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يعد التعليم من ركائز نهضة األمم فالدول التـي تقدمت اهتمت بالتنمية البشرية التـي عمادهـا              
إصالح نظـام التعليم والتدريب وخططه وأهدافه ومناهجه  لذا وضعت الدول العربية بصفة عامة التعليـم 

  .طرة التـي تعبر بنا في القرن  الحادي والعشرين علي رأس أولوياتها باعتباره القا

وقد عقدت الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة العزم علي تدعيم التعلـيم وتطـويره                
انطالقاً من أن التعليم ثروة وقيمة ثقافية في حد ذاته من ناحية ، وأنه ركيزة لدفع عجلة التنمية من ناحية 

التغيير االجتماعي والتميز والتفوق ومواجهة تحديات العصر والعولمة من         ثانية ، وألنه وسيلة للحراك و     
  .ناحية ثالثة 

 بتطوير التعليم  ومناهجه إيماناً منها بأن التعليم هـو الدعامـة األساسـية للتنميـة         مصر وتهتم
زيد عاماً بعد  الشاملة ، ويتضح ذلك جلياً من التطور الكمي ورصد الميزانيات المالية الهائلة للتعليم التي ت              

  م وهنـاك   ١٩٧٣عام وخاصة بعد نصر  العاشر من رمضان الموافـق  الـسادس مـن أكتـوبر عـام                    
جامعة حكومية وموافقة المجلس األعلى للجامعات على تحويل ثالثة فروع لجامعات إلـى جامعـات      )١٢(

 عدد الجامعات م  وبذلك يبلغ ٢٠٠٦/ م  ٢٠٠٥مستقلة وهي بنها والفيوم وبني سويف في العام الدراسي          
جامعات خاصة  ) ٣( جامعات خاصة  وتمت الموافقة على فتح        )٦(جامعة ،  وكان هناك      )  ١٥(الحكومية  

جامعات  والعديد من األكاديميات العالية وهناك عشرات الكليـات          ) ٩(وبذلك يبلغ عدد الجامعات الخاصة      
 كبيراً علي المستوي الكيفـي أيـضاً   كما شهد التعليم تطوراً. المتخصصة ومئات المعاهد وآالف المدارس  

ويتمثل ذلك في التطـور الذي حدث في المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة وبدأت وزارة التربيـة           
  والتعلــيم  إعــادة الــصف الــسادس فــي المرحلــة االبتدائيــة مــرة ثانيــة فــي العــام الدراســي

 واألخالق في المرحلة    تدائية وإدخال مادة القيم   م  لالرتقاء بمستوى تالميذ المرحلة االب      ٢٠٠٥/ م  ٢٠٠٤
، وإدخال مادة التكنولوجيا  في المرحلة اإلعدادية، وإدخال مادة الحاسب اآللي في جميع مراحل               االبتدائية

التعليم العام والجامعي  وإدخال مادة المكتبة والبحث ، والتربية الوطنية في المرحلة  الثانويـة وتطـور                  
ة والمدرسية واإلشراف التربوي وتطوير برامج إعداد المعلمين بكليات التربيـة وكليـات             اإلدارة التعليمي 

التربية النوعية وتطوير برامج المعاهد المتوسطة وتطبيق النظام الفصلي الجديد للدراسة بالتعليم العـام              
  .والجامعي وبكليات التربية 
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ه والترجمة الفعلية والعملية ألهـداف   والمناهج الدراسية هي وسيلة التعليم لتحقيق أهدافه وخطط       
والمنهج بمفهومه الحديث والشامل والتدريس كعنصر من عناصر المـنهج  . التربية وخططها واتجاهاتها   

وكنظام يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة يسعى إلي إعداد األفراد النافعين ألنفـسهم       
  .ي تحمل المسئولية وتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وألمتهم العربية واإلسالمية والقادرين عل

واإلنسان هو محور التنمية والذي يركز على توفير حقوقه وصيانة كرامتـه والوفـاء بحاجاتـه                
 في الطعام والشراب والملبس والسكن والتعليم والصحة والضمان االجتماعي ، وحرية التعبير،             ةاألساسي

. وهذا يتطلب تنمية مختلف طاقاته الجسمية والعقليـة والروحيـة  . وره  والمشاركة في بناء مجتمعه وتط    
وإذا كانت هذه هي أهم حقوق اإلنسان، فإن هذا يتطلب في الوقت نفـسه مجتمعـاً يتمتـع باالسـتقرار                    

 . والعدالة والذي يقضي على العنف أو اإلرهاب أو الهيمنة والديمقراطية

األول فيها ، والمستفيد األول منها، وبـذلك تـصبح          فاإلنسان هو هدف ومحور التنمية والفاعل       
التنمية البشرية ذات جناحين هدفاً ووسيلة، فهي تنمية اإلنسان ذاته، وتنمية في اإلنسان، ومـن أجلـه،                 

فمن تجارب الدول اآلسيوية التي تقدمت وقطعت شوطاً فـي تنميـة         . ومن خالله، متواصلة عبر األجيال      
لم تعتمد علي  المواد الخام والثـروات الطبيعيـة فقـط إلحـداث التنميـة          مجتمعاتها يالحظ أن نهضتها     

االقتصادية ، ولكن اهتمت باإلنسان وتنمية الثروة البشرية وتوفير الفرص المناسبة للعنـصر البـشري               
لإلبداع واالبتكار والمشاركة الفعالة من خالل العناية  الفائقة بالتعليم والتدريب وهذا هو العامل الـرئيس                

  . النطالقتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

وفي هـذه  . وتعد قضية التنمية البشرية من القضايا الهامة ، حيث تعتبر القاعدة للتنمية الشاملة       
األيام كثر الحديث عن التنمية وازداد االهتمام بها علي مستوي العالم وخاصة في دول العالم الثالث الذي                 

عتبارها الوسيلة الفعالة للتقدم والنهوض ولتضييق الفجوة بينها وبـين الـدول            نحن جزء منه ، وذلك ال     
ولكن نجد أن خطط التنمية في بعض الدول العربية لـم تحقـق أهـداف وآمـال وطموحـات         . المتقدمة  

  .المجتمعات وقد بدأت تسائل نفسها عن جدوى الخطط التنموية التي وضعتها خالل السنوات الماضية 

ر التنمية البشرية التي يصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشرات ثالثة ؛ لتكون  وتتخذ تقاري 
متوسط نصيب الفـرد مـن النـاتج    :  دولة  وهي ١٧٤منها مؤشراً مركباً للتنمية البشرية للمقارنة بين    

لتعلـيم لـدى    معدل ا ( المحلي اإلجمالي ، ومتوسط العمر المتوقع عند الوالدة ، ومؤشر الحالة التعليمية             
  ) .سنة ٢٥متوسط سنوات المدرس لمن هم في سن +  سنة ١٥الكبار 

دولة مـن الـدول العربيـة       ) ١٥(م يقع ترتيب    ١٩٩٦ووفقاً لبيانات تقرير التنمية البشرية لعام       
  مـن مجمـوع الـدول      ) ١٠٠(دول ترتيبها فـوق     ) ٨(فما فوق ، منها     ) ٦٠(العشرين فيها بين ترتيب     

، واإلمارات العربية المتحدة    ) ٣٩(البحرين وترتيبها   : ول المتقدمة في الترتيب هي      وأفضل الد ) . ١٧٤(
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، ) ١٧١(الـسودان   : ، وأدناها في مستوى التنمية البشرية هـي         ) ٥١(، والكويت   ) ٥٠(، وقطر ) ٤٢(
لى أما الدول التي تحتل المواقع األربعة األو      ) .١٧٤(، والصومال   ) ١٧٣(، وجيبوتي   ) ١٧٢(وموريتانيا  

  ) ١٠٤م ، ٢٠٠٠حامد عمار،(.في القائمة فهي كندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان والنرويج

بدأ الكثيرون يبحثون عن أسباب ذلك ، فمنهم من عزاه إلي عدم شمول التنميـة لكـل أهـداف                 و
الخطـط  المجتمع ، ومنهم من أرجعه إلي عدم الدقة في التخطيط ، ومنهم من أرجعه إلي عـدم تناسـق                    

التنموية، ومنهم من قال بأن تلك الخطط كانت خططاً رسمية أو حكومية وضعت أولويات معينة وجاء ذلك     
علي حساب جوانب أخري مهمة لفئة في المجتمع ، ويري البعض أن  الذي غاب عن كـل هـؤالء هـو            

_ العقلية والجـسمية    بكل جوانبه الروحية والخلقية والوجدانية و     _ االهتمام بالعنصر البشري ؛ اإلنسان      
واإلنسان بهذا المفهوم الشامل يصعب إعداده إال من خالل التعليم والتربيـة            . الذي هو أساس كل تنمية      

  .اإلسالمية التي تضع لنفسها أهدافاً وخططاً ومناهج مدروسة وواضحة 

اجهة وعملية تطوير التعليم يجب أن تكون عملية مستمرة وشاملة لجميع  عناصره ومكوناته لمو             
  . التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وتحقيق مطالب التنمية 

ولذلك فإنه من الضروري تطوير مناهج التعليم وأساليبه ووسائله في ضوء التطـورات العلميـة              
  .والتكنولوجية وتحديات العصر والعولمة وطبيعة وخصائص المجتمع ومطالب التنمية 

م التنمية وعناصرها وأهدافها وتحدياتها وعالقة التنمية بالتعليم ،         ونتناول في هذه الدراسة مفهو    
ومفهوم العولمة وتحدياتها وتأثيراتها وعالقتها بالمناهج الدراسية ، ودواعي تطوير المناهج ودور مناهج 

  :وذلك كما يلي . التعليم في تلبية متطلبات التنمية ومواجهة تحديات العولمة 

@òîàänÛa@âìèÐß@Z 

 استعمال لفظ التنمية في السنوات األخيرة خاصة عند الحديث عن تنمية المجتمعـات فـي                انتشر
التعلـيم والـصحة والنقـل      : الجوانب المادية وبالتحديد االقتصادية واالجتماعية وفـي مجـاالت مثـل            

والمواصالت واالتصاالت ، ومن هنا فإن الغالب في الحديث يكون عن الجوانب الماديـة منهـا ، وتـأثر              
  مستوي دخل األفراد بها وارتفاع استهالكهم لـسلع معينـة ومـدي اسـتفادتهم مـن بـرامج تنمويـة                   

  .   معينة وغيرها 

 إلي أن التنمية لفظاً تعني زيادة الشيء واإلكثار منـه           )٥٤م ،   ١٩٩٢محمد عبد العليم ،     ( ويشير
ا من خالله فهنـاك المنظـور    ولقد تعددت مفاهيم التنمية واختلفت باختالف المنظور الذي نراه        . وتفخيمه

  : االقتصادي واالجتماعي والنفسي والسياسي والديني ، وهناك من يـشير إلـي هـدف التنميـة مثـل                   
نقل ذلك المجتمع من حالـة  " بأن تنمية المجتمع تهدف إلي    ) ٨١ م ،    ١٩٨٤محمد الجوهري وآخرون،    (

 وجوهرياً في أساليب اإلنتـاج المـستخدمة ،   وهذا االنتقال يتطلب تغييراً جذرياً. التخلف إلي حالة التقدم    
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وفي البناء االجتماعي والثقافي المتالئم مع هذه األساليب اإلنتاجية، والتنمية تعني تفجير الطاقات لتحقيق              
  ويـشير " . تغيير جذري في أساليب اإلنتاج تفيد منه الغالبية العظمـي مـن شـعوب الـدول الناميـة                   

أن التغيير الجذري ال يمس أساليب اإلنتاج فقط ، وإنما هو تغيير جـذري  إلي  )٥٥محمد عبد العليم، ص  (
"  مفهوم التنمية بأنها     )١٥ م ،    ١٩٨٧علي خليل،   (ويعرف. في كيان المجتمع كله مادياً ومعنوياً وروحياً        

عملية شاملة تهدف إلحداث تغيير حضاري ، يزيد من قدرة المجتمع الذاتية علـي االسـتجابة إلشـباع                  
المتجددة لكل من الفرد والمجتمـع علـي        _ المادية والفكرية والروحية واإلبداعية     _ ات األساسية   الحاج

الجهد المنظم لتنمية موارد المجتمـع    "  فيعرفها بأنها    )٧٢ م ،    ١٩٨٨عبد الغني النوري ،     (أما" . السواء  
لحضارة وتوفير الحيـاة     واالجتماعية والسياسية بقصد القضاء علي التخلف، واللحاق بركب ا         قتصاديةالا

العملية التي يمكـن  " وتعرف هيئة األمم المتحدة التنمية علي أنها    " . الكريمة لكل فرد من أفراد المجتمع       
بمقتضاها توجيه الجهود لكل من األهالي والحكومة لتنميـة الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية فـي                 

  " ألمم واإلسهام في تقـدمها بأقـصى مـا يمكـن     المجتمعات المحلية لمساعدتها علي االندماج في حياة ا  
 )٦٩ _ ٦٧،   م ١٩٩٥عبد المحسن العتيبـي،     ( ويشير . )٧٥ م ،    ١٩٨٨عبد الغني النوري ،     : انظر في   (

التنمية نمو اقتصادي  وساد هذا االتجـاه  : إلي أن مفهوم التنمية قد تطور تاريخياً علي ثالث مراحل هي         
، والتنمية عملية مجتمعية محورها اإلنسان وساد       )العقد التنموي األول  (في الستينات من القرن العشرين      

، والتنمية تخلص من التبعية وتبدأ هذه المرحلة بنهاية         ) العقد التنموي الثاني  (هذا االتجاه في السبعينات     
لـث  األمر الذي أدي إلي ظهور مفهوم متكامل للتنمية فـي العقـد الثا            ) العقد التنموي الثالث  (السبعينات  

يتضمن توفير الحاجات اإلنسانية وتحقيق المشاركة االجتماعية إلي جانب الحاجة إلي نظام عالمي يضمن              
  . التعاون ويحقق السالم واالستقرار ويعطي أولوية لدول العالم الثالث 

عملية أو مجموعة عمليات تغييـر  "  التنمية الشاملة بأنها )١٧م ،١٩٩٤محروس أحمد ،  (ويعرف
ة تتضافر فيها جهود األفراد والمجتمع بمختلف مؤسساته لالرتقاء بمختلف قدرات وجوانـب             قصدية هادف 

النشاط اإلنساني المادي والمعنوي علي السواء لتحقيق الرفاهية والسعادة التي ينشدها الفرد والمجتمع أو 
  ".تحقيق درجة عالية منها 

 لجوانب وأبعـاد    ةوشاملة ومستمر ة  عملية مقصود  "ومما سبق يمكن للكاتب تعريف التنمية بأنها      
عديدة في المجتمع وتحدث من خالل نشاط اإلنسان وتدخله لتحقيق أهداف معينة وإحداث تطـوير كمـي                 
وكيفي في جوانب الحياة في المجتمع وزيادة قدرته الذاتية علي إشباع حاجاته المادية والمعنوية لمواجهة 

   " .مشكالته وحلها ذاتياً خالل خطة زمنية معينة
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من التعاريف السابقة للتنمية ومن االطالع علي الدراسات والكتابات في هذا المجال ومن المبادئ              
   يمكن أن نحدد أهم المبادئ التي تقـوم عليهـا التنميـة    )١١١ ، م١٩٩٢علي الشعبي، (إليها التي أشار 
  :فيما يلي 

  .انب الحياة في المجتمع جوإن التنمية عملية مقصودة وشاملة لجميع  -١
الموارد البشرية، والموارد غير البشرية فالتنمية االجتماعيـة        : تشمل عناصر ومقومات التنمية      -٢

الموارد االقتصادية، والعنـصر البـشري، واإللمـام        :واالقتصادية تعتمد علي ثالثة عوامل هي       
مون بقضية التنمية علـي أن      بالمعارف العلمية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية، ويؤكد المهت      

 .العنصر البشري هو أهم هذه العوامل والمقومات 
شاملة ومستمرة في ضوء طبيعة المجتمع _ تحسين وتحديث وتنظيم وتغيير   _ إن التنمية عملية     -٣

 .وخصائصه 
 .تتطلب عملية التنمية اشتراك جميع األفراد مع الدولة  -٤
ية والضعف ، والتأكيد علي االعتماد علي الـذات         تهدف التنمية إلي القضاء علي التخلف والتبع       -٥

 .وتنمية الموارد البشرية وغير البشرية ، وتحسين مستوي الحياة لكل أفراد المجتمع 
إن التنمية ليست آالت وأجهزة ومصانع ومزارع وفنيين فقط ، ولكن هي أيضاً الوعي الثقـافي                 -٦

 . والمشاركة في تنمية المجتمع واالجتماعي لألفراد ، والمواطنة واإلحساس بالمسئولية 

  إلي مجموعـة مـن المبـادئ األساسـية         )١٣٧محمد عبد الهادي وآخرون ، ب ، ت ،          ( ويشير
  : للتنمية هي 

 أو الشورى، وتحديد االحتياجات، والمساعدة الذاتية، والمشاركة الشعبية، والتكامل ،           الديمقراطية
فـاروق فليـه،    : انظر في ( الموارد المحلية    والوصول إلي نتائج مادية محسوسة، واالعتماد علي      

  ) .٧٨-٧٧م ، ١٩٩٧
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تسعى عملية التنمية إلي أكثر من مجرد النمو االقتصادي ، إذ أنها تبحث عن التحسين والتحديث                
يير بـالتغ  في جميع مجاالت الحياة ، فالتنمية ال تهتم فقط بزيادة معدالت الدخل وإنما تهتم بالدرجة األولي

  .والتحول في البناء االجتماعي والعالقات بين األفراد 

ويؤكد المتخصصون علي العالقة بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ، وأن هذه العالقـة              
ينتج عنها ما يعرف بالتنمية الشاملة التي تقوم علي نوع مـن الموازنـة بـين الجـانبين االقتـصادي                    

  .تنمية ومشروعاتها واالجتماعي في عمليات ال



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٧٨

فالتنمية االجتماعية تهتم بمجاالت الخدمات االجتماعية الصحية والتعليمية والثقافيـة والـسكانية            
وتهـدف إلـي    . وغيرها، فهي تركز بصفة خاصة علي تنمية العنصر البشري أكثر من الموارد المادية              

لخلقيـة والعقليـة والجـسمية وإعـداد     إحداث تغييرات في األفراد للتقدم والنمو في النواحي الروحية وا         
وإذا نظرنا إلي هدف التنمية االجتماعية ، فإننـا  . المواطن الصالح القادر علي دفع عجلة اإلنتاج والتقدم       

إعـداد  : الهدف التكنولوجي ويتـضمن     : نجده اإلنسان، وهذا الهدف الرئيس ينقسم إلي هدفين فرعيين          
مية علي مختلف مستويات المهارة والتخصص ، فالعنصر البشري         القوي البشرية الالزمة الحتياجات التن    

من أهم عوامل التنمية ألن من بين وظائفه األساسية تطوير وتنظيم وتشغيل كل عوامل اإلنتاج وإدارتها ،      
إعداد المواطن الصالح بما يتفق وطبيعة المجتمع وخصائـصه         : والهدف العقائدي أو األيدولوجي يتضمن    

ا نظرنا إلي التنمية االقتصادية في أي دولة فإننا نجد أنها تهدف إلي تحقيق زيادة واضحة                أما إذ . وثقافته
في معدالت الدخل القومي بمعدل يزيد عن معدل تزايد السكان بما يضمن رفع مستوي المعيشة والحياة من 

،  لنجيحـي   محمـد لبيـب ا    (ويـشير   . خالل زيادة متوسط الدخل للفرد الواحد من الدخل الكلي للمجتمع           

 وإنما بالتخطيط العلمـي     ال يمكن أن تتحقق من تلقاء نفسها       إلي أ ن التنمية االقتصادية       )٢٤١م ،   ١٩٧٦
  . السليم الذي يضمن تحقيق هذه الزيادة 

ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل تام بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية حيث ال يمكن أن        
  .، فكل منهما مكمل اآلخر ويرتبط به تحدث أحدهما دون األخرى 

والتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية هدفها ومحورها ووسيلتها اإلنسان، ولذلك  فإنه يمكن 
م ١٩٩٢علي الشعبي ، :(تحديد األهداف العامة للتنمية الشاملة من االطالع علي الكتابات والدراسات ومنها

   :فيما يلي ) ٧٢- ٧١م ، ١٩٩٧، ، فاروق فليه٧٧ – ٧٦م ،  ١٩٩٥، ،عبد المحسن العتيبي١١٢– ١١١،

ترسيخ العقيدة والقيم اإلسالمية والمحافظة عليها وتكوين االتجاهات اإليجابية، والحفـاظ علـي              -١
  .المجتمع  ثوابت وخصائص

  إعداد اإلنسان الصالح إعداداً متكامالً ومتوازناً والقـادر علـي تحمـل المـسئولية فـي تنفيـذ            - ٢
  .التنمية برامج 

 تحسين مستوي القوي البشرية وثقافاتها ومهاراتها ورفع كفاءاتهـا العلميـة والتقنيـة لتلبيـة            -٣
  متطلبات االقتصاد الوطني 

 تحسين المستوي الثقافي للفرد لفهم دوره ومسئولياته وواجباته في تنفيذ برامج وخطط التنميـة            -٤
  .الشاملة في المجتمع 

الطاقات البشرية والموارد غير البشرية المتاحة وزيادة فاعليتها في خدمة           االستفادة الكاملة من     -٥
  .المجتمع ، والحفاظ علي موارد البيئة الطبيعية والتوازن البيئي 



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٧٩

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

 إحداث تغييرات في أنماط اإلنتاج بالمجتمع وتنويع وتطوير قواعد ومؤسسات اإلنتاج الـصناعية              -٦
  .وي االقتصادي والدخـل القومي للدولة والزراعية لزيادة معدالته وتحسين المست

 توفير فرص عمل جديدة ومناسبة لكافة أفراد المجتمع من خالل المشروعات العديـدة لبـرامج                -٧
  .التنمية، والقضاء علي البطالة وتحقيق األمن واالستقرار االجتماعي  

 .        تمع  تحسين مستوي الخدمات األساسية االجتماعية والمعيشية لجميع أفراد المج-٨

 . تحسين مستوي دخل الفرد بالنسبة للدخل القومي للدولة -٩

 مع تفاوت وجودهـا     -ولكن قد يواجه تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية بعض الصعوبات            
  : مثل -بين الدول 

    .عدم موائمة مستوي العنصر البشري في التخطيط وفي إدارة المشروعات والبرامج وتنفيذها -١

  .اركة األفراد مع الدولة في عمليات التخطيط والتنفيذ ومواجهة المشكالت قلة مش -٢
  .عدم دقة البيانات والمعلومات عن مشكالت المجتمع وأوضاعه وحاجاته  -٣
  .اتجاهات النمو السكاني وعالقته بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية  -٤
    .  قلة االهتمام بعملية التخطيط للتنمية -٥

    .ألسلوب العلمي في التفكير والتنفيذ ومواجهة المشكالت  قلة اعتماد ا-٦

  .والصراعات وعدم االستقرار واستنزاف الموارد      الحروب والعنف-٧
  . انخفاض الدخل القومي والمستوي االقتصادي ورأس المال المادي -٨

@òîi‹ÈÛa@‹—ß@òíŠìè»@À@òÜßb“Ûa@òîàänÛa@pbî–ì—‚Z@ @

حدة حق كل بلد في أن يتبنى النظام االقتصادي واالجتماعي الذي           أعلنت الجمعية العامة لألمم المت    
يراه متفقاً مع التنمية الخاصة به ، فالتنمية ال تنجح وال تؤتي ثمارها إال إذا تمت من خالل التكامل مـع                     

ومـصر   . ) ٣٤م ،   ١٩٩٣محروس أحمـد ،     (البيئة والسياق الثقافي والحضاري للمجتمع موضع التنمية        
لعربية تنفرد من بين دول العالم بخصوصيات تجعلها تتبنى تنمية نابعة من أصـول وأسـس                مثل الدول ا  

، والتراث الثقافي للمجتمع المصري بحيث يـتم        )٧٥م ،   ١٩٩٥عبد المحسن العتيبي ،     ( العقيدة اإلسالمية 
دة ، وتمتلك   تحقيق التوازن بين التطور الحضاري وبين التمسك بالعقيدة اإلسالمية ومثلها ومبادئها الخال           

  . الثروات الطبيعية العديدة 

وقد انتهجت نظاماً من الخطط الزمنية يهيئ لها الفرصة لتعيد حساباتها بعد كل مرحلة لتري مـا                 
وفي هذا اإلطار قامت مصر بتنفيذ خطط خمسية للتنمية          . تحقق من أهداف وما ينبغي أن تسعي لتحقيقه         

 المتوازنـة   اإلستراتيجيةمرت مصر في االنطالق من مرحلة       م ، واست  ١٩٧٣منذ نهاية حرب أكتوبر عام      
في خطط التنمية وهي مرحلة تنويع القاعدة اإلنتاجية وإحداث تحول حقيقـي فـي البنيـة االقتـصادية                  



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٨٠

واالجتماعية والثقافية للبالد عبر خطط التنمية االقتصادية مع التركيز علي تـوفير الخـدمات والمرافـق             
يع المجاالت ومنها مجال التعليم الذي نسعى دوماً إلي تطوير برامجه ومناهجـه             العامة للمواطنين في جم   
  .بكل ما هو نافع ومفيد 

: " وكذلك المملكة العربية السعودية تؤكد علي استمرار دعم التنمية باعتبارها الهدف األساسـي              
يـشة وبنـاء المرافـق      إن هدفنا األساسي الذي نعطيه األولوية واالهتمام هو التنمية ورفع مستوي المع           

   .)٩م ، ١٩٩٣/هـ ١٤١٤وزارة المعارف ، (" والخدمات العامة 

  : ويمكن تلخيص أهداف خطط التنمية األخيرة في المملكة العربية السعودية فبما يلي 

  .المحافظة علي المبادئ والقيم اإلسالمية والدفاع عن الدين والوطن  -١
 .ح العامل المنتج تنمية القوي البشرية وتكوين المواطن الصال -٢
تخفيف االعتماد علي إنتاج وتصدير النفط الخام واالستمرار في إحداث تغيير حقيقي في البنيـة                -٣

 .االقتصادية وتنمية الثروات المعدنية مع التركيز علي التنمية النوعية 
 .االستمرار في تشجيع إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية  -٤
ناطق المملكة مع تحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي بـين دول          تحقيق النمو المتوازن بين م     -٥

  ) .٩٥ت ، . وزارة اإلعالم ، ب .(مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

وتتفق مبادئ التنمية الشاملة في مصر مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية فـي               
  :ة وأخري خاصة للتنمية وأهم تلك المبادئ العامة تحقيق مفهوم التنمية وتؤكد علي أن هناك مبادئ عام

أن اإلنسان مخلوق مكرم ، وأن الكون الذي نعيش فبه يتسم بالثبات والتغير في نفـس الوقـت ،      
  وأن الحياة الدنيا تقود إلـي الحيـاة اآلخـرة ، وأن عالقـة اإلنـسان بأخيـه عالقـة تعـاون وعـدل                    

  . وإحسان وتسامح 

التنمية في اإلسالم وسيلة وليست غاية ، وأنها شاملة تهتم بـالتوازن            أن  :وأهم المبادئ الخاصة    
لذا تستند التنمية إلي . والتكامل في أبعادها المختلفة، وأن محور العملية التنموية في اإلسالم هو اإلنسان      

، عدم استغالل أو ظلم اإلنسان ، وجلب المصالح ودفع المفاسد عن اإلنسان ، وكفالة ضروريات الحيـاة                  
 ، ٣٠-٢٦م ، ١٩٩٣محروس أحمـد ،  (وتوفير حاجاته ، وتقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة       

   .)٧٦م ، ١٩٩٥عبد المحسن العتيبي ، 

وتسعي التربية بكل مؤسساتها ومراحلها ووسائلها ومناهجها إلي تحقيـق التربيـة اإلسـالمية              
  .واإلسهام في تحقيق أهداف التنمية الشاملة 



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٨١

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

 تحدد األسس العامة التـي   – وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة         – التعليمية   والسياسة
يقوم عليها التعليم وغاياته وأهدافه العامة ، وأهداف مراحل التعليم ومبادئ التخطيط لها ، ووسائل نشر                

  .التعليم وتمويله ، وتسعي إلي تعريف الفرد بربه ودينه اإلسالمي وإقامة سلوكه علي شرعه 

  وتستند سياسة التعليم في مصر إلي أهمية ربط التربية والتعليم فـي جميـع المراحـل بخطـط                  
 .التنمية للدولة 

، ومرآة انعكـست     من ناحية  يعتبر تاريخ التعليم في مصر عنصراً فاعالً قوياً في تشكيل المجتمع           
   .فيها خطوات العمل الوطني نفسه للتوحيد والتحرير والتطوير من ناحية أخري
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يتضح أن هناك عالقة وثيقة وقوية بين التربية والتعليم والتنمية ألن هدفها ومحورها ووسـيلتها   
هو اإلنسان وغايتها هو تطبيق شريعة اهللا ونشرها والمحافظة علي التراث والقيم العربية واإلسالمية في               

  .عصر العولمة 

د الصلة واالرتباط بين التعليم والتنمية ما يستقي من مبادئ وفلسفة المجتمع المـصري          ومما يؤك 
والعربي حيث أن التعليم  يهدف إلي غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس الـنشء وإكـسابهم المعـارف                  

طنهم والمهارات والقيم والعادات والتقاليد  وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لـو         
  .معتزين بتاريخه وحضارته وتراثه في مواجهة تحديات العولمة 

 إلي ثمة عالقة لغوية تربط ما بين التربية والتنمية حيث           )١٨م ،   ١٩٩٢عبدالغني عبود ،    (ويشير  
نما : غذاه ونشأه ، وربي: وربي فالناً ، )نماه) : (رباه: (، يقال)التنمية(في اللغة العربية ) التربية(تعني  " 
 إلـي مـصطلح   )٦٣م ،١٩٩٥محمد عزت عبد الموجـود ، (كما يشير  " . واه الجسدية والعقلية والخلقية   ق

نمو الشيء في اللغة أي زيادته ، أما تنميته فيعني فعل النمو أو إحداثـه        : التنمية والنمو االقتصادي بأن     
ـ "  النمو بأنه )Raymond Bar ريموند بار(فيه ، ويعرف  سكان وفـي الثـروات   الزيادة الحاصلة في ال

الزيادة الحاصلة خالل فترة أو عدة فترات طويلة من         "  بأنه   )فرانسوا بيرو (، بينمـا يعرفــه    " المتاحة  
  " . الزمن لمؤشر ما  في بيئة ما 

تعبئة المـوارد وتوجيـه     "  التنمية بأنها    )٦٤- ٦٣م ، ١٩٩٥محمد عزت عبد الموجود ،    (ويعرف  
 المنتقاة في   Opportunitiesناس ، والمقصود بالخيارات هو الفرص       الجهود من أجل توسيع خيارات ال     

ميادين أساسية للحياة اإلنسانية من أهمها الحصول علي دخل أكبر ، وزيادة التعليم ، وزيـادة توقعـات                  
"  الحياة نتيجة للرعاية الصحية ، وإيجاد البيئة النظيفة ، وتحقيق الحرية السياسية وحماية حقوق اإلنسان 

تنمية بهذا المفهوم تختلف عن النمو االقتصادي الذي يهدف إلي زيادة اإلنتاج ورفع معدالته المعبـر                 وال
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عنها بالناتج المحلي اإلجمالي ، والجانب االقتصادي هو عنصر مهم من عناصر التنمية ولكـن ال يمثـل                  
  . العنصر الوحيد 

قتصادية في عالقتها بالتعليم ربما     إلي أن التنمية اال    )١٧٧م ،   ١٩٩٧عبد الناصر رشاد ،     (ويشير  
تكون أكثر األبعاد التي شغلت المهتمين بتناول العالقة بين التعليم والتنمية ، وقد يرجع ذلك إلي أن العالقة 
بين التعليم من ناحية والتنمية االجتماعية والسياسية والثقافية من ناحية أخرى أكثر وضوحاً وتحديـداً ،                

ألن التنمية االقتصادية هي من أكثر الجوانب التي تشغل اإلنسان الرتباطها بدخله            وربما كذلك في المقابل     
  .ومستوي معيشته 

 إلي أنه توجد عالقة جدلية تبادلية بين التعلـيم والتنميـة            )٢١٠ م ،    ١٩٩٥أحمد عابد ،    (ويشير  
الفنية واإلدارية ، وتغيير االقتصادية، حيث إن التنمية االقتصادية تتطلب توفير العمالة الماهرة ، والكوادر   

العادات اليومية والقيم واالتجاهات نحو التخطيط والمستقبل والعمل وإتقانه وقيمة الوقت وااللتزام ، و هذا 
ال يتحقق إال من خالل التربية والتعليم ، وفي المقابل فإن التنمية االقتصادية تـوفر رأس المـال الـالزم              

  .لإلنفاق علي التعليم 

خصصون علي أن التعليم العام يسعى إلي تزويد الطالب بالمعلومات والمهارات والقيم            ويؤكد المت 
التي تفيدهم في حياتهم العملية ، ويعمل علي تنمية العمليات العقلية لمواصلة التعلم ، ويزيد من قـدرتهم            

  نتـاج الحديثـة  علي أداء المهام واألعمال ، وعلي كيفية التعامل مع المعلومات والتكنولوجي  وأدوات اإل       
 )The World Bank ,1995,36 (.   

 إلي أن التعليم يعد استثمار طويل المدى يتجسد في تنميـة    )٤٠م ،   ١٩٩٤علي عبد ربه ،     (يشيرو
الثروة البشرية ، ويدر عوائد اقتصادية أكبر من ذلك االستثمار في رأس المال الطبيعي، ويسهم في تذويب 

بين أفراد المجتمع ، كما يسهم في الحراك االجتماعي واالقتصادي مـن            الفوارق االجتماعية واالقتصادية    
 )٣٤م ،   ١٩٩٢عبد الغني عبود ،     (ويؤكد  . مستويات معيشية أقل إلي مستويات أعلي علي المدى الطويل        

علي أن التقدم لم يعد مرتبطاً بمصادر الثروة الطبيعية المتاحة لألمة بقدر ارتباطه بمصادر ثروتها البشرية  
 علي أفكار وثقافة الناس ، ثم هـي      – وهي حضارة علمية وتكنولوجية      –يث تعتمد الحضارة المعاصرة     ح

ويضاف . تتحول إلي عمل علي أيدي الناس ، ومن ثم فإن التجديد يجد جذوره في تنمية العنصر البشري             
ـ                ة ، والتربيـة فـي      إلي ذلك أهمية خلق الدافع في عملية التنمية فإنه يعتبر من المهام الرئيـسة للتربي

مفهومها العام ال تزود بمهارات خاصة فحسب بل إنها أيضاً  تنمي اتجاهات إيجابية نحو ألوان خاصة من      
النشاط ، ونحو قيمة التربية ذاتها ، وأنه من المقبول أن تكون هذه االتجاهات أكثر أهمية في دفع التنمية                   

محمد محروس ،   (كما يؤكد   .  بتوفيرها بشكل مباشر     االقتصادية من المهارات الخاصة التي قامت التربية      

 علي أن التعليم يسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي عن طريق تنمية الثـرة                )١١-١٠م ،   ١٩٩٣
  .البشرية ورفع كفاءة وإنتاجية اليد العاملة 
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صبحت تري  ويمكن القول بأن التعليم مطلب من مطالب التنمية ، وأن النظرة الحديثة للتربية قد أ              
  .أن التربية هي األداة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

وطالما أن التعليم في الدول العربية يعاني من بعض المشكالت فإنه يمكن القول أن تلك المشكالت                
ه التي يعاني منها التعليم تنعكس آثارها السلبية علي خطط التنمية فيها ، وال يمكن بالتالي أن تحقق هـذ                  

الخطط أهدافها كاملة ، وإذا كان رجال االقتصاد يقيمون ما تم إنجازه من خطط اقتصادية ، ويحاولون أن                  
يرجعوا القصور في تحقيق أهداف الخطة إلي عوامل اقتصادية ، وإلي الزيادة السكانية غير المتوقعـة ،                 

 تحقيق أهدافها كاملـة ، هـو        فإنه يمكن القول أن أهم عامل وراء قصور خطط التنمية االقتصادية ، في            
قصور في بعض جوانب التربية ، وينطبق ذلك علي مراحل التعليم بصفة عامة ، وأن الـصعوبة األولـي    

  تتعلق برأس المال البشري ، ولهذا يكون التقـدم والتنميـة بطيئـة الـسرعة     التي تواجه عملية التنمية
  ) .٢٩-٢٨ م ،١٩٨٠الدين عبد الجواد ، سعيد بامشموس ، ونور : انظر في (

ومما سبق يمكن أن نؤكد علي أهمية تحسين مستوي التعليم والربط بين التعليم ومناهجـه مـن                 
  . ناحية وحاجات ومتطلبات التنمية في المجتمع من ناحية أخري 
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ية البشرية من القضايا الهامة ، حيث هي تعتبر أساس وقاعدة كل تنمية اقتصادية             تعد قضية التنم  
وقد ازداد االهتمام بهذه القضية مع ظهور تقارير التنمية البشرية والصادرة عـن برنـامج               . واجتماعية  

  .م ١٩٩٠سنوياً منذ عام ) UNDP(األمم المتحدة اإلنمائي 

 في رأس المال البشري حيث يقـوم بإعـداد القـوي            ويري المتخصصون أن التعليم هو استثمار     
 الالزمة لدفع وتقدم عملية التنمية ألن العنصر البشري هو الذي يـتحكم             – وتطويرها وتأهيلها    -العاملة  

  . في رأس المال االقتصادي ، وألن األجيال الصاعدة هي التي ستتحكم في مقدرات األمة ومستقبلها 

، وهو الثـروة الحقيقيـة فـي         والهدف   نسان وتربيته هو األساس   إن إعداد اإل  : (ويمكن القول   
وتحقيـق البنـاء والتطـور      . ، فالمال يذهب وينفق واإلنسان هو الذي يصنع ويستثمر المـال             المجتمع

  ) .والمجتمع المتقدم لن يتم إذا لم يتم القضاء علي األمية والجهل 

م والتطور الذي شهده اإلنسان عبر التاريخ ويمكن أن نوضح أهمية التنمية البشرية من خالل التقد
  :وتفجير ثالث ثورات صناعية لكل منها آثارها كما يلي 

واعتمدت علي البخار والفحم والحديد والميكانيكـا وأنتجـت لإلنـسان           :  الثورة الصناعية األولي     -
  .ات فيما بعد القاطرة والباخرة وآلة االحتراق الداخلي التي استثمرت في صناعة السيارات والطائر
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واعتمدت علي طاقة الكهرباء والنفط والطاقـة النوويـة وفـن اإلدارة            :  الثورة الصناعية الثانية     -
  .الحديثة ونظام الشركات المساهمة 

وهي الثورة التكنولوجية التي تعتمد علي العقل البشري واإللكترونيـات          :  الثورة الصناعية الثالثة     -
 وتكنولوجيا الليزر وتكنولوجيـا المعلومـات وتوليـدها وتنظيمهـا           الدقيقة والحاسبات والمخلقات  

واختزانها واستدعائها بسرعة فائقة كما تعتمد علي الشركات متعـددة الجنـسيات والمؤسـسات              
  .العمالقة 

مد عزت عبد   مح(وهذه الثورة الصناعية الثالثة تختلف في بنيتها وتأثيرها عن الثورتين السابقتين          

  : من حيث  )٦٢-٦١م ١٩٩٥الموجود ،

 إنها تعتمد علي العقل البشري فهو مبدعها ومفجرها ، وبنيتها بنية معرفية ومن ثم فهي ليـست                  - 
حكراً علي مجتمع معين ، إنها ثورة يمكن لكل الدول أن تخوض غمارها ، ويمكن أن تجني ثمارها                  

مـة ومدركـة للعلـم      علبشرط أن تعتمد علي المعلومات والمعرفة ، وأن تنتج  فيها  مجتمعات مت             
  والتكنولوجيا 

 إنها ألغت بعد المكان وتكاد تلغي بعد الزمان في سرعة انتقال المعلومة ، فوسائل االتصال السريعة            -
أصبحت تعبر الحدود بال قيود ، وأن التحصين الحقيقي للفرد والمجتمع ضد هذا الغزو الثقافي هو                

توعيته وتدريبه علي االختيـار بـين الخيـر والـشر           تعليم الفرد وتربيته تربية إسالمية حقيقية و      
والصالح والطالح ، وهذا يتطلب نظاماً وبرامج ومناهج  تعليمية وأجهزة ثقافية وإعالمية  متطورة               

  .ومن نوع جديد 
 إنها أدت إلي حدوث تغير اجتماعي متسارع يشمل القيم والمؤسسات والعالقات االجتماعية ، وهذه               -

 المعرفي والتكنولوجي ، وهذا يتطلب تزويد الفرد والمجتمع بأساليب التفكيـر            نتيجة لسرعة التقدم  
والعلم والمعرفة والمهارات والقيم وأن يكونا علي وعي بالتغير واالستفادة من إيجابياته ومواجهة             

وتقع هذه المسئولية علي نظام التعليم وأهدافه       . سلبياته وأن يكونا سريعي التكيف مع هذا التغير         
اهجه وإعداد اإلنسان للحاضر والمستقبل واالبتعاد عن ثقافة الذاكرة والحفظ واالقتـراب مـن              ومن

  .ثقافة اإلبداع وتعليم الفرد كيف يفكر 
 إنها أدت إلي تغير األهمية النسبية لقوي وعالقات اإلنتاج ، ووجهتها لصالح رأس المال البـشري                -

لنشط والفاعل هو اإلنسان متعدد المواهب ، القادر        واإلنسان ا . وجعلته أهم عناصر معادلة التنمية      
علي التعلم الذاتي والمستمر ، ولديه الرغبة في التدريب المستمر وإعـادة التأهيـل ، والمجتمـع                 

ومسئولية إعداد . للقوة البشرية " خدمات تكنولوجيا المعلومات " الفاعل هو الذي يستخدم ويوظف  
  .د عليه التنمية  تقع علي نظام التعليم ومناهجه اإلنسان والمجتمع الفاعل الذي تعتم
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ة ومما سبق تتضح أهمية العالقة بين التعليم والتنمية، ودور التعليم في تنمية المـوارد البـشري               
  .، ودوره في التنمية الثقافية وتحقيق التقدم ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها

ات العلمية التي شـهدتها مـسيرة        الثور )٤٨٧ -٤٨١م ،   ١٩٩٨بري الدمرداش ،    ص(  ويوضح  
اإلنسان علي سطح األرض في إطار تفاعله مع بيئته مؤثراً فيها ومتأثراً بها، وانعكاساتها علي منـاهج                 
  :العلوم ، وقام بتصنيف هذه الثورات إلي ثورات ما قبل القرن العشرين و ثورات القرن العشرين كما يلي 

لمؤرخون أن هناك ثالث ثورات علمية كبري حـدثت قبـل           يري ا :  ثورات ما قبل القرن العشرين       - 
  .القرن العشرين ؛ األولي في علم الفلك والثانية في الفيزياء والثالثة في البيولوجيا 

حدثت أربع ثورات علمية كبري في القرن العشرين ؛ الثـورة الذريـة ،              :  ثورات القرن العشرين     -
  . والثورة البيوتكنولوجيةوثورة فيزيقا الجوامد ، وثورة غزو الفضاء ،

وهل يمكن أن يتخيل اإلنسان ما يمكن أن يتم إنجازه في المجال البيوتكنولوجي  الخطير والمثيـر         
للجدل ؟ وما المطلوب من المسئولين والعلماء ورجال الدين لمواجهة هذه القضايا األخالقية التي يفجرها               

  التطور العلمي والتكنولوجي ؟ ، 

حديات العولمة ؟ وما انعكاسات العولمة  والتطورات العلمية والتكنولوجية علي وكذلك لمواجهة  ت  
  .مناهج التعليم بصفة عامة ؟ 
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اإلنسان هو الذي يخطط لمشروعات التنمية، وهو الذي ينفذها، لذلك تعتبر التنمية البشرية أهـم               
والمناهج الدراسية  . ب التنمية ، وتقع هذه المسئولية علي نظام التعليم وأهدافه ومناهجه          مطلب من مطال  

هي وسيلة التعليم في تحقيق أهدافه وتحقيق التنمية البشرية من خالل إعداد اإلنسان إعداداً متكامالً فـي                 
ت والقيم الالزمة   مختلف جوانب شخصيته وتزويده بالمعلومات والمعارف والمهارات والعادات واالتجاها        

  .للقيام بأدواره ومسئولياته المختلفة في عملية التنمية 

  : وهنا يمكن أن نحدد التحديات التي تواجه التنمية وتتعلق بالعنصر البشري كما يلي 

  .انتشار األمية  -١
 .انتشار بعض األمراض وخاصة األمراض المزمنة والوبائية  -٢
 .البطالة وعدم تشغيل الخريجين  -٣
وي الخريجين من مراحل التعليم بصفة عامة ونقص المعلومات والمهارات العلمية           ضعف مست  -٤

 .والتطبيقية والتكنولوجية الالزمة لاللتحاق بالمهن ومؤسسات اإلنتاج المختلفة في المجتمع 
 .عدم استخدام األسلوب العلمي في التفكير وحل المشكالت وإعداد الخطط العلمية  -٥



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٨٦

 .لوطني والهوية العربية واإلسالمية ضعف المواطنة واالنتماء ا -٦
 .ضعف االتجاهات والقيم  والدافع والرغبة في العمل وتقدير أهميته في الحياة  -٧
    نقص الوعي الثقافي والتنور أو الثقافة العلمية واإللمام بالمستحدثات العلمية وأخالقيات العلم - ٨
  .  انتشار المخدرات واإلدمان -٩  
   .  االستهالكي في تعامالته اليومية والحياتية سلوك اإلنسان- ١٠  
التلـوث ، واسـتنزاف المـوارد             :   سلوك اإلنسان تجاه البيئة والمـشكالت البيئيـة مثـل           - ١١  

الغابات ، وتجريف  الطبيعية غير المتجددة ، واستهالك المياه ، وقلة األمطار، والتصحر ، وتدمير
                             .            التربة الزراعية 

 ) .          المشكلة السكانية (   زيادة معدالت النمو السكاني - ١٢   

  . انتشار الحروب والصراعات والعنف وعدم االستقرار االجتماعي في بعض الدول العربية - ١٣   

  عملية التنمية وهذه الجوانب واألبعاد المتعلقة بالعنصر البشري تسبب صعوبات ومعوقات تتحدي 

  . ومن هنا تأتي أهمية التنمية البشرية كمحور للتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية 

وهذا يتطلب من المتخصصين والمسئولين أهمية إعادة النظر في نظام التعليم وأهدافه والنهوض             
ناهجه العامـل األول    به وتحقيق مفهومه كاستثمار أساسي في القوي البشرية واعتبار التعليم وتطوير م           

  .لتحقيق التنمية البشرية وتلبية متطلبات التنمية  ومواجهة تحديات العولمة 
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  :يقصد بمفهوم تطوير المنهج إحدى العمليتين التاليتين أوكليهما معاً وهما  

 معين أو مرحلـة     إدخال منهج جديد أو بناء منهج لم يكن موجوداً من قبل في صف دراسي              :األولي  
حيث أدخلت مناهج وبرامج جديدة لم تكن موجودة في الخطط الدراسية السابقة . دراسية معينة

إدخال منهج القيم واألخالق ، والتربية الوطنية ، والحاسب اآللي ، والمكتبة والبحث ،              : مثل  
  . والنشاط 

يث يصبح أكثـر مناسـبة ووفـاء        تحسين المنهج الحالي وتحديثه وإدخال تعديالت عليه بح       : الثانية  
والمقصود هنا إعادة النظـر فـي أهـداف          .للظروف والمتغيرات وتحقيقاً لألهداف المرجوة      

المنهج الموجود ومحتواه وطرق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية والتقويم باإلضافة أو           
  .  من قبل الحذف أو باالثنين معاً وتعديله وليس إدخال منهج جديد لم يكن موجوداً



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٨٧

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

ونذكر هنا أنه يجب عند تطوير المناهج الدراسية عدم االعتماد على منـاهج المـواد الدراسـية                 
المنفصلة واألخذ بمدخل التكامل لمعالجة مشكالت زيادة عدد المواد والمقـررات الدراسـية وازدحامهـا               

 .بالمعلومات وتكرارها 

ج الدراسية وأهمية تطويرها ، وتوضح أنهـا         وتشير سياسة التعليم إلى أهمية بالغة لدور المناه       
، وتتناسب مع  حاجات    المجتمع وتواجه تطورات العصر    يجب أن تنبثق من متطلبات ومقومات وخصائص      

  . وميول الطالب ، وتتوافق مع البيئات واألحوال والتطورات المختلفة 

 الخطـط  والبـرامج      وتحرص وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي علي مراجعـة          
   .وتطوير المناهج الدراسية  بمراحل التعليم المختلفة وكذلك تطوير برامج كليات التربية 

  التجديد والتطوير في مجـال التعلـيم والمنـاهج والمقـررات الدراسـية إلـى              و  البحث ويشير
  : أهمية ما يلي 

  ب في اكتساب المعرفة والخبرة  اعتبار الطالب محور العملية التعليمية والتركيز علي نشاط الطال-
،  والمختبـرات  الحاسـب اآللـي ،    :  االهتمام باستخدام التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة مثل         -

  .  اللغة، وغيرها من وسائل ومصادر المعلومات  ومعامل
  . ربط المناهج بحياة الطالب وبيئتهم ومجتمعهم -
  .محتوى الدراسي  التوازن بين الكم والكيف عند معالجة ال-
  .  التأكيد علي تنويع استراتيجيات وطرائق التدريس من موقف إلي آخر -

ومما هو جدير بالذكر في مجال تطوير المناهج علي مستوي كليات التربية أن اللجنـة القوميـة                 
 جهوداً لتطوير كليات التربية التابعة للمجلس األعلى للجامعات المصرية تقوم بمحاوالت جادة عديدة وتبذل

  :مستمرة في هذا المجال ومنها 

 إعادة النظر في الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس والليسانس بحيث تصل نسبة ساعات اإلعداد -
  %  .٢٥ونسبة ساعات اإلعداد التربوي والثقافي إلى % ٧٥األكاديمي 

 برنامج شعبة الفيزيـاء      إعادة النظر في تخصصات إعداد معلم العلوم بكليات التربية حيث تم فصل            -
والكيمياء إلى شعبة معلم الفيزياء و شعبة معلم الكيمياء ، وكذلك شعبة معلم البيولوجي إلى شعبة                

  .معلم البيولوجي والجيولوجيا وشعبة معلم الجيولوجيا والبيولوجي 
 الـسنة   والتخصص مـن   إعادة النظر في الخطة الدراسية لبرنامج إعداد معلمي المرحلة االبتدائية            -

  .، وإعداد معلم اللغة اإلنجليزية للتعليم االبتدائي األولى بالكلية
 متابعة الدراسة الخاصة بتطوير برامج كليات التربية حول إيجاد برامج إضافية في الكليات تخـدم                 -

  : خريجي كليات التربية والتربيـة النوعيـة عنـد االلتحـاق بالمـدارس بـصفة خاصـة مثـل                    
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، وبرنـامج المكتبـات   ج معلم الحاسب اآللي، وبرنامالنفس، وتكنولوجيا التعليم برنامج شعبة علم    
  .وبرامج انتقالية ومهنية 

  :دواعي ومبررات تطوير مناهج التعليم  العام والجامعي بصفة عامة ومناهج العلوم بصفة خاصة 

: ج يتأثر بعدة عوامل هي المنه يعتبر المنهج الدراسي الوسيلة لتحقيق أهداف التربية والتعليم، ولما كان
، وطبيعـة وخـصائص المجتمـع وحاجاتـه ومـشكالته االجتماعيـة           ، وطبيعة البيئة  التلميذ وخصائصه 

عامل من هذه العوامـل      وحيث أن كل  ،  العلمية والتربوية والتكنولوجية   واالقتصادية، والثقافة والتطورات  
، فإن عملية تطوير المنهج من وقـت ألخـر          ةر بالمتغيرات الداخلية والخارجي   قابل للتغير والتطور ويتأث   

، وينبغي أن يتم التطوير علي أسـاس        بذل الجهود لتطويره علي أفضل وجه     تصبح أمراً ضرورياً ويجب     
  . ومشكالته ومتطلباته هدراسة الواقع بجميع أبعاده وجوانبه وتحديد إمكانيات

ج إلـي ضـرورة تطويرهـا       ومن األسباب والمبررات التي توجه اهتمام المتخصصين في المناه        
  :وإعادة النظر فيها ما يلي 

  . األحداث والمشكالت والتطورات العالمية -١
  . األحداث والمشكالت والتطورات الداخلية والمحلية -٢
  . التطورات في المعرفة العلمية والتربوية والتكنولوجية -٣
  .ة والدولية نتائج تقويم المناهج والعملية التعليمية  والمشروعات القومي-٤
  . تحديات العولمة -٥

  :ونوضحها فيما يلي 

تحدث في بعض الدول أحداث وتطورات سرعان مـا         :  األحداث والمشكالت والتطورات العالمية      -١
المشكالت ومن هذه األحداث و   . تنتقل منها إلي الدول األخرى وتؤثر فيها وتصبح أحداثاً عالمية           

، وانتشار المخدرات   )اإليدز(ض نقص المناعة الطبيعية     ، وانتشار مر  غزو الفضاء : والتطورات  
، وأنفلونزا الطيور،  الخلعيةوالحمى،واإلدمان ،وتلوث البيئة، وتآكل طبقة األوزون، وجنون البقر      

  . الحاسب واإلنترنت: والحروب والعنف ،والتقنيات الحديثة مثل 

ي االعتبار عند بناء  المناهج وهذا يتطلب من المسئولين والمتخصصين في المناهج أن يضعوها ف
وتطويرها إلعداد األفراد للتعامل مع هذه األحداث واألمراض والمشكالت والتطـورات بـوعي وبتفكيـر               

، والتربية العلمية والـصحية     لعقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب    وإيمان قوي وذلك بالتأكيد علي غرس ا      
والتأكيد علي العالقـة التفاعليـة بـين العلـم     ة الوقائية،  بالتربيوالبيئية والتكنولوجية للطالب واالهتمام     

والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، وتنمية مفهوم التعايش وحوار الحضارات والسالم الدولي ونبذ الحروب             
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والصراعات والعنف وإظهار آثارها السلبية علي التنمية وأهمية معالجـة هـذه األحـداث والمـشكالت                
 .ذي يتناسب مع كل مرحلة تعليمية والموضوعات بالمستوي ال

تتعرض الدول ألحداث ومشكالت وتطـورات  :  األحداث والمشكالت والتطورات الداخلية والمحلية      -٢
زيادة معدل النمو السكاني عن زيادة معـدل الـدخل          : اجتماعية واقتصادية داخلية ومحلية مثل      

دعي اتخاذ إجراءات وتدابير معينـة      القومي العام للدولة وهو ما يعرف بالمشكلة السكانية وتست        
لمواجهتها علي مستوي الدولة بالتخطيط للتعليم في ضوء اتجاهات النمو السكاني ولمواجهتهـا            
أيضاً من خالل المناهج الدراسية باالهتمام بالتربية السكانية واألسرية وتزويد األفراد بالمعلومات 

ء بالحد منها أو باستغاللها أفضل اسـتغالل   عنها وفهمهم ألسبابها وآثارها ودورهم تجاهها سوا      
وقد يتطور المستوي الثقافي واالقتصادي والتكنولوجي للمجتمع وهـذا  . لصالح الفرد والمجتمع    

يتطلب تغييراً تربوياً وتعليمياً بالتوسع في التعليم وتطوير مناهجه إلعداد األفراد لمـسايرة هـذا        
قيم  النابعة مـن التـراث والحـضارة اإلسـالمية ،     التطور بتزويدهم بالمعلومات والمعارف وال    

وبالمفاهيم االقتصادية والتطور االقتصادي وأهمية التنمية االقتصادية في تقدم الدولة وتحـسين            
المستوي االجتماعي ألفرادها ، وبالمفاهيم والمهارات التكنولوجية ودورها في تحسين اإلنتـاج            

د تتقدم الدولة في مجال الزراعة أو الصناعة وتظهـر      وق. والتقدم الصناعي واالقتصادي للدولة     
فيها ثروات طبيعية جديدة وهذا يتطلب تغييراً تربوياً وتعليمياً بالتوسع في التعليم الفني الزراعي              
والصناعي والتجاري وتطوير مناهجه إلعداد األفراد للتعامل مع هذا التطور بتزويدهم بالمعلومات 

قة بالمجال الزراعي والصناعي والتجاري وتنمية اتجاهـاتهم نحـو          والمعارف والمهارات المتعل  
العمل وااللتحاق بالمهن المختلفة ، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات الستغالل الثروات الطبيعية           

وقد تنتج مشكلة تصحر . االستغالل المناسب وكيفية المحافظة عليها ألطول فترة ممكنة وتنميتها 
 استهالك المياه الصالحة للزراعة وقلة األمطار والجفاف ، ونقص الرقعة   األرض الزراعية نتيجة  

الزراعية الموجودة بسبب التوسع العمراني فيها، ومشكلة تجريف التربة الزراعيـة، وتـدمير             
الغابات وقطع األشجار وهذا يؤدي إلي قلة اإلنتاج وتدهوره وبطء عملية التنمية فـي المجتمـع     

طوري المناهج التأكيد علي التربية البيئية وأهدافها وإعداد األفـراد     وهذا يتطلب من مخططي وم    
الواعين بهذه المشكالت وخطورتها وأضرارها علي البيئة والتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية     
وبأدوارهم اإليجابية في مواجهة هذه المشكالت واإلسهام في حلها وذلك بتقديم هذه الموضوعات 

وقد تنتج مشكلة زواج الـشباب      .   المناهج المختلة كل حسب طبيعته       والمشكالت ومعالجتها في  
من أجنبيات أو انصرافهم عن الزواج بسبب عدم قدرتهم علي تكاليف الزواج الماديـة الكبيـرة                 
وهذا يسبب مشاكل اجتماعية خطيرة ، وهذا يتطلب تدخل الجهات المختلفة في الدولة ومن بينها               

لعالج هذه المشكلة والتوعية بخطورتهـا علـي الـشباب والفتيـات            التربية والتعليم ومناهجها    
األميـة ونقـص    : وقد يكون هناك مشكالت أخري مثـل        . وإعاقتها لعملية التنمية في المجتمع      
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الوعي ، والسلوك االستهالكي لإلنسان في تعامالته الحياتية ، وعدم الرغبة في العمل واإلتكالية              
 ، وهذا يتطلب التوسع في التعلـيم وجعـل التعلـيم للجميـع              واالعتماد علي الدولة في كل شئ     

)Education for All ( هدفاً مركزياً للتنمية والتأكيد علي التنوير والتثقيف للقضاء علي األمية
والجهل وإعداد األفراد المثقفين المسلحين باإليمان والعلم والمعرفة من خالل المناهج الدراسية            

رص العمل المناسبة لهم لاللتحاق بها واإلسهام فـي زيـادة اإلنتـاج             المختلفة ومن ثم توفير ف    
  .وإسراع عملية التنمية 

ومن الواضح أن ظهور مثل هذه المشكالت والتطورات وغيرها واستمرارها لفترة طويلة يـؤثر              
سلباً علي عملية التنمية ويقتضي تطوير المناهج ومعالجتها ضمن محتواها معالجـة سـليمة ومناسـبة                

  .عداد األفراد للتعامل معها بوعي وعقالنية وتفكير والحد منها إل

لقد تزايدت المعرفة اإلنـسانية بدرجـة       :  التطورات في المعرفة العلمية والتربوية والتكنولوجية        -٣
كبيرة في شتي مجاالت الحياة في نهاية القرن العشرين إلي أن أصبح يطلق علي هـذا العـصر                  

عصر العلم ، وعصر المعرفة، وعصر العلم والمعرفـة،         : دة منها   الذي نعيش فيه مسميات عدي    
، وعـصر    التقنيـات الحديثـة    وعصر المعلومات، وعصر التكنولوجيا، وعصر الفضاء، وعصر      

   . )الهندسة الوراثية(الكمبيوتر واإلنترنت، وعصر التكنولوجيا الحيوية 

 في نهاية القرن العشرين إلي      وقد صنف المتخصصون التغيرات والتطورات التي حدثت في العالم        
  ثـورة المعرفـة ، وثـورة االتـصاالت ، والعولمـة والثـورة االجتماعيـة            : ثورات عالميـة عديـدة      

 . والثورة الصناعية 

وهذا بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مجاالت الحيـاة ،              
ـ        حتى أصبح اإلنسان غير قادر علي متابعة كل        ات الحديثـة     المستجدات في هذه األيام إال بمساعدة التقني

  وحيث أن مناهج التعليم تستمد محتواها من التـراث الثقـافي وأوجـه النـشاط      .والحاسبات واإلنترنت
هـذا   اإلنساني ، وهي تعبير عن واقع الحياة االجتماعية واالقتصادية التي تسعى إلعداد األفراد لها فـإن 

هج التعليم وإعادة النظر في أهدافها وتنظيم محتواها وأساليب تدريسها و تقويمهـا ،              يستلزم تطوير منا  
واالستفادة من المستجدات العلمية والتكنولوجية مع االلتزام بأخالقيات العلم والمحافظـة علـي الهويـة               

واالبتعاد عـن المعلومـات والحقـائق المنفـصلة         ،  الثقافية للمجتمع والتوجيه اإلسالمي للعلوم المختلفة     
والمجزأة والتركيز علي المفاهيم األساسية والكبرى والمبادئ والتعميمات في كل علم من العلوم والتأكيد              
علي مدخل التكامل في تنظيم المحتوي ، واإلقالل من ثقافة الحفظ واالنتقال إلي ثقافة التفكيـر واإلبـداع                  

ية العليا ومهارات التفكير الالزمة للتعامل مع المعلومات واكتسابها وفهمها بدالً من            وتنمية العمليات العقل  
  حفظها ثم نسيانها بعد االمتحان فيها ، وتنمية المهارات الالزمة للتعامل مـع الحاسـب وتوظيفـه فـي                   

  .العملية التعليمية 
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راسية الحالية في ضوء الحاجات لقد صممت المناهج الد  :  نتائج تقويم المناهج والعملية التعليمية       -٤
العلمية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع في فترة من الفتـرات ، و تقـويم المنـاهج عمليـة                 
ضرورية ويجب أن تكون مستمرة علي امتداد فترة تنفيذها للوقوف علي مدي تحقيقها لألهداف              

بياتهـا لالسـتفادة منهـا    المنشودة منه ومواءمتها لمتطلبات التنمية في المجتمع وتعـرف إيجا     
 من خـالل آراء ومالحظـات       -ولقد أظهرت نتائج تقويم المناهج      . وسلبياتها لمحاولة عالجها    

 أنها قـد حققـت      -المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس ، ومن نتائج االختبارات          
  .  اآلخر بعض األهداف التي وضعت من أجلها في الفترة السابقة وأخفقت في تحقيق البعض

ولكن حدثت تطورات عديدة في مختلف مجاالت الحياة في السنوات األخيرة تستلزم إعادة النظـر               
في المناهج الحالية وتطويرها لمواكبة هذه التطورات وبما يتناسـب مـع التقـدم العلمـي والتحـوالت                  

ية واالقتصادية  في المجتمع     االجتماعية واالقتصادية والتغيرات العالمية وتلبيتها لمطالب التنمية االجتماع       
  . وتحديات العولمة 

م إلى االرتباط الملحوظ بين ترتيب الدول على أسـاس          ١٩٩٩ويشير تقرير التنمية البشرية لعام      
حالتها التعليمية ضمن مكونات التنمية البشرية ، فالدول الصناعية التي تحتل المواقع األولى في ترتيـب                

يدخل فـي   ) . ١(والحد األقصى   ) ٠,٩٠(و  ) ٠,٩٩( التعليمي ما بين     يتراوح المؤشر ) ١٧٤(الدول الـ   
، أمـا الـدول     ) ٠,٧٣(ومؤشر الحالة التعليميـة     ) ٣٠(هذه العالقة الملحوظة  كوريا الجنوبية فترتيبها        

فيمـا عـدا    ) ٠,٦٢ ،   ٠,٧٧(ومؤشر تعليم ما بين     ) ١٢٠،  ٤١(العربية يقع معظمها في ترتيب ما بين        
وهذا يبين أن صورة التعليم في      . موريتانيا وجيبوتي فهي أدنى من ذلك ترتيباً وتعليماً         السودان واليمن و  

  . الدول العربية ومن بينها مصر تبرز انخفاض مستوى العملية التعليمية  

هذا فضالً عما أسفرت عنه  نتائج االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات لمـشروع دراسـة                 
الذي يجرى كل أربع سنوات عن ترتيـب فـي نهايـة            ) TIMSS(لوم والرياضيات   االتجاهات الدولية للع  

  ) .TIMSS(القائمة  لدولتين من الدول العربية التي شاركت في مسابقة 

أصبح مفهوم العولمة موضة في العلوم االجتماعية ، وقوال مأثورا          :   مفهوم العولمة وتحدياتها     -٥
اد والتعليم ، وشعارا يتداوله الصحفيون والسياسيون من جوهريا في آراء خبراء اإلدارة واالقتص

  ) .٩م ، ص ٢٠٠١وجراهام طومبسون ،  ، بول هيرست (كل جانب  

ويبدو أن مفهوم العولمة برز حديثا كنتيجة طبيعية للثورة العلمية والتكنولوجية ، والتقـدم فـي                
  ريع للرأسـمالية العالميـة ،      مجال االتصاالت والمواصالت وتكنولوجيـا المعلومـات ، والتطـور الـس           

  .وسقوط الشيوعية 



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٩٢

والعولمة تعني جعل الشيء علي مستوي عالمي أي نقلة من حيز المحدود إلى الالمحدود ، وهنا                
  .يعني العالم كله متجاوزا الحدود الجغرافية المعروفة للدول المختلفة 

اك من ينظر  إليها مـن زاويـة   أما العولمة من الناحية االصطالحية ، فلها تعريفات متعددة ، فهن  
" ويري الـبعض أن  . اقتصادية ، ومنهم من يعرفها من ناحية سياسية وبعضهم يعرفها من زاوية ثقافية             

: العولمة هي سيطرة وغلبة ثقافة من الثقافات علي الثقافات األخرى في العالم ، أو كما يقـول الـبعض                  
  .على خيرات الشعوب  لصالح تلك الثقافة عولمة أو كونية الثقافة بقصد الهيمنة والسيطرة 

سيطرة دولة أو عدة دول أو القوي الكبرى علـى العـالم وإزالـة الحـدود والحـواجز                  : وهي  
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتربوية بين الدول وتغريب العالم ، وبذلك تقـضي علـى               

  .اليمها ، أو االنتماء لوطن أو لدولة معينة الخصائص والمميزات المتفردة لكل أمة وخصوصيات أق
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   -:تواجه دول العالم العربي واإلسالمي تحديات متعددة في ظل العولمة ؛ و من هذه التحديات 

  .   الهيمنة الثقافية الغربية وتهميش الثقافة اإلسالمية -١
 .زيادة الشعور باالغتراب  -١
 .ضعاف االنتماء والهوية الثقافية اإلسالمية محاولة إ -٢
 .إضعاف االنتماء الوطني و المواطنة  -٣
 .تشجيع الثقافة االستهالكية  و التخلف العلمي والتكنولوجي للمجتمعات العربية واإلسالمية  -٤
  .التأثير على المبادئ والقيم الخلقية  -٥
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 هـو اسـتكمال     عشرينمنذ مطلع السبعينات في القرن ال     " ةاألمم المتحد "و" اليونسكو "كان برنامج 
 األمية وتطوير أنظمـة التعلـيم فـي    القضاء علىالجهود الهادفة إلى تعميم التعليم االبتدائي واألساسي و      

وكانت الدول العربية معنيـة ضـمناً بهـذا         . أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا   : مناطق عدة من العالم مثل    
من خالل وضع برنامج إقليمـي      م   ٢٠٠٠عام  كان من المتوقّع القضاء على األمية بحلول        ، إذ    البرنامج

، ووضعت الخطـوط     ، وأكدت اللقاءات خالل تلك الفترة على هذا التوجه        "الوطنية"تعاوني مع المؤسسات    
 مال ال هو رأسن أو اإلنساالعامة لقيام مثل هذا البرنامج من أجل تنمية الموارد البشرية باعتبار أن العقل          

 هم باألطفال في سن الدراسة وبخاصة أولئك الذين تحول ظـروف          هتموكان البرنامج المذكور ي   . األساسي  
 إلعداديةدون استكمال تعليمهم أو االلتحاق بالمدرسة ، ويعنى أيضاً بالمتسربين في المرحلة االبتدائية أو ا  

ء في  فكّل شي.  لة عن العمل لعدم كفاءتهم الحرفيةباعتبار أن خريجي هاتين المرحلتين يمثلون طاقة عاط
، محط دراسة وتخطيط مثل التخطـيط         متعلقٌ بالتربية والتعليم   )السبعينات من القرن الماضي   (تلك الفترة   



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٩٣

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

 مستوى المنـاهج    تحسينللميزانيات العامة ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية والتربوية وتنظيم اإلدارة و         
   .تكافؤ الفرص و اإلعالم التربوي وطرق التدريس وتفعيل

 فـي   الدراسية وخاصة الدينيـة    المناهج   أصبحتأو بعدها بقليل    م   ٢٠٠٠ منذ أحداث عام  لكن  و
مـا يجـب أن     :  في   هج أكثر وضوحاً  ا وبدأ الحديث عن محتوى المن     لآلخرين قلقالعالم اإلسالمي مصدر    

لقد كان هذا الحديث مؤشّر نحو عولمة التربية         و  ، يدرس وما يجب أن ال يدرس في المؤسسات التعليمية        
  . العولمة والتعليم باعتبار أن العالم يعيش أمواج 

عن العولمة، وبخاصة فيما يتعلّق بالمجال االقتصادي والمجال الثقـافي وعـالم             الحديث   لقد كثر 
، فأصبحت أوجه  بدرجة أقل عن عولمة المجال السياسي وعولمة اإلعالم رغم أهميتهما كان، و  االتصاالت

أما بالنسبة للعولمة في المجال التربوي والتعليمي فكانت أهدافها مبهمة إلـى            . العولمة مألوفة إلى حد ما    
  . زمٍن قريب
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رياً شـيئاً مـن   إن العولمة والتربية والتعليم، ينتميان إلى حقلين معرفيين مختلفين، مما يولّد ظاه 
فالعولمة يغلب في تفسيرها الطابع االقتصادي، والسياسي كما سبقت اإلشارة في حين أن             . التباين بينهما 

،  واالجتماعي   التربية والتعليم ينتميان إلى حقل معرفي وثقافي موجه يغلب عليه الطابع الفكري والعلمي            
ربية والتعلـيم منظومـة ذات أبعـاٍد متداخلـة          ، في الوقت نفسه، فإن حركة التاريخ تجعل من الت          ولكن

  . ) السياسة واالقتصاد والثقافة(

 ترتكز أيضاً إلى الجانب التربوي الذي يزودها        )االقتصادي والسياسي (العولمة في بعديها األولين     
ية مرهونة في وهذا ال يعني مطلقاً أن العولمة االقتصادية والسياس. ) كما ترتكز أيضاً إلى اإلعالم(باألفكار 

، وذلـك    ، ولكن في الوقت نفسه يمكن للدارس أن يلحظ الترابط بينهما           تطورها بالجانب المعرفي فحسب   
.  ، والعكس صحيح أيضاً ِلما للمجال السياسي واالقتصادي من تأثير مباشر على المجال التربوي التعليمي

  فاهيم رى عرض بعض التعريفات األولية لهذه المولمعرفة العالقة الجدلية بين العولمة والتربية والتعليم ن
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، كما إن كل المعطيات تشير إلى أنّـه ال           إن تعريف العولمة هو أمر شائك إذا دخلنا في تفاصيله         
ـ خيلعولمة  لاالقتصاد  فهم عالم   ، ف  ينبغي االقتناع بتعريف واحد لظاهرة غير مستقرة ومتعددة األبعاد         ف تل

لذلك أصـبح مـن الـضروري       ...  أو غيرهم  )المربي بعامة (المعلّم  والسياسي  وعالم االجتماع،   عن فهم   
التمييز بين العولمة االقتصادية والعولمة السياسية والعولمة الثقافيـة والعولمـة التربويـة والعولمـة               

  .   تتفاوت في معانيهاةعولمأنماط للة، بل هناك فال توجد إذاً عولمة واحد... اإلعالمية



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٩٤

صـغر  هي اتجاه تاريخي نحـو      " رونالد روبرتسون "، كما يعرفها     والعولمة المجردة أو الشاملة   
ـ        أو العالم القرية الصغيرة       العالم وتقارب مـالكوم  "أمـا   . صغر، وزيادة وعي األفراد والمجتمعات بهذا ال
ل المستجدات والتطورات التي تسعى إلى دمج سكان العـالم فـي مجتمـع          فيعرف العولمة بأنها ك   " واترز

  .  عالمي واحد

، فإننا نالحظ عنصراً جامعاً بينها يشير إلى اختـزال المـسافة     من تعريفات العولمة   ذكرنامهما  و
 هي حاصٌل نتيجة التطـور بمـستوياته  يء بد لكن البعض يرى أن هذا االختزال هو شي    .  الزمانية   المكانية
القوة أكثـر   فكرة   للعولمة والذي تدفعه     ة أو السيطرة  ، ولكن الذي ليس بديهياً هو منحى الهيمن        المتنوعة

في العولمة بـشكل يـوحي وكـأن    "  االنخراطالتفاعل ووجوب  "ء آخر، والبعض اآلخر رأى      من أي شي  
ر أيضاً تجاهل األمر ورأى أن      البعض اآلخ و.  ، أو كأن العولمة ال مفر منها       العولمة حزب سياسي مهيمن   

لكن الحقيقة أن هناك تحديات واقعية تتمثّل فـي         .  ء بال معنى   الحديث أو التنظير عن أو للعولمة هو شي       
خاصة الـدول   على اقتصاديات وثروات وثقافات الشعوب األخرى  والسيطرة دول كبرى إلى الهيمنة   ةنزع

متالك األسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية  ، أو          ا:  منها   تحت ادعاءات شتّى  العربية واإلسالمية   
  . اإلرهاب ، أو أن هذه الدول تهدد أمن واستقرار الشرق الوسط ، أو تكوين الشرق األوسط الكبير 

يتكيف  عضواً اجتماعياً  الفردتهدف إلى جعلو،  والمجتمع  أما التربية فترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفرد     
وأما التعلـيم فيعـد محـوراً    .  ويفيد مجتمعه   غيرات حوله ويؤثر فيها بدوره نحو األفضل      يتأقلم مع المت  و

 وتحقيق التماسك االجتماعي     وتنميته رئيساً من محاور التنمية وأحد المكونات األساسية في بناء اإلنسان         
  .  تمعاتالمجالشعوب و األسلوب واألداة لتطوير  هوالتعليمف،  والسياسي وتفعيل حركة االقتصاد

لمستقبل على التعليم كأداة مهمة في التنميـة بمفهومهـا          للحاضر وا تعتمد الدول في تخطيطها     و
 )التاسع عشر والعشرين  (الواسع، فإذا كانت الصناعة هي المحرك آللة االقتصاد خالل القرنين الماضيين            

  . ستمرار في التبلور بافإن التربية ستتبوأ المكانة نفسها التي كانت للصناعة، وهذا واقع آخذٌ

حول مستقبل التربية في العالم إلـى هـذا    ) ١٩٩٥(في تقريره لليونسكو    " جاك ديلور "لقد أشار   و
، حيث أوضح بأن التركيبة االقتصادية العالمية ستنتقل مرحلياً وبـصفة تدرجيـة مـن       الحضاري االتجاه

  عرفيـة واإلنتـاج العلمـي خـالل القـرن          المثال الصناعي الذي ساد القرنين الماضيين إلى التركيبة الم        
  .   والعشرينالحادي
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،   من خالل تعميم نماذج معينـة      معاًإن العولمة كظاهرة ذات أبعاد متعددة تهدف إلى دمج العالم           
رفـي والثقـافي،    لذلك سعى منظّرو العولمة إلى صنع آليات خاصة بها، وذلك من أجل تفعيل دورها المع              



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٩٥

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

 هذا الجهد على مجالي التربية والتعليم أخيراً بعد أن كان الجهد اقتصادياً وسياسياً وإعالمياً باعتبار     تركزف
  . ة ر العولمافكأالوسيلة التي يمكن من خاللها نشر و أن التعليم ه

ية لضرورة في الترب  التي تؤثّر با  "  المعرفة العولمية  "فما هي اآلليات المعتمدة عالمياً في تسويق        
 ليس شأناً وطنياً أو محلياً ضيقاً حـسب          )التربوي التعليمي ( ، باعتبار أن هذا الشأن        في العالم  والتعليم

 هو  رؤيتهم، وحسب    العالميواالستقرار  األمريكي وإنما هو شأن عالمي يالمس األمن والسالم         المنظور  
    .النفتاحاشأن يتَّسم ب

 تحدة األمريكية على السيطرة على المؤسسات الدولية ذات االختـصاص         لقد حرصت الواليات الم   
 وحاولت التوغّل في منظمـات   )يونسكوال(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة       : ، مثل وتهديدها  

ة المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة اإلسالمي: إقليمية أخرى ذات طابع تربوي وثقافي مثل
 ، وقد سعت كذلك إلى توجيه نشاطات هيئات دولية أخرى ذات طـابع اقتـصادي     للتربية والعلوم والثقافة  

، وذلك من خالل توجيه جهودهـا   وهيمنة أدوات سيطرةلتكونالبنك الدولي  وصندوق النقد الدولي،    : مثل
  .  أخرى في العالملدول   المعرفي والثقافي والتربوي والتعليميالفكرالخاصة إلى خدمة نمٍط معين من 

 م ٢٠٠٠سبتمبر عـام     في التزايد بعد هجمات الحادي عشر من         )العولمة   ( أخذت هذه الظاهرة  و
 التـي ال    العسكريةجهة  وافي واشنطن ونيويورك، حيث تبدلت السياسة األمريكية من الدبلوماسية إلى الم          

 مأعشاشهبيوتهم و ب  ي تخر المستهدفينعلى  و،    العالم بعين واحدة   رؤية توبدأ.  أو التأجيل حوار  تقبل ال 
  . تنتج وتولد إرهابيين خطر على العالم الغربي ألنها منفسهأب

 على نحو جوهري وفق خطوط ثقافية وحضارية عميقـة، وأصـبحت            الرؤيةلقد بدأ تشكيل هذه     
ـ          : عديدة   الواحدة تخاض في ميادين      عركةالم   ين اقتصادية وسياسية وتربويـة وإعالميـة دون فـصل ب

فـي  العالميـة  والمثال اليوم أصبح واضحاً ، حيث أصبح تدخل المنظمات والمؤسسات الماليـة         .  النتائج
 واضح من الواليات المتحدة األمريكية التي دخلاً، وهذا بت اضحالشؤون التربوية التعليمية المحلية تدخّالً و     

تسعى إلى ربط   ( ا الوطنية، فهي    تتصرف في هذه المؤسسات والمنظمات العالمية وكأنها إحدى مؤسساته        
ية للدول المقترضة وغير المقترضة أيـضاً،       عليمبتغيير السياسة الت  المساعدات  إسناد القروض والهبات و   

ينتمي إلى قوى ذات بعد واحد ال تراعي خصوصيات األمم والشعوب    ثقافي حضاري   " أنموذج"مقابل تعميم   
قيقة مثل هذه الممارسات التي ينتهجها صندوق النقد الدولي         األخرى، ففي التجربة المكسيكية يتبين لنا ح      

.  من أجل تكريس خطط تربوية وتعليمية دخيلة تعد إحدى تجليات ما يسمى باالستعمار األجنبـي الجديـد      
 من أجـل   الدراسيةالمناهج   وخالصة هذه التجربة أن صندوق النقد الدولي اشترط على هذه الدولة تعديل           

ألمريكيون بعـض الـدول   اوفي هذا السياق أمر .  يةعليمي لتطوير التجهيزات التالحصول على قرض مال 
:   مثـل  سـبتمبر  وبخاصة بعد هجمات الحادي عـشر مـن           الدراسية لمناهجاتغيير  بالعربية واإلسالمية   
 وتجعـل الـسالم      والكراهية  تثير التعصب الديني    ألنها وغيرها ومعظم الدول العربية     أفغانستان وباكستان 



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٩٦

 ، وقامت أمريكا بتدمير العراق حسب هدفها وأفكارها وبحجة التخلص من أسـلحة الـدمار      مراً مستحيالً أ
الشامل الوهمية ونشر الديموقراطية وليس تأصيل االستعمار والتبعية والسيطرة والهيمنـة وحتـى اآلن              

   . التابعة لها يعيش الشعب العراقي ويالت الحرب والدمار في وجود القوات األمريكية وبعض الدول

 والتربوي فـي  والتعليمي  األمريكية تحدد أولويات التطور الثقافي      العسكرية  وبهذا أصبحت القوة    
، وأصبحت المناهج والثقافـة ال تـرتبط    بصفة خاصة   المجتمعات العربية واإلسالمية  و العالم بصفة عامة  

 بـدأ عهـد      وبذلك هميتها في التربية  دون أي اعتبار قيمي أل    واإلسالمية  العربية و باحتياجات المجتمعات   
الجامعات مقابل زحف   المدارس و تحاصر اللغة العربية في     ، و لتربوي  لثقافي ا جديد من االستعمار ا   ونوع  
  .  ليزيةنجاللغة اإل

أنهـا ظـاهرة    و في التربية والتعليم طريقة لالستثمار االقتـصادي،         يرىإذا كان بعض الخبراء     و
 اآلخر، وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية حاولت وتحاول استغالل المجال          معرفية وثقافية ، فإن البعض    

، ميـداناً     المتنوعة بتنوع األمـم    ئية الفضا القنواتالتربوي واإلعالمي لغايات السيطرة واالحتواء وجعل       
في ي التثقوي الترب تهميش التربية والتعليم من االتجاهتسعى إلىوبهذا .  خالقوالقيم واألالفكر قتل خصباً ل

 عن طريق سلطة عسكرية تلغي الحقـوق         وتاريخها وحضارتها  رادة الشعوب إسلب  لإلى التدريب الموجه    
تجليات ما يسمى تحديات ووهذه من أخطر .  األساسية في المعرفة بأبعادها المختلفة ومستوياتها المتعددة  

 حسب المفهوم األمريكي تـرتبط فـي        لقد أصبحت المساهمة اإليجابية   . مواجهتها  التي يجب   "  العولمة "
  .  التعليم وتجريده من البعد الديني"  علمنة " بعملية ةاإلسالميالدول العربية ومجال التعليم في 

بمختلف ية فإن الحديث مرتبط هو اآلخر ليس باإلعالم فحسب، بل           دراسوإذا تحدثنا عن المناهج ال    
ام االقتصادي والسياسي والحياة االجتماعيـة وكـل         وخطب الجمعة والنظ   جوانب الحياة والخطاب الديني   

  . ، ألن التربية هي الحياة ء في الحياة شي

تحديد ما يجب تدريسه وما ال يجب تدريسه  حتى فـي            وعولمة التعليم من منظور أمريكي يعني       
لكن و،  توذلك من خالل ما يواجهه األمريكي من تجارب تعليمية وتثقيفية مختلفة المستويا   العلوم الدينية   

 بالدهم علناً حكامالمجتمع األمريكي في الوقت نفسه يضم أناساً واعين يستنكرون العدوان والقتل وينهون  
   مـن الـسلوك      والمعتـدل  وبحزم عن أعمال اإلرهاب والتدمير، أولئك هم الذين يمثلون الجانب العاقـل           

لكن كان لهم العقل الناقـد  و،  على هذا، ليس ألنهم ال يتعرضون لعملية تثقيفية وتربوية تحثهم    األمريكي
  .  والتطورات والنتائج  األحداث والواقعدراسةوالثاقب في 
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 الهوية بعملية العولمة باعتبارها القضية المحورية التي تعبر عن التحدي الحضاري            مفهوميرتبط  
 الهوية الهاجس الوحيد والثابت     قضيةشكّل  ت، ويكاد    يةالحقيقي الذي يشهده العالم مع غروب األلفية الثان       



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٩٧

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

ذاتـه  في حد   ، ال سيما وأن بعض المثقفين يرى العولمة مخطط أو هدف             العولمةلمظاهر  في أية معالجة    
، وإن كانت في حقيقتهـا سياسـة         بوعي وقصد من أجل اجتياح العالم وتهديد الثقافات المحلية األخرى         

  .  تثبيت الهيمنة على مستويات متعددةينتهجها قطب واحد من أجل 

للعولمـة   سـابقة  أنماطاًلقد صنعت القوة مفهوم العولمة بشكلها الحالي وإن كان العالم قد عرف       
، لكن بآليات ومفاهيم مختلفة حيث جعلت العالم يخوض مجابهات لم يعرفها من قبل، بسبب                عبر التاريخ 

عتبار أن هذه العناصر كانت تعني سـابقاً، وإلـى سـنواٍت            حدود المكان والزمان، با   الحدود الجغرافية و  
ورغم وهمية هذه الحدود في كثير مـن        .  متأخرة، السيادة الوطنية بمعناها السياسي والنفسي والتربوي      

األحيان، إالّ أنها كانت تؤدي وظيفة اإلحساس باالنتماء والتّمايز، لذلك أصبحت الشعوب أكثر حاجة للبحث   
، الدول وبعـضها  اختالفها وتمايزها عن بعضها البعض بقصد تكوين عالقة واضحة بين           عن شروط تؤكّد    

 في ظل تشابك العالقات الدينية وقبلها الهوية العربيةومن هنا يأتي دور التعليم في ترسيخ الوعي بالهوية 
   . أو ما يسمى بالعولمة

ت والسمات التي يتمسك بها     فالهوية أو الذاتية بالنسبة للمجتمع هي مجموعة الخصائص والصفا        
فالمجتمع العربي واإلسالمي له حضارته وخصائصه التراثيـة        . مجتمع وتميزه عن غيره من المجتمعات       

  . وعقائده الدينية التي يتمسك بها وال يجب المزايدة واالعتداء عليها بغطاء العولمة 

 القوة  استخدمتلعالم حيث   لا  أمريكوقيادة   توجيهإن العولمة قد أصبحت اليوم محكومة من خالل         
   .التربويةالتعليمية  سبيالً لمساندة العولمة االقتصادية والعولمة ةاإلستخباراتيواألجهزة 

، إذ إن    متماسـك قـوي و  ي  نظام تعليم بناء  ل المبادرة   ةاإلسالميو الدول العربية  يتطلب من  وهذا
سياسية القتصادية و ال ا تتداخل مع الجوانب   ، بل هي  قط  ليست مصنعاً ثقافياً ومعرفياً ف    عليمية  المؤسسة الت 

  .  يمكن من خاللها االنطالق نحو مستقبل أفضلوعسكرية الو
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يمكن أن نشير إلى أن إعداد التصور المقترح لمناهج العلوم يجب أن ينطلق من األهداف العامـة                 
  :لتعليم ، لذا تم تحديدها أوالً فيما يلي ل
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  . تدعيم الهوية الثقافية للمجتمع ومسايرة التطورات المعاصرة -١
   .اللغوية والتراث العربي واإلسالمي  تمكين الطالب من اللغة العربية وزيادة الثروة  -٢
  .ا والتحديات المعاصرة  تأكيد دور الدين اإلسالمي في مواجهة القضاي-٣



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٢٩٨

 التأكيد على جهود وإنجازات ودور العلماء العرب والمـسلمين فـي بنـاء الحـضارة العربيـة                            -٤
  . واإلسالمية والعالمية 

االنتمـاء   وتنمية مقومـات  ) الحقوق والواجبات والمسئوليات    (  تزويد الطالب بمفهوم المواطنة      -٥
  .الوطني وترسيخه 

  . الب بمفهوم الهوية العربية واإلسالمية ومقوماتها والتمسك بها تزويد الط -٦
 تعويد الطالب على استخدام أسلوب التفكير العلمي والناقد وتنمية مهارات التفكير واالختيار بين              -٧

  .البدائل واالنتقاء ومواجهة المواقف والمشكالت واتخاذ القرارات والحلول المناسبة 
  . ات واالتجاهات العلمية واالجتماعية  تنمية القيم والعاد- ٨
  . تنمية الثروات البشرية وبناء القدرات الذاتية في مجال العلم والتكنولوجيا -٩

  . تزويد الطالب بمهارات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -١٠
  المعرفـة  نشر الثقافة العلمية وتنميـة االنتمـاء االجتمـاعي والثقـافي والـوعي العلمـي و                -١١

 .العلمية والرياضية 
  .تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة وحرية التعبير والتعبير عن الذات  -١٢
 مساعدة الطالب على التمييز بين مصادر المعرفة والمعلومات ، والتمييز بين المفاهيم واألفكار              -١٣

 .الصحيحة المقبولة والخطأ المرفوضة 
 .كار والبحث وإنتاج وتوليد المعرفة واستخدامها تشجيع الطالب على االبت -١٤
 .تشجيع الطالب على اتخاذ القرارات الشخصية الفردية والجماعية واالجتماعية  -١٥
  تشجيع الطالب على العمـل الجمـاعي والتعـاوني وتخطـيط وتنفيـذ وإدارة المـشروعات                 -١٦

 .الصغيرة واإلنتاج  
 .لمنتجات تعويد الطالب على تسويق اإلنتاج وا -١٧
 التوازن بين بعدي الكم والكيف واالهتمام بتنمية المهارات العلمية والعمليـة والتطبيقيـة فـي                -١٨

 .التعليم ومناهجه 
 . تعويد الطالب على التعلم الذاتي واالستقاللية وتحمل المسئولية والتقييم وإصدار األحكام -١٩
  .راحل التعليم العام  تحقيق مستوى جودة متميز للطالب المتخرجين من م-٢٠

 قد يسهم في االرتقاء بمستوي مناهج العلوم للوفاء بمتطلبات اً مقترحاًويمكن للمؤلف تقديم تصور
  :التنمية ومواجهة تحديات العولمة فيما يلي 
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طي ومطوري مناهج العلوم ومؤلفي الكتب الدراسية       يقتضي مجتمع المعرفة والمعلومات من مخط     
  :االهتمام بغايات وأهداف رئيسية كبرى تعمل التربية العلمية على تحقيقها وهي 



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٢٩٩

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

  .اكتساب الطالب المعارف والمهارات العلمية والقيم االجتماعية المرغوبة  -١
 .مساعدة الطالب على التكيف مع المجتمع والحياة والبيئة  -٢
 .لقدرات الشخصية تنمية الذات وا -٣
 .إعداد الطالب لمواجهة متطلبات العمل والحياة في عصر العولمة  -٤

وهذه الغايات األربع لتدريس العلوم تتفق مع مبادئ تقرير اليونسكو للتربية في القـرن الحـادي          
ميد ، جابر عبدالح: جاك ديلور في ( والعشرين وهو أن التعليم  يجب أن يقوم على المبادئ األربعة التالية      

، تعلم لتعمل  ، تعلم لتعيش وتـشارك         ) كيف تعرف وليس ماذا تعرف      ( تعلم لتعرف   ) : ١٠١م ،   ١٩٩٨
 .تعلم لتكون  مع اآلخرين ،

لتكنولوجيـا فـي    وهناك بعض المجاالت التي ينبغي أن يهتم بها مخطط ومطور مناهج العلوم وا            
    :عصر العولمة  مثل 

  .مجال صناعة المعلومات واالتصاالت  -١
 .مجال الكمبيوتر والصناعات المرتبطة  -٢
  . مجال االلكترونيات الدقيقة  -٣
 .مجال التكنولوجيا الحيوية  -٤
 . مجال المواد الجديدة والفائقة األداء  -٥

 .  مجال صناعة الفضاء والطيران  -٦

 . مجال اإلنسان اآللي والروبوت  -٧

لذا بدأت كثير مـن الـدول       ، هذه المجاالت تتحكم في تقدم  الحضارة الجديدة في عصر العولمة            
  . المتقدمة التعاون مع بعضها لمزيد من اإلنتاج والتنمية و الجودة 
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أهـداف العلـوم    (NAS, 1996, 13)م ١٩٩٦حددت األكاديمية القومية للعلوم في أمريكا عـام  
 National Science)       (NSES) ة للتربيـة العلميـة  المدرسية التي تشكل األساس للمعايير القومي

Education Standards )   إلعداد الطالب القادرين على:  

  .إثراء الخبرة وإثارة المعرفة والفهم للعالم الطبيعي  -
   . الشخصية  استخدام العمليات العلمية المناسبة والمبادئ في صناعة القرارات -
   .التكنولوجية  واالهتمامات العلمية قشات العامة والحوارات حول األموراالشتراك الواعي في المنا -
    الـشخص المتنـور أو      ومهارات  زيادة إنتاجيتهم االقتصادية من خالل استخدام المعرفة ، والفهم         -

  .مستقبل الحاضر والفي   Scientifically Literate Personالمثقف علمياً 



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٣٠٠

  : العلوم  وهو   ونضيف هنا هدف هام آخر لتدريس

  . تنمية مهارات التفكير العلمي واالبتكاري وتشجيع الطالب على االبتكار في فروع العلوم المختلفة -

  .  ومجتمع المعرفة  علمياًالمثقف عمجتمال تحدد  السابقةألهدافوا

  : ويجب أن تعمل أهداف تدريس العلوم على تحقيق ما يلي 

  .عة وخصائص كل مرحلة تعليمية الثقافة العلمية للطالب وفقاً لطبي -١
 .العالقة بين العلم والتكتولوجيا والمجتمع والبيئة  -٢
 .أخالقيات العلم والقيم في تدريس العلوم وأخالقيات البحث في التربية العلمية  -٣
 . ودور العلماء العرب والمسلمين في تطور العلوم ة مفهوم الهوية العربية واإلسالمية والمواطن -٤
 .ئية والسكانية  التربية البي -٥
 .التربية الوقائية  -٦
 .التكامل والترابط والتداخل بين فروع العلوم والعلوم األخرى  -٧
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  :يجب التأكيد على 

  .  التوازن بين بعدي  الكم والكيف وعمق موضوعات العلوم -
 Science Content)معـايير محتـوى العلـوم     اختيار محتوى مقررات العلـوم فـي ضـوء     -

Standards)  توحيد المفاهيم والعمليات في مادة العلوم ، العلـوم كاستقـصاء ،            : هي  وثمانية   ال
والعلوم الفيزيائية ، وعلوم الحياة ، وعلوم األرض والفضاء ، والعلوم والتكنولوجيا ، والعلوم من               

  .المنظور الشخصي واالجتماعي ، وتاريخ وطبيعة العلم 

الثمانية للمحتوى تم تحديدها لكل مرحلة أو مستوى من المستويات الدراسـية الثالثـة     والمعايير  
 ويشتمل كل معيار على المفاهيم واألفكار والموضوعات التـي تحققـه لكـل    (K-4, 5-8, 9-12)وهي 

مستوى من المستويات ، وتؤكد معايير المحتوى على أهمية االستقصاء العلمي في عرض موضـوعات               
والنظـرة الحديثـة لالستقـصاء    ) . العلوم كعمليات(متقدمة وأبعد من    وأن االستقصاء خطوة   المحتوى ، 

  .عمليات العلم بداخلها ، وهذه تتطلب من الطالب أن يجمعوا بين العمليات والمعرفة العلمية : تشمل 

لي واالختياري وأن العلوم كاستقصاء تعتبر أساساً لتعليم مادة العلوم ، ومبدًأ حاكماً في التنظيم الك      
ألنشطة الطالب ، وأن العلم كاستقصاء مواٍز للتكنولوجيا كتصميم ، فكالهما يؤكد على تنمية قدرات وفهم                
الطالب ، باالرتباط بالمجاالت األخرى مثل الرياضيات ، وكذلك تؤكـد المعـايير علـى مـدخل التكامـل                   

(Integration) عند تنظيم محتوى موضوعات مناهج العلوم .  



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٣٠١

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 
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  :تصور مقترح الستراتيجيات وطرق التدريس في ظل العولمة فيما يلي 

لكي يقوم تدريس العلوم بدوره في تلبية متطلبات التنمية ومواجهة  تحديات العولمة يجب أن يهتم 
  : بالمبادئ التالية  

  .س الفعال والتعلم النشط  خصائص التدري-
 . تدريس العلوم للفهم  -
  . العلوم تقوم على العمل والفعل -
  . العلوم تقوم على أساس االستقصاء -
  . التعلم التوليدي -

وأن يخطط ويصمم المنهج بحيث يعتمد تنفيذه وأساليب تدريـسه علـي االستقـصاء والحـوار                
والتقليل .  راء واألفكار والعصف الذهني ومناقشة البدائل       والتفاعل والتعاون والتأمل وطرح األسئلة واآل     

من األسلوب التقليدي في التدريس والمتمثل في المحاضرة  أو اإللقاء  ، واستخدام أساليب واستراتيجيات 
  .حديثة لعملية التعليم التعلم 
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 :البحث العلمي كنموذج للتعليم والتعلم  •
SCIENTIFIC RESEARCH AS A TEACHING AND LEARNING MODEL  

  : ويعرض المؤلف  الخطوات األربع  لنموذج البحث العلمي في تعليم وتعلم العلوم كما يلي  

  : لبحث العلمي هي   لنموذج االعناصر األربعة األساسية

 Engaging Students: ة  الطالبتشغيل أو انشغال ومشارك  -١

 Establishing a Context for Exploration: للتقصي لالستكشاف أو  تأسيس سياق -٢

 Learning to Write a Research Paper:  تعلم كتابة ورقة بحثية -٣

  Proposing Explanations:  اقتراح التفسيرات -٤

  : توسع وهما وهناك أيضاً عنصران آخران يمكن القراءة عنهما ب

  Reading and Writing for Understanding:  القراءة والكتابة للفهم - 

  Selected Resources on How Students Learn:   اختيار مصادر لكيف يتعلم الطالب - 

  .االستقصاء  •



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٣٠٢

  .Teaching Reflectiveالتأمل أو االنعكاس والتدريس التأملي  •

  .Generative Learningالتعلم التوليدي   •

  .الحوار والمناقشة  •
  .حل المشكالت  •
  .التعلم التعاوني  •
  .                                  التعلم الذاتي    •
  .تمثيل الواقع  •
  . التدريس بمساعدة الكمبيوتر   •
  .والتعلم اإللكتروني  التعلم عن بعد  •
  .المشروعات  •
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الثقافية العربيـة واإلسـالمية    في الحفاظ علي الهوية الً وفعااًحيويدوراً   العلوماهجدور من يعتبر  
 وخـصوصا فـي ظـل       الـسير فيـه   جب  الذي ي ورسم الطريق الصحيح    وإعداد اإلنسان المفكر والمبتكر     

 تحديـد الغايـات    يجـب   وتطويرها هجا المن تخطيط وبالتالي عند     .المتالحقةالعالمية والدولية   المتغيرات  
حققه ومـا    ماواألهداف التي يسعى لتحقيقها حتى يمكن تقويمه في ضوء تلك الغايات واألهداف وتحديد        

 نـستطيع   حتى تقويم المنهج    أيلم يحققه ومعرفة نقاط الضعف ومحاولة عالجها ونقاط القوة وتدعيمها           
  .طالب وإعدادهم ة الئنشت في ة تساعدالحصول علي نتائج فعال

  -: لخصائص التاليةالمعايير وا العلوم أن نراعياهج  تقويم منيجب عندو

   . تقويم عناصر المنهج األهداف هي أساسن أل باألهداف ؛ ارتباط واتساق التقويم -١
 مـن   منهجيحققه ال   لمعرفة مدى ما    ولمستويات الطالب   عملية التقويم عملية مستمرة للتقديرات     -٢

  .أهداف مرغوب فيها 
  .م بكل الوسائل والغايات  تهتم عملية التقوي أن-٣
ما حدث من نمو     وقيم و  تحديد ما اكتسبه المتعلم من معلومات ومهارات        ب عملية التقويم    أن تهتم  -٤

االجتمـاعي  التعـاوني و   متمتعين بحب العمل     أفراداجماعات حتى تستطيع أن تنتج      الطالب ك في  
   .همجتمعهم ليحققوا أهدافوتقدير واحترام 

موجهين الوالطالب ومدير المدرسة     و علممال التعليمية   عملية كل من له صلة بال      يشترك في التقويم   -٥
  .أولياء األمور ومؤسسات المجتمع ن ووخصصلمتوا

 والعوامل التي تؤثر فيـه كـالنواحي        خطط والمنفذ يهتم التقويم بجميع أوجه المنهج الم     يجب أن    -٦
  .البشرية والمادية   واالمكاناتاإلدارية



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٣٠٣

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 

  . تطوير المنهج وتحسينه تسهم فيالتغذية الراجعة التي بتقويم لا أن يهتم -٧
التعليمية بيئة المنهج وال والمعلمين والطالب عليمية يجب أن يشمل التقويم جميع جوانب العملية الت-٨

  .النفس حركي المهاري  والوجدانيالمعرفي والجانب : جميع جوانب الشخصية ويجب أن يشمل 
   .طالب والمعلم الاتقدربويم  ينبغي أن يهتم التق-٩

   .تشترك فيها مختلف الجهات والمستويات التعليمية التقويم عملية تعاونية -١٠
  . سلوكية إجراءات وأفعال إلى تترجم أهداف التقويم أن ينبغي -١١
   . والعدالةديمقراطيةال ينبغي أن يقوم التقويم علي فلسفة -١٢
  .نوعة لجمع البيانات ت التقويم وسائل ميستخدم أن ينبغي -١٣

بهـا   يقوم ويجب أن   مناهج العلوم القيام بتقويمأثناء تتوافر  أن يجبالخصائص  المعايير و وهذه  
وكذلك يجب االستفادة من نتائج . والمؤسسات االجتماعية لها دور كبير في عملية التقويم ، ن والمتخصص

م  ٢٠٠٣ كل أربع سـنوات وأجريـت عـام     والتي تجرى)TIMSS(الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات  
كمسابقة على مستوى العالم لتقويم مستوى تدريس العلوم والرياضيات للمراحـل الدراسـية الـسادس               
االبتدائي والثالث اإلعدادي والثالث الثانوي ويتم ترتيب الدول المشاركة فيها حـسب مـستوى تعليمهـا                

لقصور في التعليم لكل دولـة للمـساعدة فـي اتخـاذ            لمادتي العلوم والرياضيات وتبين نواحي القوة وا      
ولقـد  . اإلجراءات لتحسين مستوى المناهج والطالب والمعلمين واإلدارة المدرسية واإلشراف التربـوي           

شاركت فيها مجموعة من الدول العربية ومنها مصر ؛ وحصلت مصر على ترتيب متأخر ال يليق بمكانتها         
وسارعت وزارة التربيـة والتعلـيم والمركـز القـومي     . ها ومفكريها الحضارية والعلمية وبمكانة علمائ   

لالمتحانات والتقويم التربوي باالشتراك مع أساتذة المناهج وطرق التدريس بكليات التربية باتخاذ بعـض              
اإلجراءات العلمية والتربوية لالرتقاء بمستوى تدريس العلوم والرياضيات ولكنها لم تكتمل وسرعان مـا              

  .اصفة هدأت الع

 علمويقوم الم، للمنهج ومنفذ  متابع ألنه علي القيام بعملية التقويم األفراد القادرين علم هو منالمو
 داخل الفصل وخارجه ومعرفة مدى االستفادة منها طالببالتقويم من خالل االختبارات والمالحظة لسلوك ال

 األسـاليب نهج فيغير الطرق و   يعرف كمتخصص مواطن القوة والضعف في الم      و لطالبمشكالت ا عرف  وي
  .ن النتائج يتحسلالتي يستخدمها 

 والـصعوبات التـي    فيمـا يدرسـونه  آرائهم دور كبير في عملية التقويم من خالل اخذ       طالبولل
   .ةنشطأ وفيما يوفر لهم من تواجههم

  .جلمنه اأهداف مدي تحققت أيلي إ وأنشطتهم وأدائهم وأنفسهم يتعلموا كيفية تقويم أنكما يجب 



 

 

 التعليم النوعى ودوره فى التنمية البشرية فى عصر العولمةمؤتمر  ٣٠٤

 لمدير المدرسة أو المؤسسة التعليمية دور في عملية التقويم فهو يقيس مدي نجاح وسائل        وأيضا
 واإلشراف  اإلطالع  كما تتوفر لديه فرصة    المرحلة التعليمية هداف  أ في تحقيق    اإلشراف التربوي  و اإلدارة

لقـصور والوسـائل     فيتمكن من تشخيص نقاط القوة والضعف وا        بالمدرسة علي جميع الخبرات التعليمية   
 البشرية و الثغرات فيعطي التوجيهات المناسبة من خالل خبراته أواالمكانات المتاحة المادية والمستخدمة 

  .ين فيعززها معنويا وماديا علمالملدى  القوةويبحث في جوانب 

 يم في عملية تقو   فهو في غاية األهمية    الموجه للعملية التعليمية     التربوي أو لمشرف  دور ا كذلك  و
المعلم بل ينبغي عليه أن يمتد ويـشمل        أداء   فال تقتصر وظيفته فقط علي تقويم        المنهج والطالب والمعلم    

هنـاك المـشرف    وعملية التقـويم ،      التعليم والتعلم و    في   الكبيرة تهخبرلتقويم المنهج بجميع عناصره     
والملفـات   الحالة والسجالت     ودراسة اتاالجتماعي فهو يستطيع من خالل المقابالت والمالحظة واالستبان       

Portfolio  فيرفع تقارير  وقدراتهم يكتشف ويعرف ميول واتجاهات وحاجات التالميذأنوالتقارير الذاتية 
،  بـشكل عـام      عليميـة  العملية الت  تحسينم في   هالتقويم وبالتالي يس  عملية   يسهم في    حتىويعمل أبحاث   

 في الطرق المناسـبة لتربيـة       آرائهمة التقويم فتؤخذ    عملي نجاح    في دور كبير  لهم   األمور أولياءكذلك  و
  . أبنائهم وقدراتهم 

 يكون هناك دور للمؤسسات التربوية و االجتماعية في عملية التقويم فالتعاون بين كل              أن يجبو
  .العملية التعليمية وتطويرها المناهج وهؤالء سيساعد في تحسين 

فـي ضـوء نتـائج     ومدى تحقيق أهدافها  المناهج وبالتالي يمكن لنا معرفة مقدار االستفادة من     
  . حتى يمكن توجيهها التوجيه الصحيح التقويم 



 

 

 ومواجهة تحديات العولمة تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ٣٠٥

 ٢٠٠٦ أبريل ١٣-١٢  لكلية التربية النوعية ـ جامعة المنصورة األولالعلمىالمؤتمر 
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  في النهاية يمكن للمؤلف تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي قد تسهم في االرتقاء بمستوي 
صفة خاصة للوفاء بمتطلبـات التنميـة      المناهج الدراسية والعملية التعليمية بصفة عامة ومناهج العلوم ب        

  :ومواجهة تحديات العولمة وهي 

 أهمية إعالن أهداف خطط التنمية التي تضعها الدولة  لتقوم الجامعات والجهـات والمؤسـسات                -١
الحكومية وأفراد المجتمع بدراستها ومعرفة  أهميتها وتكوين الـوعي لـدي الجميـع بأهميـة                

  .خصصه وعمله لتحقيق هذه  األهداف المشاركة الفعالة كل في مجال ت
 دراسة احتياجات سوق العمل من القوي العاملة وتحديد المهارات األساسية الالزمة لكل نوع من               -٢

األعمال أو المهن والواجب توافرها في المتخرجين من مراحل التعليم المختلفة وتطوير األهداف             
 .اهج الدراسية التعليمية لكل مرحلة وتضمين هذه المهارات في المن

وجعله هدفاً مركزياً للتنميـة والتأكيـد علـي     ) Education for All(  توفير التعليم للجميع  -٣
 )  Scientific Literacy( التنوير  والتثقيف بصفة عامة والثقافة العلميـة بـصفة خاصـة    

رفة والتكنولوجيا من للقضاء علي األمية  وإعداد األفراد المثقفين المسلحين باإليمان والعلم والمع
خالل المناهج الدراسية المختلفة ومن ثم  توفير فرص العمل المناسـبة لهـم لاللتحـاق بهـا                  

  .ومواجهة مشكلة البطالة واإلسهام في زيادة اإلنتاج وإسراع عملية التنمية 
  . االهتمام بتحقيق التوازن الكمي والكيفي في التوسع في التعليم -٤
ن التوسع في التعليم العام النظري والتعليم الفني والتقني وفتح مدارس ومعاهد             تحقيق التوازن بي   -٥

وكليات فنية وتقنية إلعداد وتخريج األيدي العاملة الماهرة التي تحتاج إليها األعمـال والمهـن               
  .المختلفة وسوق العمل لزيادة اإلنتاج وتلبية متطلبات التنمية 

ية ومشكالت المجتمـع ومجـاالت العمـل المختلفـة الزراعيـة           ربط مناهج التعليم بالبيئة المحل     -٦
بأهداف التربيـة   والصناعية والتجارية والسياحية ، وتحديد موارد البيئة ومشكالتها واالهتمام 

  .البيئية والسكانية 
 إعادة النظر في نظام ومناهج الثانوية العامة لمراعاة طبيعة وواقع المجتمع المصري وعدم تبني               -٧

ه وال تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وواقعـه         جغربية مطلقة لتطوير التعليم ومناه    نماذج  
 .  وبناء نموذج نابع من حضارة وثقافة وفكر المجتمع المصري والعربي 

 استخدام أساليب وأدوات ووسائل مختلفة الكتشاف ميول ومواهب وقدرات الطالب وتـوجيههم             - ٨
 .ان للتعليم العام األكاديمي أو الفني والتقني التوجيه السليم والمناسب سواء أك

تنمية مهارات التفكير ، :  االستفادة من االتجاهات العالمية الحديثة في بناء وتطوير المناهج وهي- ٩
والثقافة العلمية ، والمستحدثات العلمية وأخالقيات العلم ، ومدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمـع     
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ية والسكانية ، والتربية الوقائية ، والتوجيه اإلسالمي للعلوم ، والتكامـل  والبيئة ، والتربية البيئ   
في بناء وتنظيم محتوي المناهج  بصفة عامة والتأكيد علـي التكامـل بـين تـدريس العلـوم                   

  .والرياضيات والتكنولوجيا والتاريخ بصفة خاصة 
 في ضوء التطورات العالميـة   تطوير األهداف التعليمية لكل مرحلة وأهداف المناهج ومحتواها        - ١٠

والمحلية ، وطبيعة وخصائص الدين اإلسالمي والمجتمع ومتطلبات التنمية ، وخصائص الطالب            
 .وحاجاتهم ، ونتائج تقويم المناهج 

 إعادة النظر في عدد وكم المقررات الدراسية ومحتواها وعدد الساعات الدراسية لكـل صـف                -١١
بين الكم والكيف عند بناء المنـاهج وتطويرهـا واختيـار           ومرحلة دراسية ، وتحقيق التوازن      

  .محتواها 
 ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية والتطبيقية في المناهج والتأكيد علي الممارسة والنشاط           -١٢

وعمل المشروعات في عملية التعليم والتعلم ، وتشجيع التعلم التعاوني االجتماعي والتعلم الذاتي             
تمر والتعلم مدي الحياة وتنمية القيم وأوجه التقدير واالتجاهات اإليجابية نحو العمل            والتعلم المس 

  .وتقديره ، واالعتماد علي الذات واالبتعاد عن االتكالية 
الحوار والمناقشة ، وأسلوب حـل      :  استخدام الطرق واألساليب الحديثة في التعليم والتعلم مثل          -١٣

  ، Generative Learning واالستقصاء ،  والتعلم التوليدي المشكالت ، والتعلم باالكتشاف ،
وأسلوب التعلم التعاوني والعمل في مجموعـات  صغيرة ، والعـروض والتجـارب العمليـة ،                

  . والدراسات الميدانية والحقلية وإجراء المشروعات ، واستخدام الحاسب في التعليم  والتعلم 
عة لتقويم جميع جوانب شخصية الطالب العقلية والوجدانية  استخدام أساليب ووسائل تقويم متنو-١٤

  .الشخصية المتكاملة  للوقوف علي جدوى التعليم ومناهجه في إعداد) النفس حركية(والمهارية 
 االهتمام بالتنمية المنهية للمعلمين بصفة عامة ومعلمي وموجهي العلوم بصفة خاصة باستخدام            -١٥

ش العمل ،  وأساليب وأشـكال ونمـاذج التـدريس التـأملي           ور: أساليب متنوعة وحديثة مثل     
Reflective Teaching   والملفات أو السجالت ،  Portfolio   ، في التـدريس والتقـويم  

  .والتعلم الذاتي والمستقل ، والتعلم اإللكتروني 
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التربيـة  القة بين التعليم والتنمية االقتصادية ،       إشكالية الع ) :  م   ١٩٩٥(   أحمد عابد الطنطاوي      -١
  .، القاهرة ، المكتب االستشاري للخدمات التربوية ) ٨( ، العدد والتنمية

المـنهج مـن    ) : م  ١٩٩٦(  إبراهيم محمد الشافعي ، وراشد حمد الكثيري ، وسر الختم عثمان             -٢
  . ، الرياض ، مكتبة العبيكان ) ١(، ط منظور جديد 

، جريدة أم    وثيقة النظام األساسي والشورى والمناطق      ) : م  ١٩٩١( كة العربية السعودية     الممل -٣
  .القرى ، الرياض 

. ما العولمة، االقتصاد العالمي وامكانات التحكم       ) : م٢٠٠١( وجراهام طومبسون ،  بول هيرست    -٤
  . ، سبتمبر   ٢٧٣ترجمة فالح عبد الجبار ، سلسلة عالم المعرفة  ، العدد 

 تقرير اللجنة الدولية للتربية للقـرن     ، التعلم ذلك الكنز الكامن     ) : ١٩٩٨( جاك ديلور و آخرون      -٥
  .١٠١ص، العربية  دار النهضة، القاهرة ، تعريب جابر عبد الحميد جابر ، الحادي و العشرين 

 والثقافة ،   مواجهة العولمة في التعليم والثقافة ، دراسات في التربية        ) : م  ٢٠٠٠(   حامد عمار     -٦
   . ١٠٤القاهرة ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، ، ) ١( ط 

 ،    دراسة منهجية   –التعليم االبتدائي   )  : م  ١٩٨٠(   سعيد بامشموس ، ونور الدين عبد الجواد          -٧
  .، الرياض ، دار الفيصل الثقافية ) ١( ط 

في القرن العشرين وانعكاساتها    الثورات العلمية األربع الكبرى     ) : م  ١٩٩٨(  صبري الدمرداش    -٨
  مناهج المرحلة الثانويـة ، الواقـع واسـتراتيجيات         علي مناهج العلوم في المدرسة الثانوية ،        

 مارس ،   ١٠-٧ ، في الفترة من      التغيير ، المؤتمر العلمي الثاني لقسم المناهج وطرق التدريس        
  .يت للتقدم العلمي الكويت ، كلية التربية جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكو

 ،  أساسيات التدريس والتطوير المهنـي للمعلـم      ) : م  ٢٠٠٠(  عبد السالم مصطفي عبد السالم       -٩
  .الطبعة األولي ، القاهرة ، دار الفكر العربي 

، الطبعـة  االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم      ) : م  ٢٠٠١(  عبد السالم مصطفي عبد السالم       -١٠
  .ر الفكر العربي األولي ، القاهرة ، دا

تطوير مناهج التعليم لمواجهة تحديات التنميـة ،          ) : م٢٠٠٢(عبد السالم مصطفى عبد السالم       -١١
 فـي    تطور وإنجـاز   –التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز            :ندوة  
 العربية السعودية ، هـ ، جامعة الملك خالد، أبها ، المملكة       ١٤٢٢ذو الحجة   ) ٢١-١٩( الفترة  

   .٣٥٨ -٣٣٧ص ص 
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، تجاهات جديدة في اقتصاديات التعليم في الـبالد العربيـة   ا) :  م   ١٩٨٨(  عبد الغني النوري     -١٢
  .قطر ، الدوحة ، دار الثقافة 

  ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية التربية االقتصادية في اإلسالم) : م ١٩٩٢( عبد الغني عبود -١٣
دور التربية في التنمية الشاملة في المملكة  العربية         ) :  م  ١٩٩٥( محسن سعد العتيبي     عبد ال  -١٤

  . ، رابطة التربية الحديثة ، القاهرة التربية المعاصرةالسعودية  ، مجلة 
  التعليم والتنمية الـشاملة ، دراسـة فـي النمـوذج           )  : م  ١٩٩٧(  عبد الناصر محمد رشاد      -١٥

  .ة ، دار الفكر العربي ، القاهر) ١( ، طالكوري
  مجلـة رسـالة الخلـيج      التربية اإلسالمية والتنميـة ،      ) :  م   ١٩٨٧( علي خليل أبو العينين      -١٦

  .الرياض . ، السنة السابعة ) ٢٢( ، العدد العربي
إسهامات التعليم في دخل الفرد والمجتمع وعالقتها بالحراك )  : م ١٩٩٤(  علي علي عبد ربه -١٧ 

دراسـات  الفوارق االقتصادية وخفض نسب الفقر بين أفراد المجتمـع المـصري ،   االجتماعي و 
  .، القاهرة ، رابطة التربية الحديثة ) ٧٣(، الجزء ) ١٠( ، المجلد تربوية

 ، العـددان    التوثيق التربـوي  التعليم ومتطلبات التنمية  ،      ) : م  ١٩٩٢(  علي عيسي الشعبي     -١٨
  .المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي ، الرياض ،  وزارة المعارف ، مركز ) ٣٤-٣٣(
، التربية والتنمية في الدول النامية في ضوء نظرية التشغيل الكامل )  : م ١٩٩٧(  فاروق فليه -١٩

  .القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق 
التنمية الذاتية للمجتمعات اإلسالمية ووسائل تحقيقهـا ،        )  : م  ١٩٩٣(  محروس أحمد غبان     -٢٠

   جامعة المنصورة ، فـي الفتـرة مـن          – ، المجلد الثاني ، كلية التربية        المؤتمر العلمي العاشر  
  . ديسمبر ، القاهرة ٢٢-٢١

 التنمية الـشاملة للمجتمعـات اإلسـالمية ودور التربيـة           ) :م  ١٩٩٤(  محروس أحمد غبان     -٢١
  .ان ، المدينة المنورة ، مكتبة دار اإليم) ١( ، ط اإلسالمية في تحقيقها

 ، القاهرة ، دار الهالل للطباعة       علم اجتماع التنمية  )  :  م   ١٩٨٤(  محمد الجوهري وآخرون     -٢٢
 ، جامعـة    التربية والتنمية في اإلسالم   ) : م  ١٩٩٢(  محمد عبد العليم مرسي      -١٩  .والتجارة

  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، إدارة الثقافة والنشر ، الرياض 
، مستقبل التربية العربية    من قضايا التعليم والتنمية ،      ) : م  ١٩٩٥(د الموجود    محمد عزت عب   -٢٣

  المجلد األول ، العدد األول ، القاهرة ، مركز ابن خلدون للدراسـات اإلنمائيـة بالتعـاون مـع                   
  .جامعة حلوان 

للـدول   دور التربية في التنمية االجتماعية واالقتـصادية      )  : م  ١٩٧٦(  محمد لبيب النجيحي     -٢٤
  .  ، القاهرة ،  مكتبة األنجلو المصرية النامية
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، العدد  كتاب األهرام االقتصادي    اقتصاديات التعليم ،    )  : م  ١٩٩٣(   محمد محروس إسماعيل      -٢٥
  . ، القاهرة ، األهرام ) ٦٧(
التخطيط للتعليم في ضـوء اتجاهـات النمـو         ) : م  ١٩٩٣( مكتب التربية العربي لدول الخليج       -٢٦

  . ، الرياض اني واحتياجات التنمية في دول الخليج العربيةالسك
وثائق للتاريخ ، مختارات من كلمات ولقاءات خـادم الحـرمين           )  : م  ١٩٨٥(  وزارة اإلعالم    -٢٧

  ، الريـاض ، المركـز اإلعالمـي بالريـاض ،           ) ١( ، ط   الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز       
  .اإلعالم الداخلي 

 – تـاريخ ، وحـضارة ، وتنميـة          –المملكة العربية الـسعودية     )  : ت  . ب  (  وزارة اإلعالم    -٢٨
  .، الرياض ، اإلعالم الخارجي عاماً من اإلنجازات ٦٠

  ، الريـاض ، مطـابع   ) ٣( ، ط  سياسـة التعلـيم فـي المملكـة       ) : م  ١٩٨٠( وزارة المعارف    -٢٩
  .وزارة المعارف 

، الرياض ، )٤٠(العدد  ،ي ، مائة عام من التعليمالتوثيق التربو) : م ١٩٩٨(  وزارة المعارف -٣٠ 
 .مركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي 

، الريـاض ، مركـز   )٤٤(،  ) ٤٢( ، العـدد  التوثيق التربوي )  :م ٢٠٠٠(  وزارة المعارف -٣١
  .المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي 

ـ    ) :  م١٩٩٣( وزارة المعارف    -٣٢   ن عمــر التعلـيم فـي وزارة المعـارف          أربعـون عامـاً م
 .، الرياض ، مركز المعلومات اإلحصائية والتوثيق التربوي سمات ومالمح) هـ١٤١٣-١٣٧٣(
،  ) ١( ، ط  التقرير الوثـائقي لكليـات المعلمـين      ) : م  ١٩٩٩(  وكالة الوزارة لكليات المعلمين      -٣٣

 . العلميالرياض ، وزارة المعارف ، عمادة الشئون التعليمية والبحث
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