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اخلال�صة
يمثل التعليم بمفهومه الواسع واحدا” من البنى االساسية العليا للمجتمع بنظامه التنفيذي املادي او القيمي

االخالقي .ويقع عىل عاتق هذا البناء هتيئة املجتمع للمستقبل بام حيافظ عىل اصالته وقيمه وثقافته وذلك من خالل اعداد
ابناءه اعدادا يمتاز بمحورين :االول نقل املعارف واخلربات يف مجيع التخصصات التي حيتاجها املجتمع كأفراد ومجاعات
ومن اي مصدر كان داخيل ام خارجي ،واملحور الثاين :انتقاء ما يتم نقله وتوظيفه من خربات خارجية عاملية بأدواهتا

ووسائلها من اجل التنمية والتقدم التكنولوجي من ناحية واحلفاظ عىل االبعاد املعرفية والروحية الثقافية للمجتمع من

ناحية اخرى.

يعيش عامل اليوم كقريه صغرية امتاز بتالقح املعارف وسهولة احلصول عىل اخلربات بأرخص االثامن وامجل الصور

وبمختلف االشكال .منذ مطلع التسعينات من القرن املايض وما رافقه من تغري بنيوي الكرتوين انتقل االنسان من
االعتامد عىل االرض يف نقل املعلومة اىل االعتامد عىل الفضاء واالنتقال االلكرتوين الذي نظم املعارف واخلربات بشكل
اذهل فيها العقول وانتج اجهزة جعلت االنسان يتعلم العديد من االمور وهو جالس يف بيته ،ونقلت االنسان من االعتامد

عىل الغري بالتعلم اىل االعتامد عىل اجهزة متطورة يستطيع يف اي مكان وزمان من توسيع دائرة ختصصاته وخدماته وحتى

الذايت منها.

يمثل املنهج اجلامعي جمموع اخلربات املطلوب ايصاهلا للجيل اجلديد كي تستثمر يف تنمية املجتمع  .وهلذا كان

للمنهج سياقات تصميم وعنارص حتليل وتوجهات يف التطبيق .يف ظل ما تم وصفه من تغري معريف بالعامل كيف ينبغي ان
يستجيب املنهج اجلامعي للتطورات االلكرتونية التي حتصل خارج

مؤسسات التعليم ومن سيستجيب هلا؟  .الدول النامية ومنها العراق بلدان مستهلكة مستخدمة لالجهزة

االلكرتونية احلديثة ال مبتكرة هلا لكنها حمتاجة جدا هلا بل ان الفرد فيها شاء ام ابى تفاعل معها مما طرح أسئلة عديدة ،اذ

كيف سيستطيع اجليل اجلديد االستجابة لسلوك العوملة العلمية هذه بعد ان اصبحت جزءا مكمال من حياته اليومية؟
وكيف يضمن املجتمع ومؤسساته الرتبوية حسن استثامر وتفعيل ما يف هذه الوسائل واالدوات من خربات ومعارف؟.

وهل لدينا الوسائل واالدوات والطاقة البرشية لالستجابة الناجحة لتصميم وتطبيق مناهج مالئمة لذلك.؟ هذه االسئلة
والعديد غريها استعرضها وناقشها هذا البحث عرب حماور عدة.

هدف البحث إىل توصيف أسس وأساليب تطوير املناهج التعليمية يف التعليم العايل باعتبارها الطاقة املحركة

للتفاعل البرشي واملادي يف بيئة التعليم؛ ولكن من منظور التالقح بني ما جيري يف العامل من تطورات فكرية وسياسية
واقتصادية وتكنولوجية أطلق عليها بالعوملة ،وما حيتاجه جمتمعنا من تلك اخلربات واملعارف وبني الداعني اىل التمسك
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بالتقاليد والقيم التاصيلية كمعني للرتبية املستقبلية.

تم تناول تصميم وتنفيذ وتقويم املنهج اجلامعي من رؤيا شمولية كلية تتأثر وتؤثر يف ابعاد داخلية ( داخل املؤسسة

التعليمية ) وخارجية ( ما يشمل املتعلم وجمتمعه والبيئة وعالقاهتا االنسانية ) .حيث تم مناقشة املنهج اجلامعي من
خربات ختصصية إىل عملية إعداد إنسان حلياة مستقبلية جديدة .فاليوم تبدلت املؤهالت والكفايات واملتطلبات من

منظور دوائر املعارف إىل مفهوم آليات التفكري ومهاراته؛ وهذا يعني أن إنسان اليوم ال تقاس جودة إعداده بام يمتلكه من

شهادة أوما حيمله من صفة جامعية؛ بل ما يتمكن من أداءه من قدرات وسلوكيات تتصف باجلودة .

تناول البحث هذا املوضوع تناو ً
ال ديناميكي ًا مستندا عىل اسس حوار احلضارات وأعداد األجيال ،بني أسس بناء

اإلنسان يف ظل اجتاهني متناقضني (شكلي ًا) لكنهام متصارعني مصلحي ًا .فالعوملة ال تتامشى مع األصالة والتمسك بقيم

املايض وآليات الدولة الوطنية ،بينام االنفتاح عىل الغرب يعني مغادرة احلدود القائمة وإضعاف الدولة الوطنية ،وخوض
املنافسة العاملية والقبول بالعوملة وبكل نتائجها .بني هذا التوجه وذاك أين ينبغي ان تقف املناهج اجلامعية يف بالدنا اليوم ؟
تم تناول مفاهيم عديدة بالنقاش كالعوملة
كي تكون صورة احلوار أكثر وضوح ًا وربط ًا يف تطوير املنهج اجلامعي ّ

الثقافية ،والعوملة السياسية واالقتصادية واالجتامعية وااليديواوجية .كذلك املقارنة بني بعض املفاهيم ذات الصلة

كالعوملة مقابل العاملية والكونية .حاول البحث من وراء كل هذا االستعراض ان يضع املناهج اجلامعية موضع االختبار.
كذلك تم وضع مصمموا املناهج اجلامعية من جراء ذلك الرصاع أمام خيارات صعبة ،فهل العوملة تعني احلداثة؟ أم هي

احتواء؟ هل نتبنى فكرها وأساليبها ونواجتها كام هي؟ وكيف ذلك؟ أم نختار منها ما يناسبنا؟ .وهنا وقعنا يف مأزق َمن
خيتار؟ كيف نختار؟ ماذا نختار؟ وكيف نتأكد إننا اخرتنا ما هو االصح؟

تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل الستعراض مخس حماور ذات الصلة بموضوع ربط العوملة باجيابياهتا وحتدياهتا

باسس بناء املناهج اجلامعية مع حماولة التوازن بني مسايرة احلداثة وتعليم أحدث مستجدات العلم و بني احلفاظ عىل قيم
واصالة مبادئنا واخالقنا املستوحاة من ديننا احلنيف التي هي مصدر فخر واعتزاز ملجتمعاتنا جيال بعد جيل.
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املقدمة
شهدتاحلياةاملعارصةمجلةمنالتطوراتالسياسية

واالقتصادية والثقافية والعلمية  -التكنولوجية والسيام

يف ميادين املواصالت واالتصاالت واملعلومات ،وقد
مهدت هذه التطورات التي جاءت بخطى متسارعة

ومتداخلة مع بعضها البعض لظهور ظاهرة العوملة
املعارصة التي برزت بمفاهيم وصيغ جديدة تدعمها

التكنولوجيا املتطورة التي جعلت املختصني يطلقون
عىل الكرة االرضية القرية الكونية او القرية الصغرية،

بل ان بعضهم يبدي اندفاعا اكثرليطلق عليها ارسة
صغرية او شاشة الكرتونية… الخ .وعىل الرغم من ان
ظاهرة العوملة املعارصة ما زالت يف صريورهتا تواصل

التشكل املخطط عىل وفق ما يرسمه هلا املخططون يف
الدول او اجلهات التي عملت عىل نرشها والرتويج هلا

وتكريسها ويف مقدمتها الواليات املتحدة االمريكية
التي تعد الفاعل الرئيس يف انتاج خمطط العوملة لتعزيز

هيمنتها وسيطرهتا عىل العامل ،فضال عن اجلهات
االخرى التي ختضع هليمنة الواليات املتحدة االمريكية

وتعمل عىل تكريس العوملة ويف مقدمتها الرشكات
املتعددة اجلنسيات واملنظامت واملؤسسات املالية

واالقتصادية العاملية التي سخرت االبتكار االلكرتوين

لصاحلها (عبد اهلادي .)144-129 :2012

عامل العوملة اليوم صغّ ر املسافات بني الشعوب،

ومنح احلياة توجهات جديدة بعضها أدى إىل متزق
الكثري من قيم املايض مما القى اعرتاض ُا شديد ًا من

محلة فكر األصالة اللذين وجدوا فيه طمس هلوية

الرشق وثقافته وتراثه ونوع من االستالب الفكري،
واالقتصادي ،والسيايس والثقايف .بينام وجد أخرون

يف العوملة جرس ًا للعبور إىل مرحلة حياة فتحت
األبواب نحو تغيرّ نوعي وكمي يف عجلة االنتاج فكري ًا

ومادي ًا فتبنته برسعة بام فيه من ّ
غث وسمني واعتربت

كل من يقف أمام عجلة العوملة متخلف ال حيمل صفة

الديمومة  .لقد ساهم التطور االلكرتوين يف معاجلة
وحل العرشات من املشكالت الرتبوية والتعليمية

وساهم يف خفض تكاليف االعداد التعليمي الفردي
واجلمعي .وبني هذا وذاك أين ينبغي أن تكون عليه

املناهج اجلامعية يف بالدنا؟.

من الرضوري ونحن نناقش املناهج اجلامعية

من منظور مستقبيل أن نصف عامل اليوم وصف ًا مادي ًا

ونوعي ًا واجتامعي ًا كي نضع أقدامنا بشكل صحيح

عىل ما جيري من تغريات بنيوية أصابت إنسان
اليوم وأثرت يف مسرية حياته عىل املستويني الفردي

واالجتامعي .يعيش إنسان اليوم يف عامل يرتكز عىل

قطب واحد امتلك الثروة والرتاكم املادي والعقل

البرشي ونظام من املنافسة ورفع شعار أمركة العامل.
يقول روزفلت رئيس الواليات املتحدة االمريكية
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وهو خياطب الشعب

األمريكي (أهيا األمريكان لقد أثبتم للعامل أنكم أسياد
األرض فامسكوا العصا من الوسط وتكلموا هبدوء)

(الزند .)23 :2004 ،والعبارة واضحة ففي معناها
أن أمريكا ستخضع العامل اقتصادي ًا وفكري ًا ،وانتقلت
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إىل اخضاعه اجتامعي ًا وسياسي ًا وثقافي ًا أيض ًا.وبعد

وفهمت أهنا يف ظل رصاع ما بني البعد الثقايف

ويكرر نفس االسرتاتيجية التي حتجم فيها دول

الثاين وبقي األول يمتد عىل طريف نقيض .نحن كعرب

اكثر من  70عاما يعود الرئيس االمريكي ترامب
العامل اقتصاديا وسياسيا وثقافيا من خالل هيمنة

سامها االسرتاتيجية االمريكية اجلديدة اذ وضع اربعة
رشوط ملستقبل امريكا يف تعاملها مع دول العامل وهي:
أ -هيمنة امريكا عىل االقتصاد العاملي وتسيريه.

الرأساميل الفردي والبعد العقائدي املاركيس اهنار
ومسلمني نمتلك ثقافة ومعتقد قوي يعيش يف سلوكنا
حتى أن هناك الكثري من التيارات الطاردة ملا هو جديد
لكن اجلديد ِ
آت رغ ًام عنا فكيف نواجهه؟

يقع عىل اجلامعات العبء األكرب يف حتمل

ب -دفع شعوب العامل التي تطلب محاية امريكا

مسؤولية التنمية االجتامعية الشاملة فهي مصدر

ج -حماربة املد االيديولوجي االسالمي بام اسامه

و استريادها و تصديرها بعد ان تدخل يف معمل

د -فرض السالم العاملي بقوة السالحBBC(.

األفراد و اجلامعات .وهى املسؤولة أيضا عن احلفاظ

وهذه باجلوهر هي نفس افكار زوزفلت ولكن

و تعميقه ،إضافة إىل مسئوليتها اخلطرية يف إعداد

هلا تكاليف تلك احلامية.
االرهاب االسالمي.

.)19,/12/,2017 Arabic

بصورة اكثر وضوحا لنرش العوملة من مصدرها
االمريكي.

لإلشعاع الفكري وهى املسؤولة عن توطني املعرفة
اإلعداد و اإلنتاج الثقايف الذي يطوعها ملصلحة

عيل اإلنتاج الفكري و املادي للمجتمع و تطويره
املفكرين و املبدعني و املهرة كأدوات للبناء و التطور.
ينظر إىل اجلامعة يف الوقت احلارض عىل أهنا رمز لنهضة

تقودنا هذا احلقيقة اىل حقيقة آخرى أكثر عمق ًا

األمم و تقدمها و عنوان ليقظتها وحضارهتا ورقيها.

وكمسلمني؟ ألننا يف ضوء تصميم وتطوير مناهج

هي املؤسسة التي ختترب هبا املعرفة و تفحص و تنتقى

ترتبط بتحليل ظاهرة العوملة وكيف نفهمها كعرب
تعليمية وهي تعني ببناء الطاقة السلوكية لإلنسان.

كيف ينبغي أن نتعامل مع يشء ُفرض علينا ووجد

فاجلامعة ليست فقط مركز لنقل املعرفة و توزيعها بل
و تطوع قبل مرحلة االستيطان و النرش وهذا ال يتم

إال بتنشيط البعد البحثي ونرش الدراسات و تسويقها

عىل الكون حتى أصبح ما يسمى بالعوملة أو الكوننة

للمستفيدين سيام التطبيقي منها(.جريو ،2 :2007

واحتواء أكثر من كونه منظور ًا اقتصادي ًا .نعم بدأت

ان كل نشاط املؤسسات التعليمية العليا بكل

 Globalizationجزء ًا اساسي ًا من منظور توسع
العوملة كفكرة براكامتية اقتصادية لكن رسعان ما
استوعبتها املجتمعات حتى املركزية املادية منها
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الزند .)123 :2015

ختصصاهتا ومفرداهتا تتمحور عند نقطة حمددة تتمثل

بام يقدم من خربات وما يكتسبه املتعلمون من معارف
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ومهارات وقيم وأجتاهات فهي التي متثل املحتوى

والرصاع بني العوملة واحلداثة.

الوعاء الذي حيمله عضو هيئة التدريس اجلامعي

منظور مستقبيل أن نصف عامل اليوم وصف ًا مادي ًا

االسايس ملا نسميه باملنهج التعليمي .فاملنهج هو
اىل طالبه ويقدم مافيه بطريق او وسيلة تتناسب مع

مرحلة نموهم وطموحهم ورغباهتم وتوقعاهتم وهذا
ما يطلق عليه باجلانب النفيس للمنهج.

سيحاول البحث احلايل ومن خالل املنهج

الوصفي التحلييل من ربط تاثري ما جيري يف العامل من
تغري بنيوي يف وسائل العلم وادواته وقياس تاثري ذلك

عىل ما يصمم من مناهج تعليمية يف جامعاتنا وعىل
ما تقدمه اجلامعات يف املناهج من خربات ينبغي ان
تستجيب هلذا التغري والتطور التكنولوجي مع حماولة

احلفاظ عىل القيم والسلوكيات املطلوبة ال كخربات
معرفية فقط بل كمناشط جتمع ما بني املعرفة واملهارة

والبعد القيمي االخالقي االسالمي الذي تم تنظيم

مناهج بلدنا يف ضوئها وتربى شعبنا عليها.

 .3التعرف ونحن نناقش املناهج اجلامعية من

ونوعي ًا واجتامعي ًا كي نضع أقدامنا بشكل صحيح

عىل ما جيري من تغريات بنيوية أصابت إنسان
اليوم وأثرت يف مسرية حياته عىل املستويني الفردي

واالجتامعي.فالعامل يستند عىل قطب واحد يمتلك
الثروة املادية والبرشية والعسكرية ويفرض هيمنته

الفكرية واالقتصادية بالقوة.

والعبارة واضحة ففي معناها أن أمريكا ستخضع

العامل اقتصادي ًا وفكري ًا ،ولكن لألسف وأقوهلا

لألسف انتقلت إىل اخضاعه اجتامعي ًا وسياسي ًا وثقافي ًا
أيض ًا .عىل أسس تصميم وتطوير املنهج كمكونات
وخصائص ونظريات يف ظل هذا الرصاع.

 .4ومن الرضوري مناقشة األساليب والطرائق

التي من خالهلا يمكن أن نتبرص دور العوملة يف تصميم

تم استعراض مخسة حماور سياسية ،واقتصادية،

وتطوير املناهج اجلامعية بصورة توازنية بني مواكبة

املناهج اجلامعية ضمن دائرة حراك حواري يشد

 .5اخلروج باستنتاجات وتوصيات عن ما يمكن

ثقافية ،واجتامعية وربطها بأسس تصميم وتطوير
قطبني متناقضني أديا اىل ظهور مظاهر من االنفالت
واالغرتاب مقابل حالة من التعصب والعنف بني

شباب هذه األمة .هلذا تطرح هذه الورقة اشكالية

الواقع ضمن املرامي اآلتية:

احلداثة وتطوير قيم االصالة.

للتعليم اجلامعي يف الدول النامية ومنها بلدنا العراق
القيام به يف ظل ظاهرة العوملة التي يعيشها العامل من

اختيارات وكيف ذلك؟.

اهمية البحث واحلاجة اليه

 .1استعراض متعدد للمفاهيم املرتبطة بالعوملة

ان اهليمنة التكنولوجية الغربية ،واالمريكية

 .2مناقشة املفاهيم املرافقة ملفهومي التبني

والقارات واحلضارات وحتوهلا اىل جسد حضاري

بأنواعها.

بصورة خاصة ،حتاول االن ان ختترص القرون
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة

البحوث املحكمة

واحد ،وذلك بفضل معطيات ثورة تكنولوجيا

واضحة انتجت جراءها ارقى الصناعات احلربية

التكوين االخالقي والثقايف ،وختترص الزمان واملكان،

السيارات والطائرات العمالقة اىل بناء الكمبيوتر

االتصال واملعلومات التي حتدث تغيريا ت رسيعا يف

ويف هذا املجال اصبحت املعلوماتية واالنرتنيت

وتقنياهتا املتطورة اهم مرتكزات العوملة التي تسعى اىل
تكريس حضارة جديدة ختتلف اختالفا كبريا عن كل

ما عرفه العامل يف تارخيه الطويل من حضارات ،ولعل
ابرز ما يميزها اهنا تسعى اىل انتزاع االنسان من انتامئه

االصيل وتعمل عىل تغييب وعيه بالتاريخ.

املتطورة كذلك صناعات السينام يف هوليود اىل صناعة
الشخيص حتى ادخال العامل يف العرص االلكرتوين

االول والثاين واليوم الثالث من خالل اهلاتف النقال
الشخيص الذكي متعدد االغراض .كل ذلك حدث

يف خمتربات اجلامعات( .انظر الزند  ،44 :2010عبد
اهلادي .)140-133 :2012

إن ظاهرة العوملة بنواجتها االقتصادية والسياسية

توقع هذه احلقيقةعىل اجلامعات مسؤولية خطرة

والثقافية طرحت ثالثة اجتاهات ايديولوجية ،األول

بوعي هلجمة العوملة وما تسببه من اثار سلوكية سلبية

املخلص من الدكتاتورية السياسية للفرد أو الدولة،

فهي الوسيلة االكثر خطورة ومتكن من التصدي
عىل اجليل القادم.

ينادي بمسايرة العوملة وأهنا أكسري احلياة وأهنا

و هي متنح املبدع حقه ،وتعطي قوانني أكثر مرونة،

كام ان اجلامعات بام متتلكه من خربات برشية

تضفي للحياة طع ًام ال جيده اإلنسان يف بلده( .هانس

حتد من التاثريات السلبية للعوملة وتساهم يف الوقت

االجتاه الثاين أخذ منعطف ًا أكثر تطرف ًا وقال أن

مدربة ووسائل تعليم ومناهج ينبغي ان تصمم كي

ذاته عىل فرز وانتقاء اخلربات االجيابية التي ينبغي ان
يتعلمها جيلنا القادم بوعي عايل وتفكري ناقد .اجلامعة
منرب للعلم وتقيص املعرفة وتطويرها وتطويعها خلدمة
املجتمع .جتربة امريكا منذ بداية القرن العرشين واىل

االن تقول ان  %90من تقدم امريكا كانت وراءه

اجلامعات  .فبعد ان نقلت التكنولوجيا من اوربا
واليابان غريت اجلامعات مناهجها من ألالهوت

ودراسة الدين اىل جامعات علم وتصنيع فأحدثت

ثورة اقتصادية بالصناعات املختلفة والزراعة والطب
والعلوم والقانون والرتبية حتت فلسفة ورؤيا واهداف
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وبيرتمان )40_36 :1998

العوملة فتحت لنا أبواب اهلجرة واالستثامر والعمل
يف بيئات ال يمكن أن نجدها يف بلداننا ،وتأثرت

بذلك بشكل كبري الطبقة املتوسطة وأصحاب رؤوس
األموال خاصة بعد أن فشلت الدولة القومية يف أن

تطرح مثا ً
ال خصب ًا للسعادة واالطمئنان ،فشهدت

البلدان العربية موجات من اهلجرة من سوريا ولبنان
والعراق وليبيا والسودان ومرص ودول املغرب العريب
وغريها  .وصلت حدّ املخاطرة باحلياة عن طريق

العبور البحري أو العيش بني فكي النزوح كام حيدث

للعرب يف تركيا ولبنان.اال ان هؤالء مل ينجرفوا وراء

أ.م.د عمر جميد عبد
العوملة الثقافية وسلخ التقاليد كام هي عليه يف الصنف

وصيانة كرامته والوفاء بحاجاته األساسية يف الطعام

وليس لسبب اقتصادي فحسب.

والضامن االجتامعي ،وحرية التعبري ،واملشاركة يف بناء

االول بل اكتفوا باالغرتاب طلبا حلياة كريمة افضل

والرشاب وامللبس والسكن والتعليم والصحة-

أما االجتاه الثالث فهو االجتاه املتطرف الذي يرى

جمتمعه وتطوره ) عبد السالم 2006 :272 :( .ان

فنشأ لدينا جيل من احلاقدين االنفعاليني ال حيسنون

والروحية .تكمن امهية البحث احلايل يف كونه حماولة

بالغرب وبأفكاره وبتارخيه كل أشكال الظلم والقرس
لغة التشخيص لكنهم يعيشون فكرة االنتقام ،ويتبنون
اليات االنغالق ( .عطايا .)268-234 :2004

هذا يتطلب تنمية خمتلف طاقاته اجلسمية والعقلية
الستعراض ومناقشة اساليب التصدي لالثار السلبية
للعوملة كام حتاول االجابة عىل سؤال مهم اين نحن

مجيع هذه االجتاهات هي إفرازات من نواتج

مما جيري من تغري بنيوي يف املناهج اجلامعية يف العامل

التعليم اجلامعي دراستها عن كثب ،فهي ظواهر

اجلديد ؟ ماذا تصنع جامعاتنا كي تنتقي ما يعالج

العوملة وحتتاج من املربني ومن مصممي مناهج
تعيش معنا وال نستطيع رفضها بالقوة أو تبني أي ًا

منها باجلملة ،فجميعها ٍ
مؤذ مامل حيسب له حسابته يف
االخذ او الرتك ،البعض يرى أهنا مستوردة من اخلارج

وال قدرة لنا عىل جماهبتها ،بينام البعض اآلخر يرى أهنا

متكنت منا ألننا ضعفاء فلنعالج أنفسنا أو ً
ال ،وهذا ما
سنحاول أيض ًا املرور عليه يف هذا البحث.

وكيف نوصل التطور النوعي باخلربات احلديثة جليلنا
مشكالتنا من خربات وتعد جيل يستطيع بوعي فرز ما
تطرحه وسائل العوملة من معارف وخيتار بتفكري ناقد
وعلمي ما ينفع املجتمع وحيافظ عىل وحدته.مجيع هذه
االفكار سيتم استعراضها يف هذا البحث.

�أهداف البحث:

هيدف البحث احلايل اىل الكشف عن تاثري العوملة

املناهج الدراسية هي وسيلة التعليم لتحقيق

كفكر ووسائل واساليب حياة عىل تصميم املناهج

الرتبية وخططها واجتاهاهتا  .واملنهج بمفهومه احلديث

ليس كخربات ومعارف بل كوسائل حياة سامهت

أهدافه وخططه والرتمجة الفعلية والعملية ألهداف
والشامل والتدريس كعنرص من عنارص املنهج وكنظام

يتكون من مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية

راجعة يسعى إيل إعداد األفراد النافعني ألنفسهم

وألمتهم العربية واإلسالمية والقادرين عىل حتمل

املسئولية وحتقيق التنمية الشاملة يف املجتمع .واإلنسان
هو حمور التنمية والذي يركز عىل توفري حقوقه

اجلامعية لغرض قياس حجم االستجابة لتلك العوملة

وبصورة مستمرة يف تغيري حياة االنسانية عىل مستوى
االفراد واملجتمعات من خالل مناقشة املحاور االتية:

اوال -حمور العوملة :التعرف عىل معنى العوملة،

كيف نشأة يف التاريخ احلديث  .ما هي انواعها
كيف تتاثر بعضها ببعض وتعكس نتائجها عىل حياة

االنسان كفرد ومجاعة وكنظام دولة.
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة
ثانيا -حمور املناهج اجلامعية :من حيث املعنى،

والنوع ،والعنارص ،واملستويات وموقعها يف العملية
التعليمية وعالقتها بسوق العمل وتطور وانامء الدولة
واملجتمع.

البحوث املحكمة
دون الوقوف كثري ًا عىل تعدد املعاين لكل منها؛ بل
نكتفي بالطريقة التي سوف يتم فيها تداوهلا يف هذه

الورقة ،ولنبدأ باآليت:

اوال -املفاهيم املرتبطة باملنهج اجلامعي

ثالثا -حتديات العوملة باعتبارها غربية املنشىء

 .1املنهج اجلامعي :هو جمموع اخلربات املنظمة

االنسان يف زيادة رفاه البرشية لكنها يف الوقت ذاته

جمموعة متعلمني؛ لغرض تغيري سلوكهم باجتاه

محلت معها الوسائل واالساليب املهمة يف حياة
غريت من طبيعة تعامله مع احلياة سيام يف الدول

النامية.

واملربجمة املراد ايصاهلا يف مرحلة تارخيية معينة اىل

خربات خاصة حمددة .وعادة ال ينظر للمنهج بمعزل

عن ثالث مكونات رئيسة ،هي :عنارصه السبعة

رابعا -شمل هذا املحور استعراض الوسائل

وخصائصه ،وأخري ًا النظرية التي ُبني يف ضوئها،

العوملة يف تطوير مناهجنا اجلامعية مع حماولة حتديد

التعريفات انظر الزند وعبيدات 2, 3McNill :2010

واالساليب التي يمكن من خالهلا ان نستثمر اجيابيات
وتضييق اثارها السلبية عىل قيمنا االسالمية.

وسنأيت عىل تعريف كل منها الحق ًا( .للمزيد من

.) .14 :2011

وعليه سيحاول البحث االجابة عىل االسئلة

 .2تصميم املنهج :وضع إطار شامل من املكونات

هل العوملة فكر عاملي يصلح لكل جمتمع وبيئة

(فرتات زمنية قصرية) أو عمودي ًا (فرتات زمنية

هل يمكن لثقافات الشعوب ومنها ثقافتنا

خطوات عمل ،ودائام هناك عالقة بني تصميم املنهج

االتية:

ثقافية وما هي املدلوالت التي تثبت ذلك ؟

االسالمية ان تتوائم مع فكر العوملة وكيف وعىل وفق

اي اسلوب؟

أو العنارص توزع عىل شكل مستويات أو مراحل أفقي ًا

طويلة) ترتجم من خالهلا مكونات املنهج افرتاضي ًا إىل
وتنفيذه وتقويمه واألهداف العامة واخلاصة بحركة

التخصص (.عبد اهلادي .)36-15 :2012

ما هي االساليب والوسائل الكفيلة بنرش فكر

 .3تنفيذ املنهج :يمثل تنفيذ املنهج جمموع

يتصادم هذا مع ما نعلمه من قيم يف مناهجنا احلالية ؟.

مجيع عنارص املنهج موضع التطبيق(.الزند وعبيدات

سيتم استخدام العديد من املفاهيم املتداخلة يف

 .4تقويم املنهج :جمموع األنشطة والفعاليات

العوملة بني املناهج اجلامعية بمفهومها الواسع وهل

تعريف املفاهيم:

هذه الورقة؛ وهلذا من الرضوري أن نعرفها اجرائي ًا
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االجراءات واالساليب املجدولة زمنيا والتي تضع

.)78-66 :2010

اهلادفة اىل مجع البيانات واملعلومات وحتليلها

أ.م.د عمر جميد عبد
وتنظيمها وجعلها أكثر سهولة يف فهم حركة تنفيذ

1.1االهداف

وضعفه يف ضوء معايري أو أهداف أو نامذج لغرض

3.3طرائق التدريس

املنهج بمستوياته املختلفة؛ للكشف عن نقاط قوته
اختاذ القرارات اخلاصة يف التغيري أو التطوير.

(الفتالوي .) :50-45 ،2007

 .5تطوير املنهج :أو ما يطلق عليه بالتغذية الراجعة

واملتمثلة بالقرارات التابعة لنتائج التقويم ،ويستند عمل
تطوير املنهج علمي ًا (وليس اجتهادي ًا) عىل عملية تبني
أو تغيري مستندة اىل جمموعة البحوث والدراسات

أو املقارنات التقويمية التي متنح متخذ القرار أي ًا كان

مستوى الثقة التامة بعملية التغيري يف ضوء نتائج
التقويم)47-32 :1982 Bloom ,et, al (.

2.2املحتوى

4.4االنشطة املصاحبة
5.5الوسائل التعليمية
6.6زمن التعليم
7.7التقويم

ثانيا -املفاهيم املرتبطة بالعوملة

-1العاملية ( :)Internationalإن أبسط

تعريف هلا هي االنفتاح االقتصادي والثقايف وحتى
الفكري عىل العامل من خالل اعرتاف متبادل باآلخر

 .6عنارص املنهج :وهي املكونات الرئيسة حلركة

ودون فقدان اهلوية الذاتية .تعبرّ العاملية هنا عن

التصنيف لعنارص املنهج هو رالف تايلر(Tyler

خالله جعل املجتمعات املتقدمة تقني ًا هدف ًا للتعاون

 )47أوصلوا هذه العنارص إىل سبعة عنارص ،هي:

والنمو وتقديم أفضل اخلدمات ملجتمعاهتا (يسني،

اخلربات املطلوب تعلمها ،وأول من حتدث عن هذا

 ،) 1949اال أن الزند وعبيدات (-125- :2010
األهداف؛ حمتوى املادة العلمية أو املقررات؛ أساليب

أو اسرتاتيجيات التدريس؛ األنشطة املصاحبة؛

تكنولوجيا التعليم املستخدمة؛ زمن التعليم؛ أساليب
حتول عنارص املنهج من أربعة إىل
تقويم الطالب .إن ّ
سبعة مل يأت اعتباط ًا فقد وجد من جممل الدراسات

العاملية أن لعامل النشاط الصفي غري املربمج
ولتكنولوجيا التعليم وللزمن املستغرق يف العملية
التعليمية أثر ًا مه ًام يف تقليص حجم الفروق الفردية يف
عملية التعليم والتعلم.وهي كام يايت:

السلوك االجيايب الذي حتاول املجتمعات النامية من
أو املنافسة التكنولوجية الرشيفة سعي ًا وراء التطور

1998؛ 98-91 :بلقيز. )123-118 :2005 ،

-2العوملة ( :)Globalizationمن الصعب

جد ًا اخلروج بتعريف حمدد لظاهرة انسانية عاملية

مركبة املعامل ،متشعبة التأثري سميت بالعوملة .البعض
مثل اخلويل رأى أهنا ظاهرة تارخيية تعني االستعالء

واحتواء العامل وهي ليست العاملية ،وهي تسعى

لصهر القوميات ببودقة واحدة بدأت اقتصادية عندما
استطاعت امريكا والغرب بعد احلرب العاملية الثانية
من اهليمنة عىل معظم االنتاج الطبيعي والصناعي
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البحوث املحكمة

ريت
وتبادل السلع يف العامل حتى وصل اىل أن غ ّ

اجلذب والرفاهية .باملقابل دول ما يسمى باجلنوب

 .)80-66 :1999يرى آخرون أن العوملة حقيقة

عن اهلوية ما بني االنقالبات العسكرية وحكم احلزب

أمريكا التبادل املرصيف من الذهب اىل الدوالر(اخلويل،

تارخيية ولدت يف خضم الرصاع الكوين بني األقطاب

االيديولوجية ما بعد احلرب الباردة (فريح:1998 ،

وهي دول تعيش حالة من الرصاع السيايس والبحث

الواحد أو الفرد الواحد او الفكر الواحد .يعيش الناس
يف هذه البلدان حالة من االستالب الفكري واملادي.

 .)45كمخترص نقول هي أمركة العامل أو هكذا يراها

حيتار املرء هنالك إىل أين يتجه؟ وماذا خيتار؟ يعيش

-3الكونية ( :)Universalرافقت عملية

اقرتاين ،طموحه ال يتعدى أن حيصل عىل عالوة أو

من التطور الشمويل انترش برسعة عىل مستوى األرض

والدواء فيه متذبذب ،شعوره باألمان ضعيف .كل

الكثريون( حسيب.)2005 ،

الرتاكم االقتصادي التارخيي يف املائة سنة املاضية نوع

ككل ،فصناعة املكائن واستخدام النفط وصناعة
السيارات ومن بعدها الطائرات والصواريخ العابرة

للقارات وظهور احلاسوب واالنرتنت واألجهزة
االلكرتونية املتعددة كلها مظاهر كونية رسعان ما

انترشت عىل طول الكرة االرضية بمجتمعاهتا،

فصارت املسافات أقرص واالتصاالت أرسع وتبادل
اخلربة يف اخلمسني سنة املاضية يعادل تاريخ االنسان

منذ كينونته (جريو.) 3 :2007 ،

تاثري العوملة يف عامل اليوم
يعيش العامل اليوم اىل نصفني عامل الشامل الصناعي

الذي يمتلك ما يسمى بحياة الرفاهية ،فكل ما يتمناه

املرء جيده تسخري كامل للطبيعة يف خدمة االنسان،

حياة سهلة ،نظام متوازن ،شعور باالكتفاء النسبي

يف الغذاء والدواء ،أدى إىل الشعور باألمان ومن ثمة
االطمئنان عىل املستقبل ،فأصبحت دول الشامل دول
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االنسان ليومه يقتات عىل ما تقدمه احلكومة ،سلوكه
كتاب شكر أو حتى رضا املسؤول عنه .توفر الغذاء
ذلك دفعه اىل ضعف االنتامء للوطن ،اكتسابه اىل فكر
االغرتاب او التعصب صار أقوى .انقسم الشباب بني

رافض للواقع ناظر إىل الغرب كمخلص وحيد حلياة
البؤس التي يعيشها ،أو قانت متعصب يرى باملايض
والتبجح به السالح األهم للوقاية من الغرب(.جاسم

.)86-71 :2014بني هذين التناقضني تعيش دول
اجلنوب (الدول النامية أو املتخلفة) بني فكر اهلزيمة
من الوطن أو بني التشبث بعقيدة تعصبية رافضة لكل
ما هو جديد.

ماذا نتج عن ذلك:

 .1ضعف يف احلامس للنمو والتطور االكاديمي

واملهني كذلك ضعف املنافسة من أجل االبداع.

 .2انحصار العطاء املهني واقتصارها بحدود ما

متنحه الوظيفة من مكسب.

 .3الالمباالة وضعف البحث عن النمو والتطور.

أ.م.د عمر جميد عبد
 .4عدم التدخل يف عملية التغيري واخلوف من

جديد سمي “بنك التجارة العاملي أو بنك القروض

 .5التمسك بقوة باملعتقد القدري رغم مناقضاته

النامية واستعامرها .وهكذا فعلت أيض ًا جمموعة

البحث عن القدرية املطلقة مقابل مناجاة العقل أو

أن الرشكات الكربى كرشكات النفط والسالح

اخلوض يف النقد أو ابداء الرأي .

أحيان ًا حتى مع التعاليم الدينية السمحة ،بمعنى آخر

الرجوع للمنطق.

الدويل” .يمثل هذا وسيلة دولية قانونية حللب الدول
القروض من رشكات كربى ،وأصبح واضح ًا

واالعالم والسيارات واحلواسيب هي رشكات ذات

 .6تفيش ظواهر غاية يف الصعوبة يف هذه الدول،

صفة عاملية فقدت انتامئها الوطني؛ وهلذا فهي موجودة

الطائفي الديني أو العشائري أو حتى االقتصادي إىل

العامل اىل نوع جديد من العمل االقتصادي فحتى

فمن احلروب الداخلية ذات الطابع السيايس أو
التصارع بني األقاليم املختلفة .كل ذلك أصبح سمة
من سامت النسيج الفكري السيايس للدول النامية.

يف كل العامل وتفرض شخصيتها يف كل بيت ،وانتقل

الثامنينات من القرن املنرصم كانت كل دولة من
الدول الكربى تفتخر بصناعتها ،اليوم باعت الدول

 .7ضعف القدرة كدول عىل محاية ذاهتا من

الصناعية الكربى رشكاهتا الواسعة والكبرية اىل دول

عن َمن حيميها ،لذا ارتضت أن تكون بحضن قوة

الصني واهلند وماليزيا وأندونيسيا ومرص العرشات

اخلطر اخلارجي او الداخيل؛ لذا جلأت اىل البحث

كربى حتميها ،فالعالقات الدولية متشابكة فبعد أن

كان االحتاد السوفيتي والصني اجلهة التي توزن كفتي
امليزان وخاصة لصالح الدول النامية ،وهذا ما ملسناه

يف الستينات والسبعينات من القرن املايض .اهنار

كل ذلك يف التسعينات بعد أن فشل الفكر املاركيس
جتريبي ًا واهنارت جتربة األحزاب الشيوعية ومع
اهنيارها تساقطت الدول النامية الواحدة بعد األخرى
يف أحضان الغرب (احتالل افغانستان ثم العراق

وختريب سوريا فاليمن ثم ليبيا ،)....إذ ال مالذ هلا
حلامية ذاهتا وشعوهبا إال بطلب احلامية من اخلارج أو

هكذا صور هلا.

 .8يف هناية القرن املايض ظهر نمط اقرتايض

اخرى متتلك رأس املال البرشي الرخيص ،فاشرتت

من الرشكات األمريكية الضخمة كجنرال موتورز أو
صناعة القوارب أو الغزول املختلفة أو حتى صناعة
األسلحة اخلفيفة .اليوم نحن أمام أحقاب نوع جديد

من العمل االقتصادي (.أمني ) 91-83 :2007

 .9جتارة السالح اليوم هي أكثر جتارة رابحة

مع جتارة املخدرات يف العامل أضاف إليها االعالم
الدعائي االباحي واالندية الرياضية املحرتفة الذي

بيعت أسهمها ملعظم الدول العربية الريعية وغريها.

(عطايا )223 -118 :2004

 .10رغم وجود منظامت دولية أسست بعد

احلرب العاملية الثانية كي حتافظ عىل العالقات السليمة

بني الدول (كاألمم املتحدة ،ومنظمة حقوق االنسان،
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البحوث املحكمة

والبنك الدويل) ،إال أهنا اليوم أصبحت وسيلة بيد

هناك عامل واحد انحرص الرصاع معه سبعني عام ًا هو

الشعوب يف دول اجلنوب املادية منها والبرشية تارة

خطورة ،مها الرصاع الديني الطائفي ورصاع األقليات.

قوى الشامل لتسيري خمططاهتا نحو استالب ثروات
باسم الديمقراطية ،وأخرى بأسم حقوق االنسان،
وثالثة بأسم حقوق األقليات ،ورابعة بأسم العدالة
وخامسة بأسم نرش النظم الصحيحة .مجيع هذه

العناوين تقع ضمن مظلة التدخل السافر يف مصري
الشعوب وهي مظهر من مظاهر العوملة( .سكرية

.)345-281 :2010

الكيان الصهيوين اليوم دخل عامالن جديدان ال يقالن
 .14حتولت رصاعات اليوم إىل رصاعات خطرية

ذوبت احلدود الوطنية وأهنت قرن أو أكثر من دويالت

جر
االستعامر القديم (دول معاهدة سايكس -بيكو) ّ

ذلك اىل حالة من التيهان الفكري والسلوكي ووضع
أمام اإلنسان العريب واملسلم سؤال خطري إىل من أنتمي

أنا؟ وكيف أعبرّ عن انتامئي؟(انظر ايضا حسيب

 .11اليوم دول الشامل تصنع املليشيات تدرب،

 ،89-78 :2004عبد السالم ،244-240 :2010

االرهاب ،كل ذلك مدفوع الثمن بشكل أو بآخر من

ان مصطلح العوملة غزا كل املجاالت ،واصبح

هتيء السالح ،ختلق املمولني مالي ًا ثم هي التي حتارب
دول اجلنوب ،فالدول النفطية بنت تراك ًام مالي ًا ومل ِ
تبن

تراك ًام اقتصادي ًا أو اجتامعي ًا أو سياسيا ،بل عاشت
يف صورة متخلفة بل أحيانا متخلفة جد ًا بني حكم

الشخص الواحد أو العشرية الواحدة أو السلطة

الواحدة ومل تستطع بناء دولة املؤسسات.

 .12دول أخرى ال متتلك ثروة املال وال متتلك

القدرة عىل النهوض وخاصة يف البلدان األفريقية

جاسم .)86-71 :2014

منذ بروزه مع مطلع تسعينيات القرن املايض
الشغل الشاغل لرجال السياسة واالقتصاد والثقافة

واالجتامع واالعالم وغريهم ،وقد ادىل اجلميع
بدلوه كل حسب املنطلق الفكري الذي ينطلق منه

عن مفاهيم العوملة ومضامينها وجتلياهتا وانعكاساهتا
التي بدأت تظهر للعيان يف شتى املجاالت السياسية
واالقتصادية والثقافية واالجتامعية واالتصالية

وبعض البلدان العربية فعاشت مرحلة االنفصال

واالعالمية واملعلوماتية  .فلقد بدا واضحا كم ونوع

هلا يأيت من اخلارج .وأصبحت هي املصدر الرئييس

عىل املجتمعات االنسانية والسيام عىل جمتمعات

العشائري الكتلوي بني السلطة والشعب ومن يستثمر

لإلرهاب.

 .13عامل اليوم وخاصة يف دول اجلنوب ومنطقتنا

العربية بشكل خاص تعيش حالة من الغليان؛ إذ

دخلت ثالثة عوامل تؤجج الرصاعات بعد أن كان
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التحديات التي تطرحها العوملة واملخاطر التي حتملها

الدول النامية وخاصة منها املجتمعات العربية
واالسالمية ،لذا فقد استحوذت العوملة عىل اهتامم

الباحثني واملفكرين واالعالميني للبحث يف مدى
انعكاسات هذه الظاهرة عىل واقع الفكر واملامرسة

أ.م.د عمر جميد عبد
عىل الصعيد العريب الوطني واالقليمي والدويل.

يتزاوج الكمبيوتر بالتلفزيون باهلاتف باالتصاالت

والبد من اإلشارة إىل أن أغلب التعريفات

متشابكة ومتداخلة ،وأكد برجينسكي عىل الدور الذي

فالبعض من تلك االجتهادات اقترصت عىل وصف

لقيادة العامل) وتقديم إنموذج كوين للحداثة ،حيمل

(املحامدي .)241 :1430

االجتهادية الرامية إىل تبيان مفهوم داللة العوملة،
هذه الظاهرة عىل اهنا عملية أمركة العامل ،أي نرش
الثقافة األمريكية بحيث تغلب عىل االمور الثقافية

األخرى.يف حني يراها البعض اآلخر عىل اهنا الوجه
اآلخر للهيمنة اإلمربيالية عىل العامل حتت الرعاية

املنفردة للواليات األمريكية فهي أبشع وأحدث صور
اهليمنة االستعامرية ،وثمة من ينظر إليها بمنظور أوسع
ملخصة أن العوملة متثل عملية رسملة العامل ،أي أن

العوملة عملية يراد منها نرش مبادىء النظام االقتصادي

الرأساميل وفرضه عىل عامة األساليب االقتصادية التي
تتبعها املجتمعات األخرى (.اجلابري .) 2005

الالسلكية وبالتايل حتول العامل اىل عقدةعالقات
ينبغي عىل الواليات املتحدة االمريكية ان تقوم به

القيم األمريكية مادامت ھي مركز ( الثورة التكنو
 الكرتونية ) ومصدر (  )% 65من املادة االعالميةامليدية العاملية )املحامدي .)209-201 :1430

ومنذ ذلك احلني أخذت كلمة – عوملة – تتداول

وتستخدم وان بصورة متقطعة واستخدام فضفاض

بمعاين ودالالت امهها:

االول :جعل اليشء عىل مستوى عاملي ،أي نقله

من حيز املحدود املراقب اىل افاق الال حمدود الذي
ينأى عن كل مراقبة ،واملحدود هنا هو الدولة القومية
التي تتميز بحدود جغرافية وديمغرافية صارمة حتفظ

تنبه العامل أم مل يتنبه لفكرة ماكلوهان ومفهومه فان

كل ما يتصل بخصوصية الدولة وتفردها فضال عن

ثقافي ًافحسب بل ليحاولوا اخصاهبا ملصالح سياسية

سواء تعلق األمر باالقتصاد أوالسياسة او الثقافة ...

االمريكان هم اول من التقط الفكرة ليس لرتوجيها
واقتصادية واعالمية وغريها ،وهكذا فرسعان ما

تبنى الفكرة زيبغينو ومسؤو ً
ال يف  -برجينسكي
الذي اصبح فيام بعد مستشار ًا للرئيس االمريكي
االسبق جيمي كارتر (  1977جملس االمن القومي
األمريكي ،يف كتابه :بني عرصين ،امريكا والعرص

االلكرتوين ) الذي نرش عام 1970برجينسكي )املدنية
الكونية ) وليس القرية الكونية ،وركز عىل تشابك
الشبكات التكنوترونية او التكنلو -الكرتونية ،حيث

محاية ما بداخلها من أي خطر او تدخل خارجي
الخ ،أما الالحمدود فهو يعني هنا العامل ،أي الكرة

االرضية ،فيكون اطار احلركة والتبادل والتفاهم عىل
اختالف صوره السياسية واالقتصادية والثقافية،

وغريهامتجاوز ًا احلدود اجلغرافية املعروفة للدول
وحدود سيادهتا ((  ))National Stateاملختلفة،
وهذا املعنى جيعل ،العوملة ،تطرح ضمن ًا مستقبل الدولة
القومية ودورها عىل املستويني الداخيل واخلارجي وعىل

صعيد البحث وامكانية االفتئات او التقويض .
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة
الثاين :اكساب اليشء طابع العاملية ،وبخاصة

جعل نطاقه عاملي ًا ،وهبذا املعنى يبدو مصطلح العوملة
شديد الرباءة بالغ احلياد ،وال ينسجم مع داللة اللفظ

ومفهوم املصطلح كام يشاع يف استخداماته ،وحماوالت
فرضه ،فحقيقة العوملة التقف عند حدود املعنى

اللغوي ،أي جمرد نقل احلركة او الفعل اىل النطاق
العاملي بشكل حمايد ،انام تعني بنطاقها الواسع وجماالهتا
املتعددة  -كام جاء يف معظم االدبيات ،تعميم نمط من

االنامط الفكرية والسياسية واالقتصادية الذي ختتص

به مجاعة معينة أو نطاق معني عىل العامل كل ،وبمعنى
اخر كرس احلواجزالقليمية ،ورفع احلدود أمام انتقال

السلع او رؤوس األموال أو املعلومات او األفكار أو

القيم ،وكذلك تغيري (.أمني .)57-39 :2007

البحوث املحكمة
املتحدة االمريكية برضبة صاروخية سوفيتية ،مما كان

سيؤدي بالتايل اىل شلل الشبكة (عطايا  , 2004جاسم
.)77-71 :2014

حماور العوملة

 -اوال -العوملة واملحور االقتصادي

 -العوملة والتخطيط التنموي املستقبيل :بعد

التطور النوعي التكنولوجي الرسيع الذي شهده

العامل يف هناية القرن العرشين أصبح مفهوم التخطيط
مفهوم ًا ضبابي ًا خاصة التخطيط طويل املدى؛ إذ أن
املعارف ،واالستحداثات ،والتطور التكنولوجي

جعل الكثري من األمور التي خيطط هلا االنسان بعيدة
املنال وغريبة وأحيانا غري قادر عىل التنبوء هبا .يقول

كالرك ( )62 :Clarke1995بأن التداخل بني

شبكة املعلومات العاملية(االنرتنيت( متثل شبكة

مفهوم االقتصاد املايل أي االستثامر يف التعليم العايل

واشتق من )World net( ،او الشبكة العاملية (The

حتويل املعرفة اىل عنرص مولد للقيمة االقتصادية عىل

اىل شبكة)Interconnected Networks( ،

سياق تعدد فضاءات التعليم العايل وعوملته التي مل تعد

االنرتنيت ،ابرز ثامر ثورة تكنولوجيا املعلومات،

 )webتسميات عديدة منها شبكة العنكبوت وتشري

وفق قاعدة الربح املعتمدة ومفهوم اقتصاد املعرفة اي
املدى املتوسط والبعيد هو الذي بات يطرح اشكا ً
ال يف

والتي تعني الشبكات املرتابطة ( )internetوتعود

جمرد موضوع لبحث نظري يف املؤمترات العلمية  .لقد

الستينيات من القرن املايض أبان تصاعد احلرب الباردة

احلراك اجلامعي وحراك املهارات البحتة يف البداية

البدايات االوىل لفكرة شبكة االنرتنيت اىل مطلع
بني املعسكرين الغريب والرشقي ،او بني الواليات

املتحدة االمريكية واالحتاد السوفيتي السابق بشكل
ادق ،فقد صممت اساسا كشبكة معلومات عسكرية
اكاديمية ،وذلك حتسبا من احتامل تدمري أي مركز

من مراكز االتصال احلاسويب املعتمدة يف الواليات
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تطور تعاطي النقدي مع اقتصاد املعرفة ومتطلبات
انطالقا من امهية استعامل وتعليم التقانة واالبتكار
فيها إال أنه أصبح يمس تدرجيي ًا كل التخصصات

ليشمل األمر البناء الرتايب واملوطني للمعرفة ( سالمة

. :89 (2009

باحث الدراسات املستقبلية (ألفني توفلر) كان قد

أ.م.د عمر جميد عبد
أصدر كتابا بعنوان الثروة الثورية ()reveluhwells

فرض السلع واملنتج من الدول الكربى أو املتقدمة

الفضاء الوحيد املحدد لالقتصاد والقوة يف العامل

بلدان ذات أيدي عاملة رخيصة .بمعنى آخر رسملة

يقول فيه بأن الفضاء االقتصادي املادي مل يكن هو
املستقبل؛ وذلك نظر ًا لألمهية املتنامية للفضاء غري

املايل والغري املادي وحتديد ًا للقوة املبدعة يف البحث

والتعلم فاذا كان الفضاء االول قابل للنفاذ مثل
النفط فان الثاين يتعزز ويقوى كلام نفذ االول حيث

يقل النفط لكن عقل االنسان يتطور ويتطور ويتطور
(حفيظ  .)103 :2009هنا االبداع البرشي ّ
حل
حمل املشكالت والنضوب الطبيعي مع ًا مما معناه ان
امام اجلامعات حالة من املواقف التي ينبغي فيها

التفكري باستحداث مناهج جامعية قادرة عىل تكوين
املبدعني ،تكوين البدائل ،التفكري بمشكالت املستقبل

ال النظر اىل العمل اجلامعي نظرة تقليدية وهنا يطرح
سؤال كبري جد ًا عىل الدول التي سميناها بالنامية

كيف يمكن ان تنتقل اىل عرص املعرفة واالبداع؟ كيف
يمكن ان تنتقل اىل عرص املهارة؟ من هو الذي ينقلها
عوامل اخلارج أم عوامل الداخل؟ االستاذ اجلامعي،

املنهج ،بيئة التعلم ،االدارة أم ما يرصف عىل التعليم

أم االيامن بقوة التعليم ام الظروف املوضوعية التي

تعيشها هذه البلدان؟ اسئلة حتتاج للمناقشة.

يف هذا املحور يرى العظم ( )1996أن نمط

االنتاج الرأساميل وصل يف منتصف القرن املايض إىل

االنتقال من عاملية دائرة التبادل والتوزيع والسوق

والتجارة والتداول إىل عاملية دائرة االنتاج وإعادة
االنتاج ذاهتا أي أن ظاهرة العوملة هنا هي ليست فقط

صناعي ًا؛بل عملية نقل املنتج نفسه وإعادة انتاجه يف

العامل عىل مستوى العمق بعد أن كانت رسملته عىل
مستوى سطح النمط ومظاهره ،وبام نستطيع أن

نقول أن العوملة هي حقبة التحول الرأساميل العميق
لإلنسانية مجعاء يف ظل هيمنة دول املركز وبقيادهتا
وحتت سيطرهتا ،ويف ظل سيادة نظام عاملي للتبادل

غري املتكافئ.

يرى حمي الدين (  ) 44-38 :1997ان العوملة

االقتصادية قد بدأت منذ السبعينات من القرن املايض

من خالل املؤرشات اآلتية:

 .1اهنيار نظام برتن ودز  1973-1971باعالن

الواليات املتحدة وقف حتويل الدوالر اىل ذهب،
وبذلك أصبح العامل يعمل بالدوالر فقط اقتصادي ًا.

 .2عوملة النشاط االنتاجي أي توزيع بعض

الصناعات اىل دول رخيصة األيدي العاملة مثل اهلند

والصني وتايالند وماليزيا وأدخلت معها أسس انتاج
جديدة كالسيارات وبعض قطع الطائرات واملكائن
الزراعية وغريها.

 .3عوملة النشاط املايل واندماج أسواق املال.
 .4تغيرّ مراكز القوى العاملية.

 .5تغيرّ هيكل االقتصاد العاملي وسياسة التنمية.
 -ثاني ُا -العوملة واملحور السيايس

يرى بعض الك ّتاب أن نتائج احلرب العاملية الثانية

أفرزت كتلتني كبريتني األوىل تدعي اللربالية وتنادي
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البحوث املحكمة

بديمقراطية الفرد وتفهم السياسة من منظور تنافس

بأنواع متنوعة التي حتتاجها الدولة حلامية نفسها ،وتنتج

اقتصادي نفعي (بركاميت ) .يف اجلانب اآلخر كانت

ذلك أصبح جتار العلم كاجلامعات عابرات القارات

األحزاب املتعددة ،وطبيعي أن يقف خلفها فكر

هناك منظومة أطلق عليها باملنظومة االشرتاكية حتاول
وضع نظام كوين مبني عىل صهر الطبقات وسعادة

الفقراء وحماولة اهناء االستعامر االوريب القديم يف
الدول النامية ،وكان نصيب بالدنا من هذا الفكر يف

مرحلة اخلمسينات والستينات كبري جد ًا؛ إذ رسعان
ما حتررت معظم الدول العربية من االستعامر االوريب
وبدأت مرحلة الدولة الوطنية .إال أن املركزية القاتلة
وسياسة احلزب الواحد يف جمتمعات انسانية متناقضة

كتجربة أوربا الرشقية واالحتاد السوفيتي وما حلقه من
منافسة موضوعية من لدن املعسكر الغريب رسعان

ما أدى إىل اهنيار املنظومة االشرتاكية ،طبع ًا اهنيار
املنظومة االشرتاكية ادى إىل هيمنة املنظومة الغربية
عىل القرار السيايس يف املستوى العاملي ،وانفرد
الغرب بالدول النامية وبدا ذلك واضح ًا فيام ّ
حل
بالعراق وليبيا واليوم إيران من حصار اقتصادي

تفرضه أمريكا تبع ًا ملصاحلها وما عشناه ونعيشه من
الربيع العريب وداعش.

اخلدمات االلكرتونية التي تتطلبها احلياة ،واألكثر من

أكثر جذب ًا للطلبة من جامعات الدولة الواحدة؛ ألهنا
تقدم برامج أجود وأقل كلفة وأكثر اعرتاف ًا.
 -ثالثا -املنظور الثقايف للعوملة

وهناك من يذهب للقول بأن العوملة ظاهرة

تنحو باملجتمعات اإلنسانية قاطبة نحو التجانس
اوالتشابه الثقايف وتكون الشخصية العاملية ذات

الطابع االنفتاحي عىل ما حوهلا من جمتمعات وثقافات
خمتلفة العوملة الثقافية وثقافة العوملة ويعول أنصار
هذا الفريق عىل مجلة التطورات ا هلائلة احلادثة يف

قطاع االتصاالت واملواصالت بني املجتمعات
اإلنسانية املختلفة والتي أسهمت بشكل كبري يف نرش

ثقافات املجتمعات بخاصة املتقدمة منها والتي ترنو

املجتمعات النامية بلوغ مستوى تطورها الصناعي
واالقتصادي والعلمي .االمريكان هم اول من التقط

الفكرة ليس لرتوجيها ثقافي ًا فحسب بل ليحاولوا

اخصاهبا ملصالح سياسية واقتصادية واعالمية وغريها
لقد اصبحت االمور أكثر تعقيد ًا مع املنادة بانفتاح

لقد كان واحد ًا من أهم نواتج العوملة تراجع عام

العامل كله بعضه عىل البعض اآلخر ،وباتت احلياة

شيئ ًا فشيئ ًا ملؤسسات أخرى تتعاظم قوهتا يوم ًا بعد

تتعومل ومن أبرز وسائل االغرتاب القنوات الفضائية

لدور الدولة وانحسار نفوذها وختليها عن مكاهنا
آخر ،وهي الرشكات العمالقة متعددة اجلنسيات

هذه الرشكات أمسكت بزمام احلياة االقتصادية عاملي ًا
فهي تنتج الغذاء الذي حيتاجه املجتمع ،وتنتج السالح
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البرشية بكل أصنافها تنزع شيئ ًا فشيئ ًا ثوابتها إىل أن
وااللكرتونية واحلواسيب واالنرتنت ووسائل

االتصال اجلديدة والعلوم الفيزيائية واجلينية وغريها

مما أوجد نوع ًا من املشكالت السلوكية عقدّ ت

أ.م.د عمر جميد عبد
التفاعل بني الثالثي الثقايف املعروف:
(أ) العقيدة والدين

(ب) املجتمع والطبيعة

(ج) الرغبات والغرائز واحلاجات.

إن هذا الثالثي اليوم أصبح يف حالة تصارع

ال تستطيع مؤسسات التعليم العايل وضع األسس

للتعامل معه.

قدم اجلابري(  ) 88-12 :2005اطروحات

متعددة عن العالقة بني العوملة والثقافة بدأها

بتعريف للثقافة قال فيه :أهنا ذلك املركب املتجانس
من الذكريات والتصورات واالبداعات والتطلعات
التي حتتفظ جلامعة برشية تشكل أمة أو ما يف معناها

هبويتها احلضارية يف إطار ما تعرفه من تطورات
بفعل داينميتها الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ

والعطاء فهي املعرب األصيل عن اخلصوصية التارخيية
المة من األمم؛ تعرب عن نظرة هذه االمة اىل الكون
واحلياة واملوت واالنسان ومهامه وما ينبغي ان يعمل

وال يعمل.هلذا من الصعب أن تكون لدينا ثقافة عاملية
واحدة.و أن هناك ثالثة مستويات للهوية الثقافية

فردية ،ومجعوية ،ووطنية قومية .والعالقة بني هذه
املستويات تتحدد أساس ًا بنوع اآلخر الذي تواجهه،
وال تكتمل اهلوية الثقافية إال إذا كانت مرجعيتها

مجاع الوطن واألمة والدولة ،فالوطن هو اجلغرافية
والتاريخ ،واألمة هي النسيج الروحي والعالقة

باألرض وذكرى من نرتبط هبم ،والدولة هي التجسيد

القانوين بوحدة الوطن واألمة.

العوملة هي ليست آيديولوجية رأساملية فحسب؛

بل هي إرادة اهليمنة عىل العامل ،وعليه جيب أن نفرق
متام ًا بني العوملة والعاملية ،فالعاملية هي تفتح عىل
العامل وعىل الثقافات األخرى واالحتفاظ باخلالف
اآليديولوجي ،أما العوملة فهي نفي لآلخر وإحالل

لالخرتاق الثقايف حمل الرصاع األيديولوجي .ثقافة
االغرتاب تقوم عىل مجلة أوهام هدفها التطبيع

وتكريس اهليمنة ،وعليه فإن العوملة تفتيت وتشتيت

للمجتمع ودفع الناس إىل الالوطن والالدولة

والالأمة أو يغرقهم يف آتون احلرب األهلية.

رابعا -العوملة واملحور االجتامعي :تأثري العوملة

يف النظام األرسي والرتبوي

األرسة هي أهم املصانع االجتامعية التي تنتج

الوجدان الثقايف الوطني بواسطة شبكة القيم التي

توزعها تربوي ًا عىل أفرادها وتعلمهم اآلداب العامة
واحرتام املقدسات وااللتزام واإليامن هبا واالعتزاز

باللغة واملبادئ واألعراف .ومتثل املؤسسة الرتبوية
مركز ًا لالنتاج االجتامعي الثاين بعد األرسة لكنها
أوسع أهداف ًا وأكثر براجم ًا ،ومنها وفيها يتلقى الفرد
املعارف والقيم واملهارات ويتعلم منها معنى األنا
الفردي واألنا اجلمعي .يقول بلقزيز ( « )2007يبدو

دب يف أداء هاتني املؤسستني
اليوم كام لو أن العياء قد َّ
ونال من وظائفهام الرتبوية والتكوينية ومن قدرهتام

عىل االستمرار يف ممارسة أدوارمها يف انتاج واعادة
انتاج منظومات القيم االجتامعية ورصيد الوعي

املدين اللذين يؤسسان البنى التحتية للثقافة الوطنية
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تم
وللسيادة الثقافية» (.ص ) 60-54إن هذا االهنيار ّ

 .2ترقية التعليم العايل األوريب عىل املستوى العاملي.

وتسارع تكنولوجي أضحى من خالهلام التعويل عىل

 .4ترقية العاملة االوربية وجعلها أكثر منافسة عاملي ًا.

غلقه أو إشباعه بفكر العوملة بام متتلكه من قوة إعالمية
السلطتني األرسية والرتبوية رضب من املايض .لقد

نجحت امرباطورية االعالم أن تشكل سلوك الفرد
حتى أصبح االلتزام بمشاهدة املسلسالت واألفالم

شيئ ًا مقدس ًا عند بعض العوائل ،ومن خالل ذلك
وغريه باتت املناهج التعليمية ال تعبرّ سوى عن وسيلة
لرخصة شهادة تتحكم يف وظيفة االنسان نحو الدولة.

لقد أدركت أوربا ذلك فراحت تتكتل اقتصادي ًا

وثقافي ًا وتعليمي ًا من أجل حصانة نفسها من العوملة.

قدم الدجاين ( 2007ص )55استعراض ًا يستحق
االنتباه إذ يقول أن احصاءات اليونسكو عن الوطن

العريب تشري إىل أن شبكات التلفاز العربية تستورد بني
ثلث امجايل بثها كام يف سوريا ومرص ونصف امجايل بثها

كام يف تونس اجلزائر و % 70من بثها كام يف لبنان مع
شيوع استخدام اللغة األجنبية بدي ً
ال عن العربية.

قامت أوربا عام  1999من خالل االحتاد األوريب

 .3ربط التعليم العايل باالحتياجات املهنية للمجتمع.
 .5تدعيم ديناميكية التنقل للطلبة واالستفادة من
فرص التعلم والتدريب واخلدمات املهنية.

 .6ترقية التعاون االوريب يف جمال جودة التعليم.

 .7ترقية البعد االوريب يف التعلم وذلك من خالل
حمتويات الربامج واملهارات والكفاءات (.زند
وكرار  ) 2009وهي بذلك حتاول ان تقدم انموذجا
عمليا لطريقة التعامل مع منظومة العوملة بام يتناسب
ومعطيتهم احلضارية والفكرية .

خامسا-العوملة والرتبية والتعليم

اذا انطلقنا من نظرية مفادها ان التنمية االجتامعية

بمفهومها الواسع ال تعتمد االقتصاد ركيزة اوىل وال
التعليم والثقافة او التكنلوجيا او السياسة ،فالتنمية

االجتامعية نسيج متكامل وعليه و استكامال ملا طرحناه

من حماور نتكلم االن عىل حمور الرتبية والتعليم
باعتباره مصنع الطاقة البرشية والطاقة االساسية

سمي اعالن بولونيا كان الغرض منه
بوضع اعالن
ّ

التي حترك باقي املحاور وتوجه مسريهتا .إن تأثريات

الوعي واإليامن بالقيم االجتامعية والثقافية املشرتكة؛

متغريات التعليم بدء ًا من السياسات واألهداف

منح األوربيني نوعا من التعليم املتكافئ وزيادة
سمي بنظام (ل.م.د)
وهلذا اعتمد هذا االعالن عىل ما
ّ
الذي من مبادئه ما يأيت:

العوملة عىل منظومات التعليم العايل ستستهدف مجيع

وانتهاء باإلدارة والتسيري والتمويل.إن احتامالت
املستقبل تؤكد أن نوعية وكفاءة التعليم العايل العريب

 .1أن تضمن احلكومات استقاللية اجلامعة باستمرار

سوف لن يتم حتديدها عىل املستوى الوطني إنام سيتم

املعريف والثقايف.

وستفرض العوملة رضورة إعادة صياغة حمتوى

املواءمة مع االحتياجات املتغرية للمجتمع والتقدم
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حتديدها طبق أنامط ومعايري دولية البد أن نلتزم هبا.

أ.م.د عمر جميد عبد
املناهج وطرق التدريس ونوعية اإلدارة والتمويل

أعداد الطلبةالدارسني يف بلدان غري بلداهنم.وهو أمر

هذه اخلدمات ومن املمكن أن تسيطر الرشكات

التي سيقبلون هبا ملواصلة دراستهم يف تلك البلدان.

وهذا سيؤدي إىل تقليص دور الدولة يف تقديم

العابرة للقارات عىل هذا املرشوع.إن أول ما حتتاجه
املؤسسات العاملة يف حقل التعليم العايل هو املزيد

من املرونة والتفاعل ملواجهة تلك التحدياتويمكننا
حتقيق املرونة والتفاعل باستخدام برامج جديدة
وختصصات حديثة إىل جانب إعادة النظر يف الربامج

احلالية وصياغتها ،إذ يمكننا االستغناء عن الربامج

التي ال تتواكب مع متطلبات العرص.وهنا نجد أن
إجراء البحوث ا لتطبيقية وتطوير الدراسات العليا
ومواكبة سوق العمل ومستجدات العرص تتطلب

أمور ًا البد منها مثل :آليات التغذية الراجعة اهلادفة
كالدراسات املسحية التتابعية ،واملشاركة املنتظمة

يف اختاذ القرارات بالتعاون مع الدول اخرى (عطايا

.)45-29 :2004

تطلب تقييم مؤهالهتم لتحديد املستويات الدراسية
مما استلزم وضع معايري اعتامد بجميع املؤسسات
التعليمية.ومل يعد كافيا يف اقتصاد العوملة إعداد الطلبة
عىل وفق معايري جودة وطنية فحسب ،بل جيب أن

تراعى معايري اجلودة اإلقليمية والدولية للتأكد من

مدى رصانة املؤسسات التعليمية يف كل بلد من
البلدان وكفاية براجمها مقارنة باملؤسسات يف الدول

ألخرى.ومدى أهلية خرجييها للعمل يف األسواق

الدولية.لذا فقد اهتمت املؤسسات التعليمية كثريا
بإجراءات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل عىل

وفق أسس-ومعايري ومؤرشات نوعية ومهنية للتأكد

من حسن أدائها لوظائفها وضامن جودة منتجاهتا
املتمثلة بإعداد املوارد البرشية التي حيتاجها سوق

العمل عىل وفقا املواصفات اإلقليمية والدولية ،فضال

ويشري جريو  2007أصبح التعليم العايل يف عرص

عن الدور الفاعل بإنامء وإثراء املعرفة العلمية والتقنية

املعلومات واالتصاالت ومنظومات احلواسيب

انتقال واسعة للطلبة من بلد إىل آخر طلب ًا للعلم

العوملة عابراحلدود الدول بفضل انتشار شبكات
اﻤﻟﺨتلفة.وانتشار أساليب التعليم اإللكرتوين والتعليم

عن بعد ،األمر الذي نجمت عنه حتديات جديدة

واجهتها املؤسسات التعليمية,بسبب اختالف النظم
الدراسية والربامج التعليمية يف البلدان اﻤﻟﺨتلفة.مما

تطلب اختاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة لضبط جودة
براجمها التعليمية وتأمني توافقها إىل أبعد حد ممكن
مع املعايري الدولية-.كام شهد التعليم العايل تزايد

ونرشها وتوظيفها ملصلحة بناء-كام شهد العامل حركة
واملعرفة والتزود باملهارات التقنية(ص.)7-1

تشري بعض التقارير إىل أن الواليات املتحدة

األمريكية تقع يف مقدمة الدول األعىل حتصيال علميا
من محلة شهادة البكالوريوس ،إال أن أقطارا أخرى

باتت تتقدم عليها ضمن الفئة العمرية ( 25 - 34

سنة منهاالنرويج بنسبة  ،% 37وهولندا بنسبة 32

 ،%وكوريا اجلنوبية بنسبة  ،% 31من محلة شهادة
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة

البحوث املحكمة

البكالوريوس من جمموع سكاهنا,بينام تبلغ هذه النسبة

اليوم الذي يشهد منافسة حادة بني الدول المتالك

دول كثرية زيادة ملحوظة يف أعداد خرجييها ،أبرزها

القوة يف عاملنا املعارص .جريو  ،2007املحامدي

يف الواليات ملتحدة األمريكية .% 30 .وتشهد حاليا
روسيا وبلجيكا وكندا وفنلنده والسويد.فعىل صعيد

حاميل شهادةلدبلوم أو البكالوريوس تأيت روسيا يف
املقدمة ،تليها الواليات املتحدة االمريكية

املعرفة ،بعد أن أصبحت املعرفة أحد أهم عنارص

.)231 :1430

لقد بدأت الصني محلة واسعة لتطوير براجمها

التعليمية يف أواخر عقد التسعينيات من القرن

وتشري بعض اإلحصاءات الدولية إىل أنه يف العام

املنرصم ،تركزت هذه احلملة عىل تعزيز برامج التعليم

العامل اﻤﻟﺨتلفة ،أربعة ماليني منهم يف التخصصات

لتطوير العملية التعليمية وتوفري متطلباهتا األساسية

 2004خترج قرابة  11مليون طالب وطالبة يف دول
العلمية واهلندسية ،موزعني بواقع  1 , 7مليون طالب
وطالبة من اجلامعات األوربية,و  600ألف طالب

وطالبة من اجلامعات يف شامل ووسط أمريكا ،ويتوزع

الباقون عىل بقيةجامعات دول العامل األخرى.

العايل وتطويرها ،بعد أن رصدت املبالغ الالزمة

املادية والبرشية .أدت هذه اجلهود إىل ازدياد حجم

القبول يف التعليم العايل من  300ألف طالب وطالبة
يف العام  ،1998إىل  13,3مليون طالب وطالبة يف

العام  . 2004كام ازداد عدد خرجيي كليات اهلندسة

وعىل صعيد الدول تقع تايالند يف مقدمة الدول إذ

أربعة أضعاف يف العقدين األخريين .وشهدت اهلند

 % 69من إمجايل اخلرجيني ،تليها اليابان بنسبة ،% 63

العايل اﻤﻟﺨتلفة ،إذ ازداد حجم القبول من 2,8مليون

تبلغ نسبة خرجييها يف التخصصات العلمية واهلندسية

وسنغافورة بنسبة  ،%59والصني بنسبة  ،% 56بينام
تبلغ هذه النسبة يف الواليات املتحدة األمريكية قرابة

 .% 33تبلغ نسبة اخلرجيني يف العلوم الطبيعية وعلوم
احلياة وعلوم احلاسوب والعلوم الزراعية يف أغلب

دول العامل قرابة  % 12من جمموع اخلرجيني.بدأت

الكثري من الدول بإعادة نظر جادة وشاملة برباجمها
الدراسية لتأمني ختريج كوادر علمية وتقنية رفيعة
املستوى العلمي يف مجيع التخصصات التي حيتاجها

اﻤﻟﺠمتع ،السيام تلك التخصصات التي تالمس
حافات العلوم والتقنية املتقدمة ،لتأمني تفوقها يف عامل
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توسعا كبريا يف حجم قبول الطلبة يف مؤسسات لتعليم

طالب وطالبة عام  1980إىل  9,9طالب وطالبة

عام . 2003واجهت اهلند حتديات كثرية جراء هذا
التوسع ،متثلت بتوفري البنى التحتية الالزمة ملنظومة
التعليم العايل ،وسبل ضامن جودهتا وكفاية خمرجاهتا،

مما نجم عن ذلك متايز واضح بني مؤسسات التعليم

العايل اهلندية.ومل يكن هذا التوسع متوافقا متاما مع
حاجات السوق ،إ.ذ تدين مستوى التعليم مقارنة

بالدول األخرى كام يالحظ ذلك من خالل الدرجات
املنخفضة نسبي ًا التي تسجل يف االختبارات الدولية
يتخرج ثلثا الطالب يف أكثر من نصف دول املنطقة

أ.م.د عمر جميد عبد
كندا واليابان وإرسائيل وكوريا اجلنوبية والسويد

للعمل يف األسواق الدولية لذا فقد اهتمت املؤسسات

األمريكية وهذه الدول هتتم بالعلوم واهلندسة والطب

التعليم العايل عىل وفق أسس-ومعايري ومؤرشات

وبلجيكا.وإيرلنده والنرويج والواليات املتحدة
والتخصصات التطبيقية ،عكس دولنا العربية التي

تركز عىل جماالت العلوم االجتامعية والدراسات
اإلنسانية ،بخالف ما عليه احلال يف دول رشق آسيا

مث ً
ال(.جاسم  ،2014الزند .)2015

أصبح التعليم العايل يف عرص العوملة عابراحلدود

الدول بفضل انتشار شبكات املعلومات واالتصاالت

ومنظومات احلواسيب اﻤﻟﺨتلفة.وانتشار أساليب
التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد ،ا ألمر الذي
نجمت عنه حتديات جديدة واجهتها املؤسسات

التعليمية,بسبب اختالف النظم الدراسية والربامج
التعليمية يف البلدان اﻤﻟﺨتلفة.مما تطلب اختاذ إجراءات
فاعلة ومؤثرة لضبط جودة براجمها التعليمية وتأمني

توافقها إىل أبعد حد ممكن مع املعايري الدولية.كام

شهد التعليم العايل تزايد أعداد الطلبة الدارسني يف
بلدان غري بلداهنم.وهو أمر تطلب تقييم مؤهالهتم

لتحديد املستويات الدراسية التي سيقبلون هبا ملواصلة

دراستهم يف تلك البلدان .مما استلزم وضع معايري
اعتامد بجميع املؤسسات التعليمية.و مل يعد كافيا يف
اقتصاد العوملة إعدادالطلبة عىل وفق معايري جودة

وطنية فحسب ،بل جيب أن تراعى معايري اجلودة

اإلقليمية والدولية للتأكد من مدى رصانة املؤسسات
التعليمية يف كل بلد من البلدان وكفاية براجمها مقارنة

باملؤسسات يف الدول األخرى.ومدى أهلية خرجييها

التعليمية كثريا بإجراءات أدارة اجلودة الشاملة يف

نوعية ومهنية للتأكد من حسن أدائها لوظائفها وضامن
جودة منتجاهتا املتمثلة بإعداد املوارد البرشية التي

حيتاجها سوق العمل عىل وفق ا ملواصفات اإلقليمية
والدولية ،فضال عن الدور الفاعل بإنامء وإثراءاملعرفة

العلمية والتقنية ونرشها وتوظيفها ملصلحة بناءاقتصاد
معريف مزدهر قائم عىل اإلبداع واالبتكار(.بن عثامن

.)413-393 :2010

املنهج اجلامعي والإعالم
يف ع�صر العوملة

إن هيمنة الثقافة األجنبية عىل وسائلنا االعالمية

وحمتواها؛ أدى إىل جعل مضامني املناهج التعليمية

تابعة من حيث األمهية لوسائل االعالم الغربية.
اخلطورة من الناحية النفسية أن املواطن العريب بدأ

يشعر باإلشباع االفرتايض واإلجابة األكثر قرب ًا

منه وأحيان ًا التعلم (الطبخ ،اخلياطة ،املحافظة عىل
الصحة ).... ،أكثر من تعلمها من املؤسسات

الرتبوية ،فاالعالم يمنحه صحة وسعادة وأوقات

فراغات شبه جمانية ،يف حني ال جيد يف اجلامعة أحيان ًا
سوى كالم ومشكالت وينتظر االمتحانات النهائية
ليعرب اىل املرحلة األخرى.

* من الطبيعي ظهور واضح ملسألة االغرتاب

يعول عليها
خاصة بني الطبقة الوسطى املثقفة التي ّ

بناء املجتمع تفيش فكر االغرتاب مع سلوك مجعي
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة
هائل نحو البحث عن وطن بديل.

* مترد واسع عىل القوانني واألنظمة.

* ضعف النسيج االجتامعي إذ زادت حاالت

الطالق والعزوف عن الزواج وكثرة األرامل.
* زيادة حالة الفقر.

* ارتفاع نسبة البطالة.

* ارتفاع شديد يف نسبة األمية.

البحوث املحكمة
اخلصوص أن تعالج هذا املوضوع

هذا هو الت�شخي�ص اين العالج؟

كيف تعالج املناهج اجلامعية كل ذلك؟ َمن

يعاجلها؟ ليس هناك وسيلة لدى بلداننا العربية سوى

مناهجنا اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس الذين ينبغي
أن يقدموا هذه املناهج بام يعزز بالفرد اعتزازه بمعتقده

وانتامئه واحرتامه لآلخر .هل تستطيع دول اجلنوب

املنهج اجلامعي و ازمة الأقليات يف
بلداننا العربية

ومنها بلداننا العربية الوقاية من اجلوانب السلبية

من املستغرب أن يف أكثر بلداننا العربية التي فيها

مجيع األبواب فدخلت من مجيع الشبابيك ما املقصود

من تاريخ أممنا فصالح الدين األيويب كردي والكثري

اهنا حياة جديدة؟ التناقض بني الطموح والتنمية

أقليات عاشت ملئات السنني بسالم وكانت جزء مهم

من العوملة وكيف؟ البعض يقول أغلقنا عىل العوملة
بذلك؟ العوملة جتارة ،بعد اقتصادي بعد معريف أم

من العلامء املسلمني كأبو حنيفة والكيالين وغريهم مل

والتطوير ومشكالت االغرتاب والتشابه مع منتجات

الكثري .اليوم املفارقة الكبرية أن البلدان التي فيها

بربامج خمتلفة ودخل االيباد والفيسبوك والسكايب

يكونوا عرب ًا لكنهم أضافوا للفكر اإلسالمي واإلنساين

الغرب اليوم تغزو العامل مئات قنوات التلفاز العاملية

شعب ًا كردي ًا كالعراق وتركي ًا وسوريا تعاين معانا ًة

وكل يشء اىل البيوت وهناك جمتمعات منعت نساءها

السودان ويف ليبيا التي تعاين من رصاع االقليات ويف

النظر اىل كل ما هو غريب يف جمتمع الغرب عن طريق

كبرية اقتصادية بسبب ثورة األكراد ،كذلك احلال يف

بعض البلدان األخرى؛ لكن الغريب أن هناك أكثر

من اخلروج اىل الشارع لكنها مل تستطع ان متنعهن من
األجهزة الذكية (املوبايل) أو سواه .إذ ًا ماذا صنعنا؟

من عرشين مليون كردي ال يطالبون باالنفصال بل

كل ما يف األمر أن التكنولوجيا سيف ذو حدين هو

مخسة وعرشون مليون مكسيكي يف أمريكا ال يطالبون

وينتهي الفرد اىل ما هو أسوء مما نتوقع.

هم جزء مهم من عجلة االقتصاد االملاين وأكثر من
باالنفصال ومئات من األقليات واملهاجرين يف أمريكا
ال يطالبون باالنفصال ،كذلك احلال يف كندا واسرتاليا.

هناك اذ ًا مشكلة االنتامء مل تستطع بلداننا بمؤسساهتا
الرتبوية والتعليمية ومنها مناهجنا اجلامعية بوجه
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ناقل للحداثة لكنه يف الوقت نفسه قد يسلب العقول

اال�ستجابة للعوملة-

هناك امور كمية ونوعية اصابت التعليم العايل

ومناهجه بشكل خاص ينبغي ان توضع موضع

العرض واملناقشة .أشارت احدى الدراسات (منعم

أ.م.د عمر جميد عبد
) 2009اىل أن التعليم العايل يف عموم الوطن العريب
قد شهد يف العرش سنوات املاضية حراك ًا يمكن ان

نحدده بااليت:

 .1ارتفاع نسب الدخول اىل التعليم العايل

لكل مائة الف نسمة إذ ارتفع عدد املنخرطني يف
التعليم العايل من  1294عام  1999اىل أكثر من

 2500عام  ،2010كام سجل التحاق عدد كبري من
خرجيي اجلامعات اىل الدراسات العليا حتى أصبحت
سمة الشهادات العليا يف الوطن العريب سمة كبرية
وواضحة وهدف أكثر منه غاية للتنمية والتطوير؛ ال

بل اهنا أصبحت بام تسمى باملودة أن يسمى االنسان يف
أي مكان دكتور حتى وإن كان هذا الدكتور ال يمتلك
حمتوى الشهادة التي حيملها .بينت احدى الدراسات

أن الكثري من شهادات الدراسات العليا ال عالقة هلا
بتات ًا يف خطط التنمية القومية إن وجدت.

 .4اليشء امللفت للنظر أن هناك تفاوت كبري

وكبري جد ًا بني املجتمعات الريعية أي املجتمعات التي

تبني اقتصادها عىل النفط يف حداثتها واهتاممها ومقدار
ما تنفقه عىل التعليم العايل وما بني بعض البلدان التي

كانت متقدمة يف التعليم العايل لكنها تراجعت كثريا
اآلن كالعراق وسوريا ومرص واليمن وغريها.

 .5والنقطة األخرى التي تلفت األنظار أن بعض

البلدان العربية الريعية فيها تدفق هائل من العنرص
النسوي للتعليم وبتفوق واضح جد ًا وصل يف احدى
البلدان كاإلمارات اىل  %30 – 70اي أن  %70من

الراغبني يف التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي هم من
االناث وهن اكثر تفوقا يف التعليم والتحصيل قبل

اجلامعي من الذكور .ونحن لسنا بصدد حتليل ذلك

ولكنها ظاهرة معروفة متام ًا؛ فتغطية الشعور باحلرية
واالنفتاح جتده املرأة يف التعليم ،بينام جيده الرجل

 .2اليشء اآلخر الذي ُارش يف العرش السنوات

الذي يضمن مستقبله االقتصادي يف قضايا ترفيهية

من القرن املايض برضورة تقليص العلوم االنسانية

 .6انتشار التعليم املفتوح والتعليم عن بعد

املاضية هو انه الزال رغم احلاح الكثري من الثامنينات

عىل حساب العلوم التطبيقية والصحية والزراعية
الزالت خاصة يف التعليم العايل والدراسات العليا
حتتل الشهادات االنسانية الدور األكرب منها من باقي
التخصصات.

 .3أيضا ما أرش يف التعليم العايل هو تنوع

التخصصات حيث بلغت بعض التخصصات يف

بعض البلدان اىل أكثر من  1150مؤسسة تعليمية

تغطي العديد من التخصصات

أخرى.

والتعليم مدى احلياة يف الوطن العريب ،ولكن رغم

أمهية هذا النوع من التعليم مل حيظى هذا التعليم برعايا

رسمية او اعرتاف فكثري من البلدان حقيقة ال تعرتف
هبذا النوع من التعليم وال تعرتف بشهادته لكنه أصبح

حقيقة ينبغي ان نتعامل معها.

تعليم اللغة االجنبية وتطوير املناهج اجلامعية :منذ

أكثر من أربعني سنة كان هناك نقاش حاد يف البلدان
العربية يف كيف؟ ومن؟ ومتى نعلم اللغة األجنبية
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البحوث املحكمة

وخاصة اللغة االنجليزية .يف عام  1978اتفق العرب

خطرية حتى طالبنا يف الثانوية وغريها حيفظون

االبتدائي او السادس؛ لكنه بعد اكثر من عرشين عاما

وهذه مسألة مزعجة وغري صحيحة .هذه املسألة جيب

ان يبدءوا بتعليم اللغة االنجليزية يف الصف اخلامس
اكتشفوا اهنم كانوا عىل خطأ؛ ألن تعليم اللغة االجنبية

يف أعامر متقدمة يضعف تعليم اللغة العربية واألجنبية

يف آن مع ًا ،فهناك اشكالية اليوم يف تعلم اللغة األجنبية

بعضهم رفض حتى ادخال اللغة األجنبية للعلوم
التطبيقية والصحية وكل جامعات الطب وسواها
وكانت املشكلة اخلطرية انه نقل تعليم املنهج اجلامعي

اىل تعليم كيل يف اللغة العربية فصار حتديثه أصعب؛
ألننا ال نمتلك دور النرش القادرة عىل الرتمجة الفورية

يف آن واحد بحيث يمكننا أن ننرش اللغة العربية يف
الساعات واأليام والشهور يف حني طالبنا ينبغي ان
يتعلموا سقف العلوم ال تعلم من أين بدأ اآلخرون.

اآلن لدينا معضلة يف تعلم اللغة االنجليزية أن معظم

طلبة الدراسات اجلامعية وحتى العليا ال يستطيعون
قراءة ورقة بسيطة يف اللغة االنجليزية خاصة يف

العلوم االنسانية  .الكثري من محلة الشهادات اجلامعية
وفوق اجلامعية من خرجيي الداخل ال يواكبوا من

تطور يف حقل ختصصاهتم  .عملية النقل احلضاري
مهمة حتى عملية االنتقاء مهمة لكنها حتتاج فهم لغة
اآلخرين وقالوها ((من تعلم لغة قوم أمن رشهم))؛

لكننا مل نكن كعرب وكمسلمني واضحني فيام نريد

بحجة االصالة واالحتفاظ بالقيم وما شابه ذلك،
اغلقنا األبواب كي ينتفع بقصد وبدون قصد من
يتاجر باالصالة والنتيجة ،اليوم أمام معضلة ومعضلة
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األغاين األجنبية يسمعوهنا لكنهم ال يفقهون معناها،
ان نقف عندها كيف يمكن نرش اللغة االجنبية بطريقة
صحيحة ابتدا ًء من التعليم ما قبل املدريس اىل التعليم

االبتدائي اىل التعليم الثانوي وحتى التعليم اجلامعي

وبطريقة ال تؤثر عىل اللغة العربية األم.

دور الدولة يف ن�شر فكر اجلودة يف
ظل العوملة:
عىل الدولة أن تقوم بمهامت أساسية حتاول من

خالهلا أن تضع اجلامعات ومناهجها يف موقع العاملية
بعيد ًا عن سلبيات العوملة ،وتبدأ هذه بام يأيت:

 .1إرشاك اجلامعات وبشكل جدي يف وضع

التوجهات الفلسفية والفكرية التي تقود الرؤية
تم ذلك تكون أهداف
والرسالة للعمل اجلامعي ،وإذا ّ
املناهج يف مجيع التخصصات واضحة وحمددة عىل

مستوى القمة والقاعدة.

 .2االهتامم اجلدي باجلهاز االداري من حيث

الكفاءة واخلربة واالستيعاب الثقايف العام والقدرة
التكنولوجية واليشء األكرب هو النزاهة والتواضع
وحب النمو واالبداع ،فقد أظهرت نتائج دراسات أن

نجاح املنهج تطبيق ًا وتطوير ًا يرتبط باجلهاز االداري

الكفوء(.هانس )-78 :1998

 .3إن أهم عنرص من عنارص نجاح تنفيذ املنهج

يف وقتنا احلارض هو توفري بيئة تعليمية تتسم باحلداثة

أ.م.د عمر جميد عبد
والتشاركية وحماولة قيام الطلبة بإدارة العملية

يوجد نظام لعملية متابعة الطلبة لكثرة انشغال املرشفني

عضو هيئة التدريس املوجه واملساعد فقط .فاحلداثة

إىل مستوى العاملية حيتاج حت ًام إىل الوقوف عند مستوى

التعليمية من خالل استخدام االنرتنت أو سواه ودور

هنا ال تعني فقط استخدام العروض التقديمية

()Power point؛ إذ وجدت بعض الدراسات
(اجلودة  )2011أهنا قد تنشط عملية التدريس لكنها
ال تؤثر فيه ،إذ يبقى الطالب مستمع ًا ومشاهد ًا ال
مشارك ًا وال متفاع ً
ال(.القال .)368-312 :2006

وضعف مردود االرشاف .إن انتقال املنهج اجلامعي
مناهج الدراسات العليا نزو ً
ال وليس العكس ،فهي

التي متنحنا مؤرش ًا عن واقع الدراسات األولية نفسها
فالذي وصل إىل مستوى الدراسات العليا ينبغي أنه قد

مر بإعداد جيد يف الدراسات األولية ،فهل ما حيدث
ّ
لدينا هو ذلك(الزند .)34-1 :2016

 .4االهتامم اجلدي بالدراسات العليا سيام يف

 .5تعتمد املناهج اليوم عىل وجود مصادر

بلد مشكالت خطرية سياسية وأمنية جتعل االبتعاث

تظهر فروع كاملة وختصصات عام يسمى بإدارة

بلدانا العربية يف الوقت احلارض حيث يعاين أكثر من
أمر صعب والذي يدرس يف اخلارج يبحث عن مكان
غري بلده ،وجتربة العراق خري دليل عىل ذلك؛ هلذا

أصبحت الدراسات العليا يف الداخل العمود الفقري
الذي تستند عليه اجلامعات يف عملية التجديد البرشي
ونقل اخلربات والتطوير البحثي واألهم من كل ذلك

توفري باحثني وأعضاء هيئة تدريس يقومون مقام اجليل
القديم .واقع الدراسات العليا اليوم ولألسف يطغو

عليه الكم دون الكيف ،املجامالت يف تقويم البحوث

واملناقشات ،ضعف يف إدارة الدراسات العليا ،أسس
القبول ضبابية تعتمد أحيان ًا املحاصصة السياسية،

ضعف املعيارية يف القبول ،عدم االهتامم بمعياري
اللغة األجنبية واستخدام احلاسوب ،ضعف جلان
اختيار البحوث ،وعدم وجود خطط مركزية ترتبط
بسوق العمل حول بحوث الدراسات العليا ،ضعف

االرشاف وتوزيعه أحيان ًا بطريقة سد الفراغات وال

املعرفة وخاصة مصادر املعرفة األلكرتونية وبدأت
املعرفة فالطالب اجلامعي جيب أن يتعلم كيف يتعلم

من احلاسوب؟ وكيف حياور احلاسوب وتدريسه
يف آن واحد .اليوم إدارة املعرفة علم ومهارة وليس

معلومات ختزن وما عىل التدريسيني وما وراءهم
اجلهاز االداري إال توفري األنشطة الشباع ذلك.

 .6حتتاج املناهج اجلامعية اىل تطوير مستمر

وهذا حيتاج إىل تدريب مستمر ،وإىل متويل مستمر،
واىل تقويم مستمر .نقصد بالتدريب فسح املجال

ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وحتى االداريني
باالحتكاك مع سقف العلم من خالل أوجه خمتلفة

كعقد بروتوكوالت مع الكادر البرشي يف جامعات
متقدمة أو أنظمة يف هيئات بحثية وعلمية متطورة،
فسح املجال حلضور الندوات واملؤمترات ضمن نظام

املسامهة ال االستامع .أما بالنسبة اىل التمويل فنحن
نعتقد أنه عملية مهمة وخطرية ينبغي للجامعات أن
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تفكر جدي ًا يف استثامر امكاناهتا البرشية واملادية خاصة

هذا النشاط منذ أكثر من عرشين عام ًا عىل مستوى

متول أنشطتها البحثية والتدريسية.
ّ

خاصة سنغافورا واهلند وتايالند وماليزيا وأمريكا

مع القطاع اخلاص أو البلدان الريعية جللب عائدات

املراحل ما قبل اجلامعية واهتمت الكثري من البلدان

 .6أما يف جمال التقويم املستمر ال يمكن تطوير

وإرسائيل وبعض الدول األوربية ودخل مؤخر ًا

مكون من أكثر من ( )15مكون ًا جامعي ًا يرتابط مع

البعد االعالمي والدعائي هلذا االمتحان الكشف عن

املناهج دون تطوير حركة اجلامعة ككل فاملنهج هو

بلدين عربيني مها األردن ومرص ،والغرض منها مع

بعضها البعض ويصب بعضه يف بعض ،فمثال اإلدارة

مستوى التعليم الثانوي ودرجة معياريته ،واليشء

ناجحة وتسهم يف إرشاك اجلميع يف اختاذ القرارات،

يف املقدمة إال أن السنوات العرشة املاضية قد كشفت

الناجحة تعالج مسائل التمويل وتقدم خدمات

وعضو هيئة التدريس الفاعل هو باحث وإداري

أحيان ًا ومفكر ومريب ومطور ملادته التعليمية وهو
القادر عىل نقل التكنولوجيا للجامعة بتشخيص دقيق
ومتوازن .تساهم بيئة التعليم أيض ًا يف نجاح املنهج إذا

ما توفر املكان املناسب والتهوية املناسبة واإلضاءة

وتوفر األجهزة واملختربات واملساحة الكافية حلركة
الطلبة مجيع هذه وغريها تدخل يف تطوير املنهج.

الغريب كان املتوقع أن تكون أمريكا والدول االوربية

أن سنغافورا واليابان ثم اهلند والصني كانت أكثر

تفوق ًا من  90بلد ًا يشرتك يف هذا االمتحان.

 .8يعتقد الباحث أن التجربة العراقية هبذا الشأن

بني أعوام  1999-1998-1997تستحق الدراسة
حيث قام جهاز االرشاف والتقويم يف وزارة التعليم

العايل بوضع أسئلة امتحانية ختصصية من خالل
جلان خاصة من مجيع األقسام العلمية يف اجلامعات

مجيع هذه األمور ينبغي أن ختضع بني فرتة وأخرى

وطلبت من اجلامعات التهيؤ المتحانات عامة يف

نطلق عليه بالتقويم املؤسيس ،والتقويم املؤسيس

الوزارة باختيار بعض املواضيع يف بعض األقسام

ودورة وأخرى بدراسات طولية أو مستعرضة بام
وسيلة وليس هدف يمنحنا صورة شاملة عن حركة
املناهج يف ظل التطور احلاصل يف اجلامعة.

 .7أكثر من مصدر (عالم 2010 Tan et,al-

بعض التخصصات ،وفع ً
ال لسنتني متتاليتني قامت

العلمية واإلنسانية وأجرت عليهم االمتحان ،تبع
ذلك تغذية راجعة مهمة؛ إذ اكتشفت الوزارة وجود
اختالفات عديدة يف حمتوى وأساليب التعلم وضعف

 )2012 ,حتدث عن ما يسمى باالمتحانات الدولية

يف البنى التحتية وقلة الرتكيز عىل البعد التطبيقي يف

تؤخذ باالعتبار من قبل مصممو املناهج فهي مؤرش

تغيريات عديدة مادية وبرشية للعديد من األقسام.

ووصفها بأهنا جمموعة معايري ختصصية ينبغي أن
أسايس عىل درجة نجاح العملية التعليمية ،لقد بدأ
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بعض الدروس التطبيقية املهمة ،مما أدى إىل إحداث
عضو هيئة التدريس اجلامعي والعوملة :حتى

أ.م.د عمر جميد عبد
منتصف التسعينات كان التدريس حيتل املرتبة األوىل

األبواب عنها يف اجلامعات أو يف مراكزنا الرسمية

البحوث احلديثة التي جاء هبا فرنن ( ،)2010وكالرك

اليوم من السفر ،من استخدام احلاسوب ،من تعلم

يف قائمة وظائف اجلامعة وواجبات التدرييس؛ إال أن

( )2005أن هذه الواجبات قد تغريت اليوم وأصبح
البحث العلمي هو أساس بناء التدرييس الناجح ،فمن
البحث العلمي ننقل املعرفة اىل الصف واىل املجتمع يف

آن واحد( .عن )34-4 :2012 Unisco

دخلت من الشبابيك ،إذ ال يمكن أن متنع اإلنسان

اللغة األجنبية ،من احتكاكه مع أحدث البحوث

العلمية يف ختصصه ،من تعلمه عىل سامع الرأي اآلخر،
وغري ذلك من التاثر باالعالم املرئي واملسموع بكل

جوانبه .املطلوب اليوم من املناهج اجلامعية أن تكون

ويف أحدث دراسة حتليلية عن نوع البحوث

مناهج دولية متنح اخلرجيني مواصفات دولية عالية

 2014-2012يف العراق وجد أن معظم هذه

أن يتنافس يف سوق العمل ليس يف بلده فحسب؛ بل

التي نرشت يف جمالت العلوم االنسانية لألعوام
البحوث هي بحوث فردية وانصبت عىل اجتاهني

أما املشاركة يف الندوات واملؤمترات أو استخدامها
للرتقية العلمية ،وهذا يعني ضعف البحوث الفرقية

أو بحوث املشاريع التي تعالج قضايا جوهرية يف
الفكر أو املجتمع .اليوم تدريسيونا من حيث النوعية

ناق ً
ال ،مقلد ًا ،أو رافض ًا ،أما خط الوسطية فضعيف
جد ًا واألخطر من ذلك هو يعلن رفضه للعوملة لكنه

يامرس تفاصيلها يف حياته العامة ،أوالده يدرسون يف
الغرب ،طريقة حياته ،استخدامه لتكنولوجيا الرتفيه،

وكل ما يتعامل فيه سلوكي ًا ولكن هو يرفض العوملة.

(الزند ) 24-1 :2016

املناهج اجلامعية بني رف�ض
وقبول العوملة

املستوى يف حقل االختصاص ،كي يستطيع اخلريج

يف أي مكان جيد فيه حاجه لتخصصه .هناك بعض
املؤسسات العربية لدهيا اعالميني وأقسام ترمجة غزى

خرجيوها أسواق العمل يف العرشات من األماكن يف

العامل ويف البلدان العربية الريعية بشكل خاص؛ إذ أن
بعض خرجيي الرتمجة يستطيعون الرتمجة بثالث أو

أربع لغات يف آن واحد ،كام أثبتت التجربة أن خرجيي
اهلندسة باختصاصاهتا املختلفة من اجلامعات العراقية

كانوا ناجحون جد ًا يف أسواق العمل اخلارجية آبان
احلصار االقتصادي عىل العراق يف التسعينات وذلك

ملا متتعت به هذه الكليات من رعاية خاصة(.جريو
)2007

ماذا يعني ذلك؟

العوملة احتواء مسألة مفروغ منها ،والعاملية انفتاح

مما استعراضناه من أفكار من الواضح أن العوملة

وتعلم علينا يف تصميم املنهج وتطويره تبني العاملية

والتزمت وترشيع القوانني لن يأت بفائدة ،فإذا أغلقنا

 .1االنتقال من مرحلة التشخيص والتدريب

هي ّ
رش ال بد منه ،وعملية مواجهتها بالقوة واملنع

والوقاية من العوملة .كيف يمكن ذلك نقرتح مايأيت:
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قصري املدى إىل مرحلة التقويم املؤسيس املبني عىل
إدارة اجلودة الشاملة.

البحوث املحكمة
الرأي والنقد الب ّناء.
اجلودة:

 .2تبني سياسة االختبارات املعيارية ونظم

رتبط اجلودة باملناهج اجلامعية بقدرة املنهج ماديا

املناسب يف املكان املناسب مع تصميم نظام لتطوير

انه قادر عىل ارضاء املستفيدين ( الطلبة ).او ان كل

املحكية يف اختيار االدارات اجلامعية ووضع الرجل
اخلربة والتنوع وفسح املجال هلذه االدارات بني احلني

واآلخر لالطالع عىل اإلدارات اجلامعية يف العامل.

 .3مناقشة املناهج اجلامعية يف مجيع التخصصات

شعبي ًا بعد أن يتم تصميمها بأنموذج عاملي بحيث
يشرتك يف هذه املناقشة الطالب ،واإلداري ،وعضو

هيئة التدريس ،وممثل املنظامت املدنية والنقابات

وسوق العمل.

عنرص متفاعل يف العملية التعليمية يؤدي دوره كام هو

مطلوب منه(داوود  .)2010اجلودة يف التعليم العايل
ترتبط بثالثة حماور:

ا-التخطيط :والذي يعني القدرة عىل استرشاق

الواقع ودراسة متغرياته يف مرحلة تارخيية معينة ثم
التنبوء بام ينبغي ان تأل اليه االمور ،عىل ان يرتجم

ذلك اىل اهداف اجرائية حمددة توصف فيها النتائج

 .4االهتامم اجلدي بعضو هيئة التدريس انتقا ًء

النهائية املطلوبة.

 .5العناية القصوى بالدراسات العليا يف الداخل

واملادية املربجمة زمنيا واجرائيا واهلادفة اىل:

ومتابع ًة وتدريب ًا.

والتفكري اجلدي بإرشاك االستاذ الزائر لفرتات قصرية
خاصة مع التخصصات االسرتاتيجية.

 -2التنفيذ :ويمثل هذا جمموع الفعاليات البرشية

ا-توظيف عال لرأس املال البرشي.
ب -استخدام أمثل للبنى التحتية.

 .6مناقشة بحوث الدراسات العليا كمقرتحات

ج -توزيع عقالين مناسب ومربمج لعامل الزمن.

 .7تشجيع اإلرشاف املشرتك.

واالساليب الكفيلة بجمع بيانات وتنظيمها وحتليلها

مع سوق العمل واألخذ بآرائهم.

 -3التقويم :يعني التقويم جمموعة االجراءات

 .8وضع سياسة العتامد بعض األقسام من خالل

بقصد احلكم عىل ظاهرة او مؤسسة او برنامج ،اما

 .9االهتامم اجلدي بتطوير التكنولوجية اجلامعية

الهداف ( ويسمى غائي املرجع )او عىل وفق انموذج

جمموعة من األساتذة الزائرين من جامعات رصينة.

أو إرشاك الطلبة بواجبات منزلية تقنية مع أساتذهتم

وتقليص حجم العمل الورقي.

 .10فسح املجال للطلبة للحوار واملناقشة وإبداء
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وبرشيا عىل حتقيق االهداف التي صمم الجلها  .او

تبعا ملحكات معينة (يسمى حمكي املرجع ) او تبعا
تقويم حمدد( انموذج مرجعي )واخريا عىل وفق ملف

تقويم موزون او معد داخليا .اي ان التقويم يستند
يف املستوى االخري عىل حركة الظاهرة او الربنامج

أ.م.د عمر جميد عبد
من متغريات يقوم القائمني عليها بدراسة اثارها

ذلك بالرضورة إعادة النظر بدور املعلم واملتعلم يف

او الربنامج (الزند واخرون  ،3 :2010عبد اخلالق

 -2إعداد تدرييس املستقبل يتطلب تدريبهم

ضمن وسائل يستحدثها بام يتالئم وحركة الظاهرة
والعزاوي  ،7 :2013عودة واخرون .)11 :2011

ضوء مضامني هذا الدور اجلديد للتقنية يف املنهج.

قبل اخلدمة من خالل مقرر أو مقررين يركزان عىل

 -4التطوير :يعني التطوير جمموعة التغيريات من

تدريبهم يف املهارات األساسية الستخدام التقنيات

لنتائج التقويم .وقد يشمل التطوير تغيري برشي او

مع مواد التخصص وأساليب التدريس ،إضافة إىل

احالل وابدال التي تكون استجابة للتغذية الراجعة

مادي او زمني او كيل يشمل مجيع املتغريات التي

افرزت نشاطات التقويم رضورة اخضاعها للتطوير
(الزند وعبيدات .)512-433 :2010

واحلواسيب التي تقدم عىل نحو منفصل وغري تكاميل

دعم هذا التدريب بورش عمل وقتية أثناء اخلدمة.
هذا التدريب يعد كافي ًا لدمج التقنية يف التعليم.

 )3لكي يستخدم املعلمون التقنية بشكل كامل

هناك حقائق تعليمية افرزهتا العوملةاشارت

يف التعليم العام ،ينبغي حدوث تغيريات جوهرية يف

تربوية افرزهتا العوملة(جريو  ،2007عطايا ،2004

التغريات حتدث خالل سنوات وليس أسابيع أو

العديد من الدراسات العربية واالجنبية اىل ظواهر

الزند  ) , 2010 UNISCO 2015نلخص ما فيها

بالنقاط االتية:

أساليب التدريس واملناهج وتنظيم الصف وأن هذه
أشهر ،وتتطلب نمو ًا مهني ًا كبري ًا ،ودع ًام فني ًا وتعليمي ًا

مستمر,.

-1ليس بالتقنية وحدها حيدث التحول احلقيقي

 -)4إن تركيز برامج الثقافة املعلوماتية للطالب

جوهري يف افرتاضات الرتبويني الفلسفية والنظرية

واملصادر التقنية األخرى ،وإمهال مهارات أخرى

يف النموذج الرتبوي ،وإنام يتطلب ذلك حدوث تغيري

حول الكيفية التي يتعلم هبا الفرد ،وتوظيف التقنية
يف ضوء هذه االفرتاضات.إن استخدام التقنية

كأدوات للتدريس املبارش بد ً
ال من أدوات للتعلم

يتعلم الطالب معها ( وليس منها ) سيكون قارص ًا

عن إحداث تغيري جوهري يف النموذج الرتبوي ،ولذا
ينبغي أن تتغري الطرق التي تستخدم هبا التقنية من

أدوارها التقليدية ( التقنية كمعلم ) إىل التقنية كأدوات

لتعلم نشط وبنيوي ومقصود وأصيل وتعاوين  .ويتبع

حول املهارات األساسية يف استخدام احلواسيب
عديدة ومهمة ،لن يكون كافي ًا إلعداد طالب مثقف

معلوماتي ًا يعرف متى وكيف حيدد حاجاته ( أو

ويقوم
مشكالته ) املعلوماتية،
ويطور بدائل حلوهلاّ ،
ّ
كفاءة وفاعلية احلل املعلومايت .هلذا ينبغي إعادة

تصوراتنا حول مفهوم الثقافة املعلوماتية ومتطلبات
احلياة والعمل يف األلفية الثالثة.

 )5لكي تستخدم التقنية بفاعلية يف التعلم اجلامعي

جيب أن تكون جزء ًا من خطة شاملة لتطوير التعليم.
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وبعبارة أخرى ،جيب دجمها بشكل كامل يف خطط

البحوث املحكمة
ﺃﻣﺮ ﺗﻄﻠﺐﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﻫﻼﻬﺗﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ

حتسني املنهج ،وخطط املناهج وخطط النمو املهني

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺳﻴﻘﺒﻠﻮﻥ ﻬﺑﺎ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻲﻓ

الرتبوية .إن حتقيق عائد تربوي مريض من التقنية،

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻭ ﻢﻟ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻲﻓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ

ومجيع اخلطط الرتبوية التي توضع بوساطة القيادات

ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﺍﻋﺘﺎﻤﺩ ﺑﺠﻤﻴﻊ

يتطلب أن ينظر إىل التقنية كأدوات ملقابلة حاجات

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻰﻠ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ،

)6اجلامعات العريقة اليوم والتي تقع يف ترتيب

ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺭﺻﺎﻧﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻲﻓ ﻛﻞ

جودهتا تبع ًا إىل قدرهتا عىل األداء املتميز يف وظائف

ﻲﻓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮى .ﻭﻣﺪى ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺧﺮﺠﻳﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻲﻓ

جوهرية ،ال أن نحددها كأهداف جديدة معزولة .

أفضل مائة جامعة حسب مقياس شنغهاي تقاس
التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع .اليشء
امللفت للنظر أن هذه اجلامعات تكلف بلداهنا كلف ًا

بسيطة ألهنا تعتمد عىل ذاهتا يف التمويل لكنها تساهم

يف  %90من القرارات الوطنية املهمة

ﺑﻞ ﺠﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﺮﺍﺠﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ

ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻛﺜﺮﻴﺍ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ
ﻋﻰﻠ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ ﻲﻓ ﻋﺮﺼ اﻟﻌﻮﻤﻟﺔبأعىل

مستوى من الكوادر الفاعلة.

 )7ﺷﻬﺪ ﻋﺮﺼ ﺍﻟﻌﻮملة ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ

 )9ﻛﺎﻤ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ

ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ،

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻻﺳﻴﺎﻤ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ

ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎﻣﺖ احلكوﻣﺎﺕ ﻲﻓﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﺘﺢ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺃﻡ

ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻰﻟ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ

ﲟﻬﺎﻤﺕ ﺍﻹﺮﺷﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳉﺰﺋﻲ ,ﻭﻣﻨﺢ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ

ﺑﻠﺪ ﺇﻰﻟ ﺁﺧﺮ ﻃﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ

ﺗﻄﻮﺭﺍ.ﻭﺍﺨﺗﺬﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ

ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺍﳊﺎﺻﻠﲔﻋﻰﻠ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻰﻟ ﺑﻠﺪﺍﻬﻧﻢﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺮﺻﻭﺡ ﻬﻧﻀﺘﻬﺎﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴها  .ﺗﺸﺮﻴ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻰﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺗﻘﻊ ﻲﻓ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻰﻠ ﲢﺼﻴﻼ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﻣﻦ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺗﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻤﺣﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻗﻄﺎﺭﺍ ﺃﺧﺮى

 )8ﻛﺎﻤ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ

ﺳﻨﺔ) ،ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 37ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 32

ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺴألة.

ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻲﻓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻏﺮﻴ ﺑﻠﺪﺍﻬﻧﻢ.ﻭﻫﻮ
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ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ (34-25
 ،%ﻭﻛﻮﺭﻳﺎﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 31ﻣﻦ ﻤﺣﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ

أ.م.د عمر جميد عبد
ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉ ﺳﻜﺎﻬﻧﺎ,ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺭﻓﻴﻌﺔﺍﳌﺴﺘﻮى ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻲﻓ ﻤﺟﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

)10ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

ﺗﻼﻣﺲ ﺣﺎﻓﺎﺕﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ

ﻭﻓﻨﻠﻨﺪﻩ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ.ﻓﻌﻰﻠ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﺎﻣﻲﻠ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ

ﻻﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ

ﻲﻓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .% 30

ﻲﻓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﺠﻳﻴﻬﺎ ،ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ
ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﺗﺄﻲﺗ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻲﻓ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻛﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺇﺮﺳﺍﺋﻴﻞ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.
ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﻩ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺤﻳﺘﺎﺟﻬﺎﺍملجتمع ،ﻻﺳﻴﺎﻤ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻲﻓ ﻋﺎﻢﻟ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻋﻨﺎﺮﺻ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻲﻓ ﻋﺎﳌﻨﺎﺍﳌﻌﺎﺮﺻ .ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺼﲔ ﻤﺣﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺑﺮﺍﺠﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻲﻓ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ

)11ﺗﺸﺮﻴ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻰﻟ ﺃﻧﻪ

ﺍﳌﻨﺮﺼﻡ ،ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩﺍﳊﻤﻠﺔ ﻋﻰﻠ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ.

ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ املختلفة ،ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻲﻓ

ﺑﺮﺒﺍﺠﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺨﺗﺮﻳﺞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ

ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2004ﺨﺗﺮﺝ ﻗﺮﺍﺑﺔ  11ﹴ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ

ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻬﻟﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﻣﻮﺯﻋين ﺑﻮﺍﻗﻊ 1,

ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮى ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻲﻓ ﻤﺟﻴﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ,ﻭ 600ﹴﻲﻓ ﺷﺎﻤﻝ ﻭﻭﺳﻂ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ،

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﻬﺗﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺸﻳﺔ.

 7ﹴ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦﺃﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ
ﻭﻳﺘﻮﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻋﻰﻠ ﺑﻘﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﺍﻷﺧﺮى.
ﻭﻋﻰﻠ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ االسيوية ﺗﻘﻊ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ ﻲﻓ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺫ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﺠﻳﻴﻬﺎ ﻲﻓﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻬﻟﻨﺪﺳﻴﺔ  % 69ﻣﻦ ﺇﻤﺟﺎﻲﻟﺍﳋﺮﺠﻳﲔ,ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺤﻳﺘﺎﺟﻬﺎﺃﻥ ﺭﺻﺪﺕ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 )13ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺇﻰﻟ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ

ﻲﻓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﻣﻦ  300ﺃﻟﻒﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺮﻴﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﳋﺮﺠﻳﺎﺕ ﻲﻓﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻬﻟﻨﺪﺳﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ،ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

 ،% 63ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،% 51ﻭﻻﺅﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 57

ﺍﻟﻼﻲﺗ ﻳﺘﺨﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ % 40

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻗﺮﺍﺑﺔ .% 33

ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭ % 33ﻲﻓ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ

 ،%ﻭﺍﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 56ﺑﻴﻨﺎﻤ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻲﻓ
 )12ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺮﺠﻳﲔ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻲﻓ

ﺃﻏﻠﺐﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﻗﺮﺍﺑﺔ  % 12ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉ ﺍﳋﺮﺠﻳﲔ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺮﺒﺍﺠﻣﻬﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺨﺗﺮﻳﺞ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ

ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉﺍﳋﺮﺠﻳﲔ,ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 50ﻲﻓ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

)14ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻴﺍﻥ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ،

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.ﺗﻌﺰى ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﺍﻙ ﺇﻰﻟ ﺳﻌﻲ
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ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻰﻠ ﻓﺮﺹﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ،ﻭﻟﺘﻮﻓﺮ

ﻭﺷﺎﻤﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎﹰ ﻲﻓ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ.

ﺤﻣﻔﺰﺓ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ

ﻣﻐﻠﻘﺎﹰ ،ﺃﻱ ﻻ ﺗﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ

ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ ،ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻰﻠ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ

ﺇﻰﻟ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺜﻤﺮﺓ .ﺗﺸﺮﻴ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﺇﻰﻟ ﺃﻥ % 22
ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺭﺝ
ﺑﻠﺪﺍﻬﻧﻢ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2004ﻗﺪ ﻭﺻﻞ اﻰﻟ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

.ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻓ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﻠﻴﺎﻤﹰ

ﻣﻦﻣﺴﺘﻮى ﺩﺭﺍﻲﺳ ﺇﻰﻟ ﺁﺧﺮ ..ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﳋﺎﺹ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺎﹰ ﻲﻓ ﻣﻌﻈﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ.

.)18ﻬﺗﻴﻤﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻰﻠ

ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭ % 11ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻰﻟﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،ﻭ10

ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻘﺮﻭﻥﺑﺼﻮﺭﺓ ﻬﻧﺎﺋﻴﺔ ﻲﻓ

ﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺸﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﺎﻤﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ()14%

 %ﺇﻰﻟ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻭ  % 9ﺇﻰﻟ ﻓﺮﻧﺴﺎ.ﻭﻣﻦﺍﳌﺆﺳﻒ ﺣﻘﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚﺤﻳﺮﻣﻮﻥ ﺑﻠﺪﺍﻬﻧﻢ

ﻣﻦ ﺧﺮﺒﺍﻬﺗﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺑﺄﻣﺲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻬﻟﺎ.

ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.ﻭﻳﺸﺮﻴ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻰﻟ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻋﻰﻠ ﻲﻓﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﻻﺳﻴﺎﻤ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ (ﻋﺪﺍ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎﹰ ﺟﻨﻮﺏﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ) ،ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺼ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﻰﻠ

ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ،ﻳﺸﻜﻞﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ

 )15يتخرج ثلثا طلبة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﻲﻓ ﺍﻟﺒﻼﺩ

ﻣﻦ  60%ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺎﻤ ﺗﻌﺘﺮﺒ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺇﺫ ﻻﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺠﻣﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻲﻓﺍﻟﻌﺎﻢﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻲﻓ ﺍﻟﻔﺌﺘﲔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ بتخصصات ﻻ ﺼﻠﺔ هلا و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ

ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮق.ﻳﺘﺨﺮﺝ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻲﻓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔﻲﻓ ﺠﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺎﻝ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ

ﺮﺷﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﺜﻼﹰ.

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺸﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻬﻳﺎ ﺃﻛﺮﺒ

ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺘﲔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ )0 – 14 ( .ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ()%45

ﻣﻦ ﺠﻣﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥﻭ ( )15 – 24ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (،)%21
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓﺃﻛﺮﺒ ،ﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻬﻟﺎ ﻋﺮﺒ ﻧﻈﺎﻡ

 )16ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻥ ﻭﻛﻔﺆ ،ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺪﻳﺪ متطلبات ﺳﻮﻕ

ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺩﻭﻝ ﺷﺎﻤﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﺜﺮﻴﺍﹰ ﻲﻓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺟﺎﺩﺓﻲﻓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ

ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ،ﺇﺫ ﻢﻟ ﻳﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺸﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺃﺩى ﺇﻰﻟ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﻲﻓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

 )17ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺮﺸﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
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ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻬﻟﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻭﻃﺮﺍﺋﻘﻪ ،ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﳊﺎﺟﺎﺕ

ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

أ.م.د عمر جميد عبد
أجيابيات العوملة وتاثريها يف التعليم:

أو ً
ال :تسهم يف انتشار التكنولوجيا احلديثة من

مركزها يف العامل املتقدم اقتصادي ًا إىل با قي أنحاء العامل،
ومن ثم زيادة اإلنتاج زيادة واضحة.

ثاني ًا :التعامل معها يعني مواكبة تطورات البحث

العلمي حلظة بلحظة من خالل االرتباط العض وي

بشبكات االتصال االنرتناتية الدولية.

عدد ًا كبري ًا من خرجيي اجلامعات ولكن ال توجد
وظائف هلم يف سوق العمل ،وهكذا فإن سوق العمل
املحدود ،والفشل يف اال تصال يف قنوات التجارة

العاملية أدى إىل ركود اقتصادي وعزله يف املنطقة،

واملعاجلة تكمن يف إقامة ختصصات مستقبلية ملواجهة
احتياجات السوق املحيل تتالءم مع احتياجات

السوق العاملي.إن التوليف بني العوملة والتعليم العايل

ثالث ًا :أهنا متكن من استيعاب االستكشافات

سوف يفرز الفرص حلياة أفضل فعىل سبيل املثال

أحدثت حتو ً
ال عميق ًا  .وجب القول ثورة هادئة

هندسة الربجميات ،وتدريب مهندسني يف الربجميات

البحثية والتكنولوجية والنظريات الفاعلة والتي
وعجيبة جد ًا يف املعاجلة والفهم واآلليات واملامرسة.

رابع ًا :العوملة متكن من معرفة التيارات الفكرية

الدولية عرب انتظام إلقاء و نرش نتائج بحوثها بواسطة

البث اإل لكرتوين وغريه من الوسائل التكنولوجية
احلديثة.

خامس ًا :العوملة تعني الوصول إىل بنوك

املعلومات املختلفة طبع ًا إذا فتحت ،واحلصول عىل
املعلومات األرشيفية املتعلقة بتارخينا وحضاراتنا

وواقعنا السيايس واالقتصادي واملعريف ،وتلك

هي أكرب اخلدمات التي يوفرها االنرتنت ،باعتباره

القناة .اجلديدة الختصار الزمن والوقت واملال
للباحث اجلامعي ؛ ليعيش عرصه ،والثورة االتصالية

االلكرتونية.

سادس ًا :تستطيع العوملة إفادة البلدان النامية

من خمرجات التعليم العايل ،حيث إن املشكلة يف

دول مثل :مرص واألردن عىل سبيل املثال أن هناك

فإن اهلند استفادت من العوملةعن طريق بناء صناعة

وأقامت صناعات خدمية ورشكات ومشاريع وفرت

(فرص عمل حلوايل ( )٨٠ألف شخص يف صناعة

التكنولوجيا العاملية).

ماذا ينبغي ان نعمل؟

 -اذا لكي نواكب العاملية يف التعليم (وليس

العوملة) ينبغي ان نؤكد يف مناهجنا عىل

 -1التعليم العقيل قبل املعريف اضافة للتعليم املهاري

التقني.

 -2ان نعترب اجلودة بكل تفاصيلها معيار العمل
ونتخىل عن االساليب االمتحانية التقليدية.

 -3تنويع اساليب التعلم من التعلم الصفي الفردي
اىل التعلم املنهجي التقني الصفي واملنزيل.

 -4استخدام مجيع انواع التكنلوجيا بثقة ومهارة سيام

من قبل التدرييس.

 -5التاكيد بشدة عىل تعلم اللغة االجنبية الوظيفية.
 -6التعلم بالعمل ال باالنصات

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الأول
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املناهج اجلامعية يف عرص العوملة

البحوث املحكمة

 -7مسح تام حلاجة املجتمع والتاكيد عىل قيادة

ّ
إن إصدار حكم اين برفض العوملة يكشف عن

 -8تدريب الطلبة عىل االحتكاك العاملي بحقل

التارخيي ،إذ أن ثقافة العوملة أدخلت إىل املجتمعات

وتقديم املهارات والدعاية هلم وان كانت جمانية يف

الكونية  .فاملهم بالنسبة لألمة العربية أن تتدارس

البحث العلمي ملناهج التعليم.

االختصاص من خالل التعاون مع الرشكات العاملية

بداية االمر.

تعجل يف إصدار األحكام بغري تأمل يف منطق التطور
البرشية سامت احلداثة واملعارصة والتواصل والوحدة

وتتفهم طبيعة آليات العوملة ،كي حتدد ما تستطيع

 -9اعتامد احلوار اهلادف احلر داخل حجرة الدرس.

عمله للحد من تأثرياهتا السلبية واقتناص فرصها

 -10تعويد الطلبة عىل احرتام الراي والراي االخر.

كتلة اقتصادية عربية موحدة ،تويل اهتامما خاصا

واالستامع للطلبة دون جرح مشاعرهم.
االستنتاجات

وتعظيم فوائدها  .فمن الرضوري السعي إىل تأسيس
بالبعد الثقايف والرتبوي للتنمية ،إذ يمكن تسهيل

باتت العوملة واقع ًا ال مفر من التعامل معه،

انفتاح اجلامعات العربية عىل بعضها البعض ،وتبادل

عاتقنا تقع مسؤولية العيش يف ظل ماتفرض من

رشيطة أن يتم ذلك يف إطار التفتح وليس التزمت

فليست هي بالفجر البازغ ،وال بالفخ اخلادع ،وعىل
قيود ،وما تتيحه من فرض ليس املطلوب اهلر وب

من العوملة ،فالعوملة ليست الرش املطلق الذي البد
من أن نتجنبه ،أو نتلمس نجاة منه.بل مما يمكن

أن نوجه حتدياته بإمكانيتنا ووعينا ،وهى يف بعض
جوانبها حتتوى عىل إجيابيات قد تعود علينا بالنفع ،إذا

ما أحسنا تفهمها واالنتفاع ببعض معطياهتا .والعوملة

حتتاج منا أو ً
ال وقبل كل يشء إىل الفهم العميق لقوانني
العامل املعارص وقواه ،ومعارفه ،وأدواته ،وسبل األداء
الناجح يف ميادينه ،واالستجابة لتحدياته ،وليست

نجاة العرب واملسلمني واإلسالم ،بل والعامل كله

باالبتعاد عن معطيات العرص وجتنب حتدياته؛ألن
العرص بكل بساطة وموضوعية يقتحم الباب علينا

بقوة.
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املناهج الدراسية ،وعقد ندوات ثقافية مشرتكة .

واالنغالقّ ،
ألن كل يشء منغلق الينفتح عىل
اآلخر سيرض بمستقبل األمة .وبعيدا عن املبالغات
والتوصيفات والتهويامت االيديولوجيةّ ،
فإن العوملة

ترتبط أشد االرتباط بالثورة العلمية واملعلوماتية
اجلديدة ،التي متثل عرض املحتوى او املادة العلمية

بالطرق واالساليب العلمية املختلفة ،وبالشكل الذي

يتامشى مع عرص الفضائيات والسلوك الرقمي املتسم

بالرسعة وارتباط الصوت بالصورة جعل مايقدم
باجلامعات من حمتوى تعليمي ال يتناسب ومدركات
وعادات التعلم ملتعلم القرن الواحد والعرشون ،وهذا
ما يطلق عليه باسس تنفيذ املنهج .وعندما نحاول ان

نتاكد من اننا فعال نفذنا بشكل دقيق وموضوعي ماتم
التخطيط له من خربات وتم تقديمها بافضل مستوى

أ.م.د عمر جميد عبد
من الكيفية وبافضل النتائج بشكلها املبارش وغري

وخصائص املجتمع .

الثالث :التصميم_فالتنفيذ_فالتقويم هي التي

وقادرا عىل حتمل املسئولية يف تنفيذ

املبارش ،سمي ذلك تقويم املنهج .ان هذه العمليات

تتفاعل باستمرار مع بعضها البعض لتأول بالنهاية اىل
عملية النمو والتطوير اىل اخلربات التي نقوم بتدريسها
للطلبة ويف مجيع مستويات التعليم اجلامعي  .وهذه
العملية الديناميكية املستمرة هي التي يطلق عليها

عملية تطوير املنهج .

- ٢إعداد اإلنسان الصالح إعدا ًدا متكامال ومتواز ًنا
برامج التنمية .

 -٣حتسني مستوي القوي البرشية وثقافاهتا ومهاراهتا
ورفع كفاءاهتا العلمية والتقنية لتلبية

متطلبات االقتصاد الوطني

 -٤حتسني املستوي الثقايف للفرد لفهم دوره

االهتامم بالعنرص البرشي ؛ اإلنسان _ بكل جوانبه

ومسئولياته وواجباته يف تنفيذ برامج وخطط التنمية

_الذي هو أساس كل تنمية . .واإلنسان هبذا املفهوم

 -٥االستفادة الكاملة من الطاقات البرشية واملوارد

الروحية واخللقية والوجدانية والعقلية واجلسمية
الشامل يصعب إعداده إال من خالل التعليم والرتبية

ً
وخططا ومناهج
اإلسالمية التي تضع لنفسها أهدا ًفا
مدروسة وواضحة .وعملية تطوير التعليم جيب

أن تكون عملية مستمرة وشاملة جلميع عنارصه

ومكوناته مل واجهة التغريات االجتامعية واالقتصادية
والثقافية وحتقيق مطالب التنمية .ولذلك فإنه من

الرضوري تطوير مناهج التعليم وأساليبه ووسائله يف

ضوء التطورات العلمية(.انظرايضا جاسم ،2014
جريو  ،2007عطايا .) 2004

تو�صيات عامة

لغرض استثامر اجيابيات العوملة يرى الباحث

ينبغي عىل القائمني عىل املناهج القيام بااليت:

 -١ترسيخ العقيدة والقيم اإلسالمية واملحافظة عليها

وتكوين االجتاهات اإلجيابية ،واحلفاظ عيل ثوابت

الشاملة يف املجتمع .

غري البرشية املتاحة وزيادة فاعليتها يف خدمة املجتمع،
واحلفاظ عيل موارد البيئة الطبيعية والتوازن البيئي.

 -٦إحداث تغيريات يف أنامط اإلنتاج باملجتمع

وتنويع وتطوير قواعد ومؤسسات اإلنتاج الصناعية
والزراعية لزيادة معدالته وحتسني املستوي

االقتصادي والدخل القومي للدولة .

 -٧توفري فرص عمل جديدة ومناسبة لكافة أفراد
املجتمع من خالل املرشوعات العديدة لربامج

التنمية ،والقضاء عيل البطالة وحتقيق األمن
واالستقرار االجتامعي .

 -٨حتسني مستوي اخلدمات األساسية االجتامعية
واملعيشية جلميع أفراد املجتمع .

 -٩حتسني مستوي دخل الفرد بالنسبة للدخل القومي
للدولة
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