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 مقدمة
 

للتنمية البرشية أهداف ومبادىء وآليات ومتطلبات ولها معوقات تحدد معدالت 
إنجازها وتدنيها ىف العامل وأسباب وعوامل هذا التدىن. كام أن للتنمية مؤرشات كمية 
وكيفية تتمثل الكيفية ىف مؤرش التعليم والصحة والدخل والجنس والحالة السياسية 

ثابة أداة للحكم ع ى تقدم وتلل  الدول ىف مبر وهذه املؤرشات واملرأة والفق
أن العالقة بني سياسة التعليم الجامعى والتنمية البرشية  كامالتنمية البرشية ، 

عالقة وثيقة وطيدة وتلتل  هذه العالقة بني الدول املتقدمه واملتللفة. من هنا 
ط عليم الجامعى ىف تحديد مناإلشارة إىل تحديد دور سياسة الت يتضمن هذا الكتاب

 هذه العالقة ىف تحقيق التنمية البرشية.
وهذا الكتاب يتناول أربعة محاور أساسية. املحور األول طبيعة سياسة التعليم 
الجامعي، مفهوم سياسة التعليم الجامعى ، أهمية سياسة التعليم الجامعي، فلسفة 

ليم الجامعي، إىل جانب وأهداف سياسة التعليم الجامعي، مالمح سياسة التع
مقومات سياسة التعليم الجامعي ومراحل وخطوات سياسة التعليم الجامعي. 
واملحور الثاين يتناول طبيعة التنمية البرشية، مفهوم التنمية البرشية ، أهداف 
التنمية البرشية، أهمية التنمية البرشية، آليات وأدوات التنمية البرشية، مبادئ 

متطلبات التنمية البرشية، معوقات التنمية البرشية ومؤرشات التنمية البرشية، 
التنمية البرشية: الكمية والكيفية. واملحور الثالث يتناول عالقة سياسة التعليم 
الجامعى بالتنمية البرشية أما املحور الرابع يتناول القوى الثقافية املؤثرة ىف سياسة 

 التعليم الجامعى والتنمية البرشية.
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 سياسة التعليم الجامعي:  األول الفصل
 
 د:متهي

عد التعليم الجامعي الضامن االجتامعي ألي مجتمع والعنرص األسايس ي   
لتحقيق التنمية، بل ويعد من أهم األدوات التي من خاللها تستطيع الدولة أن 
تواكب حركة التقدم التكنولوجي الحادث يف العامل املعارص، فهو يساهم بطريقة 

ري مبارشة يف تقرير وتدعيم اإلمكانات البرشية املؤهلة واملدربة للقيام مبارشة وغ
وبذلك يعد التعليم الجامعي املنبع املتجدد  .يف عملية التنمية البرشية دورهاب

لتلريج تلك الكوادر البرشية يف ملتل  ميادين اإلنتاج واالستثامرات واللدمات، 
 أية مجتمع يعترب تجسيدا لطموحاتلذا فاالهتامم بسياسة التعليم الجامعي يف 

املجتمع وغاياته يف ضوء واقعه واملتغريات امللتلفة التي تؤثر يف ما يريده املجتمع 
من نظامه التعليمي، كام أنها تعترب مبثابة األساس أو املرتكز الذي يوجد هذا النظام 

 التعليمي ويضبط عمله ونشاطه.
ربعة محاور أساسية. املحور األول يتناول أ الكتابع ى ذلك فإن هذا  بناء   

ياسة أهمية س مفهوم سياسة التعليم الجامعى ، طبيعة سياسة التعليم الجامعي،
التعليم الجامعي، فلسفة وأهداف سياسة التعليم الجامعي، مالمح سياسة التعليم 
الجامعي، إىل جانب مقومات سياسة التعليم الجامعي ومراحل وخطوات سياسة 

م التنمية مفهو عي. واملحور الثاين يتناول طبيعة التنمية البرشية، التعليم الجام
لتنمية وأدوات ا آلياتأهداف التنمية البرشية، أهمية التنمية البرشية، البرشية ، 

البرشية، مبادئ التنمية البرشية، متطلبات التنمية البرشية، معوقات التنمية 
عالقة  يفية. واملحور الثالث يتناولالبرشية ومؤرشات التنمية البرشية: الكمية والك

قافية املحور الرابع يتناول القوى الثأما  سياسة التعليم الجامعى بالتنمية البرشية
 .املؤثرة ىف سياسة التعليم الجامعى والتنمية البرشية

 ة التعليم الجامعي:سأوال: طبيعة سيا
سة ايرتبط التعرف ع ى طبيعة سياسة التعليم الجامعي مبفهوم السي 

وتعد السياسة التعليمية "  .املجتمعية األهدافالتعليمية ومدى تغيريها يف 
قرارات مناسبة تجاه  اتلاذمجموعة من املبادئ مرشدة للقيام بلطوات مقبلة و 

املرغوبة ينظر إىل السياسة ع ى أنها إرساء حلول  األهدافتحقيق بعض 
 .(0)ملشكالت"
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عي جزء من السياسة التعليمية يف أن سياسة التعليم الجام أساسوع ى  
 ةمفهومها الواسع وفقا لطبيعتها الثقافية واأليدلوجية السائدة وتوجهات السياسي
وعالقتها بالدولة يف املجتمع، فتعد السياسة التعليمية سلوك هادف تقوم به 
الحكومة أو أحد الهيئات التعليمية لتحقيق هذه العالقة من خالل بيئة سياسية 

 .(0)ة واجتامعية ذات مواصفات ورشوط محددة واقتصادي
 : آلتيةامن هذا املنطلق ميكن تناول طبيعة سياسة التعليم الجامعي يف املحاور 

 سياسة التعليم الجامعي.مفهوم 
 أهمية سياسة التعليم الجامعي
 فلسفة وأهداف سياسة التعليم.
 مالمح سياسة التعليم الجامعي.
 ىمقومات سياسة التعليم الجامع

 مراحل وخطوات صياغة التعليم الجامعى
 
 م الجامعـي:ية التعلسسيامفهوم  -0

السياسة يف اللغة تعني " ساس الناس سياسة: تويل رياستهم وقيادتهم  
 . (9)ها"إصالحوساس األمور دبرها وقام ب

. والسياسة" تعني حكمة أو (3)يام ع ى الشئ مبا يصلحهلق"اوالسياسة: 
خطة للعمل، أو بيان مكون من أهداف أو أسلوب عمل "نيحكمة علمية"، كام تع

 .(4) متفق عليه من قبل الحكومة أو الحزب السيايس أو رشكات األعامل"
والسياسة: تعني أيضا تعبري رصيح أو مضمون عن تلك املبادئ والقواعد  

ا ط الفكر أو العمل، كام تعرف ع ى أنهبضالتي وضعت مبعرفة املديرين لتوجيه و 
 . (5)القرارات"  اتلاذمكتوبة مهمتها توجيه الفكر يف  قواعد

كام تعرف السياسة ع ى أنها: " إصدار قرار أو مجموعة من القرارات تعطي  
ا القرارات العلمية ووضعه اتلاذمن التوجيهات العامة التي يسرتشد بها يف  ا  عدد

 . (6)موضع التنفيذ " 
  

                                                           

( ) Jouna – Turbull, Oxford Advanced learners, dictionary of current English  (Op. 

Cit.), p. 111. 
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سلوك وترصفات وبرامج دولة  أيضا تعرف ع ى أنها: " تفكري منظم يوجه 
أو منظمة أو فرد كام تعرف أيضا السياسة ع ى أنها نشاط يهدف إىل أغراض أو مثل 
معينة تتحقق بطريقة تقدمية حسب الظروف واإلمكانيات أو معوقات تتصل 

 . (0)"تنفيذ هذا النشاطب
أما السياسة العامة تعرف ع ى أنها: تلك املنظومة الفاعلة ) املستقلة  

املتغرية واملتكيفة والتابعة( والتي تتفاعل مع محيطها واملتغريات ذات العالقة من و 
بالشكل الذي يعرب عن نشاط مؤسسات  وفعال  خالل استجابتها الحيوية فكرا  

لتل  املحيطة بها مب االجتامعيةالحكومة الرسمية وسلطاتها املنعكسة يف البيئة 
كيات املنتظمة يف حل القضايا ومواجهة والربامج والسلو  األهدافمجاالتها عرب 

املشكالت القامئة واملستقلة والتحسب لكل ما ينعكس عنها وتحديد الوسائل 
ألغراض  همةمواملوارد البرشية والفنية واملعنوية الالزمة وتهيئتها ملنطلقات نظامية 

 . (9)ايقية ومتابعتها ورقابتها وتطويرهالتنفيذ واملامرسات التطب
السياسة العامة أيضا ع ى أنها مجموعة الربامج األساسية التي كام تعرف  

ذها، وكيفية تنفي األهدافيصاحبها مجموعة من القرارات التي تحدد كيفية وضع 
 اتلاذكام أنها مجموعة املبادئ املرشدة أو التي ينبغي أن تكون مرشدة عند 

 ي مالقرارات يف شتى مجاالت النشاط القو 
 :Educational Policy ةية التعليمسا السيامأ 

" هي مجموعة من املبادئ واألسس واملعايري واللطوط العامة التي توجه  
مسار الرتبية والتعليم يف دولة ما والتي يصنعها املجتمع عن طريق أفراده 

"  افاألهدومؤسساته وتشمل أهداف التعليم وفلسفته ونظامه ووسائل تحقيق 
(3) . 

لتوجيهات العامة التي تحكم حركة الفعل كام تعنـي: " مجموعة من ا 
تساق وتآزر بغية تحقيق أهداف عامة يسعى املجتمع إىل أن يحققها إ الرتبوي يف 

 م" . يمن خالل التعل
  

                                                           

 (http://www.minbr.com/list-1-2:php) accessed date  12-3-2012. 

http://www.minbr.com/list-1-2:php
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أيضا تعرف ع ى أنها: " مجموعة من املبادئ واألسس واملعايري التي تحكم  
ذلك تم لقرارات، يا اتلاذالتحكم يف عملية خالل نشاط التعليم وتوجيه حركته من 

 . (0)ة" يسرتاتيجية واللطط والربامج التعليممن خالل وضع اال
كام تعرف السياسة التعليمية ع ى أنها " مجموعة القرارات واإلجراءات املتعلقة 

ىل مستوى ونقلها إ األهدافبالقضايا التعليمية امللتلفة والناجمة عن عملية تحديد 
يف إطارها العام للفلسفة التعليمية للنظام  التنفيذ مع مراعاة هذه القرارات

واالتجاهات واملبادئ التي يقوم  األهدافالسيايس، كام تعرف ع ى أنها مجموعة 
 .(9)عليها التعليم يف أي مجتمع من املجتمعات وتحدد إطاره العام ونظمه امللتلفـة"

واالتجاهات  األهدافأما سياسة التعليم الجامعي فتعنـي " مجموعة  
 ملبادئ التي يقوم عليها التعليم الجامعي يف أي مجتمع من املجتمعات وتحددوا

 . (3)مهامه وبناه ومناهجه وتقنياته
" ع ى أنها  University education Policyكام تعرف سياسة التعليم الجامعي  

ما تحدده الدولة من أهداف وغايات وما تصدره من قرارات وما تضعه من خطط 
 . (4)المح التعليم أو املرحلة التعليميةوبرامج تحدد م

أيضا تعرف السياسة الجامعية: ع ى أنها " مجموعة من املبادئ واملفاهيم  
ها ملتل  ب يا يف التنظيم الجامعي ليك تستهدىالتي تضعها املستويات اإلدارية العل

من  التزام بهالقرار واال اتلاذاملستويات اإلدارية األخرى عند وضع خططها أو عند 
 . (5)قبل املنقذون أثناء قيامهم بواجبهـم
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 (0) :هام نهذا وتتضمن سياسة التعليم الجامعي مستويا
يعني سياسة التعليم النظرية كام يعلنها املسؤلون عن التعليم يف  وى االول:تاملس

 م. ييف التعل البيانات والوثائق الرسمية ويحددون فيها إتجاهات الدولة
سياسة التعليم التطبيقية كام يف الواقع، أو مبعنى أخر كام  وى الثاين:تاملس

 نستللصها من القرارات واإلجراءات الفعلية التي تتلذ. 
ومام سبق يتضح أن سياسة التعليم الجامعى هي: مجموعة من املبادئ  

القرارات اللاصة بأمور  اتلاذو  الجامعىوالتوجيهات التي توضع لتوجيه العمل 
من خطط وأهداف وبرامج واسرتاتيجيات، مبا يلدم مصالح  التعليم الجامعي

 املجتمع.
 
 أهمية سياسة التعليم الجامعى: -9

م بها، قو تتتضح أهمية سياسة التعليم الجامعي من خالل الوظائ  التي  
فهي ليست مجرد توجيهات للنظام التعليمي، بل هي أحد أهم أركان السياسة 

ام تعترب عملية وضع السياسات الرتبوية من أهم التعليمية يف جميع دول العامل، ك
متطلبات التلطيط والتنمية، كونها مرشدا للتفكري وموجهة لألهداف واإلجراءات 
ومصدر رئييس للتنمية والتعليم والتدريب للملرجات البرشية املؤهلة يف املجاالت 

حتاجها املجتمع يالتي  االقتصاديةالعلمية واإلجتامعية والرتبوية والثقافية والفنية و 
يف تحقيق الرخاء وتدعيم النمو والتطوير يف ملتل  مستويات املهارة، األمر الذي 
يدعو إىل رضورة التنسيق بني سياسة التعليم الجامعي التدريبية والحاجة لكفاياته 
امللتلفة، فال ميكن أن يتحقق هذا التنسيق، إال من خالل تلطيط تربوي سليم 

ة وفلسفة واضحة داخل التلطيط القومي والتطور وسياسة تعليمية واضح
 .(9)اإلجتامعى

 :(3)ميكن تحديد أهمية سياسة التعليم الجامعى ىف األمور التاليةو  
تشكل أساسا  لتقويم اللطط القامئة واللطط املقرتحة، ففى ضوء السياسة 
 ةالتعليمية يتم قياس األداء الفع ى، بحيث تتلذ معايري لتقويم اللطط القادم

 واللطط املقرتحة للتعرف ع ى نقاط القوة والضع  ىف اللطة. 
تقىض ع ى التذبذب وعدم االتساق واالزدواجية، وذلك ملا يتلذ من قرارات تصدرها 

يصدر ا م األجهزة امللتلفة حيال املشكالت املتشابهة، بالتاىل االتساق ىف اإلجراءات و
 ات تجاه املشكالت. ر من قرا

  

                                                           
 

 

 ( http://uqu.edu.sa/page/ar5202) accessed date2012-12-15 

http://uqu.edu.sa/page/ar5202
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لشعور باألمن لدى العاملني ودرجة من االستقرار النسبى، فهى ال توفر نوعا  من ا
 تتغري بتغري املسئولني، بالتاىل تساعد ع ى استقرار العمل والتنفيذ، ولو تغري املسئول
لكونها تحوى مواد تضبط إجراءات العمل وقواعد توضح تطبيق تلك املواد، مام 

 . يؤدى إىل الفهم الصحيح ملتطلبات العمل الرتبوى
توفر الوقت والجهد واملال من خالل أخذ القرارات الصائبة وفق اللطوات املحددة 

 . هذه القرارات من الجهة امللتصة بإتلاذ
عد الرتبوية ، ومن ثم فإنها تسا األهدافتحدد السبل التى يجب إتباعها لتحقيق 

 إىل أغراض. األهدافالفرعية وتحويل هذه  األهدافىف تحديد 
 عمل ، ألنها تؤدى إىل الفهم السليم ملتطلبات التعليم الجامعى.تعترب دستور 

متثل الرؤية املجتمعية التى تشكل إطارا  مرجعيا  وأيديولوجيا  من خالل املؤسسات 
املجتمعية التى عن طريقها يسعى النظام التعليمى لتحقيق أهداف ومطالب 

ياسة تعليمية البدء ىف كل سالتنمية، فالتلطيط للتنمية ىف املوارد البرشية هو نقطة 
 أن اإلنسان هو العنرص األول ىف بناء الحضارة والتقدم.  أساسع ى 

تساعد عملية التلطيط ىف ملتل  قطاعات التعليم الجامعى وتحديد أهدافه 
واللطط الزمنية لتحقيق التقدم املنشود منه، كام تحدد األطر واألسس واملبادىء 

 ضوئها العملية التعليمية كلها ىف تحديد املسئولياتوالقيم العامة التى تسري ع ى 
 . األهدافاإلدارية والفردية والجامعية عند تنفيذ السياسات و 

 تتحدد كمعايري للتقويم، ففى ضوئها يتم قياس األداء الفع ى. 
 تساعد ىف عمليات املتابعة واملراقبة وتوجيه العاملني وتنميتهم إداريا .

 
 التعليم الجامعى: فلسفة وأهداف سياسة -3

فلسفة التعليم الجامعى: " هى اللريطة العامة التى تحدد موقع كل عنرص من 
عنارص منظومة التعليم الجامعى، وما يكون بينها من عالقات ومسارات لكل منها 
توجهاتها، فالظروف املحيطة بالجامعة والعالقات السياسية والثقافية املتعددة 

ى والدول الكربى، فضال  عن بنية الرتكيب الطبقى كان لها واملعقدة بني الدول الصغر 
 دور ىف تغيري ملحوظ ىف الفلسفة القامئة 

: " الرؤية الفكرية الشاملة املتكاملة التى أيضا   تعنى فلسفة التعليم الجامعىو 
، فالجامعة (0)ها املجتمع وتوجه نظامه التعليمىالتى يباغي األهدافتستند إليها 

مع د واملجتى له مردود اقتصادى واجتامعى، حيث يعود ع ى الفر مرشوع استثامر 
 ". إىل جانب املنافع العامة املتمثلة ىف إمناء الوعى املجتمعى لدى األفرادمبنافع كثرية
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كام تعنى فلسفة التعليم الجامعى: "مجموعة من املفاهيم والقيم واملعتقدات التى 
خالل فرتة من الزمن، مام يعنى أن  تسيطر ع ى توجهات سياسة التعليم الجامعى

اريلية إىل جتمع ىف فرتة توىف نفس امل آلخرتباين السياسات التعليمية من مجتمع 
وجيا اختالف األيدل إىلعود إىل اختالف الفلسفات الرتبوية املتبناة، أى أخرى ي

 .( 0)"السائدة والتوجهات العامة والحاكمة للنظام السياىس
م الجامعى تعنى: " الرؤية الكلية العامة بالتاىل فهى تحدد وفلسفة سياسة التعلي

القدرات واملهارات والسامت التى يجب أن تتوفر ىف شلصية الطالب الجامعى 
والتى يجب أن تعمل الجامعة ع ى تلليقها واستزراعها بصورة تتجاوز سلبيات 

رات الهائلة و الواقع واسترشاق وآفاق املستقبل، من ثم فإنه ىف ظل التغريات والتط
 صبحتأ املتدفقة، فإن الجامعة مل تعد قارصة ع ى الصفوة كام كانت ىف املاىض، و 

الجامعة لتعليم الجامهري وأصبح السائد هو سياسة التعليم الجامعى للجميع 
وإعداد الطالب فكريا  وثقافيا  للوفاء باحتياجات التنمية ىف مجاالت التلصص 

 .( 9)"ثقاىف العام وتنمية الوعى لدى اللريجنيامللتلفة واالهتامم بالجانب ال
تلك الفلسفة  ،هو تبنى فلسفة تربوية واضحة املعامل  ىالرتبو  صالحفمن أولويات اإل 
صور الدقيق لطبيعة العامل الذى يعيش فيه اإلنسان تال أساسالتى تبنى ع ى 

الذات ب ومكانته الوجودية وأهدافه املأمولة، إضافة إىل خصائص القيم التى تدفع
اإلنسانية إىل املثل وأنبل الغايات، إنها الفلسفة التى تربز معاملها كمنطلقات أساسية 

 ىف بناء إنسان التنمية الذى هو هدفها وغايتها وأدائها
لعمل املنتج ا أجلفوجود فلسفة تعليمية واضحة للتعليم الجامعى مثل التعليم من 

تعليم الجامعى لتوفر  ل لتنمية البرشية،والتعليم وا االقتصاديةوالتعليم والتنمية 
يا  إعداد الطالب فكريا  وثقافخالل الجيد نظرة شاملة لتطويره وتنميته وذلك من 
 للوفاء باحتياجات التنمية ىف ملتل  املجاالت

ولىك يتحقق ذلك البد من توفري تعليم جامعى يتفق ىف أهدافه وبنيته مع فلسفة 
اجاته الفعلية ويراعى خصائصه الدميوجرافية املجتمع الجديد وينبع من احتي

 بدورها عن املجتمعات القامئةواملجتمعية التى تلتل  
ففلسفة سياسة التعليم الجامعى تسعى إىل إعداد األجيال املتعاقبة وتكوينهم 

ها تجويد تعليمإىل والنامية ع ى حد سواء  تقدمههم، وهو ما دعى الدول املتأهيلو 
ن مبل و طلبا  ملحا  وليس فقط من جانب رجال الرتبية، الجامعى الذى أصبح م

 .السياسة واالقتصاد واالجتامعرجال جانب 
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واستنادا  إىل ما سبق يتضح دور الفلسفة التعليمية للتعليم الجامعى وما لها من 
ن عو دور هام ىف حياة األمم والشعوب، فهى املسئولة عن نرش العلم واملعرفة، 

ال البرشى الالزم لتحقيق أهداف التنمية للجميع وأيضا  إعداد وتكوين رأس امل
الجامعات مؤسسات أكادميية هامة وصناعة هامة ومصدر للتدريب والتعليم ىف 

 .( 0)كافة القطاعات امللتلفة
وىف ضوء ما سبق ميكن استلالص املبادىء التى تقوم عليها فلسفة سياسة  

 :(9) التعليم الجامعى كام ي ى
ية: بحيث يصبح اإلنسان محور عملية التنمية ذكر أو أنثى ىف غذائه التنمية البرش

 وصحته وتعليمه وترفيهه وبيئته وحقه ىف املشاركة ىف بناء املجتمع.
املساهمة ىف بناء مجتمع معرىف بحيث تصبح الجامعة منتجة للمعرفة بأدواتها 

ة واإلنتاجية ثيومحتواها بجهد متواصل تشارك فيه ملتل  القواعد التعليمية والبح
أن التعليم عامة والتعليم الجامعى خاصة وعاء القيم واملثل واملهارات  أساسع ى 

 والفنون واملعارف. 
الحفاظ ع ى الهوية الثقافية كسبيل لعدم الذوبان ىف األخر ىف ظل العوملة واملشاركة 

 معه ىف صنع الحضارة واستهالل مفرداتها.
 ألن تقدم املجتمعات أصبح مرتبطا  مبا متلكه من التحول إىل مجتمع املعرفة، وذلك

معرفة والبد من تحول املجتمعات إىل مجتمع منتج للمعرفة وليس مستهلكا  لها 
 فقط، وهو ما يربز أهمية ودور التعليم الجامعى والبحث العلمى.

الجامعة جامعة لوظائ  التعليم والتعلم إلعداد الكوادر الفنية واملهنية التى ال 
 ع ى فئة معينة وإعداد الكفاءات العالية والنلب العلمية املتلصصة من تقترص

 الباحثني ىف ملتل  مجاالت النشاط املجتمعى.
التعليم الجامعى جامع من ناحية فهو يبني استجابة الغايات ومقاصد املجتمع الذى 
أسسها لرتسيخ مقوماته الحضارية وتحديدها وتحقيق متاسكه ووحدته الوطنية، 

ع ى تجديد وتطوير هذا املجتمع من خالل ما الجامعة ناحية أخرى تعمل من 
 تقدمه من مقومات حيوية. 
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ومن فلسفة التعليم الجامعى يتضح أنها تتحدد برسالة وأهداف التعليم الجامعى 
وتنطلق من رؤية معطيات واقع الجامعة ومدى مواكبتها ملتغريات العرص املعرفية 

ذا مع توافر اإلمكانيات التى تستطيع إقتحام ه االقتصاديةو  والسياسية واالجتامعية
التحدى ىف العامل والذى يضمن لها الرتابط والتكامل ىف وظائفها ومهامتها داخليا  ىف 

متطلبات سوق العمل املتغرية واملتطورة والرأساملية التى تقوم ع ى قيم ظل 
 . ( 0)تحقيق الربح وتجنب اللسارة واالستثامر الرشيد

لذا فتعترب عملية بناء السياسة التعليمية للتعليم الجامعى عنرص مهم للتلطيط و 
والنمو، كونها مرشدة لألهداف والوسائل واإلجراءات ومصدرا  رئيسيا  ىف التعليم 

ية والثقاف االقتصاديةالجامعى وملرجاته البرشية املؤهلة واملدربة للمجاالت 
 . ( 9)نمو والرخاءتدعيم ال أجلوالسياسية والعسكرية من 

كام ترتبط سياسة التعليم الجامعى بالتلطيط وذلك من خالل وضع سياسة تعليمية 
توجه قرارات التلطيط وتنفيذها، كام يتضمن تلطيط التعليم الجامعى وضع 
سياسات تحقق أهداف التعليم الجامعى وتنطلق منها، فالسياسات وإجراءات 

كام أن السياسة التعليمية خطوط عامة العمل مرحلة مهمة من مراحل التلطيط 
يعمل عليها التلطيط، وىف ضوئها كام أن امللططني قد يشاركون ىف وضع السياسة 
التعليمية من حيث كونهم يعرفون الواقع ويعرفون النواحى العلمية وإمكانية 

 . ( 3)التطبيق ونتائج البحوث
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 والتلطيط: توضيح العالقة بني السياسة التعليمية (0شكل رقم )

 
صنع بامللطط التعليمى دوره ىف ربط البحث املصدر: السيده محمود إبراهيم: 

 . 34ص :9100 -القاهرة–مكتبة االنجلو ااملرصية -  السياسة التعليمية
أن السياسة التعليمية عامة وسياسة التعليم  يتبني  من الشكل السابق 

نى أن حتوى السياسة، مبعالجامعى خاصة تحتوى التلطيط والتلطيط التعليمى ي
ربامج ثم االسرتاتيجية، فاللطط وال األهدافخطوات السياسة التعليمية تبدأ بوضع 
 ، تم تحديد السياسات واإلجراءاتاألهدافواملرشوعات والتلطيط التعليمى يبدأ ب
 التلطيط والتلطيط متضمن ىف السياسةىف واللطط، إذا  فالسياسة متضمنة 

الذى  تقدمه. ففى الدول املاملرشوعات والربامج التعليميةباإلجراءات واللطط و 
برية هو ة كيصنع املعرفة ويطورها ويغريها ويضي  إليها الجديد باستمرار وبرسع

 .صانع للسياسة وملططها
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لسياسة التعليم الجامعى تتمثل فيام  رئيسةهذا وميكن اإلشارة إىل أربع أهداف  
 : ي ى
 : (0)اآلىتتمثل ىف ت وأساسية عامةأهـداف  3-0

 تحقيق التنمية البرشية لكل أفراد املجتمع. 
 إعداد الكوادر البرشية املؤهلة واملدربة ىف حقول املعرفة امللتلفة. 

توجيه السياسة التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته من التلصصات 
 األكادميية والتطبيقية والفنية واملهنية. 

ودعمه واالرتقاء مبستواه مبا يحقق األولويات واالحتياجات تشجيع البحث العلمى 
 الوطنية. 

إرساء الدميقراطية الصحيحة، فالتعليم الجامعى يحرر اإلنسان من قيود العبودية 
تكافؤ الفرص التعليمية وهى أوىل خطوات العدالة  مبدأوالجهل ويحقق 

 . االجتامعية
ا يتناسب مع الطموحات التنموية املساهمة ىف تعديل نظام القيم واالتجاهات مي

ىف املجتمعات وزيادة قدرته التعليمية ع ى تغري العادات غري املرغوب فيها للدمة 
 كافة قطاعات اإلنتاج واللدمات اإلدارية. 

املساهمة ىف تسلح الفرد بثالث قدرات هى القدرة ع ى التعامل مع األفكار والقدرة 
 . اآلخرينع ى التعامل مع  ع ى التعامل مع األشياء، ثم القدرة

 : ( 9)أهـداف خاصة بسوق العمل 3-9
 . تأهيلإنتاج قوى عاملة ع ى مستوى عال من اإلعداد وال

 تدريب الباحثني. 
 توسيع فرص الحياة أمام الدارسني. 

مع الحاجات الثقافية ، التكي  مع املتغريات الرسيعة  أجلخدمة املجتمع من 
تزويد و ، استيعاب الثقافة ونرشها وتبادل املعرفة  أجلاملتزايدة للمجتمع من 

تقدم املجتمع وتفى باحتياجاته من الكوادر  أجلالثقافة باإلضافات اللالقة من 
 البرشية. 
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 : ( 0)أهـداف خاصة بالطالب الفرد 3-3
النظر للتعليم الجامعى بوصفه عملية خربة مستمرة ال نهاية لها ) خربة تعلم مستمر 

 .) 
 درات الفرد الذاتية وتحقيق االستقاللية. تنمية ق

إعداد الفرد أكادمييا  وعلميا ، أى إعداد متكامل يتضمن اإلعداد النفىس واألخالقى 
والرياىض والثقاىف واإلعداد الجيد املناسب لسد حاجات ومتطلبات املجتمع ىف شتى 

 . االقتصاديةالتلصصات لدفع عجلة التنمية 
 : (9)واالجتامعية االقتصاديةة بالتنميأهـداف خاصة  3-4

صات ملتل  التلص ىف يةإعداد القوى البرشية ذات املهارات الفنية واإلدارية العال
التى يحتاج إليها املجتمع وىف ملتل  مواقع العمل، وذلك لتحقيق التنمية 

، وهو ما يتطلب تحديد أولويات التنمية وحرص اإلمكانيات االقتصاديةو  االجتامعية
 واالحتياجات املطلوبة.  القامئة

بحث العلمى ىف ملتل  مجاالت املعرفة اإلنسانية الالقيام بدور أساىس ىف 
 وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجيا والعمل ع ى تطويرها. 

 الجتامعيةااملشاركة ىف تقدم املعرفة وتشجيع القيم األخالقية والنهوض بالطبقات 
 صادى واالجتامعى. التى تؤدى إىل التقدم الحضارى واالقت

تفسري نتائج األبحاث ونرشها لالستفادة منها ىف املجتمع والتى تعالج بعض 
 املشكالت املتداخلة. 

 ربط الجامعات باملؤسسات اإلنتاجية ىف عالقة متبادلة. 
 : ( 3)تعليم الجامعى ىف النقاط التاليةسياسة ال أهدافوميكن إجامل 
م ليم الجامعى من خالل إعادة تشكيل بنية التعليىف التع االجتامعيةتحقيق العدالة 

يق تكافؤ الفرص التعليمية وتحق مبدألتحقيق حاجات الفئات املحرومة، وتحقيق 
املشاركة اإليجابية والتنمية الشاملة من خالل ربط التعليم الجامعى باحتياجات 

 املجتمع. 
  

                                                           

 

 

 (www.qou.edu/arabic/conferencas/../dr-ayddaBakeer.pdf  accessed 

date14/6/2012   

 (www.khayma.com/education-tecnology/studyto5.htm) accessed date 11/12/2011

http://www.qou.edu/arabic/dr-ayddaBakeer.pdf
http://www.khayma.com/education-tecnology/studyto5.htm


03 
 

الرتبوية  هدافاأل تحقيق التكامل واالنسجام بني أهداف التعليم الجامعى و 
 للنشاطات امللتلفة. 

فاهم روح الت يةتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات والحريات األساسية، وتقو
 والتسامح والصداقة بني األمم. 
 تحقيق التنمية البرشية الشاملة. 

 ع ى بناء الشلصية القادرة ع ى مواجهة املستقبل.  التأكيد
 ية املؤهلة واملدربة جيدا . مد البالد بحاجاتها من القوى البرش

هذا وتقوم أهداف سياسة التعليم الجامعى ع ى عدة مبادىء وغايات أساسية من 
 : (0)أهمها ما ي ى

 زيادة فاعلية دميقراطية التعليم الجامعى. 
 توفري التمويل الالزم من الدولة والقادرين. 

ساليب تطوير مناهجه وأزيادة فاعلية الجدارة الجامعية واالرتفاع بكي  التعليم وب
 التدريس ونظم االمتحانات والنهوض مبستواه. 

 جلأ تطوير سياسته وخططه وهياكله املؤسسية وزيادة فاعلية البحوث العلمية من 
 احتياجات ومتطلبات التنمية والنهوض مبعدالتها. 

واستنادا  إىل ما سبق من مبادىء سياسة التعليم الجامعى نجد أن سياسة التعليم 
لجامعى ىف العامل تؤكد ع ى توفري التعليم الجامعى للجميع بصورة متكافئة باعتباره ا

خدمة إجتامعية يجب توفريها للجميع ممن يريد االلتحاق به، وأنه حقا  من 
حقوقهم األساسية ورشطا  من رشوط تحسني نوعية الحياة وزيادة الدخل، مام 

 . ةفاه ويوسع من خياراتهم ىف الحيايحقق لهم الر 
 : ( 9)أما بالنسبة لغايات سياسة التعليم الجامعى فهى كام ي ى

 اب املعرفة. سإك
 تنمية الذات والقدرات الشلصية. 

إعداد اإلنسان املؤهل واملدرب جيدا  لسوق العمل ملواجهة متطلبات التنمية 
 البرشية ىف ظل التحديات العاملية وتكنولوجيا املعلومات. 

 . آلخرينا، تعلم لتعمل، تعلم لتكون وتعلم لتشارك تعلم لتعرفإسرتاتيجية 
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 : مالمح سياسة التعليم الجامعى -4
يتطلب الدور الذى تقوم به سياسة التعليم الجامعى ىف خدمة احتياجات  

ومتطلبات التنمية البرشية بعض اللصائص واملقومات األساسية التى تضمن لها 
 : لجامعى وفقا  التجاهنيوتتحدد مالمح سياسة التعليم ا .الفاعلية

االتجاه األول: ويطلق عليه " االتجاه التقليدى " أو االتجاه املنطقى ويفرتض ىف هذا 
عام، وأن املؤسسات والجامعات تشارك ىف  ياالتجاه أن املجتمع يجمعه اتفاق قيم

تحقيق االستقرار املستمر للجميع، وهو يعترب السياسة التعليمية عملية ترتكز ع ى 
علمية وأنها تتم ىف مراحل خطية متميزة والتى قد تتمثل ىف )تحديد املشكلة  أسس

يل ، تحلاألهدافوتحديد الليارات لتحقيق  –واألغراض  األهداف –وتحديد القيم 
األفعال وتصميم مجموعة الكلفة/ الفائدة للليارات، واختيار مجموعة من 

 . (0)(األفعال
 عليمية عامة وسياسة التعليم الجامعى خاصة االتجاه الثاىن: تعترب السياسة الت

" معقدة ودينامية ومتعددة املراحل واألدوار والعالقات، وأنها ذات طبيعة سياسية 
وأنها متثل تسوية تكافح من أجلها املصالح املتنافسة ىف جميع املراحل، ويفرتض أن 

اب من رت يكون املجتمع يتكون من جامعات متنافسة لها قيم ومصالح ملتلفة واق
 ةاالجتامعيالسلطة وتنفيذها يحتاج أن تتناسب مع واقع وظروف مجتمعاتها 

 اسات املجتمع ىفوالسياسية، ويجب أن تتكامل السياسة مع سي االقتصاديةو 
 . ( 9)"القطاعات األخرى

 ( 3): اآلىتميكن تحديد أهم مالمح سياسة التعليم الجامعى ىف هذا و 
 لطة، فهى ترتجم بقوانني وترشيعات من ناحيةالسياسة التعليمية ترتبط بالس

من ناحية أخرى تسعى لتنفيذ هذه القوانني والترشيعات من  إداريةوأنظمة 
 احتياجات التنمية. 

السياسة التعليمية ديناميكية تفاعلية، فهى ليست مجرد نص مكتوب أو مجموعة 
فية ن الكي، بل متثل تسويات بني اتجاهات متصارعة عاألهدافمن التعليامت و 

 التى يتم بها العمل. 
  

                                                           

- Sandra Taylor, (et.al,)., Educational Policy and Politics of Change, (London 

Routledge, 1997), p.24. 

 

Sandra taylor, (et.al) ,(op.cit),p24 
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جتامعى واقتصادى، ومناخ أيدلوجى وسياىس االسياسة التعليمية توجد ىف سياق 
 ، باإلضافة إىل احتياجات األفراد، مام يؤثر ىف شكل وتوقيت السياسة. ومادى

الرتابط والتكامل ىف األغراض، فإذا كانت السياسة التعليمية تجمع بني أغراض ذات 
سياسية أو فلسفية أو ثقافية أو اقتصادية أو تربوية، فإن من الرضورى أن طبيعة 

 من الرتابط والتكامل فيام بينها.  ا  تجمع كل هذه األغراض املتنوعة نوع
يجب تجنب االنحراف نحو االتجاه العام فل، بها االلتزامالقابلية للتسجيل حتى يتم 

 ة مكتوبة. إعالنها وإذاعتها لجميع القامئني عليه ىف صور 

 
 : مقومات سياسة التعليم الجامعى -5

هى املبادىء واألسس التى تجعل سياسة التعليم الجامعى تحقق أهدافها  
املنشودة واملأمولة واملرغوبة منها وهى تحقيق التنمية عامة والتنمية البرشية 

 خاصة. 
ات سياسة التعليم ومن املبادىء واألسس التى تعترب مقوما  من مقوم 

 : ( 0)لجامعى ما ي ىا
إن التعليم والتعلم عمليتان مستمرتان تبدأن من املولد حتى نهاية الحياة، إال أن 
التعليم النظامى يحتل جانبا  رئيسيا  ىف هذا املسار، ألنه ميثل أهم حلقات التعليم 
الجامعى املستمر ويلعب دورا  هاما  ورئيسيا  ىف إكساب املعارف األساسية اللاصة 

 كنولوجيا والفنون والربامج. بالت
التنمية البرشية بحيث تتكامل عنارص عدة أهمها توافر املعرفة والثقافة واملستوى 
االقتصادى املناسب واملشاركة اإليجابية مجتمعيا  وسياسيا  واقتصاديا  والصحة 

 السليمة والبيئة غري امللوثة.  
ات املتغري  مواكبةع ى  جني القادرينيتطوير القدرات ىف مد القطاعات باللر

الجديدة والتعامل مع املشكالت اللدمية والعقول املبدعة القادرة ع ى التواصل 
 العلمى. 

 : إىلالجامعى وميكن تقسيم مقومات سياسة التعليم 
 مقومات قومية. 
 ة. يمقومات دول

 مقومات أكادميية. 
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 : ات القومية لسياسة التعليم الجامعىماملقو  5-0
ن املرجعية املجتمعية، مبعنى أن النظام التعليمى جزء من وهى تتضم 

املنظومة املجتمعية تؤثر ىف املجتمع ويتأثر به وبظروفه وتطلعاته، أى أن مؤسسات 
عنها من تنظيم وترشيع تؤسس لصناعة السياسة التعليمية  ينبثق وما  املجتمع

 اسة وقدرتها ع ىوتحدد املبادىء واألسس واملعايري للحكم ع ى سالمة هذه السي
 . ( 0)االستجابة الحتياجات الفرد واملجتمع

ومهام يكن من السياسات ومستوياتها، فإنه ينبغى أن تتص  سياسة التعليم 
 : الجامعى بعدة صفات وخصائص منها

  .الدينامية واملرونـة
  .قية للتطبيالقابل
  .هيـر والتوجيالتفس

  . ضوء الهدفاالتفاق ع ى أن تبنى السياسة التعليمية ىف
  .رضورة توافر مقومات تنفيذ سياسة التعليم الجامعى

   .رضورة أن تتكامل سياسة التعليم الجامعى مع السياسات األخرى ىف املجتمع
  .ة(واقعيالأن تكون السياسة التعليمية للتعليم الجامعى ذات بعد مجتمعى )

  .علميةالصبغة الأن تكون سياسة التعليم الجامعى ذات 
  .يةصالح/النظرة اإل تجاه اإل ن سياسة التعليم الجامعى ذات أ 

الهيئات الرسمية من قبل رضا الحصول سياسة التعليم الجامعى ع ى موافقة و 
  .والشعبية

  .الثبات والتطور
ات من رار البد لها من مقومولىك يتحقق لسياسة التعليم الجامعى الثبات واالستق

 : أهمها
تى ينشدها املجتمع، وأن تتسق مع ملططات الدولة أن تعكس بصدق الصورة ال

التجاهات او للتنمية وأن تتناسب مع اإلمكانات املتاحة مادية وبرشية، وأن تتفق 
 النابعة من تاريخ املجتمع وفلسفته وتقاليده وآماله. 

 وتعميق رأسيةأن تراعى سياسة التعليم الجامعى ىف كل اللطط واملناهج الد
 الصحيحة بكل الوسائل التطبيقية والنظرية.  االجتامعيةمفاهيم 

سسة تربوية اجتامعية ومركز إشعاع ؤأن تتضح فيها وظيفة الجامعة باعتبارها م
للبيئة والعالقة بني الجامعة واملجتمع والتنمية لتحقيق املزيد من العناية بجهود 

ة لعملية بكل من سياسة التعليم الجامعى ىف إعداد الكوادر البرشية املؤهلة واملدر 
 التنمية. 
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رتقى تأن تهتم السياسة التعليمية بكل رشيحة ىف املجتمع لريتفع بذلك الوعى ، و 
 بالقوى العاملة وتتاح الفرص لالكتفاء الذاىت وتتسع املجاالت أمام ذوى املواهب. 

رص مهمة تتتجه سياسة التعليم الجامعى ىف مجاالتها التنفيذية إىل الالمركزية، فتق 
رة ع ى التلطيط العام واملتابعة والتقويم، وتقوم بتنفيذ مواد السياسة بحسب الوزا

 حاجة كل بيئة أو دولة. 
أن تحقق سياسة التعليم الجامعى ىف إنتاجها النهاىئ إعتزاز الفرد بالقيم الروحية 
ومتسكه بدينه واعتزازه بوطنه واالنتامء له، لتدفع بعد ذلك إىل العمل دفع وطنه 

 يمه والحفاظ ع ى تراثه وأمجاده. واحرتام ق
ن تضع سياسة التعليم الجامعى اللطط السليمة للنهوض بعمليات البحث العلمى أ 

ري والتنسيق مع الجهات امللتصة لتوف لياتالجامعى وتتضمن تحديد املجاالت واآل
ترشيعات ملشاركة مؤسسات اإلنتاج والتنمية من وضع نتائج البحث العلمى موقع 

 اإلفادة العلمية التطبيق و 
بالتاىل تكون السياسة التعليمية متفقة مع حاجات املجتمع وتطلعاته ومواكبة 

 للتطور الحضارى، مام يحقق لها خاصية الثبات واالستقرار. 
 : أن تكون سياسة التعليم الجامعى قابلة للتقويم

إذا كان التقويم يتم ىف ضوء أهداف متفق عليها، وكانت السياسات متثل  
رجمة لألهداف فإنها ىف نفس الوقت تتلذ تقويم األداء برشط أن يكون من لهم ت

  سة ع ى دراية تامة بها وتقبل بهاعالقة بهذه السيا
 
 : املقومات الدولية لسياسة التعليم الجامعى -5-9

ومن املقومات الدولية لسياسة التعليم الجامعى تلك املبادىء التى أوصت  
لدولية املعنية بشئون السياسة التعليمية، حيث تقدم تقارير بها تقارير املنظامت ا

معلومات عن واقع مامرسات فعلية لبعض نظم التعليم ىف دول العامل حسب 
املجاالت التى يتم إختيارها وهذه املامرسات وما قد يتبعها من توصيات متثل 

  مهام  ىفمدخال مدخال  مهام  لتقييم السياسات التعليمية املطبقة ىف هذه النظم، أو 
 .(0)عملية بناء وتكوين هذه السياسات

مم وتأىت ىف مقدمتها تقارير التنمية البرشية التى يصدرها برنامج األ  
املتحدة اإلمناىئ وتقرير التنمية ىف العامل الذى يصدره البنك الدوىل، ومن هذه 

تعليم ىل حول الاملؤمترات والتقارير اإلعالن العاملى ) إعالن باريس ( للمؤمتر الدو
املؤمتر م تحت إسم 0224أكتوبر عام  2-5العاىل الذى عقد ىف باريس ىف الفرتة من 

 الدوىل للتعليم العاىل ىف القرن والواحد والعرشين ـ الرؤية والفعل
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والذى أكد ع ى مسئولية التعليم العاىل/الجامعى عن القيام بالوظائ  واملهام 
 ( 0): التالية

 الجديدة ونرش تلك املعرفة الجديدة بني أفراد املجتمع. إيجاد املعرفة 
ئولية مس أساسوضع تلك املعرفة الجديدة ىف خدمة التنمية البرشية وذلك ع ى 

 التعليم الجامعى ىف تحقيق التنمية البرشية. 
 عاليا  للمواطنة وتلبية احتياجات قطاعات النشاطات تأهيال إعداد خريجني مؤهلني 

 مقابلة احتياجات املجتمع املتجددة واملتغرية.  لأجامللتلفة من 
 تقديم نظام مفتوح للتعليم الجامعى والتعليم مدى الحياة يتسم باملرونة. 

 تقديم املعرفة ونرشها من خالل التعليم والبعثات والبحث العلمى. 
 للقضايا ع ى الفهم الواسع التأكيداملساعدة واملحافظة ع ى القيم الثقافية من خالل 

 الثقافية وتحليلها وتقدمها. 
هدف التعليم الجامعى ليس تلريج أعداد من املهنيني أو امللتصني فقط، بل البد أن 
يكونوا ع ى قدر من العلم والثقافة إلعداد الطالب للمستقبل القريب، ومل يعد من 
املمكن االكتفاء بإمداد الشباب بالثقافة وإعدادهم كملتصني فقط، بل يتعني أن 

ع النظرة ىف إعداد الشباب الذى ميتلك املعرفة والكفاية مبا يجعله قادرا  ع ى أن تتس
 ينتقل بسهولة من عمل إىل أخر. 
لبات العمل ىف البالد النامية وتغري بالنسبة ملتط تأثريالثورة التقنية تتطلب تحقق 

فتاح ملفرص التعليم املستمر مدى الحياة ألكرب أعداد ممكنة وهو ا إتاحةاملتغرية و 
 . ىف العامل الرسيعةاجهة التغريات الرئيىس ملو 

كام قدمت اليونسكو وثيقة بعنوان " بحث ىف سياسات التغري والنمو ىف مجال 
 : ( 9)اآلىتم " وتنص الوثيقة ع ى 0225التعليم العاىل عام 

م يالتوسع ىف نطاق االلتحاق بالتعليم العاىل واملشاركة ىف تعزيز االستثامرات ىف التعل
 واسع للتمويل ملصادره الجلية  أساسوتوفري البدائل التمويلية مع ضامن 

رضورة تحسني جودة التعليم وتنوعه وتحسني مالمئته واستجابته لتحديات العامل 
 رسيع التغري ع ى املستويات الدولية واإلقليمية والوطنى واملح ى. 

 . الل الذاىت واملؤسىستعزيز البحوث العلمية ودعم الحرية األكادميية واالستق
رضورة مراجعة توجهات الجهات املانحة فيام يلص رسوم التسجيل وإلغاء املجانية 
وتقلص دور الدولة ىف التمويل وبعض األشكال املستحدثة السرتداد تكلفة التعليم 

 تكافؤ الفرص التعليمية.  مبدأالعاىل/ الجامعى، مام يجور ع ى 
  

                                                           
( )  UNESCO, world Conference on University Education in the Twenty first 

Century: Vision and Action World report (Paris: unesco- puplishing- 5-9 

Octber), 1998, P.120. 

( )  Unesco, Policy Paper For Change and Development in University Education, 

UNESCO (paris, 1995)p.8 
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ىف مجال سياسة  0222تعلم ذلك الكنز املكنون " كام تشري توصيات تقرير " ال
 : (0) اآلىتالتعليم الجامعى، وهى ك

حاور وأحد م االقتصاديةإن التعليم الجامعى ىف املجتمع هو أحد محركات التنمية 
التعليم مدى الحياة، كام أنه مستودع املعارف ومبتدعها، فضال  عن أنه األداة 

 لعلمية التى راكمتها البرشية. لنقل اللربة الثقافية وا الرئيسة
إن التعليم الجامعى رضورى للنمو االقتصادى، بذلك يصبح االرتباط بني معدل 

م الجامعى طراد وأن التعلياالتقدم التقنى وبني نوعية التدخل البرشى أكرث وضوحا  ب
بذلك يصبح الدافع للنمو االقتصادى وذلك ملا يوفره من األيدى العاملة املؤهلة 

دربة لسوق العمل وتوفري التكنولوجيا، وهكذا أصبح التعليم الجامعى أحد وامل
للتنمية ىف القرن الحادى والعرشين ويسهم ىف التقدم العلمى  الرئيسةاملحركات 

 والتكنولوجى الذى يحتاجه النمو االقتصادى. 
ع ى  ةإن التنمية البرشية هدفها وغايتها رفاهية اإلنسان، وأن الفقر ميثل خطورة كبري 

اإلنسان ع ى الصعيد العاملى، وأن التنمية هى تنمية اإلنسان ىف غذائه وصحته 
ومشاركته الدميقراطية وتحسني ظروف  االجتامعيةوملبسه واملساواة بني الفئات 

معيشة األجيال القادمة واحرتام البيئات الطبيعية التى تعتمد عليها كل حياة ىف 
 لسواء. ع ى ا تقدمهالبلدان النامية وامل

ن سياسة التعليم الجامعى بكل مكوناتها تسعى لتحقيق التنمية البرشية من خالل إ 
ع ى  لتأكيداتكافؤ الفرص التعليمية بني الجميع وتوفري التمويل و  مبدأتحقيق 

التعليم والتدريب املستمر، وذلك ألن عملية التنمية تساعد ع ى إيقاظ وفتح 
ب ىف آن واحد محركها األول وغايتها الطريق لكل طاقات من هو مؤهل ومدر 

األخرية: الكائن البرشى وليس فقط الذى يعيش ع ى األرض اليوم، ولكن أيضا  من 
 سيعيش عليها غدا . 

إن سياسة التعليم الجامعى ال تستهدف اكتساب املعارف املدونة واملقننة بقدر ما 
 ياة اإلنسان، كام تهدفترمى إىل إتقان أدوات املعرفة ذاتها ووسيلة وغاية معا  لح

سياسة التعليم الجامعى بتعليم اإلنسان كي  يوظ  املعارف ويقننها كل فرد لىك 
يفهم العامل املحيط ع ى األقل بقدر ما يكون ذلك رضوريا  له للعيش حياة كرمية 

 وتنمية قدراته املهنية لالتصال باألخرين. 
ميع ياة حتى يقود املجتمع وجالتعلم مدى الح مبدأتبنى السياسة التعليمية تإن 

) حيث القيود املالية أقل وطأة ( إىل إعادة النظر  تقدمهالبلدان وخاصة البلدان امل
تكافؤ الفرص  دأمبىف طرائق متويل التعليم من منظور أوسع ىف محاولة للتوفيق بني 

 ب. م والتدريع ى التعلي التأكيدالتعليمية ورضورة تنويع مسارات الفردية للتعليم و 
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كام أكد املؤمتر العام لليونسكو" الرؤية العاملية للتعليم العاىل " ىف دورته السابعة 
 : ( 0)اآلىتم ع ى 0223والعرشين/ نوفمرب 

 أن يكون التعليم الجامعى متاحا  للجميع ولكل من لديهم القدرات والحافز. 
 . مر مدى الحياةأن يعمل ع ى اإلعداد املناسب لكل مراحل الحياة والتعليم املست

 أن يعزز املساواة بني البرش وتكافؤ الفرص بني الجميع. 
 أن يعمل ع ى زيادة الوعى العام ملا يهم البرش ككل. 

أن يدعم التعليم الجامعى ثقافة السالم والتعاون والتنمية املستدامة والبرشية بني 
 الدول. 

 اعاته. أن يدعم التعليم الجامعى التضامن العاملى مع ملتل  قط
 أن يعزز املسئولية واملحاسبية اإلدارية ىف إطار من الثقافة. 

 أن يزيد التعليم الجامعى من إجراءات البحوث العلمية األساسية والتطبيقية. 
الجوع  –أن يزيد االهتامم باملشكالت التى تعرتض التنمية البرشية مثل الفقر 

ى صة ىف البلدان الفقرية والتوالعن  وتردى أوضاع الصحة والتعليم والبيئة وخا
 تهددها األمراض. 

أيضا  جاء تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمناىئ للتنمية البرشية بعنوان " تعميق 
 : ( 9)م بنتائج ومنها9119 مفتت " عام الدميقراطية ىف عامل

وجود حركة شعبية موامئة وضغط من الرأى العام الذى طالب مبزيد من املشاركة 
ىف السياسات التى تعنيه ع ى نحو مبارش والسياسات التعليمية ع ى وجه  الفعالة

اللصوص، فكل هؤالء الذين ينلرطون بشكل نشط ىف نظم التعليم عامة والتعليم 
الجامعى خاصة يرغبون ىف املشاركة ىف القرارات التعليمية مثل السلطات اإلقليمية 

ال  رجال األعامل والرشكاء ىف املجواملحلية وهيئة التدريس واآلباء والطالب وممث ى
كة الدميقراطية، املشار االجتامعى واملجتمع املدىن ككل والرشكاء ىف التنمية ىف تحقيق 

سبى وينفى ها  االستقرار النيعط التى ويرتبط باملشاركة ىف صنع السياسة التعليمية.
يم الجامعى لصنع سياسة التع،اذا فاملشاركة ىف عملية عنها صفة التذبذب والتلبط 

ستاثر وال ميكن ان ت  هقضية مجتمع تؤثر ىف جميع  افراد  أفقيةام  رأسيةسواء كانت 
ع ان تضايضا يجب ، (او حتى الحكومة )السلطات الحاكمةبها فئة معينة او جامعة 

الراى و السياسة التعليمية  من اسفل اىل اع ى  من املستهلكني واملنفذين واملامرسني 
تفشل السياسة تزداد الفجوة بينها وبني التنفيذ اذا صنعت من اع ى اىل العام وىف حني 

فهو  ،رئيىس النفصال  سياسة التعليم الجامعىغز الل،وهذا يعنى ال top –downاسفل 
 االول عن تحقيق التنمية البرشية  املسئول
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  يةاهداف التنمية لاللف 9113االمناىئ عام  جاء تقرير برنامج االمم املتحدة كام
 :(0)نهاء الفاقة البرشية بنتائج منهمم إل تعاهد بني اال 

 – تعليمالعديدة: ) رئيسةىف مجاالت  بنبغى ان تصل البلدان اىل عتبات اساسية
 .البنية التحتية واملنافذ إىل االسوق( -الدخل –الصحة 

 أن االستثامر باكرا وبشكل طموح يف التعليم الجامعي والصحة وتعزيز املساواة بني
الجنسني هي رشوط مسبقة للنمو االقتصاد وهو ما يحقق مرة أخرى املزيد من 

 يف التعليم والصحة.املكاسب 
لسياسة التعليم الجامعي هو إقرار ع ى إتباع كل بلد إسرتاتجية  األهدافتحقيق 

للتنمية تلبي إحتياجاتها املحددة، وذلك من خالل بناء االسرتاتجيات القومية ع ى 
 د والتقييم املناسبني. ى الجيد والرصوالعلم النظامالراسلة  االدلة أساس

امعي الصحة والتعليم عامة والتعليم الج –اإلستثامر يف التنمية البرشية، )التغذية 
 بفاعلية يف االقتصاد العاملي.  اإلسهامعاملة  منتجة ميكنها لتعزيز قوى خاصة( 

نمية هو وفاء ملعظم إحتياجات التلالنفاق ع ى التعليم الجامعي  لأن توفري التموي
 أو كلها وتحقيق سياسة التعليم الجامعي الهدافها.

أن انتهاج السياسات الصحيحة وااللتزام بالحكم الصالح يف تطبيق السياسات 
 وخاصة سياسة التعليم الجامعي هو أهم عتبات حاسمة للتنمية البرشية وتحقيقها. 

يمة جوهرية لرفاهية الناس وهام مرتبطان ن قأن التعليم الجامعي والصحة الجيدي
فالتعليم الجامعي يساعد ع ى تحسني الصحة الجيدة التى تسهم ، ع ى نحو وثيق 

 يف التعليم األفضل وزيادة النمو االقتصادى وخاصة تفعيل السياسة التعليمية. 
 ةع ى الالمركزية يف صنع سياسة التعليم الجامعي إىل جانب املركزي التأكيدينبغي 

 مع التنسيق بني املستويات الحكومية لضامن الشفافية واملساءلة.
 ى الدوىل ،ميكننا التعرف ع اإلطاروبعد عرض مقومات سياسة التعليم الجامعى ىف 

 ءلمبادىلكنامذج  تقدمهسس سياسة التعليم الجامعى ىف بعض الدول املأو  ءمبادى
 واالسس الدولية.
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شهدت سياسة التعليم الجامعي مجموعة من  ففي الواليات املتحدة األمريكية
التعليم الجامعي من خالل لجان خاصة لبحث أوضاع التعليم  صالحاملحاوالت إل 

قدمت ، فاالقتصاديةالجامعي يف ظل ثورة املعلومات والتكنولوجيا والتكتالت 
عامة  التعليم إصالحل حتمية نوان "أمة معرضة لللطر" ويدور حو اللجان تقرير بع

د قيقدمه التعليم الثانوي األمرييك من ملرجات، فإن ما ليم الجامعي خاصة والتع
يف اإلقتصاد العاملي،وذلك بسبب تدين أداء التعليم فقدان قدرة التنافس اىل أدى 

 تعزيز متطلبات التلرج يفا لالجامعي مقارنة بالدول الصناعية وتضمنت تقرير 
ة القدرات العقلية والفكرية لدى املرحلة الثانوية والجامعية والعمل ع ى تنمي

الطالب، كام قدمت اللجنة تقارير وبحوث تلدم القامئني ع ى صنع سياسة التعليم 
الجامعي وتقوميه واقرتاحات من الهيئات واملنظامت املهنية والتعليمية املعنية 

، أيضا  االهتامم بالعلوم والرياضيات والتعليم بشئوون اإلقتصاد وخدمة البيئة
 .ريبوالتد

هذا وتقوم سياسة التعليم الجامعي يف الواليات املتحدة األمريكية ع ى املبادئ 
 :اآلتيةواألسس 

 والرفاهإعداد الفرد املؤهل واملدرب جيدا  لسوق العمل لتحقيق زيادة الدخل 
 .هو هدف السياسةالبرشي 

 تنمية القدرات العقلية والجسدية واألخالقية من أفراد املجتمع.
 لفرد ع ى تحقيق ذاته.مساعدة ا

 القضاء ع ى الفقر وزيادة الدخل والرعاية الصحية وتحقيق التنمية البرشية.
 تدعيم اإلرتباط الوثيق بني التعليم الجامعي وسوق العمل واحتياجات التنمية.

مالحقة التغريات املستمرة ملتطلبات سوق  أجلتحقيق جودة التعليم الجامعي من 
 العمل املتغرية.

للتنمية البرشية، بالتايل فتطوير مرشوعاته  إصالحالتعليم الجامعي هو  إصالح
 القومية هى األولوية الكربى لديه.

ها منسق دور ، المركزية فالوزارة  إدارةتنبع سياسة التعليم الجامعى من ويف اليابان 
ىف تكافؤ الفرص التعليمية والتوسع ىف التعليم الجامعى لكل من ميلك  هواهميت
شباب اعتبار ان ال،ع ى  هامن االلتحاق ب هعدادات واملواهب والقدرات التى متكناالست

النمو  اهمت بفاعلية ىف تحقيبقسها تأهيلطاقة برشية اذا احسن تنميتها ورعايتها و 
لت ذ االقتصادى واالجتامعى ومواجهة التحديات والتغريات التى يواجهها العامل وقد ب

التعليم  قراطيةمية لنرش التعليم الجامعي تحقيقا لدفعال ا  نية جهوداالحكومة الياب
م لب االجتامعي ع ى هذا النوع من التعليتكافؤ الفرص التعليمية مام شجع الط مبدأو 

 عاما بعد عام  بهحقني وتزايد اعداد امللت
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 نعى سياسة التعليماة التعليم الجامعى من القضايا امللحة لدى صجود أصبحتو 
ادى ىف تحديد مكان املجتمع االقتص تأثريها من ل ناع القرار مباالتعليم الجامعى وص

من التنافس االقتصادى وتسيري خطط واهداف السياسة التعليمية واالمر  هوموقع
كيفية مواءمة مؤسسات التعليم العاىل الجامعى مع التغريات  به الذى تصدرت

  اليابانالحادثة ىف املجتمع مقدمة اهداف سياسة التعليم الجامعى ىف 

 :(0)ةاآلتيهذا وتقوم سياسة التعليم الجامعى ىف اليابان ع ى املبادئ واالسس 
املزيد مع الربط بني التعليم الجامعى ومواقع  أساسالمركزية ع ى  إداريةفلسفة 
 العمل.
ع ى بناء الشلصية اليابانية وتعزيز وتنمية الجوانب االخالقية القيمة لدى  التأكيد
 املتعلم.
 جودة التعليم وجودة البحث العلمى. أساساملوارد املالية فهى توفري 

 . وجسميا   التنمية املتكاملة للشلصية عقليا  
ون متيزىف د االجتامعيةالتكافؤ الفرص  مبدأالتعليم الجامعى للجميع وتحقيق  إتاحة

 . ألرسةاوالعقيدة والوضع االجتامعى واالقتصادى او خلفية  العرق وأ عنرص الجنس 
 ة بينها وبني الرجل. اواملساو  ثهتامم بتعليم االنااال 
وكيات الللفية والسل األصليةية ىف البيئة الرتبوية وغرس القيم قثراء الرتبية الللإ 

 .تقدمهىف بناء املجتمع و  من اإلسهاملىك يتمكن املواطن الياباىن 
لقانون اة للتعليم الجامعى ىف فقد تم اشتقاق السياسة التعليمي أملانياما ىف أ 
ن يلتار أ بحرية كاملة و  هن ينمى شلصيتأ كل شلص الحق ىف  حمين ذىوال ساىساأل

ياسة فهدف الس هوكفاءات هالجامعة والكلية والتى تتناسب مع ميول حريتهمبلء 
 الذى أهي ىتالتعليمية هو متكني كل فرد ىف الحصول ع ى التشجيع االمثل والتعليم ال

ويساهم جميع القوى الرسمية  هوكفائت هواهبيتناسب مع اهتاممات وقدرات وم
 ادات وروابط املواطننيوغري الرسمية ىف صياغة سياسة التعليم الجامعى من اتح

هتمة ضايا املقال ى ىفأ بداء الر إ جلس النواب وغريهم ىف حزاب ومووسائل اإلعالم واأل 
تعليم لسس ومبادئ التعليم الجامعى ىف قانون اأ من بالتعليم الجامعى كام ينبع

شئون التعليم العاىل سس أ إصالحى يقوم ع ى عملية م والذ0224العاىل املعدل عام 
 ن القدرة التنافسية للجامعاتاملنافسة الداخلية وتشجيعها وضام إتاحةالجامعى و 

 التعليم الجامعى.  أساسملانية ع ى الصعيد الدوىل كام يشارك ىف صياغة األ 
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 : التاليةع ى املبادئ  أملانياىف وتقوم سياسة التعليم الجامعى 
 وفق الجامعة او الكلية حريتهلء مببحرية كاملة و  شلصيتهان كل شلص ينمى 

 .هوكفائت هالتى تتناسب وفق ميولة ورغبات
يتناسب  الذى تأهيلمثل والتعليم والكل فرد من الحصول ع ى التشجيع األ متكني  

 املدربني جيدا لسوق العمل.عداد الكوادر املؤهلة و إ  أجلمن  اهتامماتهمع 
 .هع ى اكمل وج همهام اتلاذ أجلاالهتامم بالبحث العلمى من  

 املساواة بني الجنسني ىف الفرص التعليمية. مبدأارساء 
 نفاق ع ى التعليم الجامعى وفقا لالحتياجات املتزايدة للتنمية.أولوية لل  إعطاء

  طوير الشامل.تنمية قاعدة التميز واالستثامر ىف املواهب والت
 ةت املعرفايساسأب بداع واالبتكار والتفكري وتزويدهم فراد واإل رعاية قدرات األ ثم 

 .ىف التعليم والعمل هوتوسيع مجاالت االختيار امام
شاركة الشعبية املمركزية و الال التعليم الجامعى ىف فرنسا ب سياسة  وىف فرنسا تتسم

وم معى حيث تقاسة التعليم الجواسهام مؤسسات املجتمع ىف صياغة وصنع سيا
رنسا ء املذهب الثقاىف للكنيسة الكاثوليكية ىف فىسياسة التعليم الجامعى ع ى مباد

وهى لها دور هام ىف توجيهات سياسة التعليم الجامعى من خالل تاكيدها ع ى ان 
 وهو امللهم االساىس حبةيدعو اىل امل هالطبيعة الداخلية لالنسان ىف الصنع إل

ات التعليمية وهو ما يوضح التاثري الدينى ع ى سياسة التعليم ىف فرنسا للسياس
وانها الزالت الظهري االساىس والدافع الرسمى عن سياسة التعليم الجامعى اللاص 

 .(0)ىف مقابل سياسة التعليم الرسمى
  (.9) اآلتيةواملبادئ  األسسهذا وتقوم سياسة التعليم الجامعى ىف فرنسا ع ى 

يم حق اساىس ومطلب اجتامعى نحددة العائلة وفق اهميتها ورؤيتها ان التعل
 اللاصة. 
 املساواة بني االفراد وتكافؤ الفرص االتعليمية. مبدأع ى  التأكيد
 السامت الشلصية للطالب واللريج ىف خالل التنمية العقالنية  تنميةع ى  التأكيد

 نحو التطور هع موجاالهتامم بالبحث العلمى وتشجيع تنمية العلم فهو شعا 
 والتنمية.

 ربط الجامعات مبتطلبات سوق العمل وموقع احتياجات التنمية. 
 والتدريب املستمر. تعليملبااالهتامم 
 التنمية البرشية. تحقيقالوصول اىل 
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عليمى ىف النظام الت اما ىف روسيا: فاالسرتاتيجية املعمول بها واملعلن عنها حاليا  
ة ىف دعم تمثلاملوجهات العامة للنظام التعليمى املمن عة بروسيا قد تضمنت مجمو 

الهوية القومية وتنمية موارد االقتصاد الروىس ىف ظل الظروف الجديدة ودعم 
يتم تحقيقها من خالل ضامن حقوق املواطنني  األهدافها وتلك تالدميقراطية وتنمي

ع مواهب الفرد محصول ع ى تعليم متوافق لىف الحصول ع ى التعليم وتوفري فرصة ل
 .(0)عاىل الجودةمعدل وتحقيق  صحتهو  اهتامماتهو  قدراتهو 

بغى ء التالية والتى ينىهذا وتقوم سياسة التعليم الجامعى ىف روسيا ع ى املباد
  (9)بها االلتزام

 عداد الكوادر واللربات العلمية الجيدة لسوق العمل إتكفل الدولة االهتامم ب
 افؤ الفرص التعليمية .تك مبدأع ى تحقيق  التأكيد

 دعم التلصصات العلمية التى تلدم عملية التنمية و االقتصاد القومى.
 ن التعليم سلعة اسرتاتيجية ع ى املستويني الداخ ى واللارجى.التأكيد ع ى أ 

 تطلبات التنمية.ربط التعليم الجامعى بلطط وم
 
 مقومات أكادمييه: -5-3

بلاصة ىف و  تعليميةال سياسةوين وتنفيذ التك حولويقصد بها الدراسات والبحوث 
ختيار اإىل  جيهىف التو  املهماسات دورها ر الرتبيه املقارنه ولهذه الددراسات مجال 

ه وقد خاصسياسة التعليم الجامعى  التعليم عامة و سياسةالسياسات املناسبة ل
ين رشخرية من القرن العوالبحوث املقدمة ىف العقود األ  تشكلت مجموعة الدراسات

 الدول الناميه وذلكىف ومتلذى القراروخاصة  تعليميةمرجعيا للسياسة ال إطارا  
سياسة التعليم الجامعى خالل العقود االخرية وتعكس  .املاديه لضع  أمكانيتها

ل بديد سوتحالجامعى الثالثه أحد االمثله الداله لصياغة وخيارات سياسيه التعليم 
 ياسةسلتلطيطيه معها وميكن تحديد تطور الجراءات افاء بعض اإل تنفيذها وأع

 للتعليم الجامعى املقارنه من خالل املراحل االتيه: تعليميةال
 املرحله االوىل: 

وهى مرحله الدراسات املبكرة ذات التأثري املحدود ىف تشكيل السياسات  
سه درا ومنها ةوهى تركز ع ى النظام التعليمى أكرث من السياسات التعليمي تعليميةال

وائل من نادوا باحتامل انشاء علم للنظم أ فهو من  0404مارك أنطوان جوليان 
والسياسات الرتبويه. واىل جدوله املالحظات بطريقه تسمح مبقارنتها وإستلدامها 

 وتقريرها. تعليميةال سياسةاملبادئ العامه واالحكام التى تتيح صياغة ال
  

                                                           
( ) UNESCO; World Education Report, , 1998, (paris: UNESCO publishing 1998), 

p49.  

 (Http://master2008.org/vp/showthread.php?r-2044), accessed date 11/12/2011 
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هى لرتبويه ع ى اساسها و وضح جوليان ست تصنيفات تصن  املعلومات ا 
يالترشيع  التعليم العاىل وعالقته، والتعليم الثانوى الكالسيىك ، التعليم االبتداىئ 

 هميه الوسائل الرتبويهأ كيد أواملؤسسات االجتامعيه وكان جوليان يسعى إىل ت
صول العمليه الرتبويه أ املتاحة ونوعيتها وفاعليتها من جهة اخرى البحث ىف 

مر الذى والطرق التى تواجه بها الرتبيه حاجات املجتمع امللتلفة األ  دارةوأساليب اإل 
 بطريقة علميه. تعليميةيفيد ىف صيغه سياسيه 

 
 املرحله الثانيه: 

 ىف دول تعليميةاصلت ملجال السياسات ال ىوهى مرحله الدراسات الت 
 :(0)متعدده ونالحظ فيها

ظام ع ى السياسات التى ولدت الن هتأن املجتمع الرتبوي للباحثني يركز يف دراس
الذي أفضل البدائل أو الليارات من هذا النظام نقرأ ع ى القرار السيايس و االفضل 

 .اإلختيارات ألفضل البدائل التعليمى أو ذاك أو رشيعة االختيار من بني عدد من
التعاون الدوىل بني املتلصصني ىف السياسات وبني الذين يساهمون ىف صناعتها  
عنى التواصل الفكرى الرتبوى من خالل االسئله التى تدور حول تشكيل السياسات مب

وقد تطور ذلك بشكل جيد منذ املرحله  .وتنفيذها داريهاوالصعوبات التى تواجه ا
أى ىف اللمسينيات حتى االن ويساهم ما ميكن أن اطلق عليه التعاون  –االوىل

( واملؤمترات السنويه لوزراء CIES)الدوىل مثل جمعيه الرتبيه املقارنة الدوليه
( ومنظمه العلوم والرتبيه OECDالتعليم ومنظمة التعاون االقتصادى والتنميه )

وهيئاتها الفرعيه مثل املعهد الدوىل للتلطيط   (UNESCO)والثقافة 
وقد قدمت هذه   (IEA)والرابطه الدوليه للتقويم االنجاز التعليمى  (IIEP)التعليمى

هام مقوما م تعتربمن الدراسات واالدب الرتبوى الذى  ا  هيئات فيضاملنظامت وال
 املقارنه. تعليميةللسياسات ال

أيضا من املنظامت الدوليه التى كان لها دورها ىف تعزيز التعون االكادميى الدوىل 
التعليم الجامعى هى منظمة الحذمة الجامعيه الدوليه  سياسةومقوما هام ل

(WUSوكان لجهودها وخا ) صة ىف الستينيات دور هام ىف تقديم املعونه املاليه
ايضا من املنظامت غري الحكوميه  (I I Eللجامعات ايضا معهد التعليم الدوىل )

املجلس الدوىل للتعليم عن بعد وكومنولت التعليم والرابطة االوروبيه للتعليم 
واملكتب  0244واللجنة الرشاديه االقليميه للتعليم العاىل والتى انشئت عام 

 ( لتعزيز التدريب والبحثROSTAاالقليمى للعلوم والتكنولوجيا ىف افريقيا )
ا هذ من برامج وندوات ومنع العلمى ىف التعليم الجامعى وشبكاتها الفرعيه

 ( AAUباالضافة اىل الرابطه الجامعات االفريقيه )
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 يويه للجامعاتوىف امريكا االتينيه يوجد رابطه جامعات االمازون والرابطه االس
 ةسياسومراكز البحوث اللاصة بها ولها دور ىف تلطيط وارادة  ( AAOUاملفتوحة )

املركز   Institute teknolg Mara (ITM)التعليم الجامعى ومعهد مار التكنولوجى 
 . Nordic Centerالنورى 

طه بهذا باالضافة اىل وجود بعض املنظامت غري الحكوميه للتعليم الجامعى مثل الرا
ورابطه  ( CRE( ومؤمتر رؤساء الجامعات االوروبيه )IAUالدوليه للجامعات )

الجامعات  ورابطه الجامعات املستلدمة للغه الفرنسيه جزئيا او كليا واتحاد 
جامعات امريكا االتينيه ومنظمه الجامعات االمريكيه ورابطه الجامعات العربيه 

وروبيه واملجلس االورو ى واللجنة وامانه الكومنولث والجمعيه االقتصاديه اال
التعليم  ياسةسالدوليه للبيئة والتنميه ايضا ىف الربامج التى تشكلت دورها هام ىف 

الجامعى والتنميه البرشيه اللاصة هى: برامج العاملني بالتعليم العاىل بواسطة 
 .(0)املنظامت الدوليه فو اسيا وبرنامج كراىس اليونسكو 

 
 املرحله الثالثه:

زويد وإمكانيه تاملقارنة  تعليميةوهى متثل مرحله النضج ىف السياسات ال 
اقرتاح سياسات بديله عن طريق التعرف ع ى الدراسات  وأ لمشكالت لالدول بحلول 

 وتحليل املبادئ التى تتضمنها وامكانيات تطبيقها ومن هذه الدراسات ما ي ى:
 سياسةوذج عمل لصنع الوالتى تناولت من Faberc. F; Sharron 0241دراسه  

صنع و  تعليميةال سياسةوصنع القرار ووضع النموذج خطوات صنع ال تعليميةال
القرار وكل خطوة لتؤدى اىل خطوة اخرى واهميه البحث ودوره ونتائجه ىف صوغ 

 .(9)التعليم سياسةالبدائل ل
وهى تتناولت دور امللطط   0249عام  Charles Teddlie and others دراسه  

واليات النمتحدة ىف ال تعليميةال سياسةالتعليم وتحليل ال سياسةلتعليم ىف تحليل ا
اصة عامه وخ تعليميةاالمريكيه كام تناولت الدراسه عمليه تحليل السياسات ال
وتنفيذها ودور  األهدافواملراحل التى متر بها من التشليص والتنبؤ ووضح 

 (.3)تعليميةمرحله االمريكيه ىف كل  سياسةاملهلطط ىف تحليل ال

  

                                                           

  

( )  Faber C.F,  Shearron G.F; :Elementary school Administration:Theory and 

Practice Holth Rinnhart and winston inc New York 1970, p 218.

( ) Charles teddlis and Others: Developing public Education policy Through policy 

Impact anal Therole of the Educational planner world future Society. 

Bulletin, Vol. 16 .Nov.1982 pp25,30. 

availbla at(Http://horizon.unc.edu/bois/morrison/papers2.html)accessed date. 

(28/3/2012) 

file:///E:/رسائل%20في%20مكتبتي%20الخاصة/رسالة%20%20ماجستير%20سهير/availbla%20at(Http:/horizon.unc.edu/bois/morrison/papers2.html
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أدت عمليه بناء االقتصاد العاملى وزيادة استقالل الدول اىل النظر اىل  
االفادة من التغريات التكنولوجيه واالسس  أجلسياسات التعليم ىف الدول االخر من 

تى تؤثر ىف ال تعليميةالسياسات ال أصبحتو  ،ممفيه التى متثل اساسا لقوة اال عر امل
  (Mail)م، فام يوثر ىف دول صغرية مثل ماىلة ع ى تجاوز حدود االمعليم قادر نظم الت

كل من هيد نهمري  هوهذا ماالحظ  Minnesota)ىف واليه مثل فيسوتا )
(Heidenheimer)  م وايضا هينامن0221عام(Heyneman)   م وقد اقادت 0221عام

 .(0)هذه الدراسات يف تتويع مصادر تحويل التعليم العاملى الجامعى
التغري والتطور ىف التعليم العاىل  سياسةم 0225ونسكو عام يدراسه ال 

واكدت الدراسة ع ى ان التمويل العام املحدود احد القيود الرئيسيه التى تواجة 
عليم كام انه سبب االزمه الحاليه ىف الت –عمليه التغري والتنميه ىف التعليم العاىل 
 .(9)تعليميةل واالوساط الالعاىل وكذا العالقات املتوثرة بني الدو 

م وتناولت الدراسة منوذجا 9110عام   Klemperer and Othersدراسة  
حيث اعداد الباحث  ويوضح فية كيفية استلدام البحث ىف السياسة التعليمية،

لثالثية، ىف صنع مكونة من مراحل السياسة ا  three-by three matrixمصفوفة ثالثية 
ذها وما يقابلها من مناذج البحث لثالث، التنوير السياىس سة واقرارها وتنفيالسيا 

 (3)وحل املشكالت وهو ما يوضحة الشكل التاىل رقم

 

 التنوير السياىس وحل املشكالتو ، مناذج البحث(: 9شكل رقم )

  

                                                           

( )Unesco, policy Paper Chang and Develop Pment In Higher Ed ucation, (Unesco, 

paris, )1995,p.8. 

( ) Klemperer and Others: Coordination Lockin :Competition with  Switching 

costs and Net work Effects Nullield College ,Oxford oxiinf Englond – 

December 2001,p,11.
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م وتناولت الدراسة دور التلطيط ىف صنع 0224عام   Franscoise Colladsدراسة 
 :(0)وهى اآلتيةالسياسة التعليمية والتى تتناولتها ىف املجاالت 

تسمح للدوله بانه توجه تحديات العقد او العقدين  سياسةىف تحديد  اإلسهام
 .تعليميةال سياسةاد العمليه صنع الالقادمني واالعد

القرار افضل  لاذاتتدبري الحوافز والقواعد املالمئه،  حتى يتسنى للممولني واملشاركني 
 القرارات وانسبها 

 من ان النظم تتجه ىف مسارها الصحيح بشكل او التأكيدمراقبه تنفيذ السياسات و  
 باخر.
 اجه.االجراءات والقياسات املناسبه عند الح اتلاذ

وتوصلت الدراسة اىل ان ترجمة املعرفة البحثية اىل عمل وسياسات يطلع  
ع ى نتائج بحوث ذات نوعية جيدة ىف مفهومها العلمى واقرتح صيغ علمية 
لالستفادة منها ىف تجويد التعليم عامة والتعليم الجامعى خاصة وتامني كوادر قادرة 

 ع ى العمل.
وصلت الدراسة اىل: ان التعليم وت Rosalyn Mckeown, 2002دراسة  

الجامعى له دور هام ىف التنمية عامة والتنمية البرشية خاصة، وذللك الن التعليم 
الجامعى لة دور هام ىف توفري قاعدة معارف ترتبط باالقتصاد واملجتمع، فهو يوجة 

حث عن الفراد للبايضا اىل تعلم املهارات ووجهات النظر والقيم التى تقود وتدفع ا
ىف مجتمع دميقراطى وهذة الجوانب اللمسة  اإلسهامو  سبل معيشة مستدامة

)املعرفة واملهارات والقضايا ووجهات النظر والقيم والتنمية البرشية(، وتتطلب 
حقق لها ، بينام يرأسيةاعادة النظر ىف سياسة التعليم الجامعى وتكي  املناهج الد

ة اىل نتائج منها ان املعرفة اهم دورا فعاال ىف تحقيق التنمية وتوصلت الدراس
التحديات التى تواجة املجتمعات، ولذلك البد من اختيار املعرفة التى سوف تدعم 
اهداف التنمية وتحقق االزدهار ىف املجتمع، ايضا ان التعليم العاىل الجامعى لة 

ؤل مس والجتامعية والثقافية، كام انة االقتصاديةدور هام واساىس ىف تحقيق التنمية 
عن املهارات التى يكتسبها الفرد وتنميها لدى االفراد، كام يساعد التعليم الجامعى 
ع ى القدرة ع ى التواصل بفاعلية والقدرة ع ى التفكري ىف املستقبل والتنبؤ 
والتلطيط لة، مام يؤدى اىل التحرك من الوعى اىل املعرفة اىل الفعل، ايضا يحقق 

التنمية وتلبية حاجات االنسان  أجلعى من التعليم الجامعى العدل االجتام
االساسية ويهتم بحقوق الناس وكرامتهم ورفاهية كل فرد، كاميتضمن احرتام تقاليد 

  (.9)واديان املجتمعات والثقافات االخرى، مام يحقق التنمية البرشية

                                                           

  



31 
 

تناولت الدراسة االدوار التى يقوم بها  Daphné de Rebello, 2003دراسة  
تحقيق التنمية، وذللك النها متتلك العديد من  أجلمن  سياستهلجامعى والتعليم ا

املميزات التى تجعلها منفردة ىف هذا الشان، فهى متتلك موارد برشية ىف كل مجال 
يه، من يف محاور التنممن مجاالت الحياة، فالتعليم الجامعى يستطيع تعزيز الوعى 

ياسات ساعد يف تشكيل الرأي العام، والسيه اقتصاديه واجتامعيه وثقافيه، كام تمالتن
وتوصلت الدراسه ايل: ان التعليم الجامعي له دور يف  الوطنيه ذات الصله بالتنميه.

يم االسايس عن طريق مراجعه وترقيه املناهج وطرق لتدعيم وتحسني التع
اسه ايل لت الدر صيه، كام تو مسوق العمل والتن تعكس متطلبات التدريس، بحيث 

يف انتاج املعرفه املطلوبة، مام ترتجم يف نوحيد  مهميم الجامعي له دور ان التعل
يه جوده التعليم وضامن تحقيق تنم أجلللتعليم الجامعي من  تعليميةال سياسةال

 مستقبل مستدام للجميع. أجلمستدامه والنمو االقتصادي وزيادة الدخل من 
 التعليم الجامعي: سياسةمراحل وخطوات صياغه  -6

اصات االختص عابط فيه وتتكامل جميرت يجب ان ت تعليميةال سياسةناء الان ب
ليس محصورا  تعليميةال سياسةواالهتاممات والتطلعات، مام يعني ان وضع ال

مللتلفه، ا ةجهزه ومؤسسات الدولأ فقط وامنا مرتبط بجيمع قطاعات و  وينيبالرتب
له تشكيل لجان او ففي قطاعيها العام واللاص ومام يستلزم من الجهات املسؤ 

 .التعليم وصياغة اهدافها وبنودها سياسة ءوضع بنابمن اللرباء  تفويض مجموعه
 التعليم الجامعي فيام ييل:  سياسةميكن تحديد ثالث عمليات اساسيه ل

 التعليم الجامعي. سياسةصياغة (0
 التعليم الجامعي.  سياسةتبني (9
 التعليم الجامعي. سياسةتنفيذ  (3
  University Education Policy Formulationالتعليم الجامعي  سياسة صياغة-6-0

ت  يعا، باعتبارها مرحله بني الترشة التعليمي ةاسيالسبناء ويل مراحل عمليه أ وتعد 
املجتمعيه العامه ايل مبادئ واتجاهات رئيسيه ترسم  األهدافوترجمه  تعليميةال

الخري،  من دول ةالتعليمي ةلسياسا ةسلوب صياغأوحيث يلتل   ، يف هذه املرحله
ه واختالف توجهاتها السياسيه، بأختالف القيم واالتجاهات يختالف النظم السياساب

برامجها و  تعليميةم الجامعي وسياسته اليالعامه للتعل األهدافحدد االيدلوجيه وتت
 .واتجاهاتها يف اطار اعيل املستويات لصنع القرار

  



30 
 

وضع  وطنيه فهي تتطلبعتبارها مرتبطه بالسياده الاب هميه هذه املرحله،ونظرا أل 
 التعليم الجامعي وهي عيل النحو التايل. سياسةعايري لصياغه ملالعديد من ا

 ان توضع اهداف التعليم الجامعي يف ضوء التوجهات واالختيارات السياسيه للبالد 
 ف املجتمع.اهدأ وتكاملها مع فلسفه و  األهدافتناسق 
العامه عيل مجموعه من  األهدافنده عيل تواملس تعليميةال األهدافارتباط 
االخري االقل عموميه واملرتابطه، فيام بينها ترابط قويا بحيث تتضمن  األهداف
 :(0)اآلىت

رئيسيا  ا  وط العريضه لألهداف العامه الرتبويه والتي متثل رشططرسم وتحديد الل
 .االخري واملحدده من قبل املجتمع األهدافلتحقيق 
ريا صادقا عن االتجاهات السائدة بالتي يسعي اليها الجامعات تع األهدافان تعرب 

 الف مراحلها.تيف تلك املؤسسات عيل اخ
 : (9)خطوات هي كأاليت ةر بعدميه يالتعليم سياسةصنع الف

 .عني او موق  جديد يفرض نفسهممشكله حاده او تفكري يف تطوير ملح من جانب 
ظيفها ده يف املجتمع وعمليه تو ئضمن االفكار السايت، وميةتعليال سياسةتكوين ال

 وارتباطها معا وبغريها من املتغريات.
 عني مرغوب فيه ) االسرتاتيجيه(.محث عن حلول وتحديد اتجاه بال

ها فالتنفيذ وذلك بأستلدام املنهج العلمي يف حل املشكله او املشكالت التي تم تعري
 ه يحاسبالتغريات التي تحدث اثناء التنفيذ وتطبيق امل يف املرحله االويل ويتم متابعه

 النتائج والتقويم.
وائح والقوانني هى باللتوتن األهداففالنقطة األوىل ألى سياسة تعليمية تبدأ بتحديد 

. بالتاىل هناك محددات تحكم صنع سياسة (3)"األهدافالتى تنظم تنفيذ هذه 
 (4)التعليم الجامعي ومنها ما ييل:

 عن أراء ريبما هي تع بقدريه فنيه لليست عم تعليميةال سياسةيه صنع الان عمل
 رصيحه او مضمرة.  ةلوجيه بصور يو واتجاهات ايد

من الرضوري ان تستند ايل فلسفه اجتامعيه تعرب عن نفسها  تعليميةال ةان السياس 
 مول والتكامل والتوازن.شمرشوع قومي وتنموي واضح يتسم يال ىف
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 .تعليميةال سياسةيبني مكونات او مراحل صياغه وتطبيق ال :(3شكل رقم )
 

 
 –دار الوفاء   -السياسات التعليمية وصنع القراراملصدر: عبد الجواد بكر: 

 .6، ص 9119االسكندرية، 
وتتضمن مرحلة صياغة السياسة التعليمية تحديد األغراض التي يجب أن تتبناه 

حات املحددة لتحقيق هذه األغراض، وكذا سياسة تعليمية ما، ووضع اللطط واملقرت 
 . ( 0)تنفيذ هذه اللطط طريقة أختيار

  9)وتقتيض الصياغة الجيدة للسياسة التعليمية للتعليم الجامعي توفر األمورالتالية:
 أن تتوىل القيادة الحكومية إعداد السياسة بالتشاور املبارش واملنتظم مع املجتمع. 

 الكربى.  األهدافتحقيق ات موجهة نحو إصالحأن تحدد 
 أن تكون مصممة لفرتة محددة وموجهة نحو أنشطة معينـة. 
 أن تحقق التآزر بني الجهود املبذولة يف مجال التنمية البرشية. 
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التي ينبغي أن تراعى عند صياغة سياسة التعليم  األسسوهناك مجموعة من 
 ( 0)الجامعي وتتمثل فيام ييل:

: إذا البد أن تعكس السياسة التعليمية تلك التفاعالت ةاالجتامعيـة كالدينامي -
 سياسيا أو أقتصاديا أو ثقافيا وقيميا. االجتامعى املركبة يف النسيج 

جهود مؤسسات  ضافرالجهــد التعاونــي: بحيث يحتاج وضعها إىل تعاون وت -
متعددة يف خارج نطاق املؤسسة التعليمية، ومنها مؤسسات اإلنتاج واللدمات 

املؤسسات اإلقليمية والدولية، بل البد من ربط هذه السياسة بالسياسات األخرى و 
 . األهدافوأن تشتق أغراضها من 

 معلومايت عميق ومتعدد أساس: حيث ينبغي أن توضع ع ى يتاألساس املعلوما  -
 األبعاد. 

املرونـة: حيث ينبغي أن تراعى اإلمكانات املادية للمجتمع واملصادر البرشية  -
قيمي املرجعي وال اإلطاروضع التنفيذ، وكذلك مالالزمة لوضع السياسة التعليمية 

لألفراد، كام تقتيض هذه املرونة واألخذ بأسلوب البدائل حتى ال تكون السياسة 
 ضيقة أو جامدة. 

هرية والجو  همةوى: حيث يلزم اتحاد مواق  واضحة من القضايا املتة  املحيشمول -
ومنها دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية ومجانية  يف التعليم الجامعي،

 ه. ري التعليم وجودته وتنويع التعليم ومحو األمية وتعليم املرأة وغ
شكالت: بحيث تتضمن السياسة موقفا توصيفيا لعالج بعض األساس العالجي للم -

 ساملشكالت األساسية التي تعرتض حركة التعليم وتحد من كفاءته مثل الدرو 
 ة. ياللصوص

 University Education Policyتبني سياسة التعليم الجامعي واالعالن عنها" 6-9

Adoption : 
وهي املرحلة التي يتم فيها قبول األهداف العامه للسياسة التعليمية للتعليم 
الجامعي. عيل أساس او تدعيم اتجاهات معينه وتحويلها ايل اسرتاتيجيات عمل او 

ده تستهدف تحقيق هذه األهداف العامه لسياسة التعليم خطط وبرامج محد
 .(9)الجامعي
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ويف ضوء ذلك ، فأنه ميكن تحديد عدد من املامرسات التي ينبغي ان تتم يف هذا 
 :(0)املستوي ومن املامرسات االتيه

 أ( العمل عيل رشح وتفسري اهداف سياسة التعليم الجامعي.
 ب( تحديد املواق  وآليات العمل.

 تحديد أولويات األهداف امللتلفه وعنارصها.ج( 
 
 :م الجامعـييتنفيذ سياسة التعل 6-3

 سسة باملؤ وثيقا   هي مرحلة العمل الفني أو اإلجرايئ واملرتبطة ارتباطا   
سرتاتيجية أو مجموعة من القرارات ال يتم استقبالها االتعليمية، وتأيت يف شكل 

  والتعديل، وتتم هذه العملية ع ى يدوتنفيذها ببساطة، بل أنها موضع للتغيري
طلب مرونة يتما القامئني ع ى العملية التعليمية وفقا للطرق التي يفضلونها وهو 

 . ( 9)التنفيذ
 افاألهدوتتحقق يف هذه املرحلة ترجمة اللطط واملرشوعات والربامج و  

ي، بحيث عالجامعية إىل إجراءات تنفيذية فعلية ع ى مستوى الفرد يف التعليم الجام
ميكن مالحظة أدائه ومتابعة تقوميية يف إطار ما هو ملطط لتحقيقه من أهداف 
وغايات مرتبطة بسياسة التعليم الجامعي، كام يسهم يف تحقيق أهداف هذه 
املرحلة بشكل أسايس جميع القيادات امللتلفة ع ى مستوى الجامعات والكليات 

ه من القيادات املسئولة عن وحتى ع ى مستوى الكلية الواحدة، وذلك بتوجي
 األجهزة الفنية واإلدارية واللدمية ع ى مستوى الوزارة 

رتاتيجية، سسس سياسة تعليمية يتمثل يف وضع اال" وأوىل مراحل تطبيق أ 
 . ( 3)قيبني النظرية والتطب الرئيسةباعتبارها حلقة الوصل 

ن ميادين م ناول ميدانا  سرتاتيجية بذلك " مجموعة من األفكار واملبادئ التي تتفاال
النشاط اإلنساين بصورة شاملة ومتكاملة وتكون ذات داللة ع ى وسائل العمل 

تجاهاته مساراته، يقصد إحداث تغريات فيه وصوال إىل أهداف محددة إ ومتطلباته و 
ة باملستقبل، وبالتايل فهي قابلة للتعديل وفقا ملقتضاته وهي بذلك يمادامت معن

 اراإلط. وبناء ع ى ذلك فاألسرتاتيجية " متثل ( 4)اسة واللطةتضع وسطا بني السي
التنفيذ وهنا تكمن أهمية  آليات منالذي يتم خالله التلطيط وما يتبعه 

  اإلسرتاتيجية من خالل أرتباطها بالسياسة التعليمية والتلطيط 
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 .ةييبني مسار إسرتاتيجية السياسة التعليم :(4شكل رقـم ) 

 
ية الدار املرص – الوضع الراهن واحتامالت املستقبل: ةمتويل غنياملصـدر: محمد م

 . 062، ص0226 –القاهـرة  –اللبنانية 
يم للق ا  فالسياسة التعليمية مبادئ وأهداف، ولذلك فهي تستلدم نظاما محدد

امللتلفة وتحليلها بدون أحكام قيمية ال تقدم حلوال للمشكالت  امبستوياته
سياسة التعليم الجامعي نجدها متثل مرحلة اكتساب املعرفة التعليمية، بالنظر إىل 

واملهارات والقيم واللربات التي يجب أن تتوفر يف كل خريج جامعي ينهي تعليمه 
يق واالجتامعية الالزمة لتحق االقتصاديةمتطلبات خطط التنمية  أجلالجامعي، من 

 . (0)معدالت عالية من التنمية البرشية
التي يجب أن تبنى عليها سياسة التعليم الجامعي سواء ع ى  األسسوميكن تحديد 

مستوى الفكر، أو ع ى مستوى التطبيق والتي تعترب أعمدة أو دعائم ومعايري للحكم 
 : (9)ع ى نجاحها وهي كاأليت

ي: إذ ينبغي أن تكون السياسة نابعة من نظام إجتامعي له ابعاده ماس القو ساأل – 0
 والرتبوية، وتعرب عنه وتصبو إىل االقتصاديةسية و القومية والثقافية والسيا

 خذ يف إعتبارها تكافؤ الفرصأ تطويره، وال تلضع للضغوط أو قهر خارجي، كام ت 
 التعليمية مبفهومه العام. 

: السياسة التعليمية تستند بالرضورة إىل بيانات ومعلومات يتاس املعلوما ساأل – 9
قتصادي وأ  ىما هو سكاين ومايل وتعليم حقيقية وواقعية ومتوقعة أيضا، وتتضمن

 وسيايس وبيئي يتسم بالصدق واملوضوعية والكفاية. 
األساس املؤسيس البحثي: ويعني وجود مؤسسات رسمية تتص  بالكفاءة  – 3

ب تعاون مع تطليوالقدرة واالستقالل والثقة واملصداقية تقوم بصنع السياسة، كام 
 االجتامعيةهتمة بالسكان والبحوث كافة األجهزة واملؤسسات األخرى امل

 والسياسية.  االقتصاديةو 
  

                                                           
 

 



36 
 

، صالحاس التحديثـي: أن سياسة التعليم ليست معينة فقط بالعالج واإل ساأل – 4
 إمنا ينبغي أن تصل إىل التجديد والتحديث يف عرص يتسم بالتنافس الحاد. 

واه، وعوامله وق اس النسقـي: هو التنسيق األكرب وهو املجتمع مبؤثراتهساأل – 5
والتعليم كنسق اجتامعي متكامل، فالسياسة التعليمية ينبغي أن تشمل كافة 

 األنساق يف شمول وتكامل. 
األساس البرشي واملالـي: وضع سياسة التعليم وتنفيذها يحتاج إىل توافر القوى  – 6

به،  ةالبرشية املتلصصة واملعدة واملدربة واملتحمسة واملهتمة بالتعليم واملهموم
إىل جانب توفري املوارد املالية الالزمة وفقا لتقديرات علمية موضوعية سليمة 

 ة. يوحسن توزيع املوازنة ع ى االستثامرات مع مراعاة الشفافية ونظم املحاسب
 ساسأاألساس العلمي املوضوعـي: ينبغي أن تبنى السياسة التعليمية ع ى  – 4

تأثر باألهواء وتوجهات املسئولني دراسات وبحوث، وأن تكون موضوعية ال ت
ورغباتهم، وال ميكن أن ترسم دون االعتامد ع ى قواعد أساسية للمعلومات، تتضمن 
 معلومات عن كل املنظومة التعليمية، مام يسهم يف تحسني نوعية القرارات الرتبوية. 

ويتضح من العرض السابق لعمليات سياسة التعليم الجامعي الثالث. أن  
تضطلع بوظيفة محددة، وأن هذه العمليات متداخلة ومتفاعلة  كل عملية

 .سابقتها رتتب ع ىت، وان كل عملية األهدافومتكاملة، فيام بينها يف اتجاه تحقيق 
بالتايل ميكن اعتبار عملية صياغة السياسة هي تلطيط لعملية التبني، وعملية 

ت مرحلة ة، فإذا متالتبني تلطيط لعملية التنفيذ وهي بذلك تأخذ شكل التدرجي
خذ أ بصورة مرضية، تبدأ املرحلة التالية بها. " فنجاح أي سياسة تعليمية البد أن ت

يف االعتبار فلسفة وأهداف املجتمع، وأن تتم يف إطار تداخل وتفاعل متبادل بني 
رتجم املمكوناتها، حيث أنها متعددة األدوار والعالقات وترتبط بالبناء الرسمي 

 . ( 0)وترشيعات وأوزان القوى الصانعة لها بواسطة قوانني
فعمليات السياسة التعليمية عامة وسياسة التعليم الجامعي خاصة  

املرجوة واملرغوبة منه، وهي  األهدافتحقيق  أجلمتداخلة مع بعضها البعض من 
يق تحق أجلعداد الكوادر البرشية املؤهلة واملدربة جيدا لعمليات التنمية من إ 

 س والوصول إىل التنمية املنشودة. رفاهية النا
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شري إىل القوى الفاعلة لسياسة التعليم الجامعي، نولتحقيق ذلك البد ان  
وميكن تقسيم هذه القوى ع ى مجموعتني رئيسيتني ميثالن مشاركة كافة العنارص يف 

  ة. يالقـوى الرسم - : امعملية صنع سياسة التعليم الجامعي وه
 

 :ة.يمالقـوى غري الرس –  
ولية املسئ مضع عليهو ـة: وهي تشمل األفراد أو املنظامت التي تيالقــوى الرسم

 : القانونية وتقسم هذه القوى إىل مجموعات خمس هم
املجموعـة األولـى: وهي تشمل املعنيون بأداء الحكومة والنهوض بأعبائها يف  -

ء وممن لديهم املجتمع، بدءا من رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء والوزرا
سلطات حقيقية يف سن القوانني وتنفيذها واألحزاب السياسية يف الحكومة والربملان، 

يف السياسة التعليمية ع ى  ا  هام ا  دور املعنيون بآداء الحكومة وغالبا ما يلعب 
املستوى القومي، باملقارنة بالدور التنفيذي ع ى املستوى املحيل ومستوى الوالية 

وقادة الحزب الدور  املهمستويات ، كام يأيت دور رئيس الوزراء ولكن ع ى كل امل
األكرب ورئيس الدولة والذي ميثل قمة السلطة التنفيذية ونادرا ما ميارس السلطة 

 . ( 0)املستقلة وعادة ما يوجه النصح للوزراء
ة: وتشمل الوزير املسئول عن التعليم وموظفيه الرئيسيني وميثل ياملجموعـة الثان -
رئيس اإلداري األع ى لوزارته ويتوىل رسم سياسة الوزارة يف حدود السياسة العامة ال

القرار لتنفيذ  اتلاذللدولة ويقوم بتنفيذها وميثل املصدر األسايس والرئييس لسلطة 
ذ اللطة يف تنفيتساعده السياسة التعليمية من خالل لجان استشارية تلصصية 

ببحث وأقرتاح السياسة التعليمية للتعليم املوضوعة، أيضا يقوم وزير التعليم 
القومية يف نطاق السياسة العامة للدولة وعرضها  األهدافالجامعي، مبا يتفق مع 
 . ( 9)ةيع ى رئيس الجمهور

املجموعـة الثالثـة: وتتكون من اإلدارات الجامعية واملجالس الجامعية األخرى  -
د ا يحقق أهداف الجامعة يف حدو والتي تكون مسئولة عن تيسري العمل الجامعي، مب

القوانني واللوائح والنظم املقررة، أيضا وضع خطة الدراسة واملناهج واملحارضات 
الدرجات والدبلومات والشهادات األخرى مثل  عن، باإلضافة إىل مسؤلياتها رأسيةالد

الدكتوراه، كام تقوم هذه اإلدارات الجامعية واملجالس الجامعية بتحديد رشوط 
القيادات واقرتاح السياسات العامة لتنظيم  إنتلابل الطلبة يف الجامعة يف قبو 

املؤمترات والندوات العلمية والقيادات الجامعية من رؤساء الجامعات ونوابهم 
 .ةيوالتي تقع عليهم مهام ومسئوليات جامع
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  ىاملجموعـة الرابعـة: وتشمل القيادات الجامعية من رؤساء الجامعات ونوابهم ع -
عاملني وشئون ال شئون الجامعة اإلدارية واملالية إدارةمستوى الجامعة والتي تتوىل 

يف حدود السياسة املعمول بها واإلرشاف ع ى اللطة العلمية والتعليمية للجامعة 
واألجهزة الفنية واإلدارية واإلرشاف ع ى إعداد اللطة وأستكاملها ، كام تقوم 

رات املجالس الجامعية ومجلس الجامعة وتقديم القيادات الجامعية بتنفيذ قرا
تقرير نهايئ لوزير التعليم يف كل عام جامعي عن شئون الجامعة العلمية واإلدارية 
والتعليمية، وأيضا إجراء التحقيقات يف الوقائع التي يحيلها إليها الوزير بصفته 

 . ( 0)الرئيس األع ى للجامعات
رات الحكومية ع ى مستوى الجامعة والكليات ة: وتتمثل اإلداساملجموعـة اللام -

ورؤساء األقسام بالكليات والتي لها دور يف  هامن مدير ورؤساء الكليات ووكالء
تنفيذ سياسة التعليم الجامعي من تنفيذ اللوائح والقوانني الجامعية وقرارات 
رير امجلس الجامعة والكليات يف حدود اللوائح والقوانني، ويقدم عمداء الكليات تق

 عية عن شئون التعليممم إىل وزير التعليم نهاية كل سنة جاثالجامعات  رؤساءل
 دحديوت دراسيةوالبحوث العلمية، أيضا وضع نظام العام الدرايس من محارضات 

 . ( 9)مدة الدراسة واإلمتحانات والعطلة
 

 : القوى غري الرسمية
وجهاتها، لتعليمية وتويقصد بها تلك القوى التي لها دور يف صنع السياسة ا 

رغم عدم النص ع ى دور رسمي لها يف الدستور أو القانون، وهي لها أهمية يف 
عملية التفاعل بني املؤسسات الرسمية وغري الرسمية، واألدوار الرسمية وغري 
الرسمية، حيث تتسم عملية صنع السياسة بالتعقيد وتنوع املكونات وكل منها قد 

تلفة، وتتمثل هذه القوى يف جامعات املصالح واملتمثلة يف يكون لها إسهاماتها املل
النقابات وجامعات رجال األعامل ونوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

يف تنفيذ  ازنهونقابات املحاميني واملهندسني واملهن الطبية والتي متثل قوى لها و 
ي، كام تتمثل لجامعالسياسة التعليمية والتأثري ع ى صياغة وتوجيه سياسة التعليم ا

امعات القوى غري الرسمية يف األحزاب السياسية ووسائل اإلعالم ورؤساء الج
 . (3)ةوالكليات والجمعيات األهلي
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  (0)يعلجامم اع سياسة التعليصنالرسمية يف دعم و  و ميكن تحديد دورالقوى غري
التعليمية  ةتتمثل يف تحسني أو تغيري السياسة الراهنة من خالل مساعدة املؤسس -

تغيري سياسة التعليم تدريجيا، حتى إن كانت  أجلالحكومية أو بالتعاون معها من 
هذه القوى غري الرسمية متتلك رؤية شاملة لسياسة تعليمية بديلة، إال أن الغاية 
يف منطقة معينة، مثل حي أو قرية أو مدينة، أو يف مجاالت توجهات السياسة 

ني يف ع ى املساواة بني الجنس التأكيدستوى املدرس أو التعليمية، مثل االرتقاء مب
 م. يالتعل
لها دور يف تنظيم وتنفيذ السياسة التعليمية للتعليم الجامعي من خالل املهام  -

دية ع ى ملاابرشية و الالتي تقوم بها ومنها تلطيط وتنظيم وتوجيه املوارد املتاحة 
ة الدولة لتحقيقها، وكذلك دراسالتي تسعى  األهدافنحو يلدم تحقيق السياسات و 

الترشيعات والقوانني والقرارات التعليمية وترجمتها إىل واقع ملموس ورصد املبالغ 
 املادية وامليزانيات. 

ومام سبق يتضح أن عملية سياسة التعليم الجامعي عملية مركبة  
 العنارص واملكونات، حيث تتم يف إطار تداخل وتفاعل واعتامد متبادل متشعبةو 

ول الدستور والقانون لها سلطات، والبعض خالقوى الرسمية والتي فبني مكونتها، 
األخر غري الرسمية والتي تعكس مطالب وضغوط الرأي العام وجامعات املصالح، 
كام أن هناك بعض القوى خارج النطاق التعليمي واإلقليمي، ليك تسهم بشكل 

تحدة البنك الدويل والواليات امل مبارش وغري مبارش يف صياغة سياسة التعليم، مثل
 األمريكية، أيضا منظامت البحث العلمي امللتلفة. 

كام يتضح من العرض السابق للقوى الرسمية وغري الرسمية لسياسة  
التعليم الجامعي أنها ما هي إال نتاج قرارات تتلذ يف املستويات اإلدارية العليا 

 رى، تأيت نتيجة قرارات تحدد كيفيةلتوجيه سلوك املرؤوسني واإلجراءات هي األخ
تنفيذ ملتل  العمليات خطوة خطوة، بذلك فنحن نعني" بالسياسة التعليمية 
للتعليم الجامعي املبادئ التي يقوم عليها التعليم وتحدد إطاره العام وفلسفته 

  ة.وأهداف ونظم
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 ةيالتنمية البرش:  الفصل الثاين
 
هي اإلنسان  األوىل اص إىل اإلنسان وتكون غايتهستند التنمية البرشية بشكل خات    
الفكرية، و  واإلجتامعية والعلمية االقتصاديةكل النواحي السياسية و  ىفه توتنمي

 : (0)فهذه التنمية يجب أن تكون
  .تنمية مستدامة – 3 تنمية متكاملة.  – 9 تنمية شاملة.  – 0
 عليم الجامعي يكون منالوصول إىل هذا الهدف يحتاج إىل سياسة تعليمية للتو 

 هدافاأل ع ى نظام التعليم والتدريب ومرونة اللطط والسياسة و  التأكيدركائزها 
نصب أعينها الوصول إىل أع ى  تقدمهولذا وضعت الدول امل .للوصول لتحقيقها

معدالت التنمية البرشية، ويكون ذلك من خالل تعليم جامعي جيد، باعتباره 
القرن الحادي والعرشين وأنه ثروة وقيمة ثقافية يف حد القاطرة التي تعرب بنا يف 

ز حراك والتغري االجتامعي والتميلذاته، وأنه ركيزة لدفع عجلة التنمية ووسيلة ل
 . ( 9)والتفوق يف ظل مواجهة تحديات العرص ومتطلبات سوق العمل املتغرية

ادي ودوره يف امل فالفكر التنموي قد مر مبراحل أساسية تبدأ بالرتكيز ع ى رأس املال
 الجتامعيةاتحقيق التنمية، ففي اللمسينات كان هناك تركيز ع ى نواحي الرفاهية 
أنه  ساسأللبرش، ويف الستينات ركزت التنمية البرشية ع ى العنرص البرشي ع ى 

العنرص املتبقي للتنمية وخاصة مع ظهور فكر شولرت املغاير وصياغته ملفهوم رأس 
كزت ع ى تشكيل قرارات ومهارات اإلنسان والنظر إليه، باعتباره املال البرشي، كام ر 

صانع التنمية، ويف السبعينات تم الرتكيز ع ى تلفي  وطأة الفقر وتوفري الحاجات 
األساسية، ويف الثامنينيات جاءت التنمية البرشية لرتكز ع ى سياسات التكي  

رشية يف  ركزت التنمية البالهيكيل والتي تحمل لواءها صندوق النقد الدويل، يف حني
  أنه محور هام للتنمية أساسن ع ى التسعينات ع ى اإلنسا

فالتنمية البرشية هي عملية توسيع خيارات الناس عن طريق توسيع الوظائ  
والقدرات البرشية، من ثم تعرب عن النتائج البرشية التي تتحقق يف هذه الوظائ  

قت ذاته، وليك يكون اإلنسان خالقا ومنتجا والقدرات وهي متثل عملية وغاية يف الو 
 الذات واالنتامء إىل مجتمع معني وليك يتمتع باحرتام

  

                                                           
( ) ( www.mehny.net/vp/showthread.php?t=12) accessed date 21-6-2012.

http://www.mehny.net/VP/SHOWTHREAD.PHP?T=12
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 : ( 0)بذلك فالتنمية البرشية تقوم ع ى الدعامات األربع التالية
 ة، مام يعني تفعيل قدرات الناس. ينتاجاال 

 وزيعها. ت ال يكفي بل البد من ضامن توافر العدل يف صالعدل، فمجرد توافر الفر 
االستمرارية، بحيث يكون الوضع الحايل أستمرار لوضع الحق يف التنمية والتقدم 

 ع ى طريق التنمية. 
التمكني، بحيث تتوافر املشاركة بني كافة العنارص القادرة ع ى التنمية واالستمرار 

 فيهـا. 
 : يةتاآل املحاور  من خاللمن هذا املنطلق ميكن تناول طبيعة التنمية البرشية 

 أهمية التنمية البرشية.  – 9  التنمية البرشية. مفهوم – 0
 مبادئ التنمية البرشية.  – 4  أهداف التنمية البرشية.  – 3
 ة. يمتطلبات التنمية البرش 6 ة. يالتنمية البرش آلياتأدوات و  – 5
 ة. يمؤرشات التنمية البرش – 4  معوقات التنمية البرشية.  – 4
 
 : ةية البرشيالتنممفهوم – 0

. (9) لفظا تعني: " زيادة الشئ واإلكثار منه وتفلمه Developmentالتنمية  
. والتنمية " لغة من ( 3)اه: " مناهبوالتنمية يف اللغة " تعني ربا الشئ، منا وزاد، ور 

 . (4) نى زاد وكرث ومنى الشئ تنميةمنى، مبع
يد ث تغري حضاري يزحداا " أنها عملية شاملة تهدف إل والتنمية تعني أيض 

ام فرد واملجتمع ع ى السواء، كمن المن قدرة املجتمع الذاتية ع ى االستجابة لكل 
ة واإلجتامعي االقتصاديةتعرف: ع ى أنها الجهد املنظم لتنمية موارد املجتمع 

كرمية لوالسياسية يقصد القضاء ع ى التلل  واللحاق بركب الحضارة وتوفري الحياة ا
 . ( 5)اد املجتمعفر أ لكل فرد من 

  

                                                           

 

( ) Long Man Active study ; Dictionary International Students Edition New 

Edition, Arab Republic of Egypt,  (ministry of education) press, 2008, 
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كام تعني التنمية  ع ى أنها العملية املجتمعية الداعية واملوجهة إليجاد  
قاعدة اجتامعية عريضة متعلمة تسهم يف تعديل نظم القيم واالتجاهات مبا يناسب 

القوى البرشية للعمل يف القطاعات امللتلفة وع ى  تأهيلالطموح التنموية من 
ية واإلجتامع االقتصاديةا محصلة ملجموعة من العوامل كافة املستويات، كام أنه

 . ( 0)جميعها لتحدث ما يسمى بالتنميةوالطاقات البرشية املؤهلة تتفاعل 
ة تعني " أنها تغيري إداري مقصود لالنتقال باملجتمع من الحال يفالتنم 

 ءالذي هو عليه فعال إىل الحال الذي ينبغي أن يكون عليه أمال وتطورا لالرتقا
باملجتمع من طور إىل طور وهي تقدم ألنها من انتقالها باملجتمع من طور إىل أخر، 

 ، أمنا تأخذ بيده إىل األمام وإىل األحسن واألفضل قرىوال ميكن أن تعود به القه
وأيضا تعرف ع ى أنها " عملية ميارس فيها مجتمع ما حياته بطريقة  

يوزع  مث ىوالبرشية استثامرات  جامعية منظمة يستثمر فيها موارده الطبيعية
 . ( 9)وفقا لعمل الفرد هاناتج

 : Human Development ةية البرشيأما بالنسبـة للتنم
" ع ى أنها عملية توسيع  UNDPعرفها برنامج األمم املتحدة اإلنتامئـي  

الليارات املتاحة أمام الناس وهذه الليارات بال حدود ومن أهم هذه الليارات 
 . ( 3)اب املعرفة والتمتع مبعيشة كرميةة طويلة خالية من العلل واكتستحقيق حيا

والتنمية البرشية تعني: " عملية زيادة الليارات لألفراد الذين ميثلون الرثوة 
 . (4)الحقيقية لألمم "

كام تعرف أنها: "تنمية طاقات اإلنسان التي تحوي إمكانياته الجسمية والعقلية 
شاركة ملق الوفاء بحاجاته اإلنسانية واكتساب القدرة ع ى اوالسلوكية وذلك عن طري
  (5)".الفاعلة يف صياغة الحياة

  

                                                           

 

 

 

( ) Nader, Fergany; The instutional Context of Human Development in The Arab 
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املة يف ها للمشاركة الكتأهيلوالتنمية البرشية تعني: " تفعيل القدرة البرشية و 
التي سرتسم مستقبله وتحدد  السيادة ع ى موارد املجتمع واإلمساك بالقوى

 ( 0)".مصريه
امل رتقايئ يف ملطط للنهوض الشاة مبعنى " تعني عملية تغري والتنمية البرشي

بحياة الناس يف ملتل  جوانبها ويتشارك فيها الناس بعدالة لتحمل أعبائها وتقاسم 
 ( 9)عوائدها ".

كتساب الفرد قناعات ومهارات ومعارف لتطوير األداء اكام تعرف ع ى أنها: 
ات والصور الذهنية ومفاهيم عن فالقناعات تشمل االتجاهات والرغب واإلنجاز،

 –األشياء وبعض اللصائص والسامت وإكساب القناعة يكون بأمرين هام األثر 
 اإلمكانية. 

اءة ) بكف واملهارات تشمل القدرات املطلوبة توافرها لدى الفرد حتى يؤدي عمال
 (. إدارية –تحليلية  –جسدية  –يدوية  –ذهنية 

 (3)م هام: وللتنمية البرشية جانبان للمفهو 
األول: هو تشكيل القدرات البرشية، مثل تحسني مستوى الصحة واملعرفة 

 واملهارات. 
نتفاع الناس بقدراتهم املكتسبة أو يف األغراض اإلنتاجية أو يف الشئون االثاين: هو 

 الثقافية واالجتامعية والسياسية.
 : وملفهوم التنمية البرشية بعدان أساسيان

ى حالة النمو اإلنساين يف ملتل  مراحل الحياة، وهو منو : يهتم مبستو امأوله
القدرات اإلنسانية وطاقته البدنية والعقلية والنفسية واإلجتامعية واملهارية 

مو حتياجاته، وذلك الناوالروحية، من خالل ما يتطلبه اإلشباع املتنامي مللتل  
حالة الرضورية املنشودة لبعنارصها املادية وغري املادية، ومن ثم الكينونة الراهنة و 

 اإلنسان تكونان معا هذا البعد األول. 
: يتمثل يف كون التنمية البرشية عملية تتصل باستثامر املوارد واملدخالت امثانيه

رشية نتاج الالزم لتنمية تلك القدرات البالتي تولد الرثوة واال  االقتصاديةواألنشطة 
 . ( 4)نميهـايو الداخليةوذلك من خالل تنظيم مجتمعي يعبئ مواردها 

  
  

                                                           
( ) United Nation, Governance for Sustainable Human Development, 

Junuary.1997, P.1,2. 
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وهذا يعني أن التنمية البرشية تستهدف توفري كافة الظروف املالمئة لتحقيق 
ن أ اإلنسان لذاته وترتبط ذلك بتوسيع الليارات أمام البرش وهذه الليارات ميكن 

تكون مطلقة، وقد تكون تتغري مبرور الوقت وهكذا تصبح التنمية حول الناس وليس 
لتنمية وهي تنمية ال تقترص ع ى الجيل الحارض، ولكنها متتد وتستمر الناس حول ا

. وبالتايل ( 0) وفاء بحقوق األجيال القادمة وطوال مراحل حياة اإلنسان العمرية
 (9) األيت:فالتنمية البرشية تتمثل يف 

 أن يحيا البرش حياة طويلة خالية من العلل. 
يساعدهم ع ى شق طريقهم يف الحياة  أن يكتسبوا القدر الكايف من املعرفة، مام

 . اآلخرينوالتعامل مع 
 أن يحصلوا ع ى املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كرمية. 

الرعاية الصحة و توسيع خيارات البرش والشعوب بزيادة فرصهم، من حيث التعليم و 
 ل. والدخ االجتامعية

فاعال ن هدف التنمية و يف ضوء ذلك تعرف التنمية البرشية ع ى أنها تنمية اإلنسا
 ةاالقتصاديلها، وال تعني اإلنسان ملجرد، بل اإلنسان يف مجتمع بكل أوضاعه 

ومناخه الفكري والعلمي والتكنولوجي، لذا يتعني  االجتامعيةوالسياسية وفئاته 
وضعها يف إطارها الثقايف واملجتمعي، ليك تصبح صالحه كمدخل لتلطيط التنمية 

  االجتامعية
ية مبفهومى القوة البرشية وتنمية املوارد البرشتنمية البرشية الط مفهوم رتباوقد 

ع ى انها: " استثامر يف رأس املال البرشي من خالل فتعرف تنمية املوارد البرشية 
توفري التغذية الجيدة والصحة والتعليم والتدريب وحساب عوائد هذا االستثامر 

  .(3) من خالل تحليل الفائدة من التكلفة "
أما مفهوم القوى البرشية فيعرف ع ى انه " ذلك الجزء من السكان الذي ميكن 
استغالله يف النشاط االقتصادي وهو عبارة عن جميع السكان مستبعدا منهم غري 

 : القادرين عن العمل وهـم
 سنوات.  6األطفـــال: الذين تقل أعامرهم عن 

 عمال مستمرا. سنة ماداموا ال ميارسون  65ن: أكرب من سكبار ال
العجـــزة: وهم الذين ال ميكنهم أداء عمل مثمر بسبب عاهة معقدة أو أمراض 

 مزمنة استعىص عالجها. 
  

                                                           
 

 

 



45 
 

 ( 0): نيتنقسم القوى البرشية إىل قسم
األول: هم األفراد الداخلون يف قوة العمل وهم جميع األفراد الذين يساهمون يف 

 العمل بجهدهم العقيل والجسدي. 
 هم األفراد القادرون ع ى العمل ولكنهم ال يعملون وال يبحثون عن العمل الثاين: 

 السجناء وغريهم.  –املثمر، مثل ربات البيوت والطلبة زاهدون العمل 

وميكن القول بأنه " يوجد أتفاق بني مفهوم التنمية البرشية وتنمية املوارد  
إىل  ة قدرات اإلنسانالبرشية ومفهوم القوى البرشية يف أنهم يعملون ع ى تنمي

مفهوم فواالجتامعية،  االقتصادية درجة ممكنة مام يؤدي إىل تحقيق التنمية ىصأق
تنمية املوارد البرشية يركز ع ى البرش يف مرحلة العمر اإلنتاجي أي الذين يعملون 
بالفعل. بينام مفهوم القوى البرشية يركز. ع ى البرش يف مرحلة العمر سواء الذين 

الذين ال يعملون، يف حني أن التنمية البرشية تهتم بجميع مراحل الحياة  يعملون أو
 . ( 9)واالجتامعية والثقافية  االقتصاديةبجوانبها امللتلفة السياسية و 

 : ةية البرشية التنميأهم – 9
ك منها أو النامية، وذل تقدمهتنال التنمية البرشية اهتامم الدول سواء امل 

ارصة وتسعى هذه الدول لتحقيق التنمية البرشية من خالل ملواجهة التحديات املع
ة، األمر يف التنمي تقدمهاستثامر كل إمكانيات لكل تستطيع الوصول إىل درجات م

الذي زاد من اهتامم اللرباء يوم بعد يوم باإلنسان وتنميته، باعتباره املحور الرئييس 
اإلنسانية  وتحقيق الغاياتيف التنمية البرشية، فأنه تنمية تعني توسيع اللربات 

األسمى، فالتنمية الحقة هي التي تبدأ باإلنسان وسيلة وغاية وعليه تقوم وبه تقوم 
وله عوائدها، إذا ما أتبعت وحان قطفها، أيضا بالبرش يبدأ التغري ولصالح البرش 

البرش يرتفع مستوى األداء، مام يحقق الرضا  أجليكون البرش يكون التطوير من 
 . ( 3)املنشود
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ان عرب نسشهده اإل  ذىوتتضح أهمية التنمية البرشية من خالل التقدم والتطور ال
  :التاريخ من خالل ما ييل

الثورة الصناعية األولـى: حيث اعتمدت ع ى تجارة الفحم والحديد وامليكانيكا  -
 وأتيحت للنسان القاطرة والباخرة والسيارات والطائرات. 

 دارةة: أعتمدت ع ى طاقة الكهرباء والطاقة النووية وفن اإل يانالثورة الصناعية الث -
 الحديثـة. 

تمد عليها للنسان التي يعالتكنولوجيا الثورة الصناعية الثالثـة: وهي ثورة أتيحت  -
العقل البرشي واإللكرتونيات الدقيقة والحاسبات وتكنولوجيا املعلومات. هذه 

 : من حيثالثورة تلتل  عن الثورتني السابقتني 
 . وبانيها معرفيا  أنها تعتمد ع ى العقل البرشي فهو مبدعها ومفجرها  -
االهتامم بالعنرص البرشي وجعلته أهم عنارص معادلة التنمية واالهتامم باإلنسان  -

النشط والفاعل ومتعدد املواهب والقادر ع ى التعلم الذايت واملستمر ولديه الرغبة 
 يف املجتمع الفاعل.  تأهيلاليف التدريب املستمر وإعادة 

تزويد الفرد واملجتمع بأساليب التفكري من خالل العلم واملعرفة واملهارات والقيم  -
والوعي بالتغري واالستفادة من إيجابياته ومواجهة سلبياته وذلك من خالل مسئولية 
التعليم الجامعي وسياسته من إعداد اإلنسان للحارض واملستقبل واالبتعاد عن 

 حفظ والتلقني وتعليم الفرد كي  يفكر ال
واستنادا إىل ما سبق يتضح أن اإلنسان هو الهدف الرئييس للتنمية ومن  

أهم عوامل التنمية البرشية وتحقيقها ونظرا ألهمية هذا العنرص فأنه التنمية 
البرشية للنسان وباإلنسان وللنسان لذاته املطلق ويف ذاته بطاقاتها املركبة وبذاته 

لفاعلة ومبعارفه املتجددة وبيده املاهرة وبعقله املبدع وباألثر الصناع ويقمته يف ا
من خالل تأهيله وتدريبه وجودة كفاءته ولن يأىت هذا إال  الجدو املثابرة واإلتقان

 . من خالل سياسة تعليمية للتعليم الجامعى تدرك أهمية جودة اللريج
 : ةية البرشيأهـداف التنم – 3

  :يت اآل يف ةييد أهداف التنمية البرشية حسب تقارير التنمية البرشوميكن تحد

الجوع والفقر الشديدين وإنقاص نسبة الذين يعيشون ئصال الهـدف األول: است -
 بأقل من دوالر واحد يف اليوم ونسبة سوء التغذية إىل النص . 

ألطفال من االهـدف الثاين: تحقيق شمولية التعليم اإلبتدايئ، ضامن متكن جميع  -
 إكامل التعليم اإلبتدائـي. 

ومتكني النساء من حياتهن وإزالة  جنوسةالهـدف الثالث: تعزيز املساواة وال -
ويف مدة ال تتجاوز  9115التفاوت بني الجنسني وإحتامل حدوث ذلك بحلول 

 م. 9105
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ون دالهـدف الرابع: تلفيض نسبة وفيات األطفال وإنقاص نسبة الوفيات األطفال  -
 اللامسة. 

الهدف اللامس: تحسني صحة األمومة وتلفيض معدل الوفيات إبان الحمل  -
 والوضع مبقدار ثالث أرباع. 

ة عمتالزمة نقص املنا كافحة فريوس نقص املناعة البرشية/م الهدف السادس: -
ايئ النتشار فريوس نقص ( واملالريا ووق  نهدااإليدز/ السياملكتسبة )
 (. داالسي اإليدز/)املناعه
 ى لحصول عاالهـدف السابع: ضامن االستقرار إنقاص نسبة املحرومني من فرص  -

 من. لصحي اآل مياه الرشب املأمونة والرصف ا
 أنظمة املعونات إصالحالهـدف الثامن: تطوير رشاكة عاملية شاملة للتنمية و  -

 والتجارة مع معاملة خاصة ألفقر الدول. 
وح يف شكل طمبالبرشية أن االستثامر الباكر و  ويتضح من أهداف التنمية 

التعليم والصحة وتعزيز املساواة بني الجنسني وهي رشوط مسبقة للنمو االقتصادي 
التي يؤدي بدوره إىل ارتفاع املداخل، وهو ما يحقق مرة أخرى املزيد من املكاسب 

ية العامليف التعليم والصحة، " وهو األمر الذي يجب أن ينصب اهتامم السياسات 
ع ى البلدان التي تواجه أصعب تحديات التنمية ع ى تغريات فورية ع ى مسارها 

عدة منها: سياسات التعليم والصحة والبينة التحتية  رئيسةوخاصة يف مجاالت 
 البرشي".  فاهوالنمو االقتصادي للوصول إىل الر 

 
 : ةمبادئ التنمية البرشي – 4

عمليات تغريات قصدية هادفة  أن التنمية " مجموعة أو أساسع ى  
تتضامن فيها جهود األفراد واملجتمع مبلتل  مؤسساته لالرتقاء مبلتل  قدرات 
وجوانب النشاط اإلنساين واملادي واملعنوي ع ى السواء لتحقيق الرفاهية والسعادة 

 التي ينشدها الفرد واملجتمع لتحقيق درجة عالية من هذه الرفاهية 
  :تحدد املبادئ التي تقوم عليها التنمية البرشية يف التايل وع ى ضوء ذلك ميكن أن

أن التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة له مردود إنتاجي يتبلور يف مساهمته  -
من خالل تقديم األيدي العاملة الفنية املاهرة الالزمة  االقتصاديةيف التنمية 

 ملرشوعات التنمية. 
 ة لجميع جوانب الحياة يف املجتمع. أن التنمية عملية مقصودة وشامل -
تشمل عنارص ومقومات التنمية من موارد برشية وموارد غري برشية، فالتنمية  -

العنرص و  االقتصاديةقتصادية، تعتمد ع ى ثالثة عوامل هي: املوارد واال  االجتامعية
البرشي رص واإلجتامعية، فالعن االقتصاديةالبرشي واإلملام باملعارف العلمية التقنية و 

 هو أهم هذه العوامل واملقومات. 
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أن التنمية البرشية عملية تحسني وتحديث وتنظيم وتغري شامل ومستمرة يف ضوء  -
 طبيعة املجتمع وخصائصه. 

وة الحقيقية لألمم، وبالتايل فإن تنميتها تعني توسيع الليارات أن البرش هم الرث  -
 ى. موتحقيق الغايات اإلنسانية األس

 عملية التنمية إشرتاك جميع األفراد يف الدولة.  تتطلب -
ع ى  لتأكيداىل القضاء ع ى التلل  والتبعية والضع  و إتهدف التنمية البرشية  -
عتامد ع ى الذات وتنمية املوارد البرشية من خالل األهتامم بالتعليم والصحة اال 

 وتحسني مستوى الحياة لكل أفراد املجتمع. 
جهزة ومصانع ومزارع فقط ولكن هي أيضا الوعي أ الت و أن التنمية ليست أآل  -

 الثقايف واإلجتامعي لألفراد واالهتامم بالصحة والتعليم ومستوى الحياة 
ي التي ه ةويتضح من مبادئ التنمية البرشية أن التنمية البرشية الحق 

تركز ع ى أن تبدأ باإلنسان وسيلة وغاية وعليه تقوم وبه تقوم وله عوائد، أيضا 
تعترب تنمية رأس املال البرشي من أساسيات دعامات التنمية الشاملة، وأن الهدف 
النهايئ للتنمية البرشية هو توفري حياة كرمية للمواطنني وكفالة اللري والرفاهية لهم 

وإذا كانت التنمية البرشية ميكن أن تنمى بطرق متعددة، فإن التعليم  .جميعا
من خالل القوى البرشية واإلمكانات املادية  الجامعي ميكن أن يسهم بدور كبري

الكبرية التي ميتلكها، فهو املسئول ع ى الحافظ ع ى الرتاث الثقايف وتطويره يف أي 
 .بلد
 : ةيالتنمية البرش آلياتأدوات و  – 5

لنجاح التنمية البرشية وتحقيق أهدافها، فالبد من وجود أدوات للتنمية  
ق الرفاهية والسعادة لألفراد من خالل االهتامم البرشية تستطيع من خاللها تحقي

بالتعليم عامة والتعليم الجامعي وسياسته خاصة. وهذه األدوات ميكن تحديدها 
 : يتيف األ
 : البشــر –0 – 5

فاإلنسان هو محور التنمية والذي يركز ع ى توفري حقوق وصيانة كرامته  
حة لبس والسكن والتعليم والصوالوفاء بحاجاته األساسية يف الطعام والرشاب وامل

والضامن االجتامعي وحرية التعبري واملشاركة يف بناء مجتمعه وتطوره، وهذا يتطلب 
تنمية ملتل  طاقاته الجسمية والعقلية والروحية، وإذا كانت هذه هي أهم 

الدميقراطية الستقرار و حقوق اإلنسان فهو يتطلب يف الوقت نفسه مجتمعا يتمتع با
  عة ىف أى مجتمتنمية الطاقات البرشية هى عامد أى مرشوع للتنميف والعدالـة
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ولذلك البد من العناية ببناء البرش من خالل تطوير سياسة التعليم الجامعى ، 
بحيث يكون الهدف النهاىئ هو تزويد البرش باملعارف واملهارات والقدرات الالزمة 

خاللها  ية واعية يستطيع منللمشاركة بفاعلية وإبداع وأيضا من خالل سياسة تعليم
ريج واللالتعليم الجامعى القضاء ع ى تحديات التى تواجه تنمية البرش عامة 

 ( 0) خاصة.
أن البرش هم هدف التنمية ووسيلتها، لذا فمن الواجب  أساسوع ى  

وضعهم يف بؤرة اهتامم صناع السياسات ومتلذي القرارات لتنمية قدراتهم 
وإطالق طاقاتهم ع ى اإلبداع وتوفري الفرص املالمئة  ومتكينهم من تحقيق ذاتهم

 . ( 9)ةمالنتفاعهم بهذه القدرات يف صورة حياة حرة كرمية وسلي
 
 : القـدرة التكنولوجية.9 – 5

التكنولوجيا هي أساليب الوفاء بحاجات الناس يف مجتمع ما وهي تعرب  
نولوجيا املصنع يف التكاملسيطرة وأهدافها، فتحكم الغرب  االجتامعية الرتكيبةعن 

الحديثة يكون مطلقا، فالقاعدة التكنولوجية " متوطنة " يف الغرب، بينام هي 
 الرئيسةخارجية يف البلدان النامية والتحكم التكنولوجي وهو إحدى األدوات 

ارسها البلدان الغربية املصنعة ع ى مقدرات النمو االقتصادي يف متالتي  تنميةلل
ث، فالتنمية البرشية تسعى إىل تحرر الدول النامية من التبعية بلدان العامل الثال

وهيمنة الغرب ع ى التكنولوجيا وسيطرة الدول املحتكرة للتكنولوجيا وإشباع 
 . ( 3)الحاجات اإلنسانية لعموم الناس

الدول يف العامل الثالث أو النامي من هيمنة الغرب للتكنولوجيا  روليك تتحر  
مية يف املجتمع، فهناك ثالث اتجاهات تستطيع من خاللها أن والوفاء بحاجات التن

 :( 4)حرر وهي كالتالـيتت
دعم البحث والتطوير يف مجال العلم الحديث والتكنولوجيا، مع الرتكيز  -

ع ى بعض املجاالت التي يتوقع لها أن تكون رائدة يف التطور اإلنساين ككل ويكون 
 ي. لها أهمية حاسمة يف الرصاع التكنولوج

التوصل إىل التكنولوجيا املتصلة باإلنتاج الحديث يف الصناعات األساسية  -
 القتصاديةاالالزمة للبنية التحتية للتطور التكنولوجي والصناعي للدمة القطاعات 

 امللتلفة. 
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تطوير وتحديث الفنون املتصلة باإلنتاج الحديث يف الصناعات التقليدية  -
راض أو اإلهامل، بسبب الغزو التكنولوجي الغريب يف والتي تكون قد تعرضت لالنق
 إطار التنمية املستعارة. 

ربط خطط وسياسات التعليم الجامعي، مبتطلبات واحتياجات سوق  -
 حتياجات التنمية. االعمل و 

 تنمية املوارد البرشية وتطويرها مع التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها.  -
 
  :ةيالقـدرة اإلنتاج – 3 – 5

ن أي مجتمع يسعى لتأكيد هوية حضارية مستقلة، وبالتايل للتحرر إ  
واالعتامد ع ى النفس البد أن تتيح ما يكفي إلشباع الحاجات األساسية للناس فيه 
ويتضمن هذا السعي ألن تعرف الحاجات يف السياق الثقايف األصيل، وأن تكون 

 .يف املجتمع إشباعها باستلدام املوارد الذاتية ع ى كل املستويات
 عتامد ع ىاع الحاجات األساسية للنسان واال ويقتيض العمل ع ى إشب 

توجه نحو الزراعة والصناعة واللدمات والتعليم والتفاعل مع الالنفس من خالل 
بناء القدرة التكنولوجية الذاتية بالرتكيز ع ى األستهالك الجامعي بدال من الفردي 

 لغرب املقلد ل كبدال من منط األستهال
فاالهتامم بالزراعة والصناعة والرتكيز ع ى اساليب اإلنتاج التقليدية مع  

ا منط التي يرتتب عليه االجتامعيةتطويرها ميكن أن يتفادى الكثري من اللسائر 
يف ظل التنمية ولكن ال يجب أن يق  األمر عند هذا  تالزراعة والصناعة التي قام

القائم ع ى تطوير التكنولوجيا التقليدية  ىالحد بل يجب أن تدعم التوجه الوطن
نتاجية املصممة إلشباع الحاجات األساسية ل والتي تساهم يف بناء القدرة ال

 واملستلدمة للتكنولوجيا. وهذه أمور لها أهمية حاسمة يف عملية التنمية 
 :التنمية البرشية فتتمثل يف التايل لياتأما بالنسبة آل

بها مدى إشباع هذه التنمية لحاجات اإلنسان ة ويقصد يالحاجة اإلنسان -
 ومتطلباته التي تصل من خاللها إىل الرفاهية والسعادة. 

حاجات التنظيم اإلجتامعي ويقصد بها الحاجة التي متاسك املجتمع  -
 ووصوله إىل العدالة والدميقراطية. 

 توافر القوى البرشية حجام ونوعا مبعارفها العلمية التكنولوجية.  -
 قدرة املجتمع ع ى إنتاج املعرفة وتبسيطها لتحسني نوعية الحياة.  -
 توفري الرثوة واملوارد التي متثل مدخال أساسيا إلشباع حاجات املجتمع.  -
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ل طرق كثرية منها التعليم بكاممام سبق يتضح أن التنمية البرشية تتحقق ب
مية والتطور يفة والتعليوالتعليم والتدريب يف املؤسسات اإلنتاجية والوظ ساتهمؤس

 للشباب وتطور معارفهم والعناية بصحة البرش وتحقيق مستوى معييش الئق. 
 : ةية البرشيمتطلبـات التنم – 6

ن العامل اليوم يشهد تطورات وتغريات مستمرة يف كل امليادين ومع هذه إ  
عليمية تالتنمية البرشية، متثل أزمة وثقال ع ى كاهل املؤسسات ال أصبحتالتطورات 
ما عليها أن تطور من أدائها وأن تحسن من كفايتها للسهام بشكل االتي صار لز 

فعال يف بناء اإلنسان وإعداده ليتعامل مع املتغريات والتحديات التي ال تسكن أبدا، 
لنجاح أي فرد أو مؤسسة تعليمية وهي  ا  أساسي ا  وهو ما يجعل سياسة التعليم عنرص 

مر الذي يتطلب من التنمية البرشية تلطيطا علميا يف ، األ  رضورة ألداة ناجحة
 . ( 0)مواردها البرشية والتي تعترب أهم وسيلة وهدف وغاية لها

ي دولة سواء أل مهام  فتحقيق التنمية البرشية بأبعادها امللتلفة يعد مطلبا  
نامية والتي تتطلب مجموعة من املتطلبات األساسية لتحقيقها  مأ  تقدمهكانت م
 : يتكاألوهي 
 
 اإلنسان:  6-0

اإلنسان ركيزة التنمية وهو املحرك األول للنتاج وسوف يبقى العنرص البرشي هو 
العنرص املؤثر والفعال يف تحقيق أهداف املجتمع نحو التنمية الشاملة وهو ما 

تعليم والصحية والثقافية وتوفر له سبل ال االجتامعيةيتطلب أو تتعهد له بالرعاية 
تحسني ظروف العمل، مبا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، فاإلنسان مدين  وتعمل ع ى

اد قوامه زيادة اإلنتاج للوفاء مبتطلبات جعمل  ةللمجتمع برد هذا الدين يف صور 
 (9)والسلوك. املجتمع واستحداث أساليب جديدة يف العمل

نه أل  ،فالعنرص البرشي املؤهل واملدرب يف أي بلد يصنع حارض ومستقبل هذا البلد
هو ما و ، بالعلم واملعرفة يستطيع أن يسلر كل قوى الطبيعة ومصادرها لصالحه

لب أيضا كام يتط، يتطلب تنمية ملتلفة يف طاقاته الجسمية والعقلية والروحية
مجتمع يتمتع باالستقرار والدميقراطية والعدالة وتوفري حاجاته األساسية يف الطعام 

 (3)جتامعي وحرية التعبري.والرشاب وامللبس واملسكن والصحة اال 
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اته إال أن التعليم الجامعي وسياس، فإذا كانت التنمية البرشية تنمي بطرق متعددة
لهم الدور األكرب يف تحقيقها يف خالل تقدميه القوى البرشية املؤهلة واملدربة لعملية 

ع ى  هظافوأيضا تقدميه اإلمكانات املادية الكبرية التي ميتلكها إىل جانب ح، التنمية
 .(0)واالجتامعي لتطوير أي بلد ثقاىفالرتاث ال

كي  ميكن إيجاد التوازن بني الكم ، إشكالية مفسياسة التعليم الجامعي اآلن أما
ليها األخذ األمر الذي يفرض ع، والكي  وبني التوسع يف القبول واالمتياز يف املستوى
ني امللرجات ية يف العالقة بمبتطلبات التنمية البرشية يف االعتبار وتوفري الفعال

املوضوعة لها مسبقا  األهدافومدخالت التعليم الجامعي وما تحققه  األهدافو 
 (9)من امللرجات واملدخالت. 

 
 التلطيط:  6-9

ية يف وقت صار فيه تلطيط املواد البرش عمليا   تتطلب التنمية البرشية تلطيطا  
أو  صاديةاالقتمجرد أداة للتنمية بحيث مل يعد هذا التلطيط ، وسيلة لهذه التنمية

ا بل تتطلب أي تنمية برشية تغيريا بنائيا اقتصاديا واجتامعيا و ثقافي، هدفا يف ذاته
حالة  نموسياسيا كليا أو جزئيا أو ودفعه لتغيري هذه البنية واللروج باملجتمع 

 الركود إىل حالة النشاط التي تتطلب وجود قيادة واعية حازمة وعادلة يف نفس
 ريتكون مبثابة الدينامو املحرك للبناء كله والعمل ع ى إيقاظ رغبة التغي، الوقت

 (3)لدى املواطنني للمشاركة املادية واملعنوية والسياسية يف عملية التنمية. 
والتلطيط أسلوب للتنظيم االجتامعي وللنشاط اإلنساين وتزداد أهميته يف الدول 

طيط مرحلة التل منواالنتقال  االقتصاديةها النامية التي تعمل ع ى تنمية موارد
وهو ما يتطلب من القامئني عليها وضع إسرتاتيجية مالمئة ، إىل مرحلة التقدم

وتلطيط مناسب ينطلق من واقع املجتمع نفسه ويوازن بني إمكانيات املجتمع 
ل بفالتلطيط مبثابة العملة املحركة للتنمية البرشية لألمام من ق، الحقيقية وأمانيه

م سياسة تعليمية للتعلي لولن يتحقق ذلك إال من خال، قيادة واعية حازمة وعادلة
متطلبات سوق العمل املتغرية  أجلالجامعي تسعى لتحسني ملرجاتها من 

  (4)واملتطورة.
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 (0)من هنا ميكن تحديد مبادئ اإلسرتاتيجية املؤدية للتنمية البرشية يف التايل : 
 مقابل الكم يف التعليم الجامعي.  االهتامم النسبي بالكي 

 االهتامم بالعلوم واملواد الفنية واملواد العلمية يف مجال التعليم الجامعي.
مقابل التدريب بعد  Pre-employmentاالعتامد النسبي ع ى التدريب قبل التوظي  

 لتنمية املهارات التي تحتاجها التنمية البرشية. in serviceالتوظي  
متطلبات التنمية البرشية التي تستطيع أي دولة يف العامل إحراز ميكن إجاميل 

   مستوى عايل من الثقافة وتحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية يف اآليت:
إبداع املستوى املطلوب من الثقافة واملحافظة  أجلاالهتامم بالبحث العلمي من 

 عليه.
عليه الوصول إليها ع ى هيئة مواد أن ميتلك البلد مواد كافية وأن يكون من السهل 

 خام أو رأس مال.
 وضع السياسة التعليمية املالمئة لتحقيق التنمية البرشية. 

 التلطيط وتوفري البيانات واملعلومات الالزمة للوقوف ع ى معدالت التنمية الفعلية.
 .االهتامم بجودة وتوفري التكنولوجيا املالمئة وتوفري املوارد البرشية املتلصصة

االهتامم بالتعليم الجامعي من إعداد الكوادر البرشية املؤهلة واملدربة لسوق 
 العمل.

لثقافية واالجتامعية و ا االقتصاديةربط سياسة التعليم الجامعي بالسياسات األخرى 
 ات سوق العمل.جوالسياسية بلطط التنمية واحتيا

ع دون متييز بني الجمي تكافؤ الفرص التعليمية مبدأع ى تحقيق  التأكيدتحقيق أو 
 بني الذكور أو اإلناث. 

مام سبق يتضح أن مبادئ التنمية البرشية ركزت ع ى دور سياسة التعليم  الجامعي 
ب ومتطلبات التنمية من خالل التدري آلياتيف توظي  التعليم الجامعي يف خدمة 
د املهارات فرايف اكتساب األ  هإىل جانب دور ، و التعليم الذي يقدمه التعليم الجامعي

وق متطلبات س أجلكل ما هو جديد يف ميدان العمل لرفع اإلنتاجية من لاملعرفة و 
وهنا يأيت دور سياسة التعليم الجامعي يف وضع اللطوط العريضة التي ، العمل

ملا يوفره  ،يسري ع ى التعليم الجامعي يف تحقيق أهم أهدافه وهو التنمية البرشية
فاعلة يف كافة التلصصات امللتلفة لسد حاجات سوق من كوادر برشية ومدربة و 
 تحقيق مستوى معييش الئق. أجلالعمل ومتطلبات التنمية من 
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 معوقات التنمية البرشية:  -4
لعامل وبلدان ا، هناك معوقات تحول دون تحقيق التنمية البرشية يف العامل عامة 

عية ة أو ثقافية أو اجتاموقد تكون هذه املعوقات اقتصادية أو سياسي .النامي خاصة
فاالهتامم بالصناعة مثال وترك التعليم أو االهتامم  .أو أخالقية إداريةأو نفسية أو 

باملدينة دون القرية؛ فاملجتمع وحده عضوية متامسكة األطراف تتفاعل جميعها 
 لتحقيق التنمية البرشية. 

 وميكن تحديد معوقات التنمية البرشية يف العنارص التالية:
 معوقات اقتصادية.-
 ةمعوقات غري اقتصادي-
   معوقات اقتصادية: 4-0
 تنظيم (. –رأس مال  –عمل  –عنارص اإلنتاج ومكوناته ) أرض قلة 

 انلفاض مستوى الدخل الفردي ) ضع  التصنيع واالعتامد ع ى اإلنتاج الزراعي (.
 وضع  النظام النقدي وانتشار البطالة. االقتصاديةالتبعية 
س األموال الالزمة للنتاج والتلل  التكنولوجي وسوء استلدام املوارد نقص رؤو 

 الطبيعية وانلفاض مستوى دخل الفرد. 
 :معوقات غري اقتصادية 4-9

 ( 0)أهمها ) معوقات اجتامعية وثقافية ( ومن وتتمثل يف 

ية والنام دمهتقفهناك فروق شاسعة بني البالد امل، عدالت املواليدملالزيادة الكبرية 
عة تزيد مشكلة البطالة املقن، فالزيادة السكانية، يف معدالت املواليد والوفيات

 مام يؤدي إىل انلفاض مستوى املعيشة يف املجتمع.، تعقيدا
ها إىل حيث تصل يف بعض، مشكلة األمية وتتفاوت نسبة األميني يف الدول النامية

يل تحقيق التنمية يف سب رئيسةفاألمية عقبة ، من عدد السكان ٪21أكرث من 
إذ تق  حائال دون أداء القوى البرشية لدورها الكامل يف ، يف املجتمع االقتصادية
األمر الذي يستطيع إدراك ما تحتاجه تنمية املجتمع اقتصاديا واجتامعيا ، التنمية
 وعمليا. 

ضع  مستوى اللريجني ونقص املعلومات واملهارات العلمية والتطبيقية 
 الزمة لاللتحاق باملهن امللتلفة.والتكنولوجية ال

 عدم ربط سياسية التعليم الجامعي مبتطلبات واحتياجات التنمية البرشية.
انتشار الحروب والرصاعات والعن  وعدم االستقرار السيايس واالجتامعي يف بعض 

 العامل وخاصة النامية. لدو 
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واجه يات التي تومن معوقات التنمية البرشية يتضح أن املعوقات هي إحدى التحد
 ،املجتمعات يف العامل املتقدم والنامي ع ى حد سواء عامة والتعليم الجامعي خاصة
ألنه هو املسئول عن إعداد الفرد املتكامل الشلصية واملهارات والقدرة العقلية 

األمر الذي يتطلب للوصول إىل معدالت عالية ، والكفاءة الالزمة لحدوث التنمية
هو أن يكون هناك سياسة تعليمية ع ى قاعدة علمية قوية  من التنمية البرشية

ل أيضا بحوث تطبيقية توجه إىل ح، وبحوث علمية موجهة نحو متطلبات التنمية
 املشكالت امللتلفة التي تعوق دون تحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية.

 مؤرشات التنمية البرشية:  -4
تمعات وتطورها وتبني تطورها العام أى تظهر مؤرشات التنمية البرشية ع ى املج

التغري الجيد الذى ميثل جميع نواحى الحياة من حولنا ىف جميع دول العامل املتقدم 
أو النامى ع ى حد سواء والتى تحاول عن طريقة التنمية البرشية الوصول إىل مصاف 

انب و الدول املتقدمة وعن طريقها ميكن تحديد الفوارق بني هذه الدول ىف جميع ج
 .الحياة

 وميكن تقسيم مؤرشات التنمية البرشية إىل: 
 مؤرشات كيفية.4-0
 مؤرشات كمية.4-9
 : املؤرشات الكيفية0 -4

لدول ع ى  حيث ترتب ا، وهي مؤرشات تعترب مقياسا لتحديد أوضاع التنمية البرشية
ما حققته من نجاح يف تلبية الحاجات اإلنسانية وتحسني مستوى املعيشة   أساس
لموارد مثل التلصيص األمثل ل، اقتصادية وغري اقتصادية ا  معايري و  مقاييسيتضمن و

وهو ما دفع منظمة العمل الدولية أن ، واألوضاع الصحية والتعليمية االقتصادية
ترتجم مفهوم تلبية الحاجات األساسية إىل برنامج عمل ناجح يف الكثري من الدول 

 ملية التنمية البرشية مثل الرعاية الصحيةالنامية  والتي يغطي جوانب مهمة يف ع
  (0)والتعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة. 
 وميكن تحديد املؤرشات الكيفية يف التايل: 

 مؤرش الحالة السياسية. 4--0-4  مؤرش التعليم  -4-0-0
 مؤرش الجنس ) النوع (. -5-0-4  مؤرش  الصحة9 -4-0
 رأة.مؤرش امل -6-0-4  مؤرش الدخل -4-0-3
 مؤرش الفقر.- -44-0
  مؤرش التعليم.  -4-0-0

                                                           

  (http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990/cheprs). Accsesed data  (

) 
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التعليمي  فتحسني وارتفاع املستوى، يعترب التعليم من أهم مؤرشات التنمية البرشية
للمواطنني يجعلهم أكرث إيجابية يف مواجهة قضايا الوطن ويجعلهم ذو مشاركة أكرث 

ميثل فة خاصة بصمعي الجافالتعليم بصفة عامة والتعليم ، فعالية يف برامج التنمية
إلعداد  فهو رضوري، والعنارص االسرتاتيجية لتحقيق التنمية البرشية األسسأهم 

القوى البرشية املؤهلة واملدربة لسوق العمل يف عامل  تتزايد فيه حدة التنافس 
 . (0)االقتصادي والثقايف

يل يف  امويتكون مؤرش التعليم من معدل القراءة والكتابة وااللتحاق والقيد اإلج
ذا يعد ل، والذي يعد من الرضوريات املهمة للحياة املنتجة، التعليم ونسبة األمية

ء إىل جانب جهود الدول يف القضا، من  املعايري األساسية لقياس التنمية البرشية
(9)اللطرية ع ى التنمية البرشية يف عرص التقدم التكنولوجي اع ى األمية وأثاره

. 
 حياة يف وأساسيا   ا  هام إذ يلعب دورا  ، ي وسياسته خصوصية ويبقى للتعليم الجامع

األمم من خالل تلبية احتياجات التنمية من القوى البرشية التي تصنع حارضها 
وذلك ألنه  ،وتريس قواعد مستقبلها وفيه تتبلور القيادة العلمية والعملية للمجتمع

إال من ، ق ذلكولن يتحق، هاملسئول ع ى الحفاظ ع ى الرتاث الثقايف وتنميته وتطوير 
أيضا من خالل تعليم جامعي يكون ، (3)م يتوافر فيه رشوط الجودة الكليةخالل تعلي

يف جميع املجاالت يف الحياة لدى الشعوب قدميها وحديثها يف  صالحأداة التغري واإل 
عل مام ج، عرص تزاد فيه ثورة املعلومات واالنفجار املعريف يف شتى املجاالت

 . (4)به من ضمن األمن القومي للدولة االهتامم
تقوم سياستها التعليمية بأقىص جهودها  تقدمهاألمر الذي يرجع إىل أن الدول امل
إال أن األمر  ،بالتايل تحرز تقدما بوترية ثابتة ورسيعة، لالستثامر يف التعليم الجامعي

 تال يسري بالشكل نفسه يف دول أخرى ويرجع ذلك إىل انفصال خطط وسياسا
صل به والتي ت، التعليم الجامعي عن برامج وخطط واحتياجات ومتطلبات التنمية

أيضا عدم وضوح فلسفة يسري عليها التعليم الجامعي وهو ما ، البرشي هإىل الرفا
 .(5)والنامية تقدمهيساهم يف إيجاد التناقض واالختالف بني الدول امل
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 ٪ 96ن للمنتسبني للتعليم الجامعي موتشري اإلحصائيات إىل ارتفاع املعدل العاملي 
 تقدمهمن هذه النسبة يف املناطق امل ٪65ويرتكز  9114عام  ٪ 41م حتى 0241عام 

سبة بينام تصل الن، وخاصة يف أوربا ورشق آسيا واملحيط الهادي وأمريكا الشاملية
 يف حني وصلت النسبة يف الدول، يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ٪ 30إىل
كام زاد الباحثني يف العامل من ، فقط ٪ 6ودول أفريقيا السوداء ب  ٪ 96لعربية إىل ا

 ٪69نسبة  تقدمهوحققت الدول امل 9114مليون عام  4.9إىل  9119مليون عام  5.4
 ٪34يف حني وصلت نسبة الباحثني يف الدول النامية نحو ، من مجموع الباحثني

 (0). ٪ 0والدول األقل تقدما أقل من 
 قع ع ى عاتق سياسة التعليم الجامعي مسئولية كبرية تتمثل يفتانطالقا مام سبق و 

املساهمة يف تحقيق الهوة السحيقة بني العديد من املناطق امللتلفة يف العامل من 
بدال من الرتكيز ع ى متغريات ، خالل جعل اإلنسان ورفاهيته ع ى رأس األولويات

يم ية ال تنبع إال من خالل ثورة تعليمية وتعلفالتنمية البرشية الحقيق، االقتصاد
جامعي متميز. أساسه محو األمية والقضاء ع ى البطالة وإعداد القيادات والكفاءات 

 التي تحتاجها التنمية. 
 
 :مؤرش  الصحة -4-0-9
األساسية للتنمية البرشية  األهدافن حياة اإلنسان اللالية من العلل هدف من إ 

ام أنه أيضا أحد الوسائل ك، ىل تحقيقهإمع أن يسعى والتي يجب ع ى أي مجت
ح بالتايل تزداد دخولهم وتصب، رفع إنتاجية البرش االتي ميكن من خالله الفعالة

 (9)مع ككل.تاملحصلة النهائية تحقيق مستويات عالية من التنمية البرشية يف املج
فال األطاالهتامم باملستوى الصحي والتعليمي للبرش وخاصة للشباب و ويعد 

ان يفالصحة والتعليم يؤد، واألمهات من أهم مؤرشات الصحة يف التنمية البرشية
 هو له مردود ع ى معدالت، إىل زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي يف املستقبل

 . (3)التنمية البرشية يف مكافحة الفقر والتلفي  من معاناة األفراد
حسن ثل يف اإلنفاق املبارش الذي ييتم، أفضل أسلوب لتحقيق نتائج صحية جيدةو 

ب التي يعاين منها املجتمع إىل جان الصحيةالتغذية ويشجع ع ى مواجهة املشكالت 
 . (4)، فاقات املبارشة ع ى الرعاية الصحية يف بعض املناطقناال 
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فالتحسن يف اللدمات الصحية يؤدي إىل طول  العمر وانلفاض معدل الوفيات 
سنة يف  42سنة يف أمريكا و 44فقد وصل طول العمر إىل  ،نسمة 011األطفال لكل 
، نسمة 0111أطفال لكل  4كام وصل معدل وفيات األطفال يف أمريكا إىل ، إرسائيل

لكل  44أطفال والدول العربية  6أطفال وإرسائيل  4يف حني وصلت يف ماليزيا إىل 
من  ٪ 2لعامل من كام زاد اإلنفاق العام ع ى الصحة يف ا، م 9114نسمة عام  0111

 ٪ 41اللدمات الصحية متاحة يف  أصبحتوبذلك ، ٪ 91الناتج املحيل اإلجاميل إىل 
 . (0)من السكان

 ،أحد املصادر الهامة لتقديم التأمني الصحي تقدمهوتعترب الجامعات يف الدول امل
حيث تقدم تحت إطار اللدمات التي تقدمها الجامعات ألعضائها من طالب 

فقيام الجامعات وخاصة كليات الطب املستشفيات ، تدريسوأعضاء هيئة 
باستقبال املرىض وطالبي االستشارات الصحية والعالجية مقابل رسوم ، الجامعية

 . (9)بالتايل تدر دخال للجامعة ذاتيا، معينة تحددها مؤسسة جامعية حسب إمكانيتها
 :(.مؤرش الدخل ) نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجاميل. -4-0-3

يعترب هذا املؤرش من أقدم املؤرشات ،وميكن الحصول ع ى نصيب الفرد من الناتج 
( ع ى عدد السكان يف نفس السنة وتوجد الدخل القوميالقومي من خالل الناتج )

امل أسايس عالدخل قد يكون ارتفاع ، عالقة بني التنمية البرشية والنمو االقتصادي
 . (3)املجتمع رقي وتقدم أفرادو  ،لتحسني املعيشة

 يقسمىف العام م ليؤكد ع ى أن مؤرش الدخل 9100عام  وجاء تقرير التنمية البرشية 
 : (4)إىل

 .دوالر( 4111بلدان مرتفعة الدخل ) نصيب الفرد أكرث من 
  .دوالر( 4111 – 6111بلدان متوسطة الدخل ) نصيب الفرد من 
 .أقل(ف ردوال 511بلدان منلفضة الدخل ) نصيب الفرد فيها 

 (.ردوال 311بلدان األكرث فقرا يف العامل ) نصيب الفرد فيها أقل من ال
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ن حيث منصيب الفرد من الناتج املح ى ىف دول العامل ىف اليوم كام ميكن تصني  
 : (0)االقتصاد ع ى النحو التايل

اقتصاديات منلفضة الدخل وهي التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج القومي 
 دوالر فأقل. 0.640 إىل اإلجاميل

 دوالر. 09.460-5.444اقتصاديات متوسطة وهي التي يكون فيها دخل الفرد 
 دوالر فأكرث.  35.464الفرد  باقتصاديات مرتفعة وهي التي يكون فيها نصي

ة يعامال أساسيا من العوامل املؤثرة يف التعليم الجامعي وسياس االقتصاديةفالعوامل 
كام يساعد النمو االقتصادي بأسلوب غري  ة.دافها املرجو ويف تنفيذ خططها وأه

ازدياد من إيردات الحكومة ومتكن من مبارش يف تلفيض فقر الدخل ويرفع 
االستثامرات العامة للتعليم والبنية التحتية األساسية والسيطرة ع ى األمراض 

ويزيد  ركام أنه يلفض الفق، دخلئض الواملجاالت الصحية، باإلضافة إىل تلفيض فا
من مدخرات األرس ويحرر من مواد االستثامرات يف التنمية البرشية والتعليم 

كام  ،وهام مرتبطان ع ى نحو وثيق اه الناس،فوالصحة الجيدين قيمة جوهرية لر 
يساعد التعليم الجامعي ع ى تحسني الصحة والصحة الجيدة تسهم يف التعليم 

معي يسهم يف زيادة النمو االقتصادي فإن التعليم الجا، عالوة ع ى ذلك، األفضل
 كام تولد التحسينات يف الصحة عائدات اقتصادية بارزة. ، ويرفع دخل الفقراء
( يبني معدالت النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي يف 0جدول رقم )

 م .9100،  9113 العامل املتقدم والنامي ع ى حد سواء يف 
 9113 9100 

 4.5 4.11 العامل
 01.6 5.51 الدول املتقدمه
 6.4 3.11 الدول النامية

اإلستدامة  9100تقرير التنمية البرشية برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ: : املصدر
قاهرة ال –مركز معلومات قراء الرشق األوسط  – واإلنصاف مستقبل أفضل للجميع

 . 034، ص 9100 –
السنوي للناتج املحيل اإلجاميل يف ويتضح من الجدول السابق أن معدالت النمو 

وإذا قورنت معدالت النمو السنوي ، هي األع ى عن الدول النامية تقدمهالدول امل
دخل الفرد  تأثريوهو ما يوضح ، والنامية  تقدمهللناتج املحيل اإلجاميل بني الدول امل

زيادة و وتأثريها ع ى الحالة الصحية وخفض معدالت التنمية البرشية وزيادة الدخل 
مام يعكس معدالت النمو االقتصادي وع ى معدالت التنمية ، الناتج املحيل اإلجاميل

  البرشية باإليجاب أو السلب. 
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رجة تعتمد بد تقدمهوميكن القول بأن التقدم يف أي دولة سواء كانت نامية أو م
ال أن املوارد إ، د البرشية واملوارد املاليةر أساسية ع ى عاملني رئيسيني هام: عامال املوا

لذا فالتعليم ، البرشية هي العامل الحاسم يف أحداث التقدم وزيادة الدخل
الجامعي أهم عامل يف التعليم والتدريب األفراد بالشكل واملستوى الذي يستطيع 
به أن يتمكن من استغالل ما لديهم من موارد وإمكانات وتسلريها إلحداث التنمية 

 والتقدم 
رسم سياسة تعليمية للتعليم الجامعي يعمل من خاللها  ويتحقق ذلك من خالل

عمل من منطلقاتها تعلم لتعرف وتعلم لت، وينطلق من فلسفة تربوية محددة املعامل
نمو ويوجد عالقة قوية بني التنمية البرشية. وال اآلخرينوتعلم لتكن وتعلم لتشارك 
عدالت لتحقيق م فالتنمية البرشية تقدم وسيلة، االقتصادي والتعليم الجامعي

 فمن أهم دعائم، من خالل وجود عاملة جيدة صحيا وتعليميا، مرتفعة من اإلنتاج
النمو االقتصادي والتعليم الجامعي وملرجاته عصب التنمية البرشية مام يوفره 
من إعداد الكوادر البرشية املؤهلة واملدربة لسوق العمل للوفاء باحتياجات التنمية 

 . (0)البرشي هالرفا وزيادة الدخل وتحقيق
 ( يبني العالقة بني التنمية البرشية والنمو االقتصادى5شكل رقم )

 
ادي عد البرشي والنمو االقتصبال: مصطفى الربدعي ومنال محمد متويل املصدر: منى

 -04لعددا –جامعة القاهرة  –صاد والعلوم السياسية تكلية االق -النظرية والتطبيق
 . 44، ص9110
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الشكل السابق أن الناتج املحيل اإلجاميل املتمثل يف إيرادات الدولة يتم  نمنستنتج 
 ىل مواجهة الفقرباإلضافة إ، من خالله االهتامم باللدمات الصحية والتعليمية

كام يرفع من مستوى دخل الفرد والتلفي  من حدة الفقر ويزيد من ، والحرمان
 ،كتساب املعرفة واملهارات ويطورهاإمكانات اإلنتاج والعمل وكفاءته والقدرة ع ى ا
 مام يحقق معدالت عالية من التنمية البرشية. 

ومام سبق يتضح أن الدخل يساهم يف تحسني مستوى معيشة الئق للمواطنني 
ع ى الرغم من أن الزيادة ، وتلفي  حدة الفقر وزيادة معدالت النمو االقتصادي

ة لتعليم عامة والتعليم الجامعى خاص، إمنا ا يف الدخل ليست دليال ع ى تقدم الدول
هو الذى يوضح تقدم وتلل  أى دولة ىف العامل ، كام أنه يحدد مستوى دخل األفراد 
باإلرتفاع أو اإلنلفاض ولذلك يقع عليه مسئولية إعداد األفراد جيدا لسد إحتياجات 

 . التنمية
 
 مؤرش الحالة السياسية:  4-0-4

مية للتنمية البرشية باعتبارها وسيلة لتعزيز التن تشكل الحالة السياسية جزءا مهام  
يف  عيةاالجتامحيث توضح مدى متتع أفراد املجتمع بالحقوق والحريات ، البرشية

 خاص مؤرش اتلاذمحاولة إلدماج الحرية السياسية يف مكونات التنمية البرشية أو 
ات الحرية مكونم إىل أن أهم 0229وقد أشار تقرير التنمية البرشية عام ، بها

: سالمة الفرد الجسدية وسيادة القانون وحرية التعبري واملشاركة السياسية السياسية
 . (0)وتكافؤ الفرص التعليمية

والسياسة مهمة للتنمية البرشية لرغبة الناس يف كل مكان أن يكونوا أحرارا ويف أن 
اتهم كل حييقرروا مصريهم وأن يعربوا عن أرائهم ويشاركوا يف القرارات التي تش

 توسيع خيارات الناس عن أجلمن ، وهذه القرارات ال تقل أهمية للتنمية البرشية
ة من ثم فإن تحقيق التنمية البرشي، القدرة ع ى التعليم أو التمتع بصحة جيدة

فهو أيضا تحد مؤسيس ، ليس تحديا اجتامعيا واقتصاديا  وتكنولوجيا فقط
ليه يف هي ععام تلتل   تقدمهيف الدول امل . لذا فإن املشاركة السياسية(9)وسيايس

التي تحدد موقع املجتمع ع ى  املهمةمن ثم فهي أحد املؤرشات ، الدول النامية
فاالهتامم بالسياسية واألوضاع السياسية ، التدرج الواصل بني التقدم والتلل 
أحد مؤرشات املشاركة التي ال ميكن تجاهلها ، للمجتمع وما يحيط به من أحداث

 . (3)هي مبثابة خطوة أوىل أساسية إىل مستوى أع ى من املشاركةو 
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 ،فالحرية السياسية واملشاركة السياسية جزء من التنمية البرشية ع ى حد سواء
مية أو باعتبارهام وسيلتني لتعزيز التن، ام هدفني إمنائيني يف حد ذاتهامباعتباره
الن يف حياة مجتمع املرء ال تق فالحرية السياسية والقدرة ع ى املشاركة، البرشية

 ،أهمية للتنمية البرشية عن القدرة ع ى القراءة والكتابة أو التمتع بصحة جيدة
فبدون الحريات السياسية تصبح خيارات الناس أقل بكثري والقدرة ع ى املشاركة يف 

ويتيح له أن يديل بدلوه يف القرارات  اآلخرينمام يكسبه احرتام ، حياة املجتمع
 . (0)الوجود اإلنساينىف جوهرية الجتمعية امل

 يوضح قدرات تعزيز كال  منها اآلخر(: 6شكل رقم )

 
 

عميق ت 9119تقرير التنمية البرشية عام املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ : 
ص ،  9119، مركز معلومات الرشق األوسط ، القاهرة ،  الدميقراطية يف عامل مفتت

50 . 
سابق يتضح أن الحرية السياسية تعزز الجهد الجامعي فضال عن الجهد من الشكل ال

هو قاطرة التقدم من خالل  يكونالفردي وهذا مهم ألن العمل الجامعي غالبا ما 
 ،فيام يتعلق باملسائل الجوهرية للتنمية البرشية، السياسية االجتامعيةالحركات 

 جيد.  فالحرية السياسية تعزز تعليم أفضل وصحة جيدة ودخل
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وهو ما  ،فالدميقراطية توسع الحريات السياسية وهو ما ميثل نتائج للتنمية البرشية
النظام  فهي، متثل الناس وال يسيطر عليها فرد بعينه، يتطلب هيئة ترشيعية

لطة ألن الس، السيايس الوحيد الذي يتوافق مع التنمية البرشية بأعمق معانيها
فضال عن  ،ا الناس التي متارس عليهم تلك السلطةالسياسية يف الدميقراطية يفوضه

 (0)أنهم يسيطرون عليها. 
 يبني الدميقراطية والتنمية البرشية والصالت بينهام :(4شكل رقم )

 
تعميق  9119تقرير التنمية البرشية عام املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ : 

ص ،  9119األوسط ، القاهرة ، ، مركز معلومات الرشق  الدميقراطية يف عامل مفتت
54 . 

من الشكل السابق تالحظ أن املؤسسات والعمليات الدميقراطية تسهم يف التنمية 
وتوسع خيارات الناس من حيث التمتع بالحرية السياسية واملشاركة السياسية وأن 
يكون لدى الفرد املعرفة ليعرب عن آرائه وأن يشارك بطريقة دميقراطية صحيحة . 

 العالقة بني الدميقراطية والتنمية البرشية عالقة متكاملة تحقق بعضها البعض.إذا ف
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 يوضح التمثيل الرابط :(4)رقم شكل 

 
Source: innovation for Human Development on Arab Social Narder Fergany; 

, Almishkat Center for Research, Egypt , 2002, p.5. Region perspective 
الشكل السابق يتضح أن توسيع الحرية السياسية من أهم املكونات األساسية من 

للتنمية البرشية والذي تعد رشطا أساسيا لالبتكار االجتامعي والتي متثل ضامنا 
حامية الحريات السياسية وتحقيق مصالح الناس  أجلللحكم الرشيد وذلك من 

يف تعزيز العالقات  ا  هام ا  وحامية كرامتهم اإلنسانية وهذه الحريات متثل دور 
 والتمثيل واملساءلة بني الشعب ومؤسسات الحكم. 

قد أثر  ،يف مامرسة حرياتها السياسية تقدمهفالفرق بني الدول النامية والدول امل
حيث نجد أن الدول النامية متارس ، ع ى سياسة التعليم الجامعي وع ى صورته
عليم ا انعكست سلبيا ع ى توعية التالحريات السياسية بطريقة بريوقراطية وهي م

 بالتايل ع ى معدالت التنمية، الجامعي و ملرجاته
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تصاد واق، تتجه نحو النمو الدميقراطي السيايس تقدمهيف حني نجد أن الدول امل
األمر الذي انعكس إيجابيا ع ى سياستها التعليمية للتعليم  السوق الحر )التنافيس(

ة من التنمية البرشية وتحقيق التغري السيايس لدى الجامعي وتحقيق معدالت عالي
ة مام يقود املجتمعات نحو الدميقراطي، الشباب وتحقيق التنمية السياسية لديهم

(0) . 
ويتم حساب مؤرشات الحرية السياسية من خالل املساواة بني املواطنني والحقوق 

فراد وعدد األ والواجبات ومشاركتهم يف صنع السياسية التعليمية وصنع القرار 
املسموح لهم بالترشيع واالنتلاب وتداول السلطة وقوة املعارضة وتأثريها ع ى 
النظام السيايس والحرية السياسية وحرية تكوين األحزاب وحرية التعبري والنقد 
األساس الذي تنهض عليه التنمية البرشية والتي تعني تطوير إمكانات البرش إىل 

يحقق ما يسعون إليه من اإلنجازات والتغري الذايت أقىص حد ممكن حتى ميكن أن 
 . (9)مبا يضمن حياة أفضل للجميع، الكامل يف املستقبل

ولذلك تضع  املشاركة  فالتنمية البرشية بحاجة إىل مناخ مالئم الزدهارها
لعامل ن السلطة يف دول اإ حيث  السياسية ىف الدول النامية عنها ىف الدول املتقدمة

تفرد والبقاء وتعمل لنفي وإخامد كل سلطة معارضة وال سيادة إال الثالث تحب ال
ويتضح من مؤرش الحالة السياسية : أنها مهمة للتنمية  .(3)للحزب الحاكم فيها

 ا  البرشية ومن أهم عنارصها ومحور هام يف اإلسرتاتيجية التنموية والتي لها دور 
ن حيث م، التعلم الجامعي يف صنعو وأساسيا يف رسم خريطة التطور السيايس  ا  هام

عدادهم للمشاركة الدميقراطية إ أعداد الطالب الجامعيني ع ى املشاركة السياسية و 
 لتحقيق التنمية البرشية. 

 
 :.مؤرش الجنس ) النوع ( 4-0-5

يعرب عن أوجه انعدام املساواة يف املنجزات بني الرجل واملرأة وكلام كان التعاون بني 
البرشية  انلفض ترتيب البلد حسب دليل التنمية، برشية كبريالجنسني يف التنمية ال

املرتبط بنوع الجنس ويستلدم هذا الدليل نفس املتغريات التي يستلدمها دليل 
التنمية البرشية واالختالف أن دليل التنمية املرتبط بالجنس يرتب إنجاز كل بلد يف 

  بني الرجل واملرأة مؤرشات التنمية البرشية وفقا لدرجة التفاوت يف اإلنجاز
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أيضا هو دليل برتتيب إنجاز كل بلد يف مؤرش التنمية وفقا لدرجات التفاوت بني 
ع ى  ،وال ميكن تحقيق تنمية املوارد البرشية دون املساواة يف التنوع، الرجل واملرأة

زلن ع ى الهامش وال يشاركن إال أنهن ال، الرغم من أن النساء ميثلن نص  السكان
القرار وإسهامهن يف الجانب االقتصادي ال يزال بعيدا عن الواقع وهذا ال ع يف صن

 (0)يدعم مسرية التنمية يف املجتمع. 
فانعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف شتى أنحاء العامل يف الحصول ع ى األصول 

 وتعزز ذلك األعراف غري املتساوية والهياكل كبريا  املادية والفرص تلتل  اختالفا 
وعدم العدالة بني الجنسني يؤثر بصورة مبارشة يف رخاء املرأة ويف  االجتامعية

 فمعظم املجتمعات لديها أعراف تحافظ ع ى النظام، القدرات التي تتلذ يف املجتمع
االجتامعي السائد وترسم الحدود بني األفراد ومجاالت النفوذ امللتلفة للرجال 

 (9)والنساء. 
ة يف أمنا يتمثل يف تعزيز مشاركة املرأ ، كة املجتمع لكلفالسبيل إىل تحقيق مشار 
ن يتحقق ول، تندرج يف حجم التنمية البرشية أصبحتعملية التنمية وهي مشكلة 
ي إال عن طريق السياسة التعليمية للتعليم الجامع، تعزيز مشاركة املرأة يف املجتمع

مام ، ص لهنزيد من الفر تراعي توزيع عدالة الفرص التعليمية بني الجميع وتوفري امل
 اتلاذ إسهاما قيام يف اإلسهامميهد الطريق لنشوء نلبة نسائية ومتكني النساء من 

 . (3)تقدم التنمية البرشية أجلالقرارات من 
فظاهرة انعدام املساواة بني الذكور واإلناث يف التعليم عامة والتعليم  الجامعي 

 حيث يوضح مؤرش، تقدمهالدول امل خاصة تبدو واضحة يف الدول النامية عنها يف
 التنمية البرشية املرتبط بالجنس ) النوع ( أن أع ى قيمة للمساواة بني الجنسني يف

ويف الدول النامية وصلت ، 9116( عام  1.24وصلت إىل نسبة ) تقدمهالدول امل
 وهو ما يوضح الفارق الكبري للغاية.  9116( عام 1.45النسبة إىل ) 

أنه ال ميكن تحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية واملرغوب ومام سبق يتضح 
فكلام كانت املساواة كاملة يف ، النوع (املنشود دون املساواة يف الجنس )منها و 
 العامل تضمنه أو ترتيبه يف أي دولة يفا فلن يتأثر دليل التنمية البرشية مب، النوع

 ،ة التنمية البرشية يف املجتمعوهو ما يدعم مسري ، تقدمهسواء كانت نامية أو م
م املساواة بني الجنسني هو وجود سياسة تعليم جامعي يحقق املساواة يأيضا تدع

كور تكافؤ الفرص التعليمية بني الذ  مبدأويصل إىل التنمية من خالل تأكيدها ع ى 
 يف حسبانها أهمية التعليم الجامعي حتى تصل إىل التنمية.  عواإلناث وتض

  

                                                           
( ) - Economic And Social Commission For Western (Op.Cit), p. 25. 
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 :رش املرأةمؤ   4-0-6
عداد إم بو ي تقفه، متثل املرأة نص  املجتمع وتؤثر بدرجات متفاوتة يف نصفه اآلخر

 من ثم فإن حرمانها من حقها يف، بوظائ  التنمية يف املجتمع يقوماألجيال التي 
التعليم والصحة يؤثر سلبا ع ى مستوى التنمية البرشية يف املجتمع واالستثامر يف 

 .تنمية املجتمع بصورة كبرية ى تعليم املرأة يعمل ع
من ناتج  ٪99فإذا أتيحت للمرأة نفس الفرص املتاحة للرجل لزاد ناتجها ما يقرب 

ولقلة  ٪01بالنسبة لألنثى مبقدار ، معدالت القراءة والكتابة تأيضا توازن، الرجل
 .٪01نسبة وفيات األطفال بنسبة 

 تقدمهفالدول امل، لتنمية البرشيةفتنمية املرأة أحد املكونات األساسية يف برامج ا
تسعى لتحقيق أع ى معدالت التنمية اللاصة باملرأة وهو ما يعكس األمن واالستقرار 

مع األمر الذي يتطلب النظرة التكاملية للمجت، االجتامعي والسيايس واالقتصادي للبالد
ام عامد هفالرجل واملرأة ،  اإلنساين وال ميكن أن ينهض مجتمع ما ينص  طاقاته فقط

ومل يعرف التاريخ مجتمعات تلتل  فيه أو ، الحياة ومصدر التاريخ البرشي كله
بل اقرتن دورهام دامئا بدرجة تقدم ، تقدمت فيه املرأة وحدها أو الرجل وحده

 املجتمع ونهوض األمة وهو ما يوضح دور املرأة يف تحقيق التنمية البرشية 
 رات للمستقبل سواء كان الهدف هو تحسنيفتعليم النساء يعترب من أفضل االستثام
من ثم فإن جهود املجتمعات لن ، االجتامعيةالحالة الصحية لألرس وتحسني الحياة 

 ،إال عن طريق التعليم الجامعي للمرأة وتحسني أوضعها بوجه عام، تكلل بالنجاح
باملقارنة ، ٪61سنة يف البلدان النامية إىل  93 – 04فتصل نسبة الشابات املتعلامت بني 

 عند الشبان.  ٪ 41إىل 
 أهمية التعليم للناث. :(2) رقم شكل

 
 9113تقرير التنمية البرشية عام :  UNDP: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ صدرامل

مات ، مركز معلو  أهداف التنمية لأللفية تعاهد بني األمم إلنهاء الفاقة البرشية
 .45ص ،  9119الرشق األوسط ، القاهرة ، 
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من الشكل السابق يتضح أن إثبات املساواة بني الجنسني ليست هدفا بحد ذاته 
ت وتوضح دورة حياة املتعلام، األهداففحسب بل إنها مركزية يف عملية إنجاز سائر 

بهن عن غري انجإ الحاصلة بني قطاعات املجتمع وأن النساء املتعلامت يقل 
الصحية لهن وألطفالهن وتغذية املتعلامت ويحرصن ع ى الحصول ع ى الرعاية 

 " فاملرأة هي التي تعكس، تعزيز دورهن يف املجتمع كعوامل تغري أجلأفضل من 
واقع املجتمع وتعرب عن مدى نهضته وتطويره وهي املؤرشات الذي ميكن االعتامد 

 ".األمة والنهوض بالتنمية البرشية يف التنبؤ مبستقبل اعليه
الرابع ببكني للمرأة ليؤكد ع ى املتابعة  9111ر عام وتأكيدا ع ى ذلك فقد جاء مؤمت

 الوصول إىل متكني النساء يف أجلوالتقدم الذي أحرز والعقبات التي واجهتها من 
ة البد من العمل وحامية حقوق املرأة العامل، فرتة يشهد فيها العامل تغريات متالحقة

ة مع الرجل والعنايوإزالة املعوقات التي تحول دون حصولها ع ى فرص متكافئة 
باملرأة الريفية وصحتها وأيضا وضع برنامج لتعزيز مشاركة الرجل واملرأة معا يف 

 األطفال. العمل ورعاية
 ،ومام سبق يتضح أن املرأة املتعلمة لها دور كبري يف النهوض بالتنمية البرشية
يتها مفالجهل والتلل  هام املستوى املصاحب يف الدول النامية وتلل  معدالت تن

حد فالنهوض باملرأة هو أ ، نص  املجتمع اهامل ثلل املرأة  ميهامإف  –البرشية بها 
مساهمتها يف قوة العمل من ناحية واالرتفاع  أجلمن  الرئيسةمحاور التنمية 
 ،من ملتل  فروع االقتصاد القومي من ناحية أخرى الرئيسةمبستوى إنتاجيتها 

ط يف أهداف يسن فقلا والواعية تسهم بدور فعال فاملرأة املتفاعلة اجتامعيا وثقافي
 لألجيال القادمة. االجتامعيةالتنمية املنشودة ولكن يف تحقيق التنشئة 

 
 :مؤرش الفقر البرشي 4-0-4

فتحسني  ،يقيس هذا املؤرش أوجه الحرمان من نفس أبعاد التنمية البرشية األساسية
 االقتصاديةيجة للعمليات توزيع الدخل وتقليل معدالت الفقر ما هي إال نت

واالجتامعية يف املجتمع والعامل الرئييس للحد من حدوث الفقر هو زيادة يف 
املستوى االقتصادي حتى يزيد دخل الفرد ويعمل ع ى تحسني املستوى املعييش 

 .داخل املجتمع
تثامر ورفع أمام االس رئيسةحيث ميثل عقبة ، فيعترب الفقر من أخطر مشاكل التنمية

الت النمو االقتصادي. كام أن الفقر هو األساس يف قصور القدرات اإلنسانية معد 
وقصور يف رأس املال البرشي الناجم عن التعليم والتدريب والرعاية الصحية وقصور 
رأس املال املجتمعي املتمثل يف قلة الحيلة يف ظل هيكل القوة القائم وهي جذور 

 الفقر ومحددات دوامه. 
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ة متعددة الجوانب تتضمن عدم القدرة ع ى إشباع الحاجات الفقر ظاهر ن إ 
األساسية ونقص التحكم يف املوارد ونقص التعليم واملهارات سوء الحالة الصحية 
وسوء التغذية ونقص الحامية وقابلية التعرض للناث والعن  والجرمية ونقص 

ل الدخ كام أن الفقر من وجهة نظر التنمية ال ينصب ع ى، الحريات السياسية
بل هو أيضا حرمان يف االختيارات والفرص املنافسة ألن يعيش الفرد حياة ، وحده
 .(0)كرمية

كام جاء تقرير التنمية البرشية ليؤكد ع ى خطورة الفقر ومداه يف أنحاء العامل وأن 
 ،تكون رفاهية اإلنسان هدف التنمية وتحسني مستوى املعيشة لألجيال املستقبلية

مليون شلص يعيشون  9511أن هناك حوايل ، ر التنمية البرشيةكام أشارت تقاري
، مليون شلص يعيشون فقر مدقع 251م ومنهم حوايل 9101تحت خط الفقر عام 

يف ، سنة يف الدولة  النامية 35وهو ما أدى إىل أن يصل متوسط العمر املتوقع إىل 
، م9101عام  هتقدمسنة يف الدول امل 49حني أنه وصل متوسط العمر املتوقع إىل 

أما بالنسبة ملتوسط دخل الفرد فإن الفجوة بني الدول األكرث فقرا والدول األكرث 
مرة منذ السنوات  091حيث تضاعفت حوايل ، أكرث اتساعا أصبحتتقدما وثراء قد 

وهو أن األعداد املطلق للفقراء يف العامل تزداد والهوة بينهم وبني األغنياء ، املاضية
 . (9)ا واتساعاأكرب عمق أصبحت

كام يوجد أيضا تناسب عكيس بني معدالت الفقر ومستويات اإلنجاز التعليمي 
ووجود تناسب طردي بني مستويات التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة وأجور 

من خالل ، فالتعليم الجامعي من أهم وسائل انتشال الفقراء من فقرهم، العمل
يم من ثم فإن االستثامر يف التعل، املجتمع دوره يف تحقيق الحراك االجتامعي يف

يؤدي إىل تحقيق تراكم رأس املال البرشي والذي ميثل الركيزة األساسية لتحقيق 
ايل خفض بالت، من ثم زيادة متوسط الدخل الفردي، واالجتامعية االقتصاديةالتنمية 

 أعداد الفقراء. 
رس ي عقد يف كوبنهاجن يف ماالذ االجتامعيةكام أكد مؤمتر القمة العاملي للتنمية 

 Social عيةاالجتامم والتي من أهم توصياته يف تناوله للفقر والبطالة واألبعاد 0225

Exclusion  الذي تستطيع السياسات التعليمية أن تقدمه  اإلسهامع ى أهمية
األفراد  عدادإ وتأكيدها ع ى أهمية البعد االجتامعي لسياسة التعليم. ملا يوفره من 

الذي يقلل من الفقر ويزيد من ، ين للعمل وزيادة اإلنتاج والنمو االقتصاديالجيد
 .(3)باملعايري يف الصحة الجسمية والعقلية للجميع االلتزام
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والنمو االقتصادي عامال أساسيا من العوامل املؤثرة يف  االقتصاديةوتشكل العوامل 
مبستوى  بط ارتباطا وثيقاألن التعليم عملية مجتمعية ترت، جودة التعليم الجامعي
قون يجعل األفراد يب، فزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي، املعيشة ودخل الفرد

  (0)، سنوات أطول يف التعليم ومينحهم فرصا أكرب للصعود يف السلم
، من دخلها كإنفاق مبارش ع ى التعليم الجامعي ٪ 0.6فاألرس الفقرية تدفع حوايل 
من  ٪69واألرس الغنية تدفع حوايل  ٪ 36.4توسطة الدخل يف حني تدفع األرس امل

ة لهذه إىل اإلمكانات املالي رئيسةفانلفاض حصة األرس الفقرية يرجع بصورة ، دخلها
 .(9)بنائها يف هذه املرحلة التعليميةاألرس و إىل انلفاض معدالت قيد أ 

ة تنترش فاألمي،  فأحد األعباء األخرى التي مل تتللص منها البرشية بعد هي األمية
م من سكان 9101عام  ٪04حيث وصلت معدل األمية أكرث من ، أكرث بني النساء
مليون شلص يف العامل وإىل جانب األمية  051سنة وهي متثل حوايل  05العامل فوق 

فالبطالة إحدى املشكالت األساسية التي تواجه معظم دول العامل خاصة وأنها مل ، 
، أيضا هتقدمتعاين منها الدولة امل أصبحتبل ، فحسب تعد مشكلة العامل الثالث

حيث يوجد ما يزيد ، حيث وصلت معدالت البطالة يف العامل اآلن أع ى معدالتها
فارتفاع معدالت البطالة يف بعض ، عمل مليون عاطل يبحثون عن  411عن 

 .(3)تقدمهللدول امل االقتصاديةالتلصصات هو ما أدى إىل إحداث التبعية 
 القتصاديةاعرص التكنولوجيا والدميقراطية والنامء  –تناقضات هذا العرص  كربأفمن 
ام يف حني فشل يف غزو الفقر واقتح، إن اإلنسان نجح يف غزو الفضاء وتجاوز آفاق –

 .(4)وكأنه يتقهقر ابل إنه أمام شبح الفقر بد، حدوده القريبة منه ع ى األرض
 ،منطلقاتها تعلم لتعرف وتعلم لتعملفوجود فلسفة تربوية محددة املعامل من 

 ووضع مشكلة الفقر والبطالة ع ى رأس اهتامم اآلخرينوتعلم لتكن وتعلم لتشارك 
أيضا تضع يف اعتبارها خطورة األمية والبطالة ، عامة والنامية خاصة تقدمهالدول امل

 ة من أهم أهدافع ى النهوض باالقتصاد القومي وتحقيق معدالت تنمية برشي
 .(5)مية البرشيةالتن
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 ( يبني مفاتيح مشكلة البطالة للقضاء ع ى الفقر.01شكل رقم )

 
دار الوفاء  ـ التعليم والتنمية البرشية خربات عاملية: أحمد السيدإبراهيم املصدر: 

 .005ص ، 9114-االسكندرية -
والتعليمية تسعى إىل إحداث  االقتصاديةمن الشكل السابق يتضح أن الحلول 

ص وتدعيم مام يتيح فر ، مام يزيد قطاعات اإلنتاج واالستثامرات، ة يف املجتمعالتنمي
الحياة وحامية الحياة وحامية البرش والبيئة وإعادة تجديدها وتطويرها من خالل 
التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة وسياسته من خالل ما يقدمه من قوى برشية 

مام يحقق الرخاء ، لسوق والتنميةمدربة ومؤهلة لسوق العمل لسد متطلبات ا
 .ىف ظل متطلبات سوق العمل املتغرية واملتطورة  البرشي للجميع
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 املؤرشات الكمية للتنمية البرشية: 4-9
أصبح قياس مدى التقدم الذي حدث لتحقيق أهداف التنمية من أولويات املجتمع 

وضح التي ت الحكومات واملنظامت تهتم بتحديد املؤرشات أصبحتحيث ، الدويل
إذا  ،وعية ومستوى حياة أفراد املجتمعنمقدار التحسن أو التدهور الذي طرأ ع ى 

فالهدف من عملية القياس هو التعرف ع ى الوضع الحايل للتنمية وع ى الجهود 
وذلك لتقييم هذه الجهود وتدعيمها يف حالة نجاحها أو ، املبذولة لزيادة معدالتها

 (0)تعديلها أو فشلها. 
استلدمت املؤرشات الكمية يف بادئ األمر كمستوى دخل وكمقياس لدرجة  وقد

وأدخل عليه تعديالت لتقيس  0221ثم جاء تقرير التنمية البرشية عام ، تقدم األمم
بحيث ال تستطيع أن تغطي جوانب الحياة امللتلفة يف ، وضع التنمية يف املجتمع

ه االلتحاق بالتعليم بكل مراحلاملجتمع ومن أهم املؤرشات العمر املتوقع ونسبة 
ت التنمية مؤرشاهى امللتلفة واللريجني ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل و 

 (9)األساسية لتقارير التنمية البرشية. 
 إذا كان، كام تقيس املؤرشات الكمية قياس ما تم إنجازه أو تحقيقه من هدف ما

عطي صورة جزئية أو كلية فقط عام تم ام يمفاملؤرش ، ما تم إنجازه أو الهدف ذاته
وقد جاء مقياس  (3)إنجازه أو بلوغه من الهدف وما تم تحقيقه بصورة منتظمة. 

) ومجموعة  26دولة يف العامل ومنها أعضاء األمم املتحدة  044التنمية البرشية ع ى 
ر يالدول اإلسكندفانية  ودول أوربا واليابان وحسب تقار –( هم أمريكا  G8الثامن 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
م 0221وميكن تقسيم مؤرش وقيمة دليل التنمية البرشية يف بلدان العامل منذ عام 

 ثالث مستويات هام:  3حتى اآلن إىل 
 فأكرث. 1.44مستوى عايل من التنمية البرشية 

 .1.41 – 1.5مستوى متوسط من التنمية البرشية بني 
 .1.42رشية أقل من مستوى ضعي  من التنمية الب

 ،وعية الحياة ألفراد املجتمعنوعليه فمؤرشات األكرث داللة ع ى تحديد مستوى 
فتحديد الحد األدىن إلشباع الحاجات املادية ) يف التنمية البرشية ( من الصعوبة 

بري ميكن اعتباره الحد األدىن وميكن التع، مبكان إذا مل يكن هناك حد إنساين عام ثابت
كمية ذات داللة مطلقة وصعوبة هذا التحديد ترتبط بعوامل مثل  عنه بصورة
 والثقافية والسياسية.  االقتصاديةو  االجتامعيةالظروف 
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 يبني القيم القصوى والدنيا للمؤرشات الكمية وللتنمية البرشية. :(9رقم )جدول 
 القيمة الدنيا القيمة العظمى املؤرش

متوسط العمر املتوقع عنده الوالدة 
 األعوامب

45 95 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للشباب 
 البالغني ٪

011 1 

 1 011 إجاميل نسبة االلتحاق بالجامعات ٪ 
 011 41111 معدل القوة الرشائية بالدوالر

التغلب  2911تقرير التنمية البرشية عام املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ : 
ـ مركز معلومات قراء الرشق االوسط ـ القاهرة  البرشى ع ى الحواجز قابلية التناقل

 . 042ص  ، 9112ـ 
من الجدول السابق يتضح أن القيمة القصوى للمؤرشات الكمية للتنمية البرشية 
تتحقق ىف أى دولة ىف العامل عندما تدرك أهمية التعليم الجامعى ودوره الهام ىف 

ة ىف مؤرش الصحة والتعليم تحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية وخاص
والدخل. أما القيمة الدنيا فهى يحدث فيها عكس ما سبق وهو ما يسمى بالتلل  

 البرشى.
أن مؤرشات  ع ى التأكيدفإنه ميكن ، من مؤرشات التنمية البرشية الكيفية والكميةو 

التنمية البرشية هي التي تحدد واقع كل دولة يف العامل ومكانتها من تحقيق 
التنمية البرشية وبذلك ميكن تحديد أهمية مؤرشات التنمية البرشية ع ى  معدالت

 النحوالتايل: 
تساعد املؤرشات امللططني وواضعي السياسات يف قياس التطور الزمني واملكاين 

 خالل فرتة زمنية محددة.
مات  للبلد ومدى كفاية تطور اللديلتفيد املؤرشات يف تحديد ومعرفة الوضع العم

 ملقدمة للمواطنني.الصحية ا
تساعد املؤرشات القامئني ع ى سياسة التعليم عامة وسياسة التعليم الجامعي خاصة 
من معرفة االحتياجات املطلوبة من القوى العاملة املؤهلة واملدربة لسوق العمل 

 ومتطلبات التنمية.
ن مرب املؤرشات أداة فعالة للوقوف ع ى أهم التحديات التي تواجه املجتمعات تتع

زيادة سكانية وعدم التكافؤ يف فرص ، و فقر وأمراض وعدم مساواة بني الجنسني 
 التعليم واالستيعاب.

طالة ة التي تواجه البلد من أمية وبيتساعد املؤرشات يف تحديد املشكالت التعليم
 خريجني وفقر ووضع اللطط ملواجهتها. 
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  البرشية ةعالقة سياسة التعليم الجامعي بالتنمي:  الفصل الثالث
إن العالقة بني سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية عالقة متبادلة ومتكاملة، 

لها من خال ميكني واللطط الت األهداففسياسة التعليم الجامعي تقوم بوضح 
تطوير اإلنسان وإعداد الكفاءات والقوى البرشية املؤهلة واملدربة تدريبا جيدا 

 التنمية رأن اإلنسان هو محو  أساسالتنمية ع ى لسوق العمل ولسد احتياجات 
 . (0)وهدفها ووسيلتها وغايتها

فسياسة التعليم الجامعي فهي: مبادئ تنظم قواعد العمل وتعمل ع ى تحقيق 
(9)أهداف الجامعة بنجاح

وتعمل الجامعة يف ظل سياسة تسعى إىل تحقيق معدالت  .
 ييل:  عالية من التنمية البرشية ومن هذه السياسات ما

تبني سياسة قبول تعتمد ع ى قدرات الطالب وميوله واستعداده الشليص ع ى 
 ةاالقتصاديضوء اإلمكانات املتاحة واللطوط العريضة لحاجات وخطط التنمية 

 واالجتامعية. 
مدى واسع من  إتاحةيكون قادر ع ى لىك توسيع دائرة االختيارات أمام األفراد، 

 البدائل. 
هج الدراسة وأساليب التعلم التي تساهم يف تكوين شلصية تطوير برامج ومنا

 الطالب وتنمية القدرات.
ملكاته لب و ااالهتامم بجودة التعليم الجامعي وتوفري اإلمكانات لنمو شلصية الط

 اللالقة وإمداده بصورة مستمرة بالنصح واإلرشاد والرعاية الصحية والللقية. 
 عي لتشمل التعليم املفتوح والتعليم عنرضورة التوسع يف برامج التعليم الجام

 بعد. 
توفري اإلمكانات والجو املالئم للبحث العلمي وإيجاد الحلول املالمئة لها وفقا 
لألولويات واالنفتاح املستمر ع ى املجتمع واستغالل إمكاناته وتوظيفها يف خدمته 

 يف الجامعة.  رأسيةعن طريق الربامج الد
قطاعني العام واللاص لبدء برامج فعالة لتعليم وتدريب التعاون بني الجامعات وال

 التنمية. أجلالعاملني من 
ربط ملرجات وجودة التعليم الجامعي بحاجات ومتطلبات سوق العمل يف ظل 

 . (3)املتطلبات املتغرية املعارصة لسوق العمل
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مة العا األسسوعليه فسياسة التعليم الجامعي جزء من السياسة التعليمية تحدد 
التي يقوم عليها التعليم الجامعي، من حيث أهدافه وغايته وكيفية التلطيط له 
ووسائل نرشه ومتويله وربط ملرجاته بسوق العمل ومتطلبات التنمية، وهو ما 
يوضح أن العالقة وثيقة وقوية بني الرتبية والتعليم والتنمية البرشية، وذلك ألن 

نسان وتتأكد تلك العالقة من الصلة هدفها ومحورها ووسيلتها وغايتها هو اإل 
واالرتباط بني التعليم الجامعي والتنمية البرشية وما يستفتي من مبادئ وفلسفة 

 ع ى حد سواء، ليكونوا أفرادا نافعني يف تقدمهاملجتمع الدويل يف الدول النامية وامل
 . (0)بناء مجتمعهم وحضارتهم

ة، نه أهم عنارص عملية اإلنتاج والتنميفاإلنسان هو املحور األسايس للتنمية ليس أل 
بل أنه املستهدف الرئييس يف عملية املجتمع وطبقا لنظرية رأس املال البرشي، فإن 

 . (9)يف الدخل  هالتعليم هو أحد أشكال رأس املال من خالل دور 
بالتايل تناولت التنمية البرشية التعليم عامة والتعليم الجامعي وسياسته خاصة من 

 (3)ث زوايا هام:خالل ثال 
 الزاوية األوىل: اهتمت بتوفري التعليم كأداة الكتساب التقانة والتكنولوجيا. 

 الزاوية الثانية: ركزت فيها ع ى ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل. 
الزاوية الثالثة: اعتربت التعليم حق إنساين يهدف إىل تحسني وضع البرش وتحفيز 

 البرش للعمل. 
تناولت سياسة التعليم الجامعي تحقيق التنمية البرشية املنشودة من خالل هدفني كام 

 :(4)رئيسيني هام
الهدف األول: مقابلة احتياجات الفرد لتنمية ذاته ومقابلة احتياجات املجتمع 

تكافؤ الفرص التعليمية بني الجميع برصف النظر  مبدألتقدمه، من خالل تحقيق 
 يتفق مع مواهبهم ورغباتهم.  اعن طبقاتهم ودخلهم، مب

الهدف الثاين: أن الحكومات مسئولة عن إمداد املؤسسات الثقافية والصناعية 
باألشلاص الحاصلني ع ى التعليم الجامعي الجيد لسد احتياجات سوق العمل التي 
تتطلبه عمليات التنمية من خالل سياسة تعليمية للتعليم الجامعي تسند  إىل فلسفة 

رب عن نفسها يف مرشوع قومي وتنموي يتسم بالشمول والتكامل اجتامعية تع
 والتوازن. 
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لم للتنمية البرشية، ألن الجامعات منارة الع رئيسةفالتعليم الجامعي يشكل بوابة 
وحاضنة التطور والتقدم وموطن البحث والتكنولوجيا، فهو حاجة اجتامعيِة، ألنه 

وظيفة ع ى مدى الحياة، كام أنه نافع ومفيد للنسان لتوسيع مداركه ولللق 
املسئول األول عن إعداد األطر املتنوعة واملتطورة والقادة من املتلصصني والفنيني 
واملفكرين، للقيام باألعامل واإلنجازات التي يتطلبها املجتمع يف سائر قطاعات 
ف االنشاط سواء كانت اجتامعية أو اقتصادية أو سياسية بالبالد، مبا يتوافق مع أهد

 . (0)ومتطلبات وتطلعات التنمية البرشية
أيضا التعليم الجامعي الحلقة الثالثة يف مراحل التعليم والذي تعقد عليه الكثري من 
دول العامل بشقيها املتقدم والنامي الكثري من اآلمال لتحقيق التقدم والتنمية يف املجتمع 

قدمه تل، هذا فضال عن ما ونظرا ملا يقدمه من خريجني مهيئني لاللتحاق بسوق العم
الجامعة من بحوث تلدم نتائجها املجتمع بشكل مبارش وغري مبارش ويساهم يف تحقيق 

 . (9)االجتامعيةالتنمية والرفاهية 
وتؤكد أدبيات التنمية البرشية بكافة مصادرها ع ى أن التعليم الجامعي الحديث 

قاس درجة استقاللها، لذا يهو العنرص الحاسم يف تحديد مستوى التنمية ألي دولة و 
تقدم أي دولة مبدى اهتاممها بالرتبية والتعليم فهو الطريقة إىل تحسني أوضاعه 

، فالتنمية البرشية هي محصلة ملجموعة من االقتصاديةوالثقافية و  االجتامعية
وبطاقات البرشية املؤهلة و تتفاعل جميعها  االقتصاديةو  االجتامعيةالعوامل 

(3)لتنميةلتحدث ما يسمى ا
. 

فالتنمية البرشية تعني بسلوك اإلنسان كعضو فاعل يف املجتمع والعمل ع ى تهذيب 
(4)سلوكه، بحيث يكون منسجام مع الهدف السيايس والعمل االجتامعي للمجتمع

. 
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 (: أهمية تكامل املنظومة التعليمية لتحقيق التنمية البرشية00شكل رقم )

 
 املصدر:

التعليم يف التنمية البرشية املناهج " دراسة حالة " ، دور : سلوى عبد هللا الجساد 
ـ مركز إبن خلدون للدراسات اإلمنائية ،  09،  00ـ العددان  مستقبل الرتبية العربية

 . 024ص 
عبد الودود مكروم: التعليم العايل يف مواجهة تحديات املستقبل يف القرن الحادي 

ـ مارس  0ـ جـ 94ـ جامعة املنصورة ـ العدد  مجلة كلية الرتبية بدمياطوالعرشين ـ 
 . 91، ص  0226

صار  تطلب تلطيطا علميا، يف وقتتمن الشكل السابق يتضح أن التنمية البرشية 
 القتصاديةافيه تلطيط املوارد البرشية وسيلة للتنمية، ومل يعد مجرد أداة للتنمية 

نظومة البد أن تتكامل املأيضا ليك تتحقق التنمية البرشية،  .أو هدفا يف حد ذاته
خطط  تنفيذ أجلمن  االقتصاديةاملجتمعية السياسية والثقافية واالجتامعية و 

 هدافاأل تنموية، كام أنه البد من وجود سياسة تعليمية للتعليم الجامعي تضع 
النمو  أجلإعداد اللريج املؤهل واملدرب لسوق العمل من  أجلواللطط من 

خل الفرد، فتحسني مستوى معيشته ويزيد من االقتصادي والذي يزيد من د 
 رفاهيته، بالتايل تتحقق التنمية البرشية املنشودة واملرغوبة. 

فمن أهم املسائل األشد إلحاحا ع ى واضعي سياسة التعليم الجامعي يف العامل، هي 
ربط ملرجات التعليم الجامعي مبتطلبات واحتياجات التنمية وخدمة التطور 

ليم أنه استثامر حيوي يف أن يكي  التع أساستامعي والثقايف، ع ى االقتصادي واالج
 الجامعي حسب احتياجات ومتطلبات التنمية البرشية. 
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التطور السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف،  أساسمبا أن التعليم الجامعي هو 
ر طويل املدى أنه استثام أساسوع ى  (0)به كام وكيفا.  رتقاءإىل اإل واألمر الذي يدع

يتجسد يف تنمية الرثوة البرشية ويدر عوائد اقتصادية أكرب يف رأس املال الطبيعي، 
ستوى بني أفراد املجتمع من م االقتصاديةو  االجتامعيةكام يسهم يف تذويب الفوارق 

السوق  اتآليفيه  أصبحتمعيشة أقل إىل مستوى أع ى ع ى املدى الطويل، يف وقت 
دورها فقد تبذلك و ليد العليا يف تقرير سياسة التعليم الجامعي هي املتحكمة ولها ا

الريادي يف تشكيل منظومة الوعي االجتامعي ومقدرته ع ى تقرير أولويات أكرث 
 (9)تقدما وعقالنية لعملية التنمية البرشية. 

يوضح إطار عمل آليات سوق العمل وعالقته بالتعليم العاىل (:09شكل رقم )
 ./الجامعى

 
 -رصيةمكتبة االنجلو امل  -التعليم الجامعي وقضايا التنمية  :در: محمد ع ى عزباملص
 . 060، ص  9100 -القاهرة –0ط
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أن هناك عالقة وثيقة بني سياسة التعليم الجامعي والتنمية نجد من الشكل السابق 
البرشية وهي عالقة إيجابية مؤكدة بني ملرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق 

ل واحتياجات ومتطلبات التنمية البرشية، بذلك تلبي هذه امللرجات حاجات العم
ومتطلبات التنمية البرشية من القوى العاملة بالكم والكي  واملتمثلة يف سوق 

ية ىل االستثامر األمثل للمواد البرشإالعمل من خالل التلصصات املتنوعة، مبا يؤدي 
قة عليم الجامعي والتنمية البرشية عال املتاحة، فالعالقة الوثيقة بني سياسة الت

يعمل ع ى تزويد املجتمع بالكفاءة البرشية  ذىيدعمها ويؤكدها البحث العلمي وال
 عمل ومتطلباتالتعليم الجامعي لسوق ال األهدافللدمة املجتمع وانعكاس هذه 

  (0)التنمية البرشية.
م مضمون التعليو وهذا يتطلب من سياسة التعليم الجامعي إعادة النظر يف شكل 

املرسومة، مبا يتناسب مع الطموحات التنموية، من  األهدافالجامعي من تحقيق 
و عملية إلعادة تشكيل اإلنسان وع ى نح أصبحتخالل تنمية املوارد البرشية والتي 

أكرث إيجابية والتي منها أهمها )التعليم والتدريب( وتنمية القدرات، فاإلنسان املسلح 
ة والوعي والطموح والقدرة ع ى العمل واإلنتاج والقدرة ع ى الللق بالعلم واملعرف

واإلبداع يستطيع أن يسلر معيشته وتوفري حياة أفضل له وألرسته، فاالستثامر يف 
االقتصادي، وهذا ما أكده الفريد مارشال إىل أن  هرأس املال البرشي يساعد ع ى الرفا

لذي يوضح أهمية التدريب والتعليم فئة متعلمة ال ميكن أن تعيش فقرية، األمر ا
نتاج زيادة اإل  أجلالذي يوفره التعليم الجامعي وتدفع به سياسته التعليمية من 

 – ءغذا –صحة  –البرشي وزيادة معدالت التنمية من)تعليم  الرفاهوتحقيق 
(9)ودخل(

. 
املجتمع تأخذ صيغة خاصة، بسبب ما تتميز به أهدافها و و فالعالقة بني الجامعة 
ن العنرص األسايس يف هذه العالقة هو العنرص البرشي، إ فعاليتها ومدخالتها ، 

فالجامعة تستقطب يف املجتمع أع ى فئاته علام وثقافة، بالتايل فهي عالقة عضوية 
تقوي وتشتد يف بعض األحيان وتضع  يف أحيان أخرى وهي يف كلتا الحالتني تتأثر 

ها لحكم امللتلفة والفلسفات التي يقوم عليتأثريا مبارشا أو غري مبارش ع ى نظم ا
 (3)التعليم، فكل تغري يصيب الجامعة يصاحبه تغري يف املجتمع الذي يعيش فيه. 
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االجتامعي واإلنتاج واإلنتاجية  ه(: العالقة بني التعليم والرفا03شكل رقم )
 وتأثريها ع ى األداء الفردي للعمل.

 
ع م وجهة نظر نقدية يم العايل والتنميةالتعلاملصدر: رمزي أحمد عبد الحي : 

 .44ـ ص  9114ـ دار الوفاء ـ األسكندرية ـ  دراسات مقارنة
أن التعليم والتدريب يكون املهارات والقدرات العلمية  نجد من الشكل السابق

والشلصية التي تحدد طبيعة العمل ودوافعه، بالتايل مستوى اإلنتاج واألداء 
أن االقتصاد واإلنتاجية دالة  أساساالقتصادي ع ى  اهوالرفوالقدرة ع ى العمل 

للتعليم والتدريب بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص، فتنمية اإلنسان 
وإعداده يؤدي إىل املزيد من التنمية الشاملة وصوال إىل تضييق الفجوة يف إنتاجية 

 ،تقدمهملالفرد بني ما هو منلفض يف الدول النامية وما هو عليه يف الدول ا
 ى حد سواء ع تقدمهفاالستثامر الحقيقي للموارد البرشية يف البلدان النامية أو امل

ال يتحقق إال بقدرتها ع ى االستلدام األمثل لقدرات الفرد فيها ومن خالل سياسة 
تعليمية للتعليم الجامعي تكون مبثابة املوجه واملرشف ع ى تحقيق أهدافه 

 املنشودة منه. 
 سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية عالقة يعززها النمو فالعالقة بني

االقتصادي، كام تعرف العالقة بني التنمية البرشية والنمو االقتصادي بأنها الزيادة 
 . (0)الحاصلة خالل فرتة أو عدة فرتات طويلة من الزمن ملؤرش ما يف بيئة ما

را ألن جامعي عالقة جدلية تبادلية، نظكام أن العالقة بني النمو االقتصادي والتعليم ال
االجتامعي  حصال واإل  االقتصاديةالتعليم الجامعي يساهم بشكل كبري يف دعم التنمية 

 واملشاركة املدنية داخل املجتمع
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التعليم واالقتصاد يؤثر ويتأثر باآلخر حيث تؤثر كل من ن كام أنها جدلية نظرا أل 
دريب، من حيث تحديد محتوى التعليم و يف التعليم والت االقتصاديةاألوضاع 

التدريب واملناهج والسياسات وخططها، فالتعليم الجامعي واالقتصاد يشكل جزء من 
. كام تحدد العالقة الحتمية بني (0)منطوق املجتمع ويؤثر يف األجزاء األخرى ويتأثر بها

م الجامعي يالتنمية الشاملة للدولة وبني التعليم الجامعي من خالل التلطيط للتعل
آلخر ويتأثر اىف واالجتامعية وهام أمران مرتابطان يؤثر كل منهام  االقتصاديةوالتنمية 

به، يف وقت أصبح فيه التعليم الجامعي متغريا رئيسيا من متغريات النظام العاملي 
الجديد ومعيارا من معايري القوة والتفرد واملنافسة، وأحد أبرز طرق مواجهة 

ة يف ثورة املعلومات والتكنولوجيا وغريها من التحديات والتفوق التحديات العاملي
ي ع ى وزاد الطلب االجتامع االجتامعيةوالتغريات  االقتصاديةاالقتصادي والتكتالت 
 (9)التعليم الجامعي. 

كام تتطلب العالقة الوثيقة بني سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية االهتامم 
نه ميثل الدعامة األساسية التي تعتمد عليها التنمية، بالبحث العلمي وذلك أل 

فالتنمية ال تتحقق بدون تطور والتطور ال يتم بدون بحث علمي سواء كان نظريا 
أو عمليا، فالبحوث النظرية ال تقل أهمية عن البحوث العملية، ألنها تنتهي 

ؤخذ هذه ن تبالوصول إىل فكرة معينة، وإن صح استلدامها وتطبيقها ولذلك البد أ 
 (3)البحوث يف االعتبار من قبل واضعي السياسات والقامئني ع ى التلطيط. 

فالتميز والريادة الذي تحقق لكثري من مؤسسات التعليم الجامعي يف العامل 
وتحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية، من خالل التميز يف عملية نقل العلوم 

ومتواصلة يف  األهدافجراء أبحاث محددة األساسية واملعارف وأيضا من خالل إ 
فرتات زمنية متعاقبة، األمر الذي ينبغي له تفعيل آلية محددة لتنشيط البحث 
العلمي املتواصل واملتميز الذي يحقق أهداف بحثية يرجى منها تحقيق الريادة 

 (4)املتعارف عليها يف مؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي. 
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ثل قاطرة النمو والتنمية، وهو ما يجب أن تحرص عليه الجامعات فالبحث العلمي مي
يف تطوير سياستها البحثية يف توازن وتكامل بني نوعي البحوث وبني دول العامل 
املتقدم التي اعتمدت ع ى البحوث العلمية والتكنولوجية، فام وصلت إليه اآلن، 

 . (0)عى العلامءيرجع إىل أنها اعتربت العلم صديق من يصادقه، وأنها تر 
لمجتمع، ل االقتصاديةفالتعليم الجامعي يتأثر مبا يحدث من تغريات يف املنظومة 

فالزيادة أو العجز يف ميزانية الدولة، يؤثر يف متويل التعليم يف الوقت املحدد ذاته 
در ، فنوعية ملرجات التعليم الجامعي ع ى قاالقتصاديةويؤثر التعليم يف املنظومة 

ن مهارات تتالئم أو ال تتالئم مع طبيعة العرص ومتطلبات سوق العمل، ما متلكه م
ويؤثر اقتصاد املجتمع سلبيا أو إيجابيا وهذه العالقة بني التعليم الجامعي 
واالقتصاد تزداد قوتها وفق الظروف السائدة يف املجتمع واملتغريات الداخلية 

 واللارجية ولكن هذه العالقة دامئة. 
أهمية النمو االقتصاد للتعليم والصحة ثم للتنمية البرشية إىل (: 05شكل رقم )

 االمام

 
أهداف التنمية 9113تقرير التنمية البرشية  -املصدر: برنامج االمم املتحدة االمنايئ 

 -مركز معلومات قراء الرشق االوسط -االلفية تعهد بني االمم إلنهاء الفاقه البرشية
 . 54، ص 9113 –القاهرة 
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 أن النمو االقتصادي رضوري لتحقيق التنمية البرشية يتنب الشكل السابق لخال من
التحسني يف التعليم والصحة والدخل الفردي ويعزز النمو االقتصادي  أجلمن 

صادي، مام يف الرتاجع االقت املتدنيةالتنمية البرشية وكام تسهم التنمية البرشية 
 البرشية، وهذا يتطلب من القامئني يقود بدوره إىل مزيد من التدهور يف التنمية

ع ى سياسة التعليم الجامعي أن يضعوا يف اعتبارهم االهتامم بالتعليم الجامعي، 
فهو يعد استثامر جيد للتنمية البرشية وذلك ألنه يؤثر ع ى جميع أنواع النتائج 
  ىاملحصلة من التنمية البرشية، ألنه يتجاوز كونه مصدرا للمعرفة، ويزيد اإلقبال ع

 استعامل اللدمات الصحية.
يرجع التنمية و أجلومن املتفق عليه أن التعليم الجيد هو نوع من االستثامر من 

ذلك إىل أن التعليم الجامعي يعد من املوارد البرشية التي يتطلبها النمو االقتصادي 
والنظام التعليمي يستلدم هذه املوارد أفضل استلدام، ويتطلب ذلك وجود تطابق 

التي  Labour forceومنط القوى العاملة  Education outputمنط امللرج التعليمي بني 
 وبعض الدول النامية والتي يسهم يف تقدمهيحتاجها املجتمع وخاصة يف الدول امل

واالجتامعية، من خالل القوى البرشية املدربة والالزمة  االقتصاديةتحقيق التنمية 
نه تجدر يف هذه الدول ارتباط بني تلطيط ملجاالت العمل امللتلفة، من ثم فإ

التعليم الجامعي وسياسته من ناحية وتلطيط القوى العاملة وسوق العمل 
(0)والتنمية من ناحية أخرى

. 
والنمو  يةاالقتصادويف ضوء ما سبق فالتعليم الجامعي دور هام يف تحقيق التنمية 

 ما ييل: االقتصادي التي تتطلبه التنمية البرشية وذلك من خالل 
تشكل القوى البرشية نسبة كبرية يف التعليم الجامعي من طالب وأعضاء هيئة 

 تدريس وموظفني ولهذه القوى البرشية دور هام يف تنمية االقتصاد القومي. 
 يعد التعليم الجامعي أحد املرتكزات األساسية يف نجاح عملية التنمية. 

تمثلة يف الوحدات ذات الطابع برامج خدمات املجتمع التي تقدمها الجامعة، م
اللاص والدورات التدريبية واملؤمترات واإلرشادات وغريها من برامج خدمة 

 القتصاديةاو  االجتامعيةالبرش لها دور كبري يف تحقيق التنمية  املجتمع وتنمية
 للمجتمع، مام ينعكس بدوره ع ى الناتج القومي.

طلبات سوق العمل املتغرية خريج التعليم الجامعي املؤهل واملدرب لسد مت
 ويساهم يف رفع اإلنتاج. 
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فالتنمية البرشية لن تصل إىل قمتها، إال عن طريق التعليم الجامعي الجيد، الذي 
ادلة العلم واملعرفة سلعة للنتاج واملب ةفيه صناع أصبحتيستطيع اللحاق بعامل 

العمل،   ى سوقالدولية تفرض مواصفات قياسية ع االقتصاديةالقوانني  أصبحتو 
وهو ما يتطلب التحديث والتطوير يف خطط وسياسة التعليم عامة والتعليم 
الجامعي خاصة وربطها بلطط ومتطلبات التنمية يف االستثامر يف رأس املال 

تقدمت ألنها عززت  تقدمهالبرشي، من خالل زيادة اإلنفاق عليه، فالدول امل
أولوياتها مثل سويرسا إحدى دول نظريات رأس املال البرشي ووضعته ع ى رأس 

العامل املتقدم التي تنفق ع ى تعليم الفرد ما يقرب من مائة ضع  ما ينفق ع ى 
الفرد يف الدول النامية، يف وقت مل يزداد فيه نصيب الفرد فيها يف الناتج القومي عن 

 نصيب الفرد يف الدول النامية خمسني مرة. 
ية وتعليمية يف بلدان العامل النامي يوضح مؤرشات اقتصاد :( 3جدول رقم )

 م.0229/  20واملتقدم والعامل كله يف الفرتة من 

 البلد
تقدير 
السكان 
 باملليون

التاريخ 
القومي 
اإلجاميل 
للفرد 
 بالدوالر

متوسط 
سنوات 
الدراسة 
 للفرد

مؤرشات 
اإلنفاق 

ع ى التعلم 
للفرد 

كنسبة من 
الناتج 
القومي 
 اإلجاميل

عدد 
العلامء 
 ثنيوالباح
لكل 
0111 
 نسمة

اإلنفاق ع ى 
التعليم كنسبة 
من الناتج 
القومي 
 اإلجاميل ٪

العامل 
 النامي

4954.0 0344 094 4.9 036 905 44 03.6 51 3.9 45 

العامل 
 املتقدم

646.4 991.43 04 00.4 04 6501 06 46.0 05 6.1 06 

 003 3.4 45 95.1 015 0956 043 5.0 055 4.59 544.5 العامل كله

ساليب أ  متويل التعليم والبحث العلمي العريب املعارصاملصدر: محمد متويل غنيمه :
 . 04، ص 9119 –القاهرة  –الدار املرصية اللبنانية  –جديدة 

 قدمهتأن الفرق كبري بني الدول النامية والدول امل بنييت من الجدول السابق
ط سنوات مي اإلجاميل ومتوسوالتعليمية بالنسبة للناتج القو  االقتصاديةللمؤرشات 

الدراسة واإلنفاق ع ى التعليم بالنسبة للفرد من الناتج القومي اإلجاميل، كام يوضح 
املرتفعة أيضا يف مؤرشات التعليم واإلنفاق عليه  االقتصاديةالجدول أن املؤرشات 

 وزيادة الدخل بالنسبة للناتج املحيل اإلجاميل.
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ىل تحقيق أهداف اسرتاتيجية عامة منها أهداف فسياسة التعليم الجامعي تسعى إ
إنسانية وهي ما يرتبط باإلنسان ويحقق إنسانيته ومنها أهداف اجتامعية تعمل 
ع ى استقرار املجتمع بنظمه ومؤسساته إىل األفضل ومنها أهداف اقتصادية تسعى 

عمل للتوفري القوى البرشية عالية املستوى الفني واملهني املؤهل واملدرب لسوق  ا
ع ى  تقدمهاألمر الذي يتطلب من الدول النامية وامل (0)تحقيق التنمية.  أجلمن 

حد سواء تطوير أساليب التنمية البرشية مبا يتالئم مع املتغريات العاملية حتى تكون 
قادرة ع ى استلدام أدوات العرص من تكنولوجيا وغريها متكن األفراد من املنافسة 

ح من الرضوري االهتامم بالتنمية البرشية، من خالل يف سوق العمل، ولذلك أصب
التوسع يف التعليم وتحسني نظم التدريب والنهوض باللدمات الصحية لدى أفراد 

 .(9)املجتمع
فالعنرص البرشي له دور أسايس يف كل الجوانب اإلنتاجية من اقتصادية واجتامعية 

شكل عام ارد البرشية بوسياسية ومستوى التنمية يعتمد ع ى نوعية وتركيبة املو 
والقوى العاملة بشكل خاص، فكلام كان أعداد املوارد البرشية الالزمة للتنمية فاعال 
من حيث الكفاءة والقدرات واملهارات كانت خطط التنمية قادرة ع ى تحقيق 
أهدافها الرامية، فاألساس يف التنمية يسمح لهم أن يعيشوا حياة أكرث أمنا وأن 

 (3)ويرتقوا بقدراتهم.  ميارسوا مواهبهم
فالعالقة بني سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية عالقة ترتبط بلطط أيضا 

االختبار مدخالت وملرجات  بعنيوبرامج التنمية ع ى وفق خطة عامة تأخذ 
العملية التعليمية وتفاعلها مع احتياجات املجتمع للقوى العاملة بالكم والنوع 

 (4) لتحقيق مجتمع متطور.
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(:  ربط سياسة التعليم العايل / الجامعي بلطط وبرامج التنمية 06شكل رقم )
 وفق خطة عامة

 
دى د ع ى األسباملصدر: هاشم فوزي دياس العبادي ويوس  حجيم الطايئ وأقتان ع

 الوراق للنرش-0ط املعارصدارى التعليم الجامعي مفهوم حديث يف الفكر األ  إدارة: 
 . 005، ص  9114-عامن  –والتوزيع 

لتطوير أنشطة وعمليات العملية  مهم  أن التلطيط نييتب الشكل السابقىف 
التعليمية )بالكم والنوع( التي تحكم وتنظيم سياسة وبرامج التعليم العايل 
الجامعي من حيث دوره يف خدمة املجتمع، مبا يحقق أهداف خطة التنمية 

 ل  املجاالت. واحتياجات الكفاءات الفنية واإلدارية مبلت
 فحرمان الفرد من التعليم الجامعي يؤثر ع ى االتجاهني اآلتيني هام: 

الدخل املنلفض ميكن أن يكون سبب لألمية واعتالل الصحة وكذلك الجوع ونقص 
 التغذية.

عكس ذلك، فالتعليم الجيد والصحة الجيدة يساعد ع ى الحصول ع ى دخل مرتفع مام 
 البرشي. الرفاهيحقق 
فالتعليم الجامعي أداة لصنع التقدم والنهضة يف عرص، أصبح فيه التقدم معرفيا وعليه 
التكنولوجيا بالدرجة األوىل ويف ظل اقتصاد منو فيه االقتصاد العاملي إىل  أصبحتو 

اقتصاد ويعتمد ع ى املعرفة وتقنياتها يف ظل ثورة االتصاالت واملعلومات التي يشكل 
ت واضحا أن التنمية الحقيقية ال ميكن أن تنطلق بالتي فيها اإلنسان أهم مكوناتها وا

وتعم فوائدها دون االهتامم بالتعليم الجامعي الذي هو أهم أدوات تنمية الطاقات 
البرشية، ع ى اعتبار أن اإلنسان هو محور التنمية وأساسها، األمر الذي يتطلب وجود 

وإدارية تلدم سياسة تعليمية واضحة وملطط لها ويف ضوء فلسفة تعليمية 
تحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية، وسياسة  أجلاحتياجات التنمية من 

تعليمية تق  ع ى حاجات األفراد ومتطلبات املجتمع واتجاهات العرص الذي تعيش 
فيه، مام يساهم به يف تحوالت اجتامعية وثقافية واقتصادية وعلمية 

  . وتكنولوجية
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د جامعي هو تلطيط ملستقبل التنمية البرشية وتأكيالتلطيط لسياسة التعليم ال
ع ى رضورته ألي مجتمع يبحث لنفسه ع ى البقاء واملساهمة يف تطوير وتحديث 

ة واالجتامعية والسياسي االقتصاديةاملجتمع يف ظل التغريات يف كل املجاالت 
 . (0)والثقافية

التمويل ميثل أهم  املشكالت التي تواجه سياسات التعليم الجامعي يف معظم بلدان 
العامل وتحقيق أهدافها وخططها، بالتايل تعوق تحقيق معدالت عالية من التنمية 

 التي تواجه بلدان العامل املتقدم والنامي ع ى حد سواء االقتصاديةالبرشية، املشاكل 
ة ومنها األعداد املتزايدة والراغبة يف االلتحاق مشاكل اقتصادية متعددة وملتلف

بالتعليم الجامعي مع قلة اإلمكانات واملحددة، تواجه سياسة التعليم وتؤثر ع ى 
جودة التعليم الجامعي وخريجيه وعدم ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق 

 العمل ومتطلبات التنمية. 
 شكل مبارش ع ى متويل التعليممعظم دول العامل متر بأزمات اقتصادية تؤثر ب

 تبنى سياسات متويليةتالجامعي، األمر الذي دعا إىل قيام العديد من دول العامل 
تهدف إىل تلفي  العبء امللقي ع ى الحكومات يف متويل التعليم الجامعي ومنها 

 مشاركة الطالب وأولياء األمور وبعض الهيئات ومؤسسات اإلنتاج. 
عالقة بني سياسة التعليم الجامعي والنمو االقتصادي غياب وتجاهل الكام أن 

وتحقيق التنمية البرشية، هو املأزق الراهن لسياسة التعليم الحقيقي دون شك يف 
ويل وخاصة يف الدول النامية مالعامل النامي واملتقدم ع ى حد سواء، فمشكلة الت

ارجية من وخاصة يف ظل عامل االقتصاد والديون اللارجية وضع  املوارد الل
ن م أصبحتالعمالت الصعبة، فضال عن تدين مستويات اإلنتاجية املحلية و 

املشكالت أمام سياسة التوسع يف القبول بالجامعات والتي تنتهي يف الغالب إىل 
تراكم معدالت البطالة والحل البديل يف تحقيق معدالت القبول وينطوي ع ى 

 قي.تضحية بطموحات أجيال كاملة يف التعليم والر 
العالقة بني سياسة التعليم الجامعي واالقتصاد والتنمية البرشية عالقة مثرية للجدل 
والنقاش، فالتعليم الجامعي يف مفهومه الواسع من شأنه ترشيع خطط التنمية 
وتحقيق رفاهية الناس وزيادة الدخل وتحقيق مستوى معييش الئق والتي تسعى 

لجهل وغياب الوعي يللق التلل  ويعوق بدورها إىل دفع التعليم، بالعكس فإن ا
السواء  والنامية ع ى تقدمهتنفيذ خطط التنمية البرشية، األمر الذي دفع الدول امل

االجتامعية و  االقتصاديةبقضية التنمية يف ملتل  جوانبها البرشية و إىل األهتامم 
تحقق و تحقيق طموحات اقتصادية تكل  للمواطن مستوى معيشة أفضل  أجلمن 
  (9)من يف املجتمع. األ 
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ضح أزمة التمويل التعليمي وأثره ع ى التنمية البرشية يف و (: وي04شكل رقم )
 ظل تحديات الرتبية يف القرن الحادي والعرشين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متويل التعليم والبحث العلمي العريب املعارص أساليباملصدر: محمد متويل غنيمه: 
 . 015، ص 9119اللبنانية ـ القاهرة ـ جديدة ـ الدار املرصية 

من الشكل السابق أن قلة التمويل يصاحبه تدهور تعليمي والتدهور يتبني 
التعليمي يؤدي إىل تدهور اإلنتاج بسبب قلة جودة املنتج التعليمي والتلصصات 
التي يتطلبها سوق العمل، مام يؤدي إىل تدهور يف دخل الفرد والناتج اإلجاميل مام 

 سلبا ع ى معدالت التنمية البرشية.  ينعكس
القامئني ع ى سياسة التعليم الجامعي يف البلدان النامية  لذلك البد أن يدرك

وق العمل س آلياتع ى حد سواء احتياجات املرحلة التي متر بها التنمية و  تقدمهوامل
واحتياجات ومتطلبات التنمية البرشية يف ظل التطور االقتصادي والتكنولوجي، 

سوق العمل هي املتحكمة ولها اليد العليا يف تقرير السياسات  آلياتتصبح ف
التعليمية، فإن التعليم الجامعي بذلك يفقد دوره الريادي يف تشكيل منظومة 
الوعي االجتامعي ومقدرته ع ى تقرير وأولويات أكرث تقدما وعقالنية لعملية 

 (0)التنمية. 
  

                                                           

 

 تدهور متويل                                                   
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 ق ىف مجاالت سو                                                         التعليمية                  

 العمل                                                                                           
 تدهور الناتج 
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ت عالية من التنمية البرشية ويرجع ذلك تقدمت وحققت معدال  تقدمهفالدول امل
 إىل اآليت: 

تفوقها العلمي والعميل والذي مل يكن بسبب ثروتها الطبيعية فقط، إمنا بسبب 
مواردها البرشية املؤهلة واملدربة جيدا لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من 

 التلصصات العلمية والنظرية. 
جتامعية واال  االقتصاديةت املجتمع ربط سياسة التعليم الجامعي مبلتل  قطاعا

والسياسية والثقافية لتحقيق النمو االقتصادي، مام زاد من دخل الفرد للوصول به 
 البرشي. الرفاهإىل 

عايري العلمية وامل األسسوضعت يف اعتبارها وضع سياسة قبول ناجحة مبنية ع ى 
ميول رغبات و  التي تحقق أهداف وغايات ومتطلبات التنمية وتأخذ يف اعتبارها

 الطالب وحاجات املجتمع والقدرة االستيعابية يف ضوء اإلمكانات املتاحة. 
تلطيط سياسة التعليم الجامعي وفقا لالحتياجات الفعلية للمجتمع واملستقبلية 

الكوادر البرشية، حسب التلصصات واملستويات والقوى الالزمة  تأهيلمن خالل 
 . لسوق العمل وخطط التنمية املرسومة

) توفري  لأجتوفري التمويل واإلنفاق الالزم للنهوض بجودة تعليمها كام وكيفا من 
 مستوى معييش الئق (. –الغذاء  –الصحة  –التعليم 
ر التعليم الجامعي له أهمية كبرية يف اكتساب املعارف وتقديم التكنولوجيا، ااعتب

كم ة ع ى اإلبداع والتحكام أنه له قدرة ع ى إكساب االستقاللية واالبتكار والقدر 
 واملشاركة يف تنمية املجتمع وتطويره. 

ر اللريج املتعدد القدرات والقادر ع ى التعليم املستمر والذي أحسن تدريبه ااعتب
 ه أهم مدخل من مدخالت التنمية البرشية وتحقيق معدالتها العالية. تأهيلو 

 آليت : البرشية فيها إىل اأما بالنسبة للدول النامية فقد تراجعت معدالت التنمية 
 عدم التوازن بني ملرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل. 

تركيز سياسة التعليم ع ى الكم دون الكي  والتسارع ع ى إنشاء الجامعات دون 
أن يتاح لها الوقت الكايف لرتسيخ بنيتها املؤسسية وتعميق دورها املعريف، مام أدى 

مللرجات وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل إىل تدين مستوى هذه ا
 واحتياجات التنمية. 

رفض سوق العمل ملرجات التعليم بسبب عدم جودتها نتيجة لتدين معدالت 
إذ يبلغ  ،تقدمهاإلنفاق ع ى طالب التعليم الجامعي، مقارنة بنظرائهم يف الدول امل

يف  اسنوي ردوال 9511 يف الدول النامية إىل 9114عام ع ى الطالب  متوسط اإلنفاق
دوالر سنوي وهو ما ترتب عليه تدين  4511إىل  تقدمهحني يصل يف بعض الدول امل

يف مستوى اللدمات التي تقدم للطالب يف الدول النامية يف شكل اكتساب املعارف 
 واملهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنمية. 
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بط ملرجات التعليم الجامعي بسوق العمل قصور سياسية التعليم الجامعي ع ى ر 
املجتمع  يدوهي تز و الثالث  الرئيسةقيام الجامعات بتحقيق وظائفها عدم من خالل 

بالكوادر البرشية املؤهلة والبحث العلمي وخدمة املجتمع وارتباطها مبتطلبات 
 سوق العمل. 

ث العلمي ه البحقلة اإلنفاق ع ى البحث العلمي جعل الجامعة ال تقوم برسالتها تجا
وربطه بسوق العمل مام أدى إىل إعاقة الجامعة للقيام بأحد أهم أهداف الجامعة. 
أيضا خدمة املجتمع، مام أفقدها حيويتها، باعتبارها أحد مؤسسات املجتمع، األمر 

 الذي جعلها تعمل مبعزل عن البيئة املحلية. 
املرونة الشمول والتكامل و القصور يف رسم سياسة التعليم الجامعي التي تقوم ع ى 

 والتفاعل مع سوق العمل واحتياجاته مع خطط ومتطلبات التنمية البرشية.
تكافؤ الفرص التعليمية بني الجنسني الذكور واإلناث وذلك  مبدأعدم تحقيق 

 العتبارات تقليدية أو بسبب قلة اإلمكانيات. 
وأهداف حة واضعدم وضوح فلسفة التعليم الجامعي يسري عليها وفق خطط 

 مرسومة بوضوح. 
ها شئون إدارةعدم استقاللية بعض الجامعات، مام أعاقها يف القيام بأدوارها يف 

 اإلدارية واألكادميية واملالية. 
ىل جانب املعوقات السابقة، هناك معوقات أخرى تق  عائقا أمام الدول وإ
التعليم  –الفقر  –مية األ  –والنامية ع ى السواء ومنها ) املشكلة السكانية  تقدمهامل
، مام تحول دون ا اللصلصة ( وغريه –الحروب  –الفساد  –التمويل  –الصحة  –

 تحقيق التنمية البرشية املطلوبة واملنشودة. 
تلفة، قليمي يف املجاالت امللقة التي لحقت بالنظام الدويل واإل التغريات العميأما 

ات والحاجات اليومية للمواطنني دعت إىل رضورة ربط التعليم الجامعي باالهتامم
مام تطلب إعادة النظر يف وظائ  الجامعات وكيفية توفري ملرجات مالمئة لسوق 

ع ى رضورة األداء الجامعي من خالل سياسة التوسع يف التعليم،  التأكيدالعمل و 
 اديةاالقتصع ى اعتبار أن التعليم الجامعي مفتاح الحراك االجتامعي والفرصة 

وتلبية حاجات االقتصاد املتقدم وتوفري مقومات عملية تحديث املجتمع. والرفاهية 
(0) 
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 ( يوضح أبعاد أزمة التعليم العايل الجامعي.04شكل رقم )

 
املصدر: هاشم فوزي دباس العبادي ويوس  حجيم الطايئ وأفنان عيد ع ى األسدى 

الوراق – 0ط– التعليم الجامعى مفهوم حديث ىف الفكر االدارى املعارص إدارة:
 . 603، ص 9114-عامن –للنرش والتوزيع 

من الشكل السابق أن أزمة التعليم العايل الجامعي ناشئة عن أسلوب ونستنتج 
تعامل خاطئ أو غري مدورس مع املفاهيم والفلسفات الجديدة والتي اتلذتها 

ي ه أزمتها السابقة، فأزمة التعليم الجامعي يف الدول النامية منالجامعة ملرجا 
أزمة سياسات وفلسفات وأهداف وتنظيم ومفاهيم وطرق تعلم إىل جانب األزمات 

والثقافية، وهو ما يوضح الفرق بني الجامعات  االقتصاديةالسياسية واالجتامعية و 
. بل ال تعاين أزمة يف التعليم تقدمه، فالدول املتقدمهيف الدول النامية والدول امل

 النامية " هي املسيطرة ع ى جامعات الدول 
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وهذا ال يعني أن التعليم العايل / الجامعي ال يعيش يف أزمة يف معظم دول العامل 
وهي أزمة حقيقية وإن تنوعت أشكالها وتفاوتت درجات شدتها من دولة إىل أخرى 
ومن مرحلة إىل أخرى وطبيعة العملية التعليمية ذاتها تضي  أبعاد جديدة إىل 

اهات العاملية يف إطار ثورة املعلومات إىل تكريس هذه األزمة. " وتشري االتج
التفوق  أساسالتقسيم الدويل للعمل بني الدول الصناعية ودول العامل الثالث ع ى 

 .(0)يف العلم والتكنولوجيا وخاصة يف مجال السياسة التعليمية
 فاألهدافإذا كانت سياسة التعليم الجامعي ينظر إليها، باعتبارها مجموعة من 

يق وتنفيذها، فإن تحق األهدافضع و  يةحبها مجموعة من القرارات، تحدد كيفوتصا
التنمية البرشية املنشودة يتطلب التعليم الجامعي الجيد النافع املفيد الذي يعمل 
ع ى بناء اإلنسان متكامال عقال وجسدا وروحا وضمريا وسلوكا ويكسبه مهارات 

مواهبه ويؤهله للبداع واالبتكار، العمل واإلنتاج وتنمي قدراته ويصقل ملكاته 
فالجامعة مطالبة وخاصة يف هذا الوقت باسترشاق آفاق جديدة وتحديات املستقبل 

األمر الذي يتطلب من سياسة التعليم الجامعي  تطوير  (9)وتقديم الحلول والبدائل. 
أدائها وسياستها بصورة مستمرة وكذلك برامجها  ومناهجها واسرتاتيجيات تنفيذها 
وإيجاد ترابط قوي بني ملرجاتها وسوق العمل واحتياجات التنمية يف عرص ازداد 

تدريبا جيدا للعمل ومتمكنا من التعامل  ربةواملد ةفيه الطلب ع ى اللريج املؤهل
 .مع املتغريات املتسارعة

ومام سبق يتضح أن العالقة بني سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية عالقة 
ة يف أساسها مبعنى أن ما يصب يف التعلم الجامعي من تدهور قيمي مؤكدة وجدلي

وعلمي وبحثي هو ناتج طبيعي ملا تفرزه التنمية البرشية من سلبيات يف معدالتها 
 يف مهميف أي دولة، نظرا ألهمية التعليم الجامعي كمؤسسة اجتامعية فلها دور 

د احتياجات التنمية إعداد القوى البرشية املؤهلة واملدربة لسوق العمل لس
البرشي لكل فرد، فالعالقة بني التعليم واإلنسان والتنمية البرشية  الرفاهوتحقيق 

قررتها الديانات الساموية التي تنص ع ى كرامة اإلنسان والذي جعله هللا خليفة يف 
األرض ليعمرها باللري والصالح، مبا يسمح لهم أن يعيشوا حياة أكرث أمنا وأن ميارسوا 

هبهم ويرتقوا بقدراتهم، وهو ما يوضح أن التعليم والثقافة يحققان فوائد موا
م الذات إىل القدرة ع ى معنوية واجتامعية تتجاوز فوائدهام اإلنتاجية، من احرتا

 .اآلخرينالتواصل مع 
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 القوى الثقافية املؤثرة يف سياسة التعليم الجامعي:  الفصل الرابع
 
ك يف هداف معينة يشار أل  ا  أمنا تشكل وفق، من فراغ سياسة تعليمية ال تنبع ىأن أ 

قوية. منبعثة من  إدارةإدراك عقالين و  أساسوضعها مجموعة من وتوضع ع ى 
مية يف والتي سوف تسهم السياسة التعلي االقتصاديةوالثقافية و  االجتامعيةالبيئة 
الفرد  هفالسياسة التعليمية للتعليم الجامعي تعكس الواقع الذي يعيش، تنميتها

ر يف التي تؤث االقتصاديةعدد من العوامل السياسية واالجتامعية و لوتكون صدى 
 سياسة التعليم الجامعي يف رسم و صياغة وأثرها ع ى معدالت التنمية البرشية. 
 وعليه ميكن تناول أهم العوامل املؤثرة يف سياسة التعليم الجامعي ع ى النحو التايل: 

 العوامل الجغرافية.
 وامل السياسية.الع

 .االقتصاديةالعوامل 
 .االجتامعيةالعوامل 

 
 :العوامل الجغرافية

ياة يف تشكيل ح، يكاد يكون العامل الجغرايف أهم العوامل الطبيعية ع ى اإلطالق
اإلنسان وتحديد منطها وطبع الناس الذين يعيشون عليها بطابع معني. ويتميزون 

وذلك  ،أرض ملتلفة ويف بيئات مغايرة به عن غريهم من الشعوب التي تعيش ع ى
أن موقع اإلقليم وطبيعته الجغرافية ووديانه وصحاريه وأنهاره ومدنه وجباله 

 .(0)وهضابه وما يحيط به من بحار يؤثر يف تكوين الشعب وعقليته
وتؤثر العوامل الجغرافية يف سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية من ثالث 

 زوايا هام: 
ئل وشكل األبنية والوسا رأسيةهج فهو يحدد فرتة الدراسة وموسم اإلجازات الداملنا

 التعليمية واألنشطة التعليمية. 
ان مبا فالفرد يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها فالبيئة الجغرافية تلهم اإلنس، طبيعية البيئة 

 املجال حبيعية والتي تعد خربات مربية وتفتيحتويه من الكثري من الظواهر الط
  .لتفاعل السياسة التعليمية لتحقيق التنمية البرشية

ن حيث كام تلتل  م، ) مصادر الرثوة ( تلتل  الرثوات الطبيعية من بيئة ألخرى 
باختالف الرثوات و حجم اإلنفاق والتمويل ع ى  االقتصاديةمردودها وقيمتها 

 يم ومردوده ع ى التنمية  البرشيةالتعل
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 تأثريا واضحا يف األيديولوجيا السائدة يف املجتمع واملؤثرة يففالعوامل الجغرافية لها 
مام  ،فهو يؤدي إىل احتكاك هذا املجتمع بغريه من املجتمعات، كل فرد من أفراده

وير كام يؤدي إىل تط، يؤدي إىل التفاعل الثقايف والحضاري مع املجتمعات األخرى
عامه  التقاليد اإلدارية للبلد بوتقدم أو جهود أو تلل  املجتمع. كام يؤثر العامل يف

 التعليم خاصة التعليم الجامعي والتي قد ال تتفق إدارةومنط السياسة التعليمية و 
 دارةإ كام هو الحال يف اسرتاليا التي خضعت وخضعت يف ، مع أيديولوجيته وتقاليده

اليده فتلتل  عن تق، تعليمها ومتويله ملتطلبات الظروف والعوامل الجغرافية
ديولوجيته واتبعت سبل املركزية وهذا األمر الذي انعكس يف معدالت التنمية وأي

 . (0)البرشية فيها
فالعوامل الجغرافية يف أسرتاليا كانت شديدة الوضوح ع ى مجتمعاتها ع ى الرغم 
من أن اسرتاليا قارة تساوي مساحة أوروبا وبها أكرب صحراء يف العامل ويف غضون 

ن أن يتجمعوا يف مراكز حضارية قليلة أما أن يتعرفوا ظروف كهذه كان ع ى سكا
ع ى نطاق واسع من الرعي وهو األمر الذي رفع أسرتاليا إىل األخذ بنظامني تعليميني 

أولهام للمدن الكربى واآلخر للمقاطعات الريفية. األمر الذي انعكس ، ملتلفني متاما
عدالت غايتها وتحقيق مإيجابيا ع ى تفعيل سياسة التعليم يف تحقيق أهدافها و 

(9)عالية من التنمية البرشية
. 

املركزية بالواليات املتحدة األمريكية حدده وتحكم فيه العامل  دارةفنمط اإل 
نظاما تلتل  فيام بينها يف كل  50الجغرافية وأيضا يف تكوين نظام تعليمي من 

ندما ع تكافؤ الفرص التعليمية والتى مبدأمام يجعلها تعجز عن تحقيق ، يشء
ومل تستجيب معها السياسة التعليمية عامة ، تغافلت ظروفها وعواملها الجغرافية
كانت لها التنمية أن ، التعليم الجامعي إدارةوسياسة التعليم الجامعي خاصة و 

(3)وافقت سياسة التعليم األمرييك عاجزة عن الوفاء مبسئولياتها التعليمية
. 

أسرتاليا  فاستطاعت، واليات املتحدة األمريكيةوهذا يوضح الفروق بني أسرتاليا وال
، شكل أفضلاملحلية ب قطاعاتهاتكافؤ الفرص التعليمية بني ملتل   مبدأأن تحقق 

ا ع ى مام أثر سلب، بدأبينام عجزت الواليات املتحدة األمريكية عن تحقيق هذا امل
  .(4)معدالت التنمية البرشية وفرص الحصول ع ى التعليم الجامعي بها 
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 ،فيفرض وجود جامعات وكليات تعليمية بكاملها، ويتجاوز العامل الجغرايف ذلك
ابات األعامل والغ إدارةحيث فرض العامل الجغرايف كليات ، مثل اليابان والفلبني

وصيد األسامك والدراسات العليا البحرية لتلدم البيئة املجتمعية فيها وتحقق 
إلنسان املؤهل واملدرب جيدا لعملية التنمية التعليم الجامعي أهدافه وهو إعداد ا

. األمر الذي يتطلب من القامئني ع ى سياسة (0)تحقيق رفاهية الناس  أجلمن 
التعليم الجامعي أن يضعوا يف اعتبارهم عند وضع اللطط واالسرتاتيجيات أن تراعى 
لتي االعوامل الجغرافية يف ملتل  بلدان العامل النامي واملتقدم ع ى حد سواء و 

 .لبرشيا الرفاهتلدم اإلنسان أوال ثم عملية التنمية لتحقق أهدافه املنشودة وهي 
ومام سبق يتبني أن للعامل الجغرايف أثرا واضحا ع ى السياسات التعليمية عامة 

هره ملا يظ، وسياسة التعليم الجامعي خاصة وتحقيق معدالت التنمية البرشية
ليم وسياسات بديلة تؤثر يف أهداف وفلسفة العامل الجغرايف من نظم جديدة للتع

ا األمر الذي يؤثر إيجابيا أو سلبي، التعليم الجامعي وشكل النمط اإلداري للجامعات
وادر ن كيفرزه م ملا، ونظرا ألهمية هذا  النوع من التعليم، ع ى التنمية البرشية

مية التنللنمو االقتصادي و  مهاممؤهلة ومدربة لسوق العمل والتي متثل مدخال 
فالبد من األخذ يف االعتبار أهمية العامل الجغرايف ع ى القرارات ، البرشية

والسياسات التي تتلذ تحت ظروف الضغط االقتصادي من عمليات القبول 
 والتمويل وغريها من األمور التي ترجع أساسا يف أساسها إىل العامل الجغرايف.

 : االقتصاديةالعوامل . 9
يها التنويع لإالتي يستند  الرئيسةيف أي مجتمع الدعامة  صاديةاالقتالعوامل تشكل 

بار أن باعت، واالجتامعية االقتصاديةفهو جزء ال يتجزأ من العملية ، يف التعليم
فمن أجله ترسم اللطط ، اإلنسان غاية هذه التنمية ووسيلتها يف نفس الوقت

داف تلك ات وبجهوده الفكرية والجسدية والتنظيمية تتحقق أهسوالسيا
 السياسات 

 ،أصبح املفهوم الجديد للتعليم الجامعي ع ى مستوى العامل أنه عملية استثامريةو 
فقي والرأيس فالتوسع األ ، االقتصاديةوأصبح التلطيط للتعليم يعتمد ع ى املؤرشات 

يف التعليم الجامعي ومستوى إعداد املعلم والعناية الصحية للطالب وتغذيتهم 
فيام يتعلق بالتعليم الجامعي يتوق  ع ى ، العلمية وغري ذلك والقيام باألبحاث

 العامل االقتصادي املحدد ملقدار األموال امللصصة له
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تضح العالقة املتبادلة بني االقتصاد وسياسة التعليم الجامعي من خالل النقاط تو 
 التالية : 

 ى مام يساعد ع، أمكن زيادة ميزانية التعليم االقتصاديةكلام زاد معدل التنمية 
 التنمية البرشية. أجلنرش التعليم الجامعي وتحسني مستواه وجودته من 

فهي  بالتايل، أن العامل االقتصادي هو الذي يوفر العمل لأليدي العاملة املتعلمة
 مصدر رئييس للدخل.

يات زادت التطلعات إىل مستو، االقتصاديةكلام زادت دخول األفراد نتيجة للتنمية 
مل كلام زادت فرص الع االقتصاديةوكلام تحققت التنمية ، أع ى وأرقىتعليمية 

 وتحسنت معدالت األجور.
 .التعليميشكل العامل االقتصادي قوة ضاغطة يف اتجاه الطلب العاملي ع ى 
أيضا أهم ، العامل االقتصادي يشكل أحد أهم مؤرشات إنتاجية الفرد ودخله

تفع هذا املعدل دل ع ى تقدم الدولة كلام ار ، مؤرشات تقدم الدول أو تللفها
والعكس من خالل سياسة للتعليم الجامعي توفر تعليم جيد ورعاية جيدة وأفراد 

نمية تحقيق الت وتقدم لهم اللربات الجيدة من لهم قدرة ع ى اإلبداع والتفكري 
 البرشية.

 :العامل االقتصادي يحدد الدولة الغنية والفقرية
شكاال والحياة التعليمية. أ االقتصاديةلقامئة بني الحياة ومتتد العالقة العضوية ا

 ،ملتلفة تلضع يف كل منها لظروف املجتمع ورؤاه الدينية وتطلعاته الحضارية 
هذه  فاألصل يف تطور، واالجتامعية االقتصاديةباإلضافة إىل أوضاعه السياسية و 

يمية ألي التعلبحيث تستجيب الحياة ، العالقة أن تكون طبيعية متمهلة متأنية
 .االقتصاديةوغري  االقتصاديةتطوير يطرأ ع ى الحياة 

رتبية وال االقتصاديةفقد تعددت النظريات التي تناولت العالقة بني العوامل 
وهذه النظريات تؤكد ع ى أن التعليم عامة والتعليم  .فيام بينها، وتنوعها واختالفها

لبرشية واملهارات البرشية الجامعي خاصة هو املسئول عن إعداد الكوادر ا
كام تؤكد أنه كلام زاد التقدم التقني والصناعي ، اإلنتاجية ة للعمليةواملطلوب

تتطلب  يةاالقتصادفالتنمية ، باملجتمع ازداد الطلب ع ى املهارات املرتفعة نسبيا
 طلب ع ى التعليم الذيلتعليم متكافئ لها ومحقق ألغراضها يف وقت زاد فيه ا

ن ويصقل قدراته ويكسبه عدد من الصفات منابع القوة البرشية من يحقق للنسا
رض وطلب ة عيصبح سياسة التعليم الجامعي عملتبالتايل ، حارضه ومستقبله أجل

ي السوق ه آلياتلتحقيق أهداف وغايات التعليم الجامعي يف وقت أصبح فيه 
 (0)املتحكمة للنمو االقتصادي. 
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املعارصة إىل نظامني اثنني أساسيني هام  صاديةاالقتوميكن تقسيم أشهر النظم 
 النظام الرأساميل والنظام االشرتايك:

 النظام الرأساميل: 
دون تدخل من الدولة بلطة اقتصادية أو توجيه من  االقتصاديةوتنطلق املعامالت 

إمنا تدع ذلك للرأساملية أنفسهم أفراد كانوا أو هيئات أو رشكات أو ، أي نوع
ولة وقد يكون للد،  الربح هو القيمة الكربى يف عملية اإلنتاجمؤسسات ويعترب

 ،نشاطها االقتصادي ولكنها تعرف فيه ع ى أنها هيئات مستقلة تدير أمورها بنفسها
للقوانني التي تنظم هذه املعادالت و تقوم الرأساملية ع ى  عكام يفعل غريها وتلض

ردي النشاط الف أساسق ع ى إمنا يتحق، فلسفة واضحة ترى أن الرخاء االقتصادي
واملبادرة الفردية املعتمدين ع ى الذكاء الفردي. وتأكيد الصلة بني التعليم والتقدم 

فالواليات املتحدة األمريكية زعيمة هذا املعسكر واستطاعت أن تفتح ، االقتصادي
 (0)من طالبها.  ٪43إىل  9116عام أبواب التعليم إىل 

مد سياسة التعليم الجامعي أساسها ومبادئها من وانطالقا من هذه الفلسفة تست
 (9)التنمية البرشية من التايل:  أجل
يث يصل الفرد بح، مبعنى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، دميقراطية التعليم مبدأ

 يف تعليمه إىل أقىص درجة ممكنة تؤهله لها قدرته واستعداداته.
مع  تعلمني يف اختيار ما يتناسبحرية املامرسات التعليمية مبعنى حرية امل مبدأ

قدراتها وميولهم يف مناهج وبرامج وكذلك حرية املتعلمني يف مامرسة النواحي 
 األكادميية بشكل يساعد ع ى منوهم الشليص واملهني.

ة يف التعليم ) مبعنى املرونة يف اإلرشاف ع ى التعليم واملشارك دارةدميقراطية اإل  مبدأ
الفرص لكل من السلطة املركزية والسلطات املحلية  تاحةالشعبية يف إدارته إل 

ة بالتعليم فعالقة الدول، وممثيل الشعب للمشاركة يف توجيهها واملساهمة يف متويله
يف الدول الرأساملية تتلذ ثالثة أمناط هي منط مركزي كفرنسا وإيطاليا ومنط الجمع 

 ألمريكية.لواليات املتحدة ابني املركزية والالمركزية كانجلرتا ومنط الالمركزية مثل ا
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 )ب( النظام االشرتايك. 
وجيه و بالتلطيط والت االقتصاديةويقوم ع ى فلسفة تدخل الدولة يف املعامالت 

كام هو الحال يف االشرتاكيات املتطرفة أو ، اإلرشاف وهو تدخال قد يكون تاما
اطية لق دميقر والتى ترغب ىف خكام هو الحال يف االشرتاكيات املعتدلة ، محدودا

لحر مرنة وهي تقرتب من املذهب اإقتصادية وسياسية كام أن اإلشرتاكيات املعتدلة 
ة من مبا تريد أن تعهد به إىل الدول، لتبتعد عنه امللكية اللاصة  بدأأخذ مبالتى ت

 . (0)االقتصاديةالوظائ  
املعتدلة ات تق  االشرتاكي نينقيض الرأساملية وبني النقيض –فالشيوعية ع ى ذلك 

 ،لتجمع بني ميزاتها عادة من الناحية النظرية والتي تؤمن باملساواة بني املواطنني
سعيا  كام تفعل الرأساملية وتسعى، كام تفعل الشيوعية بتوفري الحرية للمواطنني

إىل التوفيق بني االعرتاف بقيمة الفرد وحريته ومساواته بغريه مع توجيه الدولة 
 .يف نفس الوقتللري الفرد والجامعة 

 اآلتية ئويف ضوء ذلك تقوم سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية ع ى املباد
 .يف ظل النظم االشرتاكية

سيطرة الدولة ع ى التعليم وذلك بجعله مجانيا يف مراحله امللتلفة وتوجيهه وفقا 
مسئولة دولة فال، والبرشية االقتصاديةلسياسات وتوجيهات الدولة لتحقيق التنمية 

 متويل التعليم مبلتل  مراحله وأنواعه. عن 
مساواة األجناس والقوميات امللتلفة بعضها ببعض أي يتمتع جميع املواطنني دون 

 متيز بني القومية يف الدين والجنس والوضع االجتامعي بحقوق متساوية.
لعمل اربط التعليم مبواقع العمل واإلنتاج ) احرتام العمل وربط امللرجات مبواقع 

 .االقتصاديةوغري  االقتصاديةوتدريبهم تدريبا مهنيا يف املؤسسات 
ويتضح مام سبق أن سياسة التعليم الجامعي البد أن تقوم ع ى فلسفة وأهداف 

لرأساميل مل إىل اوانقسام العا االقتصاديةأيديولوجية املجتمع والدولة. يف ظل الثورة 
لجامعي مبواقع العمل وزيادة اإلنتاج ربط ملرجات التعليم ا أجلاالشرتايك من /

 والدخل لتحقيق الرخاء البرشي وتحقيق معدالت عالية من التنمية البرشية.
البرشي  فاهوالر كام يتضح أن االقتصاد ذو قيمة محدودة إن مل يستمر يف سبيل التقدم 

 دوذلك من خالل التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة والذي بدوره السبيل إىل إعدا
عليم بالتايل يصبح التلطيط للت، القوى البرشية العاملة الالزمة لتطوير االقتصاد

الجامعي وسياسته ليس نشاطا مكمال للتلطيط ولكنه ركن ودعامة يف صميم هذا 
العامل االقتصادي يف دولة تعتمد بشكل مبارش يف صياغة  وهو ما يوضح دور، التلطيط

 تحقيق التنمية الثريية.  أجللتنفيذ من السياسة التعليمية وتحديد مسارات ا
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 العوامل السياسية:  -3
ائل قات واملس( مسألة )قيود أو ال قيود( يف  العال االقتصاديةالنظرية إذا كانت )
فإن  ،ويف ألوان النشاط االقتصادي التي يقوم بها األفراد أو الرشكات االقتصادية

  قيودالقيود أو  مسألة –ي األخرى عليها املجتمع هالتي يسري  النظرية السياسية
يف طريق العالقات والترصفات اللاصة  –تضعها السلطة الحاكمة أو ال تضعها 

 .والعامة بني األفراد والجامعات
مبا  ،فالعوامل السياسية هي النظام السيايس أو فلسفته وتوجهاته وثقافته السياسية

ية امللتلفة من بني النظم السياس وتأثر بالتعليم وتلتل  التأثريات تأثريميثله من 
ة فالسياسة التعليمية ترتبط بالسلطة وترتجم بقوانني وأنظم حيث سيطرة الحكومة.

اإلضافة ب، وبرامج وتعليامت وتطبق أي سياسة يفرتض وجود مواطنني بشكل عام
 .إىل أساتذة وإداريني بشكل خاص

، طيط لهلتعليمي والتلكام يؤثر العامل السيايس بشكل كبري يف تشكيل النظام ا
حيث كان النظام التعليمي بأنواعه يحدد وفق رعية الحاكم أو السيطرة األخالقية 

 القتصاديةاأما التلطيط للتعليم أصبح شامال لكافة الجوانب ، خالل فرتة االحتالل
والسياسية واالجتامعية تؤثر يف صياغة السياسة التعليمية والتلطيط لتنفيذ 

 بح يتأثر بكل تلك العواملبحيث أص، موادها
الفكري الذي يضع األساس لنظام  اإلطارتشكل العوامل السياسية األيديولوجية و 

 تصاديةاالقسيايس واجتامعي معني ويصعب فصل النظرية السياسية عن النظرية 
واالجتامعية وميكن اشتقاق أي سياسة تعليمية من الفكر السيايس القائم والذي 

سياسية التي يؤكد عليها النظام السيايس القائم فالنظام يعرب عن األغراض ال
التعليمي هو أحد أدلة التنمية السياسية وأحد األدوات التي يعتمد عليها النظام 

 السيايس الكتساب شعبيته ورشعيته
 وتتأثر سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية بالنظام السيايس من ناحيتني هام: 

 و ما يطلق عليها األيديولوجية السياسية. النظرية السياسية أ 
هي خليط من الرتاث الثقايف واالجتامعي والحضاري يف  –إن األيديولوجية السياسية 

املتفاعلة معا لشعب من الشعوب ، األخالقيات واآلداب العامة فقالقيم والفلسفة و 
ت ولنظمه عاوتعترب قوة ضاغطة يف املجتمعات للطار العام لسلوك أعضاء هذه املجتم

ام سيايس واجتامعي ونظرا ألنها مجموعة من األفكار تكون أساسا لنظ، االجتامعية
وهي تعني نظرية معينة يسري عليها مجتمع معني يف ضوء تطلعات  واقتصادي معني

املستقبل وهذا يحتم بالرضورة وجود نسق فكري عام يتبناه املجتمع ويحدد معايري 
لذي يوضح أثر األيديولوجيا السياسية ملجتمع ما ع ى األمر ا –السلوك و التفكري 

 .سياسته التعليمية وع ى التنمية البرشية
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وعندما ظهرت األيديولوجية السياسية يف فرنسا خالل القرن الثامن عرش كانت تعني 
ط بحياة فعلم األفكار يرتب، ولذلك كانت صلتها وثيقة بالرتبية، Idealogyعلم األفكار 
وتتأثر السياسة التعليمية ، قواعد األساسية التعليمية وتعلمهاإلنسان وال

مية بنجاح رسم السياسة التعلي باأليديولوجية السياسية السائدة يف املجتمع فيكون
من خالل صورة عن املواطن الذي يتمناه املجتمع يف ضوء تطلعات املستقبل اال 

دد ميع واملجتمع ويحواضحة وهذا يتطلب رضورة وجود نسق فكري عام يتبناه الج
 .معايري السلوك والتفكري

كام  ،وتتأثر النظم التعليمية بنمط األيديولوجيا السائد يف املجتمع بشكل مبارش
حيث  ،تتأثر كفاءة اللطط والقرارات التعليمية بواقع السلطة السياسية وتوجهاتها
ئة التي يف يتعتمد سياسة التعليم الجامعي ع ى تفهم النظام السيايس للواقع والب

  .ضوئها يتم رسم السياسة التعليمية
 وميكن تصني  النظم التعليمية املعارصة بصورة عامة إىل مجموعتني: 

 النظم الديكتاتورية. 
 النظم الدميقراطية.
 النظم الديكتاتورية: 

ه ب وينطلق النظام الديكتاتوري من سيطرته ع ى التعليم بكل أنواعه ويستبد
وال ينمو اإلنسان يف ، عه يف داخل البالد وخارجهاماضه ومطاويوجهه لتحقيق أغر 

خالل  منإمنا هو ينمو ، ظل الحكم االستبدادي )إنسانا( له حقوق )اإلنسان(
نظيم سها جزء من تفحيوانا اجتامعيا وينمو عضوا يف جامعة هي ن –عمليات الرتبية 

لها والتي من خال أكرب ويسمى باملجتمع أو الدولة القومية ويقوم ع ى املركزية
تي وهي ال، تحقق أهداف الدولة والدولة وحدها ع ى أسسها يبني الحاكم املستبد

تحدد سياسة التعليم وخططه ومناهجه وفلسفة وأهداف وطرقه التي يبنى 
 النظم الدميقراطية. .عليها

فلسفة الحكم الشوري والتعاون بني الشعب والدولة  منوتنطلق النظم الدميقراطية 
فالفرد يف ظل هذه النظم ليس حرا يف اختيار طريقته اللاصة ، قة يف اإلنسانوالث

بل أن السياسة العامة نفسها تعترب تنمية لالختيارات التي يحتاجها األفراد ، فحسب
وتقوم ع ى الدميقراطية واحرتام اإلنسان كإنسان وع ى احرتام الشلصية اإلنسانية 

إنساين وتقوم سياسة التعليم يف ظل هذه واالعرتاف بقيمتها وتقديس كل ما هو 
فيام يتصل باإلرشاف ع ى إدارته وسياسته ، النظم بالتعاون بني الشعب والدولة

كام هو الحال يف إنجلرتا وإنشاء الجامعات واملدارس يف ظل نظم واللوائح ، ومتويله
 .(0)يدها الشعب ويراها محققة ألهدافهالذي ير
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 :املؤقتة.ارئة و الظروف السياسية الط
هي الظروف التي تفرض نفسها ع ى الدولة فتجربها ع ى التليل عن سياستها 

يف  وتقوم تلك الظروف بالتأثري، التعليمية ومنها الحروب واالحتالل واالضطرابات
السياسة التعليمية عامة وسياسة التعليم الجامعي خاصة ومعدالت التنمية 

لتعليم أو فرض لغة غري لغة الدولة من حيث الحد من اإلنفاق ع ى ا، البرشية
املحتلة أو بعض مواد السياسة التعليمية أو تعطيها كلية وصياغة السياسة تعليمية 

 .(0)جديدة
ففي مثل هذه الظروف تحتاج البالد إىل نظم استثنائية أو غري عادية تتفق وهذه 

لعلمي ا كام توجه التعليم سياساته والبحث، الظروف ومتكن البالد من اجتيازها
ومن ثم توجه السياسات التعليمية وجهة  ،(9)الجتياز هذه الظروف التي متر بها

ية بالتايل انلفاض معدالت التنم، التعليمية مام ينعكس سلبا ع ى اللدمة، معينة
بسبب ضع  جودة اللريج الذي يحتاجه سوق العمل ويزيد من الدخل ، البرشية

السياسية أثر ع ى السياسة التعليمية فالظروف  .(3)البرشي الرفاهمام يحقق 
وبرامجها وخططها مثل ما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية يف أواخر 

عندما نظر إىل املدرسة ع ى أنها األداة ، اللمسينات يف هذا القرن وأوائل ستيناته
التي ميكن بواسطتها التنامي مع االتحاد السوفيتي يف مجال الفضاء والتي كان لها 

رب األثر يف وضع برامج االهتامم بالعلوم والرياضيات ورسم سياسة جديدة أك
(4)للتعليم والبحث العلمي يف الواليات املتحدة األمريكية

. 
ويف ضوء ما سبق نجد أن العوامل السياسية لها دور كبري وتأثري أكرب ع ى سياسة 

، واعية ليميةالتعليم الجامعي والتنمية البرشية وهو ما يتطلب وجود سياسة تع
 وسليمة القصد والقامئة ع ى األسلوب العلمي، تلك السياسة املتواصلة واملتوامئة

ومتلذة القنوات الرشعية و األساليب الدميقراطية يف كل مرحلة وتعرب بصدق عن 
املتطلبات الحقيقية للشعوب وتواجه بشجاعة وموضوعية الظروف السياسية التي 

 ق التنمية البرشية لكل البلدان. تحقي أجلمير بها العامل من 
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 : االجتامعيةالعوامل  -4
ية الرتبية واملجتمع رئيسيا من أبعاد الرتب أساسهي ذاتها  االجتامعيةتشكل العوامل 

ف وع ى هذا فالرتبية تلتل  باختال ، االجتامعيةويتنوع حسب تنوع الفلسفات 
(0)فراده ومنظامتهالقته باملجتمع وأ تصور هذه الفلسفات ملفهوم الفرد وع

. 
، ودميقراطية التعليم االجتامعيةوترتبط سياسة التعليم الجامعي" بالعدالة 

تؤدي إىل إعاقة قيام سياسة التعليم بدورها يف تحقيق أهدافه  االجتامعيةفالضغوط 
مية البرشية من خالل إعداد الكوادر البرشية املؤهلة ناملرغوبة فيها هي تحقيق الت

 "االجتامعيةيحقق العدالة مبا ، واملدربة
اره فهي توجه التعليم وتحدد مس"، تؤثر يف النظم التعليمية االجتامعيةفالقوى 

 ،ومحتواه ومناهجه من خالل الدين واللغة والرتكيب االجتامعي والعوامل السكانية
 قدمهتفالدين يعد من موجهات النظم التعليمية يف كثري من بلدان العامل سواء امل

ام يؤثر الدين ك، فهو يؤثر يف النظم التعليمية تأثريا مبارشا، مية ع ى حد سواءالنا ماأ 
 ،وإن اختل  درجة تأثريه من فرد إىل آخر، ع ى حياة األفراد ويف توجيه سلوكهم

فمن شأن الدين أن ميتزج بالحياة املحيطة باإلنسان ع ى نحو ما ويكون الدين بهذا 
 ."د يف تحريك سياسة التعليممرادفا باأليديولوجيا ويكون القائ

إلضافة با، وللدين دور كبري يف تحديد محتويات املنهج أو حذف موضوعات معينة
إىل أنه يعترب يف بعض األحيان من أهم دوافع إلنشاء بعض النظم التعليمية واملوجه 

ال يزال كان و ، األول لأليديولوجيا الفردية والجامعية حول أفكار الناس ومعتقداتهم
انبا فهو ميثل ج، املحور األسايس الذي تدور حوله أيديولوجية األفراد والجامعاتهو 

من البنية القومية يف املجتمع وهو جانب يصدر كليا عن درجة السيطرة يف العامل 
ل البدء دا يفكر بلغة الدين وتبدأ باملثل بفاإلنسان عندم، املادي وإدراكه من هنا
 .ياة التي يسريون عليهافلسفة الح بالعامل املادي يف ظل

 ،فقد كان الدين وراء تلل  الكثري من املجتمعات اجتامعيا واقتصاديا وتعليميا أيضا
يف حياة املجتمعات بعامة وبتعليمها  مهم لها دور –ما تزال  –فاملؤسسات الدينية 
فالدين بذلك يعترب من أحد العوامل املوجهة لفلسفة التعليم ، الجامعي بلاصة

 تزداد يف بعض األحيان يف – آلخروسياساته بدرجات متفاوتة من مجتمع الجامعي 
إذ نظرنا إىل األديان ال ع ى ، املجتمعات إىل حد السيطرة التامة وتظهر ذلك جليا

قاد ضع املجتمع ع ى اعتناق واالعتيباملفهوم التقليدي ولكن ما ، أنها خطط األديان
(9).سفة الرتبية وتتأثر بالدينفالسياسة التعليمية وترسم يف ضوء فل، فيه

.  
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تمع فلكل مج –أما اللغة فتعترب أهم عامل يف شلصية األمة فهي دعامة الثقافة 
ويلعب  –لغته القومية  التي يتلذها للتعبري واالتصال ويتوارثها األبناء عن اآلباء 

ية حيث يواجه العمل، يف تشكيل السياسات التعليمية مهمالتكوين اللغوي دور 
 .(0)عليمية مشكلة يف الدول التي يتكلم سكانها أكرث من لغةالت

داة فهي األ ، كام تواجه اللغة نظم التعليم عامة وسياسة التعليم الجامعي خاصة
 فهي وسيلة العلم يف، املعلومات وتدوين املعرفة نقلالتي يتم بها التلاطب و 

 مة ودعامة الفكرالتعبري عام يحتويه واللغة هي من أهم العوامل يف شلصية األ 
والثقافة والرتكيب اللغوي موجه للنظام التعليمي وترتبط ارتباطا وثيقا ومبارشا 

ت واللطط اصالحباملشكالت الرتبوية. كام متثل اللغة البؤرة األساسية لجميع اإل 
 .(9)الرتبوية والتنمية عامة التنمية البرشية خاصة

جامعي ع ى التعليم عامة والتعليم الوينعكس فإنه أما بالنسبة للرتكيب االجتامعي. 
ونظمه خاصة. فتلتل  النظم الرتبوية باختالف عالقة الفرد باملجتمع وباختالف 

وهو ما يوضح أن ، املفاهيم والفلسفات التي تبلور هذه العالقة وتحدد إطارها
الرتكيب االجتامعي ودوره يف سياسة التعليم الجامعي من خالل متويل نظام التعليم 

حيث جعلوه خاصا بهم واستلدموه ، امعي من احتكار النبالء واألثرياء قدميا لهالج
وكان  ،إىل أن أصبح من الحقوق املعرتف بها للنسان، لتحقيق أغراضهم ومصالحهم

تنميته للتعبري االجتامعي املستمر والتحسن النسبي يف مستويات املعيشة وزيادة 
 امعيةاالجتوهذا يوضح آثار العوامل ، عيع ى الطلب االجتامعي ع ى التعليم الجام

فملرجات السياسة للتعليم الجامعي تعمل ع ى ، ع ى مسرية السياسة التعليمة
 .تحقيق مطالب املجتمع والتنمية بالتايل التنمية البرشية

أما العوامل السكانية: تشكل أحد أهم الضغوط املؤثرة يف رسم سياسة التعليم 
لسكان ومعدالت النمو ومستوى التعليم كلها خصائص إذ أن جغرافية ا، الجامعي

فالوضع الطبقي داخل  .(3)أو تجديد إصالحتؤثر يف القرارات التي تتلذ بشأن 
املجتمع وما يتسم به متتع طبقة معينة من املجتمع بامتيازات معينة متيزها عن 
ي عطبقات املجتمع األخرى له دور كبري يف تحديد مالمح سياسة التعليم الجام

 .(4)وتؤثر ع ى معدالت التنمية البرشية
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يم تؤثر ع ى سياسة التعل آلخرأيضا هناك عوامل أخرى سكانية تلتل  من مجتمع 
 : البرشية ومن هذه العوامل ما ييل الجامعي والتنمية

 
 التكوين العنرصي للسكان: -

ن لسكاوترتبط بالتكوين العنرصي ل Raceوهي متثل العنرص أو الجنس أو الساللة 
بالناحية البيولوجية التي تؤدي إىل ظهور ساللة متميزة متثل الجنس ، ارتباطا كبريا

األصيل أو تنميه المتزاج أجناس أصلية متعددة واملشكلة العنرصية أو الجنسية 
مشكلة قدمية باقية إىل اليوم ولها أثرها يف تحديد السياسات التعليمية وخاصة يف 

 عات عنرصية.ل التي توجد بها مجمو الدو 
 
 االنفجار السكاين: -

التي يشهدها العرص الحايل ومنها االنفجار املعريف وال  التغريات/التحدياتهو أحد 
يعد االنفجار السكاين مشكلة تعليمية أو من العوامل املؤثرة يف التعليم الجامعي 
 ةوسياسته إذ سارت معه معدالت التنمية بالسعة نفسها ولكن نظرا لتلل  الثاني

مام يؤدي ، عن األوىل تظهر املشكلة وخاصة الدول النامية ذات املوارد املحدودة
 ،إىل فقدان التوازن بني النمو السكاين والتنمية وارتفاع معدالتها والتنمية التعليمية

مام يؤثر ع ى جودة ، فتنلفض معدالت القبول بالجامعات وتتكدس الجامعات
 جلأ  ظل متطلبات سوق العمل املتغرية من ومستوى التعليم الجامعي وتوعيته يف

 البرشي.  الرفاهالتنمية وتحقيق 
 
 منو وتوزيع السكان: -

لذا و ، يلتل  منو السكان وتوزيعه ما بني املدينة والري  وذلك داخل كل دولة
يجب مراعاة السكان وتوزيع السكان عند التلطيط لتوزيع اللدمات التعليمية 

رهم داخل الدولة من منطقة ألخرى وفقا ألعداد بحسب توزيع السكان وانتشا
من هنا تؤثر العوامل السكانية يف تلطيط وتنفيذ وصياغة سياسة التعليم ، الطالب
 مم تؤثر سلبا أو إيجابا ع ى معدالت التنمية البرشية، الجامعي

هناك عوامل أخرى تؤثر يف صياغة السياسة التعليمية والتلطيط لتنفيذ موادها 
ارات التنفيذ ومنها العوامل التاريلية والعوامل الحضارية وهي وتحديد مس

يؤثر ا مجميعها تؤثر يف السياسة التعليمية وهي عوامل متداخلة ومتكاملة ومنها 
فهي ليست منفصلة أو متباعدة وكلام حدث التكامل والتقارب بينها ، يف اآلخر

ي خاصة التعليم الجامع سياسةوفالسياسة التعليمية عامة ، تكامل النظام التعليمي
ترتجم السياسة العامة التي ينتهجها القادة واملسئولون وتعمل ع ى تحقيق 

 .طموحات الدولة وأهدافها من خالل برامج التنمية
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 املجتمع ملا يحدث يف، ولتحقيق ذلك يتطلب أن تستجيب سياسة التعليم الجامعي
د العلوم املعريف ونتيجة لتزاي فالعامل اآلن يشهد عرص التفجر، من تغريات وتحوالت

وابتكار فروع معرفية جديدة والتوصل الخرتاعات واكتشافات علمية جديدة يف 
شتى املجاالت وخاصة يف مجال التنمية البرشية لكل تلك املتغريات والتحوالت 
تتطلب سياسة تعليمية تراعي الجديد واملتطور من أساليب تربوية ووسائل 

الناشئة من التعامل مع تلك امللرتعات واستلدام وسائل متكن ، تعليمية جديدة
اإلنتاج التي ستظهر عند خروجهم للحياة العملية بصورة أفضل مع متطلبات سوق 

 (0)العمل واحتياجات التنمية. 
 ىف واالجتامعية وأثرها االقتصاديةالعالقة بني العوامل السياسية و  :(02شكل رقم )

 النظام التعليمي.

 
 لسياسة التعليمية يف املجتمعات العمرانية الجديدة اان إسامعيل أحمد: املصدر:حن

 . 034ص، 9114القاهرة اكتوبر     –العدد الرابع – معهد الدراسات الرتبوية-
أن أي سياسة تعليمية ونظام تعليمي يتحدد من خالل يتبني من الشكل السابق 
 تصاديةاالقلعوامل السياسية و واملتمثلة يف ا –أي مجتمعها  –الدائرة املحيطة بها 

 كام تضمن هذا مبادئ، واالجتامعية من حيث أهدافها وكيفية صياغتها وتنفيذها
تسهم يف تقديم مؤرشات تعطي مالمح أساسية للسياسة  آلياتوقيام واتجاهات و 

ا حتى تفي املتوقعة ومنه األهدافكام أنها تؤثر مبارشا ع ى ، التعليمية املنبعثة منها
مية تحقيق التن أجلواالجتامعية من  االقتصاديةتطلبه خطط التنمية كل ما ت
 البرشية. 
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فإىل جانب العوامل املؤثرة السابقة يف العامل االجتامعي هناك ضغوطا تؤثر بدورها 
ع ى سياسة التعليم الجامعي والتنمية البرشية ومعدالتها وهي ضغوط خارجية 

  ى عملية صنع سياسة التعليم الجامعيوداخلية تؤثر بشكل مبارش وغري مبارش ع
والتي يتأثر بها متلذي القرار ذاته وخرباته والذي يتأثر بدوره إما مبؤثرات خارجية 

كل هذه ف، أو مؤثرات داخلية كالضغوط النفسية واتجاهاته وقيمه وأفكاره وخرباته
 ةالضغوط والعوامل تنعكس آثارها ع ى األفراد خالل قيامهم بعملية صنع سياس
التعليم الجامعي ومعدالت التنمية البرشية والتي تشكل إطار يوجه سياسة التعليم 

األمر الذي يتطلب من القامئني ع ى سياسة التعليم ، الجامعي بشكل أو بآخر
الجامعي توفري األشلاص والكوادر املؤهلة لذلك أو رفع كفاءة املؤهل منهم 

املتلصصة يف هذا الشأن وذلك ملا لها واملساهمة يف بناء مراكز البحوث والدراسات 
 . (0)من أهمية فعالة يف بناء خطط التنمية املستقبلية 

تنمية التعليم الجامعي وال سياسةتضح من القوى والعوامل الثقافية املؤثرة يف يو
نفصلة فهي ليست م، البرشية أنها عملية متداخلة ومتكاملة كل منها يؤثر يف اآلخر

فالسياسة  ،دث التكامل والتقارب بينها تكامل النظام التعليميفكلام ح، أو متباعدة
التعليمية ترتجم السياسة العامة التي ينتهجها القادة واملسئولون وتعمل ع ى 
تحقيق طموحات الدولة وأهدافها من خالل تحقيق أع ى معدالت تنمية برشية 

مع من جتوهو ما يتطلب أن تستجيب سياسة التعليم الجامعي ملا يحدث يف امل
فالعامل يشهد عرص التفجر املعريف وتزايد العلوم واالبتكار ، تغريات وتحوالت

ر يف األمر الذي يتطلب النظ، ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية البرشية
واللطط واملقررات  األهدافسياسة التعليم الجامعي من بحوث يف السياسة و 

 حتى متكن الناشئة من التعامل مع تلك واألساليب الرتبوية والوسائل التعليمية
  ل.امللرتعات والتي ستظهر عند خروجهم للحياة العملية بصورة أفض

  

                                                           

 

Avalibal at (http://www.ahewar.org/dapt/show.art.asp?aid=103805) accsesed 

data(26-8-2012).

http://www.ahewar.org/dapt/show.art.asp?aid=103805
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 املراجعقامئة
 

 املراجع العربية:
 

 القرآن الكريم:
 (.025اآلية ) -سورة أل عمران
 (41االيه )–سورة اإلرساء 
 (.042اآلية ) -سورة األعراف
 (0اآلية ) –سورة النساء 

 
 معاجم:

رب لسان العأبو الفضل جامل الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي: 
 هـ.0311 –بريوت  –دار صادر  –املجلد السادس  –

معجم مصطلحات الرتبية لفظا فاروق عبده فليه وأحمد عبد الفتاح الزيك: 
 .9114 –األسكندرية   -دار الوفاء للطباعة والنرش  - واصطالحا
مطابع األوفست ورشكة األعالنات  -3ط -9ج -املعجم الوسيطغة العربية: مجمع الل
 .0245 -القاهرة -الرشقية

بريوت  –دار العلم للماليني  - 31ط – املورد قاموس إنجلزى عر ىمنـري البعلبكـى: 
 ،0226 . 

 :الكتب
باعة للط دار الوفاء – التعليم والتنمية البرشية خربات عاملية: السيدإبراهيم احمد 

 . 9114 –االسكندرية  -والنرش 
االقتصاد املرصي يف ثالثني عاما  تحليل التطورات االقتصادية إبراهيم العيسوي: 
 مرشوع مرص-وبيان تداعياتها مع تصور منوذج تنموي بديل 0244الكلية منذ عام 

 .9114-املكتبة االكادميية القاهرة-0ط -منتدى العامل الثالث-9191
دار  ،التنمية البرشية بالتعليم والتعلم يف الوطن العريبطاوع: إبراهيم عصمت م

 . 9119الفكر العريب، القاهرة ـ 
 0ط ـ دراسات يف الرتبية املقارنة ونظم التعليم متطور أداريأحمد إبراهيم أحمد: 

 . 9110ـ مكتبة املعارف الحديثة ـ اإلسكندرية ـ 
ة عبد الغني عبود وآخرون ـ الرتبيـ يف  نظام التعليم يف مرصأحمد اسامعيل حجى: 
 . 0242مكتبة النهضة املرصية ـ القاهرة ـ  -املقارنة منهج وتطبيقه

 –يب دار الفكر العر  – التعليم واألرسة واإلعالم –اقتصاديات الرتبية والتلطيط 
  9119 –القاهرة 
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 . 9119 –القاهرة  –دار الفكر العريب  – التاريخ الثقايف للتعليم يف مرص
مكتبة النهضة  – 0ط – تطوير التعليم يف زمن التحديات االزمة وتطلعات املستقبل

 .  – 9114 –القاهرة  –املرصية 
ـ   ربيةجمعية بحوث املستقبلية املرصية العأحمد الكردي: مستقبل التعليم يف مرص 
 . 9110ـ موسوعة اإلسالم والتنمية ، القاهرة ، 

 تحديات الواقع ورؤى –عى ىف الوطن العر ى التعليم الجامأحمد حسني الصغري: 
 . 9115 –القاهرة  –عامل الكتب  – املستقبل

دار الكتاب  ،التعليم عن بعد ومستقبل الرتبية ىف الوطن العر ىأحمد عبد هللا الع ى: 
 .9115الحديث، القاهرة، 

 الرتبية املقارنة ونظم التعليم دراسة منهجية ولنامذجأحمد عبدالفتاح الزيك: 
 م. 9114ـ دار الوفاء ـ االسكندرية ـ  تطبيقية

قانون تنظيم  -اإلدارة العامة للشئون القانونيةبالهيئة العامة لشئون املطابع االمريية
 -09ط -والئحتة التنفيذية وفقا آلخر التعديالت 0249لسنة  42الجامعات رقم 

 .0224 –القاهرة  -الهيئة العامة لشئون املطابع االمريية -(95مادة )
 –دار فرحة للنرش والتوزيع  – السياسات التعليمية ىف مرصآمال كامل أندراوس: 

 . 9114 –القاهرة 
ىف أماىن قنديل  – عملية صنع سياسة التعليم الجامعىأمانـى محمد قنديـل: 

مركز  –سياسة التعليم الجامعى ىف مرص األبعاد السياسية واالقتصادية  –وآخرون 
 . 0220 –جامعة القاهرة  –السياسية البحوث والدراسات 

سياسة التعليم الجامعي يف مرص، األبعاد السياسية أماىن محمد قنديل وآخرون: 
 –القاهرة –جامعة القاهرة  –مركز البحوث والدراسات السياسية  -واالقتصادية

0220. 
ظم ن: التعليم الجامعي يف كوريا الجنوبية يف عبد الجواد بكر وآخرون: رمضانأمرية 

 .9100اإلسكندرية،  -دار الوفاء -التعليم بني النمطية والتحديث مناذج عاملية
عني شمس  – مجلة كلية الرتبيـة –إميل فهمي شنـودة: تأمالت يف سياسة التعليـم 

 . 0225يوليو  –( 94العدد )  –
 أصول التعليم: رؤى مستقبلية لتطوير التعليم يفأمين محمد بعد الفتاح اللويل، 

 .9110 –بريوت  –دار الراتب الجامعية  قرن الحادي والعرشين يف ج.م.ع.ال
، مكتبة النهضة املرصية ودار 9ـ ط الرتبية املقارنة ونظم التعليمبيومي ضحاوي: 

 . 9110الفكر العريب ـ القاهرة، 
دليل الطالب للقبول بكليات جامعة األزهر  – مكتب تنسيق القبولجامعة األزهر: 

 . 9115، القاهرة ، 9114/9115للعام 
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 -اإلسكندرية –منشأة املعارف  – جغرافية أوراسيا اإلقليميةجودة حسني جودة: 
9111. 

أهمية التنمية البرشية ىف دعم املرشوعات الصغرية ىف األقتصادى حاتم املقدم: 
 ،. 9116-املرصى الصندوق األجتامعى للتنمية فىتنفيذ سياسة الشياك الواحد

ر العربية الدا -" رؤية معيارية " يف التنمية البرشية وتعليم املستقبلحامد عامر: 
 . 0222 –القاهرة  – 0ط –لكتاب 

 .9119- القاهرة -الدار املرصية اللبنانية -العوملة ورسالة الجامعة رؤية مستقبلية
ة العامة الهيئ -سلسلة العلوم االجتامعية – مقاالت يف التنمية البرشية العربية

 .9114 -القاهرة -للكتاب
 ىفأبو الدهب: العالقة بني التنمية اإلقتصادية والدميقراطية ىف كوريا:  زكرياخالد 

لية ك –مركز الدراسات األسيوية  – محمد السيد سليم: النموذج الكورى للتنمية
 . 0226 –جامعة القاهرة  –االقتصاد والعلوم السياسية 
دار  – هاللكرتوين محدداته ومربراته ووسائلالتعليم العايل ارمزي أحمد عبد الحي : 
 . 9115اإلسكندرية  -الوفاء للطباعة والنرش 
باعة دار الوفاء للط –وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنة  التعليم العاىل والتنمية

 . 9116 –اإلسكندرية   -والنرش 
رون: خ_ىف شاكر محمد فتحى وانظام التعليم ىف كوريا الجنوبيهرمضان احمد عيد 

الرتبيه املقارنه االصول املنهجيه والتعليم ىف اوربا ورشق اسيا واللليج العر ى ومرص 
 0224.9|0224بيت الحكمه لالعالم والنرش 

: االتجاهات للتعليم لدول جنوب رشق آسيا: رمضان أحمد عيد وأمني محمد النبوي
يف أوربا  التعليميف شاكر محمد فتحي وآخرون الرتبية املقارنة األصول املنهجية و 

/ 0224 -القاهرة -بيت الحكمة للعالم والنرش -ورشق آسيا واللليج العريب ومرص
0224. 

 ىف محمد السيد سليم : النموذج الكورى للتنميه –سامح فوزى: دور الدوله الكوريه 
 – جامعه القاهرة –كليه االقتصاد والعلم االنسانيه  –مركز الدرسات االسيوييه  –

0226. 
 -نظام التعليم ىف فرنسا ىف شاكر محمد فتحى واخرون -اد بسيوىن عبد النبىسع

املقارنة واالحوال املنهجية والتعليم ىف اوروبا وتفرق اسيا واللليج العر ى الرتبية 
 .0224/0224بيت الحكمة لالعالم والنرش _ القاهرة _ - ومرص

 -محمد فتحي وآخرونيف شاكر انعكاسات التحوالت العاملية ع ى نظم التعليم: 
الرتبية املقارنة واألصول املنهجية والتعليم يف أوربا ورشق آسيا واللليج العريب 

 .0224/0244 -القاهرة -بيت الحكمة للعالم والنرش -ومرص
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 م. 9119ـ مكتبة زهراء الرشق ـ القاهرة ـ  بحوث ودراسات يف نظم التعليم
ـ  ، عامل الكتبقرن الحادي والعرشينالتعليم عيل أجوان السعيد اسامعيل عيل: 

 . 0224القاهرة ـ 
مكتبه النهضة  قضايا ىف التعليم العاىلسعيد طه محمود السيد محمد ناس: 

 .9116القاهرة،  –املرصيه
دار الوفاء  – 0ط  – االتجاهات املعارصة يف نظم التعليمسالمه عبد العظيم حسني : 

 .9116 –اإلسكندرية 
التعليم وفاعلية املشاركة لويت وعفاف محمد سعيد: سمري عبد الوهاب ال

ـ يوليو  (96السياسية للمرأة املرصية، مستقبل الرتبية العربية املجلد الثامن، العدد )
 م. 9119

تبة مك – قضايا ىف التعليم العاىل / الجامعىالسيد محمد ناس وسعيد طه محمد: 
 . 9116 –القاهرة  – 9ط –النهضة املرصية 
املنهج واالساليب  -الرتبية املقارنةى أحمد، هامم بدراوى زيدان: شاكر فتح
 .9113القاهرة،  -مجموعة النيل العربية -والتطبيقات
ألسكندرية ا –دار املعرفة الجامعية  – سياسة التعليم يف الوطن العريبشبل بدران : 

– 0223 . 
 . 9114 –كندرية اإلس -دار الوفاء للطباعة والنرش  – 0ط – أزمة الفكر الرتبوى
 . 9110 –القاهرة  –دار قباء  – التجديد ىف التعليم الجامعىوجامل الدهشان: 
رش دار الوفاء للطباعة والن – : التعليم الجامعي وتحديات املستقبلوكامل نجيب 

 . 9116 –اإلسكندرية  -
فكر مؤسسة ال -التلطيط التعليمي والبطالة الطيب عبد الوهاب محمد مصطفي:

 . 9113 -بريوت  -يب العر 
القاهرة،  -دار الفكر العريب -3ط -إدارة الرتبية وتطبيقاتها املعارصةعبد الغنى عبود: 

0221 . 
ط  – الرتبية املقارنة يف نهايات القرن األيديولوجيا والرتبية من النظام إىل الالنظام

 م.0226 –القاهرة  –دار الفكر العريب  – 3
دار  –لجديد ا األيديولوجيا والرتبية والنظام العاملي –الثالثة  الرتبية املقارنة واأللفية

 .9111 –القاهرة  –الفكر العريب 
 –الفكر العريب  دار – الرتبية املقارنة يف بدايات القرن. األيديولوجيا واأللفية الثالثة

 .9114 –القاهرة 
 –رصية هضة املمكتبة الن – التعليم يف املرحلة األوىل )اتجاهات تطورية(وآخرون: 
 .0224-القاهرة 

  



000 
 

عبد هللا عبد الدايم: نحو فلسفة تربوية عربية، الفلسفة الرتبوية ومستقبل الوطن 
 . 0229بريوت،  -مركز دراسات الوحدة العربية -العريب

 - دار الوفاء للطباعة والنرش – السياسات التعليمية وصنع القرارعبدالجواد بكر: 
 . 9119 –اإلسكندرية 

 –0دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ـ ط – بحوث ودراسات –ج البحث املقارن منه
 . 9119 –اإلسكندرية 

 -دار الرشوق -: اإلقتصاديات النامية أزمات وحلولعبدالحسني وادي العطيه
 .9110 -القاهرة

 .9113ـ دار فرحة ـ املينا ـ  0ـ جـ دراسات يف الفكر الرتبويعبدالعزيز الغريب: 
تاح أحمد جالل ورويدا صبحي محمد سليم: الكليات التكنولوجية "دراسة عبدالف
 9114 -جامعة القاهرة -معهد الدراسات والبحوث الرتبوية -شاملة"

ار الفكر د – التعليم والتنمية الشاملة دراسة ىف النموذج الكورىعبدالنارص رشاد: 
 . 0224 –القاهرة  –العر ى 

 -0ط -لسياسة التعليمية مدخل تحليل مقارنصنع امربوك النجار:  عبدالهادي
 .9112 -القاهرة -مكتبة األنجلو املرصية

 -اسرتاتيجية اإلدارة ىف التعليم مالمح من الواقع املعارصعرفات عبد العزيز سليامن: 
 .9110 -القاهرة -مكتبة األنجلو املرصية
الفكر  دار -التعليم يف الوطن العريب "الطريق إىل املستقبل"ع ى أحمد مدكور: 

 ، 9111 -القاهرة -العريب
نتدى م – أهمية السياسة التعليمية يف العملية التعليميةع ى بن عبده األملعي : 
 .9111 –جامعة اليمن  –كلية االقتصاد  –السياسة واالقتصاد 
 -القاهرة –املكتبة العرصية  -0ط– التلطيط الرتبوي والتنميةعيل صالح جوهر: 

9112. 
تطوير إدارة التعليم الجامعي يف ضوء بعض حسني إسامعيل: عيل عبد ربه

-دار الجامعة الجديدة-"االتجاهات املعارصة"دراسة نظرية تطبيقية
 ،.9114اإلسكندرية،

وثيق مركز معلومات اإلحصاء والت -التعليم ومتطلبات التنميةع ى عيىس الشعبي: 
 .0229الرياض  –( 34-33العدد) -الرتبوي 

 – أزمة النمو األسيوية الجذور واألليات والدروس املستفادة:  عمرو محي الدين
 . 9111 –القاهرة  –دار النرش 

التلطيط التعليمي عملياته ومداخله التنمية البرشية فاروق شوقي اليوهي: 
 .9110 -القاهرة –دار قباء  -وتطوير أداء املعلم
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بيعة ـ الط ات حديثةاقتصادات التعليم مبادئ راسله واتجاهفاروق عبده فليه: 
 . 9113األوىل ـ دار املسرية ـ عامن ـ 

 (9191التعليم العاىل يف مرص : التطور وبدائل املستقبل )أوراق مرص فايز مراد مينا: 
 . 9110 –القاهرة  –ـ مكتبة األنجلو املرصية  9110ـ يناير  5ـ العدد 

 -يةة األنجلو املرصمكتب -التنمية البرشية "دراسة حالة وملرص"كامل التابعي: 
 .9110 -القاهرة

 .9109-الفيوم–دار البيان  – نظم التعليم وإدارتهلي ى توفيق نور الدين: 
اإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظامت التعليمية طبقا  للمواصفات محمد أحمد درويش: 

 . 9114 –القاهرة  –عامل الكتب  – الجامعات والكليات التكنولوجية –واملعايري 
منتدى الفكر العر ى  – 9ط– السياسات التعليمية ىف دول اللليجواد رضا :محمد ج

 .0221عامن –
 .02/ .، 9191-القاهرة-دار البيان-: الطريق إىل نهضة مرصمحمد حسن رسمي
 – وظائ  الجامعة املرصية ع ى ضوء االتجاهات التقنية املعارصةمحمد سكران : 
 . 9110 –القاهرة  –دار الثقافة 
مكتبة  -التلطيط التعليمي اسسه وأساليبة ومشكالته  الدين فهمي: محمد سي

 . 9114القاهرة،  -االنجلو املرصية
مكتبة األنجلو  -0ط -التعليم والتنميةمحمد صربي الحوت وناهد عديل شاذيل: 

 .9114 -القاهرة -املرصية
 -دار الوفاء – نظريات وسياسات التنمية االقتصاديةقابل:  صفوتمحمد 
 .9114 -كندريةاإلس

املحددات االقتصادية والتكنولوجية بني كوريا الجنوبية الشفيع عيىس:  عبدمحمد 
 –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –مركز الدراسات اآلسيوية  -واملرشق العريب
 .0222 -جامعة القاهرة

ر الدا –العاملة العربية  : الرتبية والعمل وحتمية تطوير سوقمحمد متويل غنيمه 
 .0224القاهرة  –املرصية اللبنانية 

 . 0224 –القاهرة  –الدار املرصية اللبنانية  – الوضع الراهن واحتامالت املستقبل
ية دار املرص – متويل التعليم والبحث العلمى العر ى املعارص أساليب جديدة

 . 9119 –القاهرة  –اللبنانية 
ـ  التعليم املرصي دراسات نقديةمحمد محمد سكران:  ـ القاهرة   . 9110ـ دار الثقافة 
دار الثقافة  – 9ط –ه التعليم الجامعى املعارص قضاياه واتجاهاتمحمـد منري مرىس: 

 ، . 0244 –الدوحة  –
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 .0224 –القاهرة  –عامل الكتب  – تلطيط التعليم واقتصادياته
ـ ا "عامل الكتب ـ الرتبية املقارن بني األصول النظرية والتجارب العاملية  . 0224لقاهرة 

ىف  –مديحة السفطى: مالمح تطور سياسة التعليم العاىل مع الرتكيز ع ى الجامعات 
 – سياسة التعليم الجامعى ىف مرص األبعاد السياسية واالقتصادية –أماىن قنديل 

امعة ج –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –مركز البحوث والدراسات السياسية 
 . 0220 –القاهرة 
ومركز معلومات الوسائط التعليمية الكورية  (Kric)البحوث الكورية  معلوماتمركز 

(Kmec) – الهيئة العامة لالستعالمات والبحوث العامة للتعليم يف كوريا الجنوبية- 
 .9112 -كوريا الجنوبية -سيول

االقتصاد املرصي وتحديات االوضاع الراهنة مظاهر الضع  مصطفي السعيد: 
 ..9113ـ الهيئة املرصية العامة لكتاب ـ القاهرة العالج واألسباب و 

اتجاهات التعليم العاىل يف ضوء الجودة مصطفي حسني باهي، ناهد يري فياض: 
 . 9112لقاهرة، ا–مكتبة األنجلو املرصية  -الشاملة

تب املك –السياسة التعليمية يف الدول النامية واملتقدمة منار محمد بغدادي: 
 . 9112 –القاهرة  –ث الجامعي الحدي

 : البعد البرشي والنمو االقتصاديمنى مصطفى الربدعي ومنال محمد متويل : 
 جامعة القاهرة –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –( 04النظرية والتطبيق العدد ) 

– 9110 . 
 –مهدي محمد القصاص: التعليم العايل والبحث العلمي األزمة وسبل تجاوزها 

نوان واقع بع – من بحوث امللتقي الدويل الثالث –عايل والبحث العلمي التعليم ال
لبحث وزارة التعليم العايل وا –التنمية البرشية يف اقتصاديات البلدان اإلسالمية 

 – 96جامعة الجزائر يف الفرتة من  –كلية العلوم واالقتصاد وعلوم التسري  –العلمي 
 . 9114 –نوفمرب  94

: تطور التعليم الجامعى ىف مرص ىف ضوء مدخل إدارة الجودة موىس ع ى الرشقاوى
ة السويس جامعة قنا – مجلة كلية الرتبية باإلسامعليةالشاملة " الواقع واإلشكالية " 

 . 9113سبتمرب  –العدد الثالث  –
: شاكر ة، ىفسياسة التعليم وإدارته ىف جمهورية مرص العربيمريفت صالح صالح: 
الرتبية املقارنة األصول املنهجية والتعليم ىف أوروبا ورشق محمد فتحى وآخرون: 

 . 0224-0224 –القاهرة  –بيت الحكمة للعالم والنرش  –أسيا واللليج العر ى ومرص 
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 . 0224ـ املشكاه ـ القاهرة ـ  التنمية البرشية يف مرص رؤيةنادر فرجاين: 
 –اهرة الق –املشكاه  – حتى النمو االقتصادي غري كايف لتنمية إنسانية يف مرص

9111. 
كاة مركز املش – االبتكار االجتامعي للتنمية البرشية منظور املنطقة العربية

 .9119 -القاهرة -للبحوث
 –رساء مكتبة اإل  – التعليم والتنمية دراسة يف النمو الصينينبيل سعد خليل : 

 . 9115 –أسيوط 
-ار الفجرد-بعض الدول املتقدمةصنع القرار التعليمى ىف جمهورية مرص العربية و 

 .9101-القاهرة
التحول الدميقراطي يف كوريا الجنوبية وتايوان التحوالت الدميقراطية الرفاعي:  نجالء
امعة ج -كلية االقتصاد والعلوم السياسية –مركز الدراسات اآلسيوية  -يف آسيا
 .0222 -القاهرة

النموذج  -ميا: يف محمد السيد سلي: تنمية املوارد البرشية يف كورنيفني توفيق منري
 -لقاهرةجامعة ا -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -الكوري للتنمية مركز الدراسات

0226. 
اء ـ ـ دار الوف دراسات يف تلطيط التعليم واقتصادياتههادية محمد أبو كليلة: 

 . 9110االسكندرية 
نيا دار الوفاء لد –"  " بحوث ودراسات البحث الرتبوى وضع السياسة التعليمية

 . 9110 –اإلسكندرية  -الطباعة والنرش 
ارة إدهاشم فوزي دياس العيـادي ويوس  حجيم الطايئ وأفنان عيد ع ى األسـدي: 

الوراق للنرش  – 0ط – التعليم الجامعي مفهوم حديث يف الفكر الغداري املعاصـر
 . 9114 –عامن  –والتوزيع 
يم: ىف: محمد السيد سل –للنوذج الكورى للتنمية : البعد االجتامعى ميتكسهدى 

كلية االقتصاد والعلوم  –مركز الدراسات األسيوية  – النموذج الكورى للتنمية
 . 5،. 0226 –جامعة القاهرة  –السياسيه 

التعليم الجامعى ىف العامل العر ى ىف القرن الحادى الهالىل الرشبينى الهالىل: 
 . 9114 –اإلسكندرية  –ديدة دار الجامعة الج – والعرشين

 م. 0222ـ منشأة املعارف ـ االسكندرية ـ  جغرافيا السكانيرسي الجوهري: 
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 دوريات ومؤمترات:
إبراهيم مرعي العتيقي: سياسات التنمية وكليات الرتبية "الوضع الراهن" 

 ؤمتر السنويامل –دور كليات الرتبية يف التطوير والتنمية  –واحتامالت املستقبل 
إبريل  04-05يف الفرتة من  -فرع كفرالشيخ جامعة طنطا –كلية الرتبية  – اللامس
9116. 

أحمد الشافعي: الجامعة والتنمية الشاملة وقضايا املجتمع العريب يف عرص 
يف  -ةيالسنوي للجمعية املرصية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليماملؤمتر  -املعلومات
 .9119 -القاهرة -ر الفكر العريبدا -يناير 94-96الفرتة من 

 – جريدة الجزيرة –أحمد العثيم: التجربة الكورية وإمكانية اإلستفادة عربيا  
 – 0494ربيع األول  31األحد  –( 09601اململكة العربية السعودية، العدد )

 م. 4/4/9114
بحث ـ  جامعة املستقبل وارتباطها بسوق العمل وخطط التنميةأحمد سي  حيدر: 

ـ جامعة عني شمس م ـ تطوير التعليم الجامعي  قدم إىل املؤمتر السنوي العارش، ملركز 
 . 9113ديسمرب  94-94ـ يف الفرتة من 

أحمد محمود عبد املطلب: قراءة نقدية ىف قانون تنظيم الجامعات املرصية رقم 
عليم مستقبل الت -م ملدخل لتطوير الجامعى ىف مرص والوطن العر ى0249لسنة  42
 املؤمتر السنوى األول -لجامعى "رؤى تنموية أبحاث علمية وفعاليات أكادمييةا

-3فرتة من ىف ال -للمركز العر ى للتعليم والتنمية باالشرتاك مع جامعة عني شمس 
 .6. -9116 -القاهرة -املكتب الجامعى الحديث –الجزء األول  -9114مايو  5

 .0222-( 5العدد ) –يب والتقنية مجلة التدر –احمد نبوى: التعليم ىف اليابان
أسامة أحمد مجاهد ورضوى صالح: واقع التعليم العاىل والجامعى ىف مرص " دراسة 

ىف مرص  التعليم العاىل – املؤمتر السنوى الثامن عرش للبحوث السياسية –وصفية 
 –املجلد األول  –فرباير  04-04خريطة الواقع واسترشاق املستقبل ىف الفرتة من 

 . 9116 –هرة القا
 مؤسسة -كتاب األهرام -مرص سياسة التعليم الجامعى ىفأسامة فاروق مليمر: 

 .9110 -السياسة الدولية -األهرام
إسامعيل صربي عبدهللا: التنمية البرشية اآلسيوية املصنعة حديثا : حالة كوريا 

ا األمانة بحوث الندوة التي نظمتهمن  -التنمية البرشية يف الوطن العريب -الجنوبية
العامة لجامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسية 

-0ط -مركز دراسات الوحدة العربية -)األسكوا( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
 .0225 -لبنان -بريوت
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ربيع  06ن، االثنني جريدة الوط التعليمي يف مرص أرشف جامل )محرر( إنهيار النظام
 م . 9100مارس  90هـ ـ 0439تاين 

لعدد عني شمس ا – مجلة كلية الرتبية –إميل فهمى: تأمالت ىف سياسة التعليم 
 . 0225( يوليو 94)

أميمة عبود: سياسة التعليم العاىل قراءة ىف خطابات بعض القوى السياسية )القيادة 
لتعليم العاىل ا-املؤمتر الثامن عرش للبحوث السياسية-السياسية املعارضة السياسية(

  مركز البحوث والدراسات السياسية ـ-ىف مرص خريطة الواقع واسترشاق املستقبل
 . 9115فرباير04-04من

ة املنظمة العربي– مؤمتر ادارة سياسات التنمية-ايل ساكونج :التجربة الكورية
 .0222يونيو 9-مايو 30ىف الفرتة من –القاهرة –االدارية 

 تحليلية لواقع السياسة التعليمية يف الجمهورية اليمنيـةدراسة بدر سعيد األعبـري: 
ة الحديثة املؤمتر الثاين عرش لرابطة الرتبي –السياسات التعليمية يف الوطن العربـي  –

 4 – 6)  يف الفرتة من –املجلد األول  – باالشرتاك مع كلية الرتبية جامعة املنصورة
 م(. 0229يوليو  2 -هـ 0403محرم 

ر السنوى املؤمت - ى: تكنولوجيا املعلومات ىف تطوير التعليم الجامعى بدر نادر ع
-3فرتة من ىف ال –دار الضيافة  -الجزء األول -األول للمركز العر ى للتعليم والتنمية 

 .9116-القاهرة -مايو 5
دول عربية ضمن املراكز العرشة األوىل ىف رسعة معدل التنمية  5ثناء فؤاد عبد هللا: 

 م،.9101-00-93–القاهرة  جريدة مرصمقالة" –ىف العامل البرشية 
 –التعليمية يف تحقيق السياسة التعليمية  جامل محمد أبو الوفا: دور اإلدارة

ديثة املؤمتر الثاين عرش لرابطة الرتبية الح –التعليمية يف الوطن العريب  السياسة
 4 – 6 يف الفرتة من – املجلد األول –باالشرتاك مع كلية الرتبية جامعة املنصورة 

 .0229محرم  2 – 4هـ،  0403محرم 
الجامعات اللاصة ذات التمويل املشرتك )مرصى/أجنبى( جورجيت دميان جورج: 

ودورها ىف تعميق االنتامء الوطنى للطالب، مجلة كلية الرتبية باملنصورة، جامعة 
 .9112يناير  -(62، العدد )املنصورة

 -(44)العدد -مجلة املعرفة -يكية دراسة لنظام متقدمجون كاستني: الجامعات األمر
0222 

حاتم العبادى: إعادة تشكيل مجلس التعليم العايل باإلشرتاك مع رؤساء 
 3اللميس  -عامن -جريدة الرأيالجامعاتوإنشاء أربع وحدات جديدة، 

 . 9100نوفمرب
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 -قتصادىكتاب األهرام األ  – ، التنمية البرشية ىف مرص والعاملحاتم املقدم
 ،.9114-(02العدد)

حسن عييس: التعليم العام كمدخل للتعليم العايل تقديم شامل لجودة التعليم يف 
املؤمتر السنوي الثامن عرش للبحوث  عينة متمثلة من مدارس مرص، بحث منشور ـ

يف الفرتة من  ـ السياسية، التعليم العايل يف مرص خريطة الواقع واسترشاقه املسقبل
ـ املجلد األويل ـ مركز البحوث والدراسات السياسية ـ كلية  9115اير فرب  04-04

 . 9116االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة ـ القاهرة ـ 
حسن ملتار حسني: تصور مقرتح لتطبيق التلطيط االسرتاتجي يف التعليم الجامعي 

التعليمية ـ  ارنة واإلدارةـ الجمعية املرصية للرتبية املق ـ مجلة كلية الرتبيةاملرصي 
 . 9119( ـ مارس ـ 6السنة اللامسة ـ العدد )

خالد الزغبي: التعليم العايل العريب املشكالت وآفاق املستقبل مؤمتر جامعة القاهرة 
 . 9111مارس ـ  94-94للبحوث والدراسات العليا والعالقات الثقافية ـ يف الفرتة من 

املؤمتر –رشات اإلحصائية يف التنمية البرشية خديجة عبد هللا يحمد: أهمية املؤ 
اإلحصايئ العريب الثاين باالشرتاك مع الهيئة العامة للمعلومات واملعهد العريب 

 4 – 9ن يف الفرتة م –جامعة سبها  –كلية الرتبية  – للتدريب والبحوث اإلحصائية
 . 9112أكتوبر 

ر الدويل املؤمت –د املعريف خوزيه ناروبلس: أثر التعليم العايل يف تطور االقتصا
 م.9100 –جامعة املكسيك الوطنية –للتعليم العايل

وث مجلة البح -راشد القصيبي: الكفاءة اللارجية للتعليم الجامعي وسوق العمل
 -ة الحادية عرشالسن -العدد الرابع -جامعة املنوفية -كلية الرتبية -النفسية والرتبوية

0225. 
هللا محمد عبد هللا: تصور مقرتح لتطوير بعض رجب عليوة حسن ومحمد عبد 

 الدول أنظمة التعليم ىف -جوانب التعليم العاىل ىف ضوء اللربات العاملية املعارصة
ىف  -قازيقجامعة الز  -كلية الرتبية -املؤمتر العلمى الرابع -العربية التجاوزات واألمل

 م.9112 -املجلد األول -مايو6-5الفرتة من 
ا الجنوبية كوري –تجارب عاملية ىف االدارة التعليمية ) ماليزيا  عايطة:رقية عدنان امل

 . 0222 مجلة املعرفة-اسرتاليا ( –اليابان  –
رمزي أحمد عبد الحي: اسرتاتيجية مقدمة لدور التعليم الجامعي يف التنمية الشاملة 

ـ   . 9114ـ  ولـ املجلد الثالث ـ العدد األ مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانيةيف مرص 
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 م. 9100-01-4األربعاء  –الرياض  – جريدة بلدنا –سام دله : السياسة والتعليم 
سحر الطويلة: مستقبل السياسات التعليمية ىف مرص خالل التسعينات: الواقع 

مركز دراسات واستشارات اإلدارة  –منتدى السياسات العامة  – ورقة عمل –املأمول 
فرباير  06-99الحلقة  –جامعة القاهرة  –العلوم السياسية العامة بكلية االقتصاد و 

9114 . 
سعيد إسامعيل ع ى: التعليم العاىل بني كمه وكيفه من الرتىض ىف القبول إىل الرتدد 

املؤمتر  –التعليم العاىل ىف مرص خريطة الواقع واسترشاق املستقبل  –ىف امللرجات 
املجلد  – 9115فرباير  04-04فرتة من ىف ال –السنوى الثامن عرش للبحوث السياسية

 . 9116 –األول 
كتاب  -نحو إسرتاتجية لتطوير التعليم الجامعي يف مرصسعيد إسامعيل ع ى: 
 .9114 -933العدد  –االهرام االقتصادى 

سعيد طه محمود أبو السعود: التعليم الجامعي وتنمية االتجاهات نحو بعض 
العدد  ، جامعة الزقازيق ـمجلة، كلية الرتبيةـ القضايا املتعلقة بالتزايد السكاين 

 . 9114( ـ 94)
نمية القطاع املايل ومتويل التسلوى العنرتي وصفوت حميدة وعيىس فتحي عيىس: 

املكتبة -منتدى العامل الثالث-م9191يف مرص التطور واالسترشاق حتى عام 
 .9115-القاهرة-0ط-األكادميية

م يف التنمية البرشية املناهج الدراسية دراسة سلوى عبدهللا الجسار: دور التعلي
 -أكتوبريوليو و  -العددان الحادي عرش والثاين عرش -مستقبل التنمية العريب -حالة

 .0224 -مركز بن خلدون للدراسات اإلمنائية باالشرتاك مع جامعة حلوان
مقالة  –سمري زهري الصوص: نظرة ع ى تجربة كوريا الجنوبية ىف التنمية االقتصادية 

 م. 9100مايو  01السبت  –( 0269العدد ) –جريدة الرياض  –
سمري عبد الوهاب اللويت: إدارة التعليم الجامعى دراسة تطبيقية ع ى جامعة 

ؤمتر السنوى امل -التعليم العاىل ىف مرص خريطة الواقع واسترشاق املستقبل –القاهرة 
 -املجلد األول -م9115فرباير  04-04ىف الفرتة من  -الثامن عرش للبحوث السياسية

 م.9116
لرتبية مجلة كلية الرتبيةوالجمعية املرصية ا-التعليم العاىل والتنمية القوى البرشية

 .9119مارس-(6العدد )-(5ة السنه)املقارنة واألدارة التعليمي
سمري عبد الوهاب اللويت وعفاف محمد سعيد : التعليم وفاعلية املشاركة 

 –ون العدد السادس والعرش  – مستقبل الرتبية العربية –رصية السياسية للمرأة امل
 . 9119يوليو،  –املركز العريب والتنمية 
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سهري محمد حوالـه: السياسة التعليمية باململكة العربية السعودية يف ضوء مفهوم 
امعة القاهرة ج – مجلة العلوم الرتبويـة – تحليليةتكافؤ الفرص التعليمية " دراسة 

 . 9114أكتوبر  –( 4دد ) الع –
السيد محمد أحمد ناس وسيد سامل موىس: مصادر إضافية لتمويل التعليم العاىل 

الزقازيق ب مجلة كلية الرتبية –ىف مرص ىف ضوء بعض اإلتجاهات العاملية املعارصة 
 م. 9114يناير  –( 46العدد ) –جامعة الزقازيق  –

نمية املوارد البرشية" دراسة للواقع السيد محمد ناس: التعليم "قبل الجامعي وت
ة يف دور كلية الرتبية يف التنمية البرشي -املرصي يف ضوء اللربة الكورية الدولية

-95 الفرتة من يف -جامعة الزقازيق -كلية الرتبية -املؤمتر الدويل األولاأللفية الثالثة 
 .9111إبريل  94

 -مجلة أحوال مرصية -املرشي  شعبان مربوك: التنمية البرشية يف مرص والع
 .9115ربيع  -(94العدد)

تقبل مس –مبفهومها العام  – موقع التنمية البرشية العربيةصالح ع ى الزين : 
املؤمتر  – 90التنمية البرشية العربية يف الوطن العريب ع ى ضوء تحديات القرن 

أكتوبر  99 – 90يف الفرتة  –جامعة القاهرة  –كلية الرتبية بالفيوم  – العلمي الرابع
– 9119. 

صفاء محمود عبد العزيز وسالمة عبد العظيم حسني: " ضامن الجودة ومعايري 
ؤمتر ث مقدم إىل املبح -أعتامد مؤسسات التعليم العاىل يف مرص وتصور مقرتح "

بعنوان األعتامد وضامن جودة املؤسسات التعليمية.  – العلمي السنوى الثالث عرش
لية الرتبية ببنى ك -ة املرصية للرتبية املقارنة واألدارة التعليميةباالشرتاك مع الجمعي

 .9115يناير  01-2يف الفرتة من  –جامعة كفر الشيخ  –سوي  
صالح حسن سالمة: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لعالج أزمة التعليم الجامعى ىف 

وحدة بحوث  –( 0املجلد ) – املؤمتر السنوى الثالث إلدارة األزمات والكوارث –مرص 
، 0224 –أكتوبر  4-3ىف الفرتة من  –جامعة عني شمس  –كلية التجارة  –األزمات 
645 . 

ضحى حيدر خرض: نحو رؤية جديدة ملؤسسات التعليم العاىل ىف ضوء مفهوم 
(، سبتمرب 40العدد ) –جامعة املنصورة  –مجلة كلية الرتبية  –املنظمة املتعلمة 

9112 . 
لة مج –لعالقة بني الجامعة وسوق العمل منظور اسرتاتيجي : اضياء الدين زاهر 

املركز العر ى للتعليم  –( 34العدد )  –املجلد الحادي عرش  –مستقبل الرتبية العربية 
 . 9115والتنمية ـ أبريل 

( 41العدد) ـ مجلة مستقبل الرتبية العربيةاالنفاق ع ى التعليم املرصي ومتويله ـ 
 . 9116ديث ـ االسكندرية ـ يناير املكتب الجامعى الح
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( Aseanمناذج التنمية والرتبية يف دول االسيان )عبد الجواد بكر وهدى سعد السيد: 
املرصية  الجمعية -تجارب معارصة يف الرتبية والتنمية  –املؤمتر السنوي السادس -

 .0224يناير  94-95يف الفرتة من  -للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 -بد الرحيم البـدري: " بعض مشكالت سياسات التعليم العايل بالجامهيريية " ع

 –غـازي بن –جامعة قاريونس  -السياسات العامة يف ليبيـا  -املؤمتر الوطنـي األول 
 . 9114يونيو  03 – 00يف الفرتة من 

عبد السالم مصطفي عبد السالم: تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية 
مؤمتر التعليم النوعى ودورة يف التنمية البرشية يف عرص  -مواجهة تحديات العوملةو 

 03-09ن الفرتة م –جامعة املنصورة  -كلية الرتبية النوعية -املؤمتر األول -العوملة
 . 9116إبريل 

ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية ستقالل الجامعات إىل أين؛ إعبد الفتاح تريك: 
 -امعة طنطاج –كلية الرتبية  -ل الجامعات يف مرص، "رؤية تحليلية"، إستقالالسادسة
9114 . 

مستقبل  –عبد القادر خليفة ورقية عبد هللا: دور التعليم يف تغيب الوعي السيايس 
 9،.9119يوليو-(96العدد )-املجلد الثامن- الرتبية العربية

العدد  –بتمرب األسبوعية س 96جريدة  –عبد هللا القهايل : التعليم والتنمية الشاملة 
 م. 9100األربعاء، نوفمرب  –اليمن  –( 0045) 

عبد الودود مكروم: التعليم العاىل يف مواجهة تحديات املستقبل يف القرن الحادى 
 . . 0226الجزء األول مارس  – 94العدد  -مجلة كلية الرتبية بدمياط -والعرشين

ورقة  –والرتبية ىف دول االسيان  يةالتنم مناذج: عبدالجواد بكر وهدى سعد صميدة
معية الج –تجارب معارصة ىف التنمية  – عمل مقدمة ىف املؤمتر السنوى السادس

 – 0224يناير  94- 95املرصية للرتبية املقارنة واالدارة التعليمية ىف الفرتة من 
 القاهرة ، . 

ة " دراسة لتنميعبدهللا العلفى: ملرجات التعليم الجامعى وعالقتها بسوق العمل وا
املركز البحثى للدراسات التاريلية واسرتاتيجية املستقبل  – ورقة عمل –ميدانية " 

 94 – 0491ذو القعدة  95ىف الفرتة من  –أخبار اليمن  –جريدة مأرب بنود  –
 . 9112أكتوبر 

املؤمتر  -عبـدهللا شحاته: "قضية متويل التعليم العايل يف مرص:الواقع واملستقبل"
التعليم العايل يف مرص خريطة الواقع استرشاق  -امن عرش للبحوث السياسيةالث

-04ة منيف الفرت  -جامعة القاهرة  -مركز البحوث والدراسات السياسية  – املستقبل
 . 265،ص 9115فرباير  04

  



090 
 

 –ي منوذج التنمية الكور  –عيل الصاوي: حركة تنمية املجتمع يف كوريا الجنوبية 
 -يةكلية االقتصاد والعلوم السياس – األول ملركز الدراسات اآلسيوية املؤمتر السنوي
 .0226 -جامعة القاهرة

 –ع ى القاسمى: حوار عر ى كورى " التجارة هى الهدف والثقافه هى الوسيلة 
 ،.  01/00/9114السبت  –( 01العدد ) – جريدة العرب االسيوى
 يف الجامهريية العظمى " بحيثالتعليم والسياسات التعليمية ع ى املاقوري : " 

املركز العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب  –مقدم لندوة التعليم العايل والتنمية 
 . 9114 –الجزء األول  –األخرض 

ع ى عبد ربه حسني: رؤية مستقبلية للتعليم الجامع املفتوح ىف مرص ىف ضوء معايري 
( الجزء الثاىن، 44نصورة، العدد )باملنصورة، جامعة امل مجلة كلية الرتبيةاالعتامد، 
 .40-.9101سبتمرب 

جلة م –ع ى محسن حميد : البحث العلمي يف الدول العربية عوائقه وقضياته. 
 . 9114خري   –( 030العدد  –جامعة الدول العربية  – شئون عربية

مجلة  –عيىس بن حسن األنصاري : " عوملة التعليم الجامعي يف البلدان العربية " 
جامعة  –ية كلية الرتب –تصدرها جمعية الثقافة من أجل التنمية  –ية قافة والتنمالث

 . 9114يوليو  –( 96العدد )  –السنة الثامنة  -سوهاج 
جريدة شبكة  –التعليم الجامعي خرج عن أهداف التنمية غالب الفريجات : 

 . 9101فرباير  92/  0430جامد األول.  05اللميس  – البرصة
ىن متوىل: التطور التاريلى لسياسات التعليم العام من واقع الترشيعات فؤاد بسيو 

اىن عرش املؤمتر الث –السياسات التعليمية ىف الوطن العر ى  –واللطط التعليمية 
 –املجلد األول  – لرابطة الرتبية الحديثة باإلشرتاك مع كلية الرتبية جامعة املنصورة

 م. 0229يوليو  2-4هـ / 0403محرم  4 – 6ىف الفرتة من 
ات مجلة الدراس -فريد النجار: فلسفة التعليم الجامعى من املحلية إىل العاملية

 . 9119 -42العدد  – 4مجلد  -القاهرة – الرتبوية
 -فالح خل  الربيعي: تطور العالقة بني البعدين املادي والبرشي يف الفكر التنموي

 9.،4/0/1491 -(034194العدد)-جريدة الصباح -""مقالة
التطور التاريلي لسياسة التعليم العام يف مرص من واقع فوائد بسيوين متويل : " 

املؤمتر  –السياسات التعليمية يف الوطن العريب  –"  الترشيعات واللطط التعليمية
 –عة املنصورة جام – الثاين عرش لرابطة الرتبية الحديثة باالشرتاك مع كلية الرتبية

 . 0229يوليو  2-4هـ / 0403محرم  4 – 6ة من املجلد األول يف الفرت 
املركز القومى للبحوث  – التعليم وسياسة التكي  الهيك ىكامل حامد مغيث: 
 . 0222 –القاهرة  –شعبة بحوث السياسات  –الرتبوية والتنمية 

املؤمتر األول للمجلس القومي للمرأة، املرأة املجلس القومي للمرأة العربية ـ 
 .9111، نهضة مرص، مارس تنميةاملواطنة وال
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محمد ابراهيم طه خليل : العوامل املؤثرة ىف العملية التعليمية ونوعية اللريجني 
مجلة  –لسوق العمل من وجهة نظر طالب جامعة امللك خالد باململكة السعودية 

سلسلة عن رابطة الرتبية الحديثة -(94(السنة )46العدد) – الرتبية املعارصة
 ،.9114اغسطس _القاهرة _

محمد أحمد عبد الدايم وأحمد نجم الدين عيداروس: رؤوساء الجامعات ونوابهم 
راسة د -ونظم االختيار وطبيعة االدوار يف كل من مرص وجمهورية املانيا االتحادية

 .9110مايو  -34العدد  -جامعة الزقازيق -مجلة كلية الرتبية بالزقازيق -مقارنة
القاهرة – جريدة االهرام–العالقة بني الدميقراطية ىف اسيا محمد السيد سليم :اسيا و 

 ،. 0226-ابريل  09
مؤسسة الحوار  –جريدة املحور  –عملية صنع القرار محمد بن سعد الفطييس : 

 .9114/  4/  95 – (0244املتحدث العدد ) 
مكتبة  -التلطيط التعليمي أسسه وأساليبه ومشكالتهمحمد سي  الدين فهمي: 

 .9114 -القاهرة -و املرصيةاألنجل
جلة م –محمد شمس الدين: كلفة التعليم الجامعى ومتويله " دراسة تحليلية " 

 . 9119أكتوبر  –( 9العدد ) –املجلد السابع عرش  – البحث ىف الرتبية وعلم النفس
ة املؤمتر السنوي للجمعية املرصي –محمد صربي الحوت : الجامعة والتنمية الشاملة

الجامعة وقضايا املجتمع العريب يف عرص  –ملقارنة واإلدارة التعليمية للرتبية ا
 . 9119 –القاهرة  –دار الفكر العريب  –يناير  94 – 96يف الفرتة من  –املعلومات 

 –محمد عابد الجابرى: الروافد الفكرية العربية األسالمية ملفهوم التنمية البرشية 
مانه العامة لجامعة الدول العربية واللجنه بحوث الندوة الفكرية التى نظمتها األ 
-)األسكوا( وبرنامج األمم املتحددة األمئاىن األقتصادية واألجتامعية لرشق أسيا
-شياط– بريوت–مركز دراسات الوحدة العربية –التنمية البرشية فىالوطن العر ى 

 ،.،.0225-فرباير
باحتياجات سوق  محمد مالك سعيد محمود: سياسات التعليم العايل وعالقتها

 السياسات التعليمية يف الوطن العريب –العمل يف الدول العربية " دراسة مقارنـة " 
جامعة  – املؤمتر الثاين عرش لرابطة الرتبية الحديثة باألشرتاك مع كلية الرتبية –

ـ 0403محرم  4-6يف الفرتة من ) –املجلد االول  –املنصورة   (. 0229يوليو  2 – 4/  -ه
محمد سكران: نحو رؤية معارصة لوظائ  الجامعة املرصية ع ى ضوء محمد 

 -مؤمتر القاهرة لتطوير التعليم الجامعي رؤية جامعة املستقبل -تحديات املستقبل
 . 0222أبريل، 92-94 –يف الفرتة من  -القاهرة -مركز القاهرة الدوىل للمومترات
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 التنمية البرشية يف -القوميمحمد محمود اإلمام: التنمية البرشية من املنظور 
من بحوث الندوة الفكرية التي نظمتها األمانة العامة لجامعة الدول  -الوطن العريب

العربية واللجنة اإلقتصادية واإلجتامعية لغريب أسيا )األسكوا( وبرنامج األمم 
 .0225 -لبنان -بريوت -0ط -مركز دراسات الوحدة العربية -املتحدة اإلمنايئ
 -ن نوفل :"مأزق سياسات التعليم العايل يف ظل توجيهات التنمية"محمد نعام

يوليو  -( 3د )العد -املجلد األول -مركز مطبوعات اليونسكو- مستقبل الرتبية العربية
0225. 

 -مجلة التدريب والتقنية -محمود سعيد: تنمية املوارد البرشية"مؤرش إيجايب"
 .9116مارس  -(46العدد)

-ناملجلد الثام-مستقبل الرتبية والتعليم-يم والسياسةمحمود قمري: التعل
 0،.9119يوليو-(96العدد)

الثنني ـ ا جريدة األهراممعتز خورشيد: منظومة التعليم العايل يف مرص. . إيل أين ـ 
ـ القاهرة  45134العدد  034ـ السنة  9101مارس  92هــ 0430من ربيع اآلخر  03
 . 

، نشاتها، مفهومها، وظائفها "دراسة وصفية مليحان معيض الثبيتي: الجامعات
 .9111شتاء -04املجلد  -54العدد -جامعة الكويت -املجلة الرتبوية -"تحليلة

منال رشاد عبد الفتاح: أهم االتجاهات العاملية املعارصة ىف مجال التعليم املفتوح 
 رتبية،لمجلة البحوث النفسية والرتبوية كلية اوإمكانية االستعادة منها ىف مرص، 
 .9113-(04جامعة املنوفية، العدد األول، السنة )

القاهرة  مؤمتر رؤية جامعة-التنمية البرشية والصحة السكانية والبيئيةمنى خليفة:
 .4،.9119(م التنمية الشاملة9الجزء)– يف تحديث الدولة العرصية

سوأ ع ى ألمنري أديب : منظمة العمل العربية تؤكد معدل البطالة يف الوطن العريب ا
 . 9114 – 4 – 4 –( 6654العدد )  – جريدة أفاق عربية –مستوى العامل 

مها عبد الباقي جوييل: األولويات التي توجه للتعليم العام يف مرص يف القرن الحادي 
ـ بعنوان مستقبل التعليم يف مرص بني الجهود  املؤمتر السنوي األولوالعرشين ـ 

مرص املتكاملة للعلوم بالشرتاك مع كلية البنات ـ الحكومية واللاصة ـ أكادميية 
 . 9119يونيو  96-95جامعة عني شمس ـ القاهرة ـ يف الفرتة من 

مهرى أمني دياب، نجوى يوس  جامل الدين: أهداف الجامعات يف مرص وقضاياها 
رؤية ميدانية من منظور أعضاء هيئة التدريس بجامعتى  -يف مجتمع املعرفة
 -العدد الرابع -جامعة القاهرة – مجلة معهد الدراسات الرتبوية -القاهرة وبنها

 . 9114أكتوبر 
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 -األهرام اليوميمي زكريا نيل: آراء حول السياسة التعليمية الجديدة "مقالة" 
 .9100مايو 02 -مؤسسة األهرام

ناهد عز الدين: دور املؤسسة الجامعية وضع األهداف أم تنفيذ سياسات التعليم 
بحوث املؤمتر الثامن عرش لل –املستقبل"  مرص خريطة الواقع وإسترشاق العاىل ىف
 04-04جامعة القاهرة ىف الفرتة من  – كلية االقتصاد والعلوم السياسية –السياسية 
 . 9116 –املجلد األول  – 9115فرباير 

 -التنمية ومجتمع املعلومات يف العامل العريب "دراسات إسالميةنبيل السملوطي: 
 .9114 -القاهرة –( 009العدد) -جلس األع ى للشئوون اإلسالميةامل

نبيل سعد خليل: ادارة التعليم ىف جمهورية كوريا الجنوبية وامكانية االفادة منها 
العدد  –املجلد الثامن عرش  – مجلة كلية الرتبية–ىف تطوير ادارة التعليم ىف مرص 

 . 9119يونيو  –جامعة اسيوط  –كلية الرتبية  –الثاىن 
طوير التعليم ت -نوار ثابت وسليم شكري: تجربة كوريا الجنوبية يف التعليم العايل 

عليم والبحث تطوير الت - املؤمتر الثاين للتلطيط -والبحث العلمي يف الدول العربية 
هـ 0492صفر  91 – 04يف الفرتة من  –جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  -العلمي 

  .9114فرباير  94 – 94 \
نوازاد عبدالرحمن الهيتمي: التنمية املستلدمة يف املنطقة العربية الحالة الراهنة 

 .9116ربيع  -(095العدد) -مجلة شئون عربية -والتحديات املستقلة
ركز املؤمتر السنوي األول مل -هدى راغب: البعد االجتامعي للنموذج الكوري للتنمية

 -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -للتنميةالنموذج الكوري  -الدراسات اآلسيوية
 .0226 -جامعة القاهرة

 -هشام محمد العمري: التنمية البرشية والتطورات الدميقراطية يف بلدان األسكلوا 
 .9112شتاء  -(41العدد ) -السنة السادسة -مجلة علوم إنسانية

ـ يم العايل التعلوزارة التعليم العايل: مرشوع اللطة االسرتاتيجية لتطوير منظومة 
-03ـ مركز القاهرة الدويل للمؤمترات ـ يف الفرتة من  املؤمتر القومي للتعليم العايل

 م. 9111فرباير ـ القاهرة ـ  04
يارس السيد إبراهيم يوس  النجار، دور الجمعيات االهلية يف تطوير سياسة التعليم 

 . 9114ر أكتوب00/ 0492شوال 00 -0699العدد  – مجلة مداد -الجامعي
الدورة  -قرارات املؤمتر العام لليونسكو -الرؤية العاملية للتعليم العايلاليونسكو: 

 .0223نوفمرب  -اليونسكو -السابعة والعرشين
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 تقارير:
بناء مجتمعات املعرفة التحديات  9119عن التنمية يف العامل  : تقرير.البنك الدويل 

 . 9113 –القاهرة  –ام للرتجمة والنرش مركز األهر  – التي تواجه التعليم العايل
مركز األهرام للرتجمة  – من اللطة إىل السوق 0226تقرير عن التنمية يف العامل 

 .0226 –القاهرة  –مؤسسة األهرام  –والنرش 
ـ مركز ـ األهرام للرتجمة النرث  الدولة يف عامل متغري 0224تقرير عن التنمية يف العامل 

 م.م 0224قاهرة ـ ـ مؤسسة األهرام ـ ال
 –القاهرة  –مركز األهرام للرتجمة والنرش  – 9111/  22تقرير عن التنمية يف العامل 

9111 . 
مركز األهرام للرتجمة والنرش  –اإلنصاف يف التنمية 9116تقرير عن التنمية يف العامل 

 .9116 –القاهرة  –مؤسسة األهرام –
القومى للتعليم والبحث العلمى .املجالس القومية املتلصصة: تقرير املجلس 

 -مطبوعات املجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا –والتكنولوجيا 
 .-القاهرة -0244/ يونيو 0246( سبتمرب 04الدورة )

.املجلس األع ى للجامعات، مركز بحوث تطوير التعليم الجامعى إحصاء يتطور 
حتى  20/0229مستوى األبواب من العام اعتامدات موازنة االجامعات املرصية ع ى 

 م.9113 -القاهرة -املجلس األع ى للجامعات-م9111/9110
الكورية للتعاون الدوىل : التنمية االقتصادية واقتصاد السوق ادول الرشق  الوكالة.

وزارة  –ترجمة : سمري زهري الصوص  معهد اسرتاتيجية التنمية : –االوسط وافريقيا 
 . 9116 –فلسطني –مكتب محافظة قلقيلية االقتصاد الوطنى 

-)بريوت 0229تقرير التنميه البرشيه لعام  -UNDP برنامج األمم املتحدة االمئاىن:  .
 (.0229مركز دراسات الوحده العربيه :نيويورك: جامعة اكسفورد ، 

 دار العامل العريب - م الجنوبية والتنمية البرشية0225تقرير التنمية البرشية لعام 
 .0225 -القاهرة -لطباعةل

مركز معلومات قراء الرشق  – العوملة بوجه إنساين 0222تقرير التنمية البرشية 
 . 0222 –القاهرة  –األوسط 

ات مركز معلوم -تعميق الدميقراطية يف عامل مفتت 9119تقرير التنمية البرشية عام 
 .9119 -القاهرة -قراء الرشق األوسط

أهداف التنمية لأللفية تعاهد بني األمم ألنهاء 9113م تقرير التنمية البرشية عا
 .الفاقة البرشية
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مات مركز معلو  – الحرية الثقافية يف عاملنا املتنوع 9114تقرير التنمية البرشية عام 
 . 9114القاهرة  –قراء الرشق األوسط 

 – هما هو أبعد من الندرة القوة والفقر وأزمة امليا 9116تقرير التنمية البرشية 
 . 9116 –القاهرة  –مركز معلومات الرشق األوسط 
محاربة تغري املناخ التضامن اإلنساين يف  9114/ 9114تقرير التنمية البرشية عام 

 . 9114/ 9114 –القاهرة  –مركز معلومات قراء الرشق األوسط  – عامل منقسم
 التنمية الرثوة الحقيقية لألمم مسارات إىل 9101تقرير التنمية البرشية عام 

 م. 9101 –القاهرة  –مركز معلومات قراء الرشق األوسط  – البرشية
ـ  لقرن تقرير اللجنة الدولية للرتبية لجاك دايلور وآخرون: التعلم ذلك الكنز املكنون 

، ترجمة جابر عبد الحميد جابر ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الحادي والعرشون
0224 . 

 تقرير قدمة اليونسكو للجنة الدولية املعنية بالرتبية كنون""التعلم ذلك الكنز امل
 . 0222القاهرة،  -مركز مطبوعات اليونسكو -للقرين الحادي والعرشين

 –( 91املادة ) – بنك القوانني – 0240جمهورية مرص العربية. دستور سبتمرب 
 . 0220 –القاهرة 

ة ملطابع الهيئة العام -ر تعديلقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وفقا  ألخ
 .0224-09ط-الشئون األمريين

الهيئة العامة لشئون  -4ط -دستور جمهورية مرص العربية والقوانني املكملة له
 (.056املادة )-0222 -القاهرةه -املطابع األمريية
 بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التى يشملها 0260( لسنة 013القانون رقم )

 . 0222 –القاهرة  –الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية  –( 34مادة )
 بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التى يشملها 0260( لسنة 013القانون رقم )

 . 0222 –القاهرة  –الهيئة العامة لشئون املطابع األمريية  –( 34مادة )
 -القاهرة -الستعالماتمطابع الهيئة ل -(003املادة ) -دستور جمهورية مرص العربية

 .9109طبعة 
املعهد القومى  -9109املعهد القومي للتلطيط ـ تقرير التنمية البرشية عام 

 9109 -القاهرة – للتلطيط
 (. 039( )0لقاهرة املادة )، ا9109دستور جمهورية مرص العربية 

 0245لسنة  42قرار رئيس جمهورية مرص العربية رقم جمهورية مرص العربية: 
الهيئة -ىف شأن تنظيم الجامعات 0249( لسنة 42الئحة التنفيذية للقانون رقم )بال

 القاهرة.-العامة
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.جون مكاى :التعليم وتنمية املهارات ىف تحول كوريا الجنوبية بعض دروس الفريقيا 
املعهد االفريقيى الجنويب للشئون الدولية – 9115قرير ت–افضل املامرسات العاملية 

 41،.، 9115-جوهانسربغ –
تقرير املجلس القومي لللدمات  -رئاسة الجمهورية : املجالس القومية املتلصصة

الدورة  -والتنمية اإلجتامعية واالستلدام األمثل للموارد البرشية لتحقيق التنمية
 .0223-0229 -املجالس القومية املتلصصة –( 03)

ملشاركة والنوع ا 0225املعهد القومي للتلطيط:تقرير التنمية البرشية عام
  .0225 -القاهرة،- املعهد القومي للتلطيط:-االجتامعى 

املعهد القومي ـ  9111/9110املعهد القومي للتلطيط ـ تقرير التنمية البرشية عام 
 . 9119ـ القاهرة ـ  للتلطيط

 –تقرير املجلس القومى للتعليم والبحث العلمى  –املجالس القومية املتحصصة 
 . 9110/9119 –القاهرة  –( 92الدورة ) – املتلصصة املجالس القومية

مية موسوعة املجالس القو  -التعليم العاىل والجامعى -املجالس القومية املتلصصة
 .9119 -القاهرة –املجلد الثالثون  -املتلصصة

املعهد القومي -9113تقرير التنمية البرشية يف مرص عام-معهد القومي للتلطيط 
 . 3911القاهرة– للتلطيط

ومية موسوعة املجالس الق –التعليم الجامعة والعاىل  –املجالس القومية املتلصصة 
 . 9114 – 9113 –القاهرة  –( 31املجلد الثالثون ) – املتلصصة

املعهد القومي -9116تقرير التنمية البرشية لعام -املعهد القومي للتلطيط
 .9116-القاهرة للتلطيط

املعهد القومى  -9114/9115التنمية البرشية عام  املعهد القومى للتلطيط: تقرير
 .9116القاهرة، -للتلطيط

 -9114تقرير التنمية البرشية يف محافظات مرص عام -املعهد القومي للتلطيط
 .9114 -القاهرة -املعهد القومي للتلطيط

تقرير  –سعد بن نارص الحسني: التجربة الكورية. من العامل النامى إىل العامل األول .
 م. 9100 –اململكة العربية السعودية  – جريدة الرياض اليومية

بنك  – برنامج املتحدثني املوقرين – التنمية البرشية وعضلة آسيوية.محبوب الحق: 
 .0229إبريل  94 –برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -التنمية اآلسيوي
 .5،ص 0224طبعة  -القاهرة -لالستعالمات

 –.وزارة الرتبية والتعليم وتنمية املوارد البرشية: التقرير الوطني لجهورية كوريا 
 تحديات واألولويات.ال

 -لاصالتعليم ال -مركز املعلومات والتوثيق -مكتب الوزير.وزارة التعليم العاىل: 
 القاهرة. -9110/9119-املجلد الثالث للعام الدراىس
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 رسائل علمية:
 رسائل دكتوراه: -أ

ارشف السيد العر ى عبد الفتاح: التنميه البرشيه ىف مرص دراسه السباب وانعكاسات 
كليه  - رساله دكتوراة-الحاىل وامكانيه تطويره مع الرتكيز ع ى التعليم  الوضع

 .0224جامعه القاهره، -االقتصاد والعلوم السياسيه 
ع ى األملعـي: تفعيل سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء 

 .9101جامعة أم القري،  -كلية التجارة -رسالة دكتوراه –االتجاهات املعارصة 
تلطيط سياسات التعليم العاىل ىف مرص ىف ضوء متغريات  ملياء محمد احمد السيد:

 . 9119جامعة عني شمس،  -كلية الرتبية – رسالة دكتوراة -االقتصاد الحر
سياسة التعليم الجامعى وعالقته مبتطلبات سوق العاملة منـريعبـدهللا حربـى: 

سوق العمل بقطاع النسيج دراسة ميدانية للريجى جامعة طنطا واحتياجات 
 . 0242 –رسالة دكتوراه كلية الرتبية جامعة طنطا  –مبحافظة الغربية 

 
 رسائل املاجستري: -ب

أم السعـد حتاتـة: صياغة ونطبيق السياسة التعليمية ىف مرص وإنجلرتا )دراسة 
 . 9114 –فرع كفرالشيخ ـ جامعة طنطا  –كلية الرتبية  –رسالة ماجستري  –مقارنة( 

أمرية رمضان عبد الهادي حسن: تعليم املتفوقني بالتعليم الجامعي يف أملانيا وكوريا 
فرع كفر  -كلية الرتبية -رسالة ماجستري -الجنوبية وكيفية اإلفادة منه يف مرص

 .9113جامعة طنطا،  -الشيخ
سهري ممدوح مصطفى، سياسة التعليم الجامعى والتنمية البرشية ىف مرص وكوريا 

  9103بية: دراسة مقارنة. رسالة ماجستري، الجنو
ع ى محمود محمد محمود:دور جامعات املصالح يف صنع السياسات العامة يف 

كلية االقتصاد والعلوم  -رسالة ماجستري مرص"دراسة حاله السياسة البيئية"
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