته، والعمــل عل

مداركــه وآفاقــه العلميــة، وأن تراعــى آفاقــه المعرفيــة بعــد التخــرج فــي ضــوء حاجــات المجتمــع كونهــا ركيــزة 

االنطــاق المرجــوة للتغلــب علــى كّل الصعوبــات االقتصاديــة، ومواكبــة الواقــع، فمــا تتطلبــه ســوق اقتصاديــة 

متطــّورة يمكــن إدراجــه فــي المناهــج التــي تســتطيع أن تقــّدم معطيــات األســواق العالميــة ومنتجاتهــا وخططهــا 

واســتراتيجيات عملهــا علــى شــكل مضاميــن معرفيــة وبحــوث وأنشــطة لتوســيع دائــرة معرفــة الطالــب وإلمامــه 

بالســوق العالميــة، إضافــة إلــى مهــارات متطــورة تمكــن الفــرد مــن االنخــراط بســهولة فــي ســوق العمــل، وتيســر 

ــج  ــي المناه ــوم ف ــا نســتطيع أن نلمســه الي ــذا م ــرات الســريعة للعصــر وه ــي ضــوء التغي ــه ســبل المنافســة ف ل

ــى  ــت عل ــي عمل ــارات الت ــى المه ــة عل ــورية والقائم ــة الس ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــوزارة التربي ــورة ل المط

توفيرهــا وال تــزال تعمــل باســتمرار، علــى أن تكــون الغايــة األهــم واألســمى هــي النهــوض بالمتعلــم  فكــراً مــن 

خــال االنتقــال مــن النمــط التقليــدي فــي التعليــم عبــر توفيــر البيئــة التعليميــة الحديثــة التــي يكــون فيهــا المعلــم 

مجــرد ميســر لعمــل المتعلميــن،  وموجهــاً لبيئــة التعلــم التــي يكــون محورهــا هــو المتعلــم بحــد ذاتــه وممارســًة 

مــن خــال العمــل علــى تطبيــق األنشــطة المختلفــة التــي يســتطيع أن ينمــي المتعلــم مــن خالهــا مهاراتــه المختلفــة 

فــي الحيــاة القائمــة علــى محــاور تمكيــن الــذات والمواطنــة الفعالــة، التوظيــف والتعلــم . 

هــذا وتتضــح أهميــة تطويــر المناهــج الدراســية نتيجــًة لعــدم وجــود حالــة التــوازن الســليم بيــن التكنولوجيــا 

الحديثــة وبيــن الحيــاة االجتماعيــة نتيجــًة لتدفــق المعــارف العلميــة والعمليــة، فأصبــح الفــرد معهــا غيــر قــادر على 

التكيــف مــع هــذا الكــم الهائــل مــن التطــورات العلميــة والتقنيــة الســريعة فــي حــال عــدم مواكبــة المناهــج لهــذا 

التطــور المعرفــي ولهــذا التقــدم التكنولوجــي.

ــن  ــة احتياجــات المتعلمي ــى تلبي ــل عل ــن العم ــي م ــم العال ــة والتعلي ــي التربي ــد لوزارت ــذا، ال ب ــام كل ه وأم

ــارات  ــر مه ــى تطوي ــة عل ــا، القائم ــم والتكنولوجي ــات المرتبطــة بتطــور العل ــة التحدي ــاً، ومواجه ــع مع والمجتم

ــرن الحــادي والعشــرين.  ــارات الق ــع مه ــا يتناســب م ــن والطــاب بم المتعلمي

وألن الجامعــات كانــت وال تــزال اليــوم تعــد أحــد أهــم المقاييــس لتقــدم المجتمــع وتطــوره بوصفهــا مراكــز 

أكاديميــة منتجــة وناقلــة مجــددة ومتجــددة للمعرفــة لتحقيــق متطلبــات التنميــة المســتدامة )قنديــل، 2004(، لــذا 

بــات مــن الضــروري بمــكان أن نوحــد الجهــود للعمــل علــى مواجهــة التحديــات التــي ظهــرت لتطويــر المناهــج 

ــا المعلومــات واالتصــاالت  لتكــون  ــى توظيــف تكنولوجي ــة، والعمــل عل ــة التطــورات المعرفي مــن أجــل مواكب
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وســيلة ربــط بيــن هــذه التطــورات والمناهــج التــي يجــب أن تراعــي ســوق العمــل،  وهــذا لــن يتحقــق إال بتبنــي 

معاييــر واضحــة محــددة تــؤدي إلــى تطويــر المناهــج، وبنائهــا وفــق معاييــر جــودة عالميــة التــي عرفهــا الــزاوي 

أنهــا: “المحــكات للحكــم علــى جــودة النظــام التعليمــي الــذي يحــث علــى التفــوق والتميــز واإلبــداع واالنتقــال مــن 

ثقافــة الحــد األدنــى إلــى اإلتقــان والتميــز، وأن يكــون المســتقبل هــو الهــدف الــذي نســعى مــن أجلــه” )الــزاوي، 

ــم المــراد إعــداده للمســتقبل ليســتطيع مواجهــة العولمــة  ــة لنوعيــة المتعل 2003(.  وفــي رؤيــة مســتقبلية متفائل

والتفاعــل بنجــاح مــع المتغيــرات الســريعة واالتجاهــات التربويــة العالميــة، واألخــذ بيــده فــي جميــع المراحــل 

التعليميــة مــا قبــل الجامعيــة والجامعيــة مــن خــال العمــل علــى تدريبــه والرفــع مــن شــأنه للنهــوض بالعمليــة 

التعليميــة، فالتعليــم هــو الوســيلة الفعالــة لتغييــر هيكليــة المجتمــع وتقدمــه.

تطور المنهاج الدراسي:  

ــوم  ــأن مفه ــظ ب ــة، ياح ــورة المعرفي ــي للث ــور التاريخ ــل التط ــر مراح ــة عب ــة التربوي ــع للحرك إن المتتب

ــاه وتبدلــت أهدافــه، لدرجــة وجــد معهــا التربويــون أنفســهم أمــام متغيــرات جديــدة،  التربيــة قــد تغيــر فــي معنـ

وتحــوالت عميقــة فــي الفلســفات الـــتي تتبناهـــا، بحيــث تبيــن لهــم احتيــاج األنظمــة التربويــة الســائدة إلــى إعــادة 

النظــر بصــورة متاحقــة فــي فلســفتها وأهـــدافها وبرامجهــا ووســائلها واحتيــاج المناهــج التربويــة إلــى التقويــم 

ــة  ــرات الفلســفة التربوي ــامل للنظــام التعليمــي فــي ضــوء متغي ــل الشـ ــى المراجعــة والتحلي ــم عل ــر القائ والتطوي

المعاصــرة. فمفهــوم التطويــر مرتبــط بمفهــوم المنهــج ألن تطويــر المنهــج يشــمل الحيــاة المدرســية بشــتى أبعادهــا 

ومــا يـــرتبط بهــا مــن وســائل وأهــداف ونظــم التقويــم.  

ــة،  ــورة المعلوماتي ــارع والث ــي المتس ــي والرقم ــو التكنولوج ــي والنم ــدم العلم ــل التق ــي ّظ ــبق وف ــا س مم

أصبحــت الحاجــة ملحــة  إليجــاد مناهــج وأســاليب جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر وتحدياتــه، لــذا أصبــح مــن 

الضــروري االســتفادة مــن التقنيــة فــي مجالــي التربيــة والتعليــم، وذلــك مــن خــال االســتعانة بالتعليــم اإللكترونــي 

بوجــود المنصــات التربويــة اإللكترونيــة التــي أحدثتهــا وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ومــا 

تــزال تعمــل علــى توفيرهــا لتلبــي االحتياجــات التعليميــة لــكل متعلــم علــى امتــداد مســاحة الوطــن، مــن خــال 

العمــل علــى توفيــر مناهــج إلكترونيــة تفاعليــة لمختلــف المــواد والمراحــل التعليميــة.  

ــم فــي أي مــكان وزمــان، خصوصــاً فــي ظــل  ــم وســاعده علــى التعل لقــد دعــم التعليــم اإللكترونــي المتعل

ــوي  ــع الترب ــى الواق ــاً مــن أزمــات فرضــت نفســها عل ــا نشــهده حالي ــدول مــن أزمــات ســابقة وم مــا شــهدته ال

والتعليمــي فــي ظــل جائحــة كورونــا كحــل ســريع ومناســب لتعويــض الفاقــد التعليمــي مــن خــال العمــل علــى 

توفيــر المنهــج الرقمــي.
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هــذا ويّعــرف المنهــج الرقمــي: علــى أّنــه عبــارة عــن مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة والعلميــة التــي يّتــم 

توفيرهــا للمتعلــم عــن طريــق اإلمكانيــات الكبيــرة التــي تقدمهــا تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، ويتّميــز المنهــج 

الرقمــي بّعــدة خصائــص أّهمهــا                        :

الجانب البشري: وجود المعلّم والمتعلّم ووجود وسيلة االتصال الّفعالة بينهما.    . 1

الجانب النظري: نظرّيات التعليم والتّعلم الحديثة. . 2

عناصر المنهاج: من األهداف والمحتوى واالستراتيجيات واألنشطة والخبرات وأساليب التقويم.. 3

األجهزة والمّعدات التعليّمية كأجهزة الحاسوب واأللواح اإللكترونّية )حدادة، 2019، 6-5).. 4

3/6 االتجاهات العالمية ودورها في تطوير المناهج التربوية: 

ــه  ــم علي ــاً يحك ــة نوعي ــة التعليمي ــوى العملي ــر محت ــج ويغي ــى المناه ــل إل ــي ال يتوغ إّن أّي إصــاح تعليم

ــوي.  ــاح ترب ــداف أي إص ــي أله ــيد الح ــي التجس ــج ه ــار أن المناه ــل، باعتب بالفش

وفــي الواقــع إن تعليــم أبنائنــا فــي الوقــت الحالــي يحتــاج إلــى االرتبــاط أكثــر بحياتهــم وتوقعاتهــم ويلبــي 

طموحاتهــم المنتظــرة مــن مجتمــع القــرن الحــادي والعشــرين الــذي ســيقضون حياتهــم فيــه، ولعلــه مــن البديهــي 

ــة ومعلوماتيــة  ــد، ومــا يرافقــه مــن تطــورات تكنولوجي فــي ظــل التحــوالت العميقــة فــي النظــام العالمــي الجدي

إعــادة النظــر فــي مناهجنــا التربويــة وفــق معاييــر وأســس مختلفــة مســتندة إلــى رؤيــة مجتمعيــة متقدمــة، هــذا 

ــه   ــة، غــدت في ــة وتكنولوجي ــددة معرفي ــي مجــاالت متع ــرة ف ــاً أدخــل تحــوالت كبي ــاً تاريخي ــد العولمــة حدث وتع

ــم نشــر أنمــاط  ــور الحــدود، والتــي بواســطتها يت ــة الســاح األقــوى للتوغــل وعب ــال الجماهيري ــائل االتصـ وسـ

معينـــة مـــن أســاليب التعبيــر ومناهــج التفكيــر فــكان مــن الطبيعــي للعولمــة صياغــة العقــول طبقــاً ألهدافهــا، ولهذا 

فــان اختــراق العولمــة وانتشــار نفوذهــا علــى العالــم امتــد ليشــمل مجــال التربيــة والتعليــم العالــي، بحيـــث نجـــد 

أن الــدول المتقدمــة وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة تحــاول فــرض مناهجهــا وبرامجهــا علــى الــدول 

الناميــة، وبالتالــي يتــم صقــل عقــول أجيــال جديــدة وفــق نمــاذج محــددة معــدة مســبقاً، فعصــر العولمــة أصبــح فيــه 

كل شــيء قابــل للبيــع والشــراء واالســتثمار بمــا فــي ذلـــك مجـــال التربيــة والتعليــم الــذي جلــب إليــه االســتثمارات 

ــم  ــال الســابقة إذ يت ــن عــن األجي ــن مختلفي ــن المتعلمي ــة مـ ــال القادمـ ــا ســيجعل األجي ــى الســوق مم ــة إل الموجه

إعدادهــم ألداء أعمــال ومهــام معينــة مــن خـــال منـــاهج وبرامــج تعليميــة تــم إعدادهــا لهــذه األهــداف، ويمكــن 

إيجــاز الــدور الــذي تلعبــه االتجاهــات العالميــة فــي تطويــر المناهــج التربويــة فــي النقــاط اآلتيــة:

االنفجــار المعرفــي وســرعة تدفــق المعلومــات وســرعة نقلهــا واســترجاعها وتوصيلهــا وتخزينهــا إلكترونياً، 

ولهــذا يتحتــم تطويــر المناهــج التربويــة حتــى تتماشــى مــع متطلبــات العصر.

الثــورة التكنولوجيــة :إن التقــدم التكنولوجــي أدى إلــى إحــداث تغيــر فــي مجال العمل بظهـــور تقنيـــات جديدة 
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أدت إلــى ضــرورة تغـــيير السياســات التربويــة ومناهجهــا وفق المســتجدات المعرفيــة الجديدة.

االجتيــاح اإلعامــي العالمــي: حيــث أصبحــت وســائل االتصــال ســريعة ومتنوعــة تعبــر القــارات وتغــزو 

البيــوت والعقــول فلــم تعــد الوســائل التحصينيــة التقليديــة قــادرة علــى مواجهتهــا، ولهــذا ســعت كثيــر مــن الــدول 

ــن  ــى تكوي ــادرة عل ــة، لتكــون ق ــا التربوي ــا ومناهجه ــة أنظمته ــى مراجع ــي إل ــم العرب ــا دول العال ــة ومنه العالمي

األفــراد وفــق متطلبــات العصــر الحديــث مــع حســـن إعـــدادهم تربويــاً للضبــط الذاتــي، والتمييــز بيــن مــا هــو 

صالــح ومــا هــو مضــر مــع ضــرورة االحتفــاظ باالنتمــاء الوطنــي للطالــب )زيــن الديــن،2016، 146) .

ــة  ــج التربويـ ــر المناه ــى تطوي ــة تســارع إل ــدول العربي ــل ال ــة لجع ــر كافي ــابقة الذك ــل الس ــذه العوام كل ه

حـــتى تـــتاءم مــع التغييــرات العالميــة، وحتــى ال نســتيقظ علــى كابــوس عولمــة التربيــة والتعليــم، ولهــذا وجــب 

االســتعداد وعــدم التأخــر لمواكبــة المســتجدات مــن خــال رؤيــة مســتقبلية لتطويــر المناهــج التربويــة العربيــة فــي 

ظــل العولمــة، تكــون بعيــدة األمــد تعتمــد علــى مبــادئ أساســية لتطويــر المناهــج التربويــة والتــي أهمهــا:

ــر وضــع . 1 ــوي، عب ــي المجــال الترب ــا ف ــة وأشــكال التكنولوجي ــي المعرف ــة ف مســايرة االتجاهــات العالمي

ــاهج  ــر المنـ ــي تطوي ــدة ف ــدول الرائ ــن تجــارب ال ــتفادة م ــي، واالس ــع المعلومات ــاء المجتم ــة لبن الخطــط الازم

ــة.   التربوي

تبنــي رؤيــة اســتراتيجية خاصــة وواضحــة لكيفيــة إعــداد المتعلــم فــي ظــل مدرســة المســتقبل لمواكبــة . 2

تحديــات عصرنــا الحالــي وينســجم مــع التطــورات المســتمرة. 

ــم . 3 ــارات والقي ــاك المعــارف والمه ــا مــن امت ــى تســمح ألبنائن ــة باســتمرار حت ــر المناهــج التربوي تطوي

ــة. ــة عصــر العولم ــة لمواكب الازم

االهتمــام بتعليــم اللغــات األجنبيــة وتطويرهــا بخبــرات وطنيــة، واالســتفادة قــدر اإلمــكان مــن الخبــرات . 4

العالميــة بمــا ينســجم والبيئــة الســورية.

 االعتمــاد علــى اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم وفــي تطبيــق المناهــج التربويــة مــن خــال المناهــج . 5

التفاعليــة التــي تحاكــي عقــول المتعلميــن وتحفزهــم علــى التفكيــر واإلبــداع. 

 إعــداد األخصائييــن والخبــراء فــي مياديــن المناهــج التربويــة وتدريبهــم المســتمر علــى تقنيــات التعليــم . 6

والعمــل علــى توفيــر اإلمكانيــات الماديــة الازمــة إلحــداث التطويــر. 
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