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  :وقد اخترنا تقسيمها إلى االتى العاليتتناول هذه الدراسة فلسفه التعليم  
   .اإلسالم والتعليم •
  التربية مفاهيم العلم والتعليم و  •
   ).ومناهجه التعليمي طالتخطي ،المنهج التعليمي( التخطيط التعليمي •
  .أهداف ووظائف التعليم •
  .بعض مشاكل التعليم العالي •
   .مقترح ببعض الحلول •
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   .التعليم العالي تأصيل •
  

  
  
  
  

                                                     
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  
  ��
  ا'�&م وا��

فانتقل بها  ،التخلف الحضاري  بكل أشكاله ظل منطقه تعيش في فيظهر اإلسالم     
  .في فتره وجيزة إلي التقدم الحضاري بكل أشكاله

تعدد االلهه  "بكل عالقاته الوثنية( فقد ساد التخلف االجتماعي ممثال في الواقع القبلي 
فارتقى بسكان المنطقة ذاته،أو الشعوبي المنغلق على ) والعصبية "رمز لتعدد القبائلك

ليكون فيما بعـد أمـه   ،إلي أن يكونوا شعب في المدينة ليلتحم مع غيره من الشعوب 
  .لتكون نواه طور اجتماعي أوسع هو االنسانيه

االسطورى فـي الشـعوب    تفكيرفي سيادة أنماط ال الفكري ممثالكما ساد التخلف    
جاء اإلسالم فهدي الناس إلي أعمال العقـل، وانشـأ    مالمنطقة، ثوالقبائل التي تسود 

المسلمون نتيجة ذلك أنماط متعددة من التفكير العقالني الذي ال تنـاقض األيمـان أو   
 .الوحي وان كانت تناقض بالتأكد نمط التفكير األسطوري

 هكما ساد التخلف العلمي ممثال في سـيادة أنمـاط التفكيـر الخرافـي فـي هـذ          
منهج البحث العلمي وترك لهـم   أصولوعندما جاء اإلسالم هدى الناس إلي .المنطقة

ولم يحتاج المسلمون إلي كثير من الوقت الحتالل المراتـب  ،وضع فروعه واستعماله 
   .سلوب العلمي في التفكير والحركةاألولى في كثير من العلوم كما ساد انتهاج األ

 .نشاط حضاريألنه احد أنماط الوقد صاحب ذلك التقدم الحضاري تقدم التعليم 
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االسـتبداد،  (و داخليـه  )التهديد المغولي، الصـليبي ( غير انه نسبة لظروف خارجية،
قفل باب االجتهاد وساد التقليد، وعندها توقفت هذه المجتمعات عـن  ... ) البدع ظهور

    .لتقدما
ثم اصطدمت هذه المجتمعات بشعوب أوربا التي حررتها الليبرالية فانهزمت وهنـا     

عمل االستعمار علي نشر التغريب الذي يمكن تعريفه بأنـه   دوق ،لالستعمارخضعت 
قدر من الشعور المستقر باالنتماء إلي الحضـارة الغربيـة علـي حسـاب الـوالء      

هنا حدث التخلـف  و)الموضوعي (و االستعمار )الذاتي( وهكذا فإن الجمود.اإلسالمي
   :الحضاري بكل أشكاله

ماعي اى التخلف كأمة أي حال هذا التخلف دون أن تبرز األمة تفظهر التخلف االج   
هنـا  .من خالله حل مشاكل الناس المتجددة ن، يمككطور ارتقت إليه القبائل والشعوب

العشـائرية،  (عن حل مشاكلهم من خالل عالقات أخرى أضيق يبدأ الناس في البحث 
 ...فظهرت العنصرية والطائفية والقبلية) القبلية، الشعوبية، الطائفية 

 .بعض أنماط التفكير األسطوري التخلف الفكري ممثال في ظهور ظهر كما  
فأصبحت تتبنى بعض أنماط التفكير العلمـي فـي بعـض     العلمي،كما ظهر التخلف 

  .ها بينما تنتهج بعض أنماط التفكير الخرافي في البعض األخرشئون

أيضـا   في مجال التعليم وعندما أخذت المجتمعات المسلمة تتخلف حضاريا تخلفت   
   .احد أنماط النشاط الحضاري  كما سبق بيانه ميعلتالن ال
�*  (	آ�� و ا'�&م    ��
  :ا��

طلـب   ")ص(التي نستدل عليها بقول الرسول  التعليم االساسىقرر اإلسالم إلزامية  
تستدل عليها بقوله  االساسى والتيوكذلك مجانية التعليم  "العلم فريضة على كل مسلم

قال ال أسألكم عليه من أجر إن أجـري إال  ) " ص( صاحب الشرعتعالى على لسان 
إفادته  ىيطلب عليقتدي بصاحب الشرع فال  المعلم أنعلى " يقول الغزالي  ،"اهللاعلى 

  ."العلم أجراً وال يقصد به جزاءاً وال شكراً
يا رسول اهللا رجل أهدى لي  ):ص(أبي شيبه قال لرسول اهللا  داود عنكما روى أبن 

أن كنـت  : قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليس بمال عليها في سبيل اهللا فقال
  .النار فأقبلها طوقاً منتحب أن تكون 
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 نمط معـين  يفه ةالخاص داللةالأما  ،هعام داللهو ةخاص داللهمفهوم العلم له 
أو السنن اإللهية بتعبيـر  (يهدف إلى معرفة القوانين الموضوعية  ،من أنماط المعرفة

التي البد أن تأتي حلـول   ،اإلنسان رالطبيعة، وتطوالتي تضبط حركة تحول ) القران
) طبقا لهذه الداللة( يتصف العلم  يصحيحة، وبالتالالمشاكل على مقتضاها لكي تكون 

  :بصفتين

زماناً ومكانـاً وبالتـالي تخضـع     اتهاذبأن العلم يبحث في وقائع معينة  أي: العينية
  .للتجربة واالختبار

أي يبحـث فـي   ) الجزئي(أي أن العلم يبحث في الوجود النوعي  ):النوعية(الجزئية
  .القوانين النوعية التي تضبط حركة نوع معين من أنواع الوجود

  .المعرفة بكل أنماطها يفهلمفهوم العلم  ةالعام داللةالأما 
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             :����م ا������ :�����
التربية هي عمليه رعاية وتنميه ومتابعه لتكوين ونمـو الشخصـية بكـل مكوناتهـا     
الفسيولوجية والعقلية واالجتماعية حتى اكتمال تكوينها،والمقصود باكتمـال تكوينهـا    

ما يكتسبه بعد ذلك ويتميز  اكتمال الهيكل االساسى لبناء شخصيه اإلنسان ، إذ أن كل
،مع  نوعا وكما،إال بقدر اتفاقه،  معتدال ومستقرابه هو بناء حول هذا الهيكل ال يقوم ،

 )347-346عصمت سيف الدولة، عـن العروبـة واإلسـالم،ص   . د(هيكل االساسى للشخصية
مجموعه الضوابط الذاتية، اى الداخلة فـي تكـوين    فالتربية تتضمن  عمليه اكتساب

الشخصية ذاتها، التي تحدد لكل فرد  ما ينبغي أن يكون عليه موقفه وسلوكه واتجاهه 
األم أوال  ثم األب معها ثـم  :االسره ( في مواجهه الغير ، والتي مصدرها  المجتمع 

  ...،األقارب، المدرسة ،الرفاق )االخوه 

  :للتربية الثالثةوهنا يجب التمييز ال الفصل بين المجاالت  

 �بنمـو   المرتبطـة  العينيـة  الجزئيةالظواهر البحث في  مضمونه :�"�,� ا���
لعمليـه اكتسـاب مجموعـه     المتضمنة و بكل مكوناتها حتى اكتمال نموها الشخصية

   .التي تضبط حركتها الموضوعية، والقوانين الذاتية طالضواب

��"�السابقة على البحث في الكلية المجردة هي األفكار أو المفاهيم  :.!-� ا��
  .الظواهر الجزئية العينية السابقة الذكر 

  �,. �,�"�المستخدمة في عمليه نمو الشخصية بكل  طنمااأل أوساليب األفهو  :ا��
  .مكوناتها واكتسابها الضوابط الذاتية


  :����م ا�����

ـ التي تجعل مفهوم التعليم يتطابق مع مفهوم التربية اآلراءبعض  هناك  ا، لكنن
نرى أن التربية أكثر شموال من التعليم، إذ أن التربية هـي عمليـه اكتسـاب القـيم     

فـان التربيـة بالنسـبة     يالمعارف، وبالتالوالمعارف، أما التعليم فهو عمليه اكتساب 
ويدعم هذا الراى األصل .للتعليم بمثابة الكل للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن ال تلغيه

ربوا إذا نمـا وزاد   وبغة العربية، فالتربية اشتقاق من ربا يراللغوي للمفهومين في الل
  .أما التعليم فصيغه تفعيل من العلم

                              
  ���� ا������ �������

  

  )وا�#�
اآ�!�ب ا����رف (التربية          
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  اآ�!�ب ا����رف(التعليم               

  
  
  
  

  
                                               

  
                                 

  ا��
����01�/ ا�                                               
  :*��() ا��'�& ا������%

  :تعريفات المنهج التعليمي وهنا نورد بعض هذه التعريفات تعددت
ا لهـا  خططنالتي تعرفنا عليها و والخبرات التعليمية الغايات التعليميةمجموعه  .1

  ).هاميسون(نتائج التعليم  تقويمعلى نحو ييسر نظمناها و
  ).رايت(التي يكتسبها الطالب داخل المدرسة  خبرات التعليمكل  .2
 التخطـيط التعليمـي  وثيقة وضع تصميمها بحيث تستخدم كنقطه بدايـة فـي    .3

 ).بوشمان(
هضـة  ة، القاهرعبد الرمحن حسن.الرازق ود اعبدطاهر . دوتطويرها، استراتيجيات ختطيط املناهج (

 )9-8، ، ص1982، ة، القاهر/العربية
  :تشملبناءا على التعريفات السابقة فان عناصر المنهج التعليمي 

  الغايات التعليمية  -ا
 الخبرات التعليمية -ب
 التخطيط التعليمي  -ج
  تقويم نتائج التعليم -د
  

  ا������% �'�+� ا��'�&              
  
  
  
  


 ا������ا�      ا��/0�1 ا������%    ا�/.�ات ا��������  ا�-�(�ت ا��������)�#�2  
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  :للمنهج التعليمي فهو أما تعريفنا
اى املتعلقة باكتساب الشخصـية للمعـارف   (  نوع املشاكل التعليمية اليت حتدد  جمموعه القواعد

منط الفكر الذي يصـوغ  و ،طرق العلم ا  و يواجهها اتمعاليت )  والضوابط الذاتية خالل منوها

  . حلوهلا، وأسلوب العمل الالزم حللها

  التعليمية، يقابل في التعريف مجموعه القواعد������#� ن افما اصطلح عليه بوشم
 بنمط الفكر الذي يصوغ حلـول  انتعلقتا�-�(�3ت ا��������3   وا�/.�ات ا��������3   و 

ا��3% ا�.3? ا��ا�3< +3:��� =3%       �>���3; ا�:��3ل ����38آ7    ا�/.�3ة إذ (هذه المشاكل 
ــا )ا���33C%، وا�-�(�33 ا�:733 ا��#��33ح ���338@�� =33% ا��!#�33.7      ا���33#(
 ا������33%،أم

ا���73 ه�3 *�3#(
    إذ ( بأسلوب العمل الـالزم لحلهـا    انفيتعلق ا��/0�1 ا������%و
�!E:*�  F��3(E3  ا��/0�31  و )ا���3C% (ا��ا�3<  *:##3? =3%  ا��% �!��� �D:� ا�:��ل 

            733.� G33� FدE33:� �33)�I ;33� J33#:�* ;33K233 و�233 ���(�33; ��L ;33�)اE� G33� 733��33% (ا�=
  ).ا��!�#.7

  :�%����ا���'2 ا��اO< وا���'2 ا�J�N ���'�& ا�
بين المعنى الواسـع والمعنـى الضـيق للمـنهج     ) ال الفصل(التمييز يجبوهنا 

التعليمي، فالمعنى الواسع للمنهج التعليمي يشمل كل العملية التعليميـة وبالتـالى   
تقويم نتـائج  والتخطيط التعليمي و الخبرات التعليميةو الغايات التعليمية  يتضمن
  .كما سبق بيانه التعليم

التعليمي فيقتصر على جزء مـن العمليـة التعليميـة    أما المعنى الضيق للمنهج 
فهو يقابل تعريـف بوشـمان للمـنهج     المقرراتأو التدريس  وبالتالي يقصد به

 والتـدريس، الخلط بين المعنيين الخلط بين التعليم  ومصدر. التعليمي بأنه وثيقة
  .بينما التعليم اشمل من التدريس
  :ا��'�& ا������% و�'�& ا����=�

األخير هو محاوله للكشف عن فمنهج معرفه،إلى والمنهج التعليمي البد أن يستند 
وتطبيقه في مجال التعلـيم  ، التي تضبط حركه اإلنسان  )السنن االلهيه(القوانين 

اكتسابها خالل هو الكشف عن القوانين التي تضبط نمو الشخصية بكل مكوناتها 
المشاكل التعليمية على مقتضـاها  حتى تجيء حلول الذاتية رف والضوابط اللمع

  .لكي تكون صحيحة
  :ا��/0�1 ا������%

والتعليم السليم هو التعليم القائم على االسلوب العلمي اى القائم علـى التخطـيط   
 التقليـدي طبقا لمعرفتنا بقوانين حركه اإلنسان ونمو الشخصية بخالف التعلـيم  

اى محاوله تحقيق األهداف التعليميـة بـدون    والخطأالقائم على أساس التجربة 
  .معرفه سابقه بهذه القوانين وطرق استخدامها
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والتخطيط في مجال التعليم قائم على عدم توقع تحقق غاياتنا التعليميـة بـدون   
الـتحكم فـي   وبل أن تقـع  قتدخل ايجابي من ناحيتنا وضرورة يسبق األحداث 

  .ليهشامله ومرح تعليميةوقوعها طبقا لمخططات 
  :طبقا لهذا يتضمن التعليميالتخطيط 
مجموع الحلول للمشاكل التعليمية والتي تتضـمن الغايـات    :التعليميةالنظرية 

  .الفلسفة التعليميةأيضا وتسمى  )األهداف التعليمية( التعليميللعمل  البعيدة
التعليمية والغايـات التعليميـة    العمليةالخط الثابت بين : التعليمية أالستراتيجيه

  ).التعليميالتخطيط (مقسما على مراحل زمنيه تتفاوت تبعا لظروف كل مرحله 
لمـنهج  المعنى الضـيق ل ( المتنوعة التعليميمهمات العمل  :التعليمية األساليب
                    ).التعليمي

  ا��/0�1 ا������% 
  

  األساليب التعليمية   أالستراتيجيه التعليمية            النظرية التعليمية    

���ا����	ه� ا��01�/ :  

  : )ا�7��8(��ما��/0�1 ا�
للمجتمع ويقـوم علـى    لالدولة بالتخطيط باعتبارها ممثقوم وتمثله الماركسية وفيه ت

  .وإلغاء الملكية الخاصة  ،كل وسائل اإلنتاج سيطرة الدولة على
د الدولة ممثله في أجهزتها التعليمية بوضع وتنفيـذ  انفرفي ايتمثل وفى مجال التعليم 

  .وتطوير المناهج التعليمية
هذا النوع من التخطيط يؤدى إلى البيروقراطية وإلغـاء دور المؤسسـات التعليميـة    

  .والمجتمع في التخطيط التعليمي
  :1	صا��01�/ ا�

قـق  حلنشاطها على وجه يوفيه تقوم المؤسسات الخاصة بالتخطيط  الليبراليةوتمثله  
فـي بعـض    في بعض مراحله جااإلنت للضرورة لتنظيمإال غاياتها دون تدخل الدولة 

  .لإلنتاجفنيه  فهو هنا مجرد وسيله ،اإلنتاجلبعض  الدولةولو اقتضى ملكيه  القطاعات
حرية التخطيط التعليمي للمؤسسات التعليمية الخاصة  ترك وفى مجال التعليم يتمثل في

  .الغالبفي 
هذا النوع من التخطيط يؤدى إلى التضارب والتعارض  بين المؤسسـات التعليميـة   

  :أخرى له منها أشكالإلى  تحت إلحاح الضرورة المختلفة،لذا جرى تطويره
  :��/0�1 ا���E%ا/ا
تحدد الدولة بموجبه األهداف والغايات القومية ثم تدل أو تشير إلى ما ينبغي اتخـاذه   

  .قيق هذه الغايات تاركه للمؤسسات الخاصة حرية التصرفمن وسائل لتح
تحديد الدولة لألهداف والغايات التعليمية ثم تدل أو تشير  وفى مجال التعليم يتمثل فى

  .إلى ما ينبغي اتخاذه من وسائل تعليمية لتحقيق هذه الغايات
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  : ا��01�/ ا�7	.6ى/ب
من اجل تحقيق  )كالضرائب(والعقابتكتفي الدولة بااللتجاء إلى بعض أساليب الثواب 

  .مرامي الخطة بدال من أن تقوم هي بالتخطيط
الدولة بااللتجاء إلى بعض أساليب الثواب والعقاب من  اءكتفوفى مجال التعليم يتمثل ا
  .ميهالتعلي اجل تحقيق مرامي الخطة

��� ا��������  :ا��
    �������م ����������� �����2ن  ،ا�&���ن �0/����ن ا���.ي ,��ر  ا�+��انأن ا�"����) '�&��% ا#"����ر  ��

���Cع �B@ اA/��ن �% ا;@ إ<��ع >�;"�: و'�"8 ذ��6 ��5ن '��4ل       Dه F������Gن ا�"��� ان ا��
'J آ��� أن D�B ا�+�Hن    ' K�< :L"� أن ���M# ضوف ا���د'F و'�QM� DR�+M"اد ا�J"�Sن دون ا��/Aا

Tا�� :�M# UV�' FW, DB دي�W",Sا (���"M� F+5�VW� 6M����Y�V F% دأ���B ��5     "م وV ر#�نZ�
��� �]آ�Mن T�M, Sإ FM�YV DB  رو.B 8�JW<"...  

\��"��5 UW"' \�TVSر ا�W"ا� \B (���"وا�:  
  . ا���L#: وا���ص وا���مو '�Jف ا�\ �4+�� ا�"�ازن �5% ا��د •
•  :�B ط"a'Fو�Jرى أن �&�ن ا��aم ا�����  ./�cR ووآ�@ #% ا�F#��L ا�Y"Vدا ا�\ 
�� دا�M# F�R�, d\ اS/"��ع ����5ل #M\ ا��;: ا�.ي >Jد   • F'دDG"+' S إ��fء ا��F�&M ا��

���6 ا���ل"  gا\����"F4MW� :5 �ا���"�B :�M\ اS/"��ع ا�F#��L، و#M\ ا��;: ا�.ي '"4+
:5. 

 'h�L �5% ا��>J  وا�"�Jد': وذ�h�L��5 6 �5% ا��Sل ا�"\ �L'Sز �����"�� وا��وع ا�"\ •
���B فT"iSا�5ح ا.  

  :هنا يقوم على بناءاعلى ماسبق فان التخطيط التعليمى
فى عمليه التخطيط  ...)االساتذه،الطالب، اولياء االمور(وجوب اشراك المجتمع •

  .)الشورى(التعليمى
ويتـرك  ...)الفلسفه التعليميـه (يتناول االصول التعليميه ان التخطيط التعليمى •

  .الى المؤسسات التعليميه...)التعليميهاالساليب (الفروع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

               

                   ��
  أه�اف وو:	89 ا��
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  .بين وظائف التعليم وأهدافه) ال الفصل(يجب التمييز

  :و:	89 ا��
��:او;      
  :للتعليم وهى) القريبة(هي الغايات المباشرة

  التدريس/ا
 البحث العلمي/ب
  المجتمعخدمه /ج

  :ا�����
 أهEاف:�����
وتختلف بـاختالف الفلسـفة التعليميـة،    للتعليم،)البعيدة(هي الغايات غير المباشرة

كما يمكن تصنيف كل مستوى إلـى جـانبين   ،ويمكن تصنيفها طبقا لعده مستويات
  :سلبي وايجابي

  :ا��!��ى ا����%
  .مقاومه أنماط التفكير الخرافي: ا�>��R ا�!�.%

  .التفكير العلمي القائم على الموضوعية والسببية تاكيد :(>��%ا�>��R ا� 
  :ا��!��ى ا��@�ي

   .مقاومه أنماط التفكير االسطورى:ا�>��R ا�!�.% 
والـروح   والمنطقيـة  العقالنيةالقائم على  العقالنيالتفكير  تاكيد:ا�>��R3 ا�(>%��3  

  .المنهجيوالشك  النقدية
  :ا�E('%ا��!��ى 

   .البدعىمقاومه أنماط التفكير : ا�>��R ا�!�.%
  .الفهم الصحيح للدين تاكيد:ا�>��R ا�(>��%

  :ا��!��ى ا�2��#
  .المتطرفة القبلية والشعوبية مقاومه النزعات :ا�>��R ا�!�.%

تأكيد االنتماء القومي ال بالمعنى العرقي ولكن بـالمعنى اللسـاني     :ا�>��R3 ا�(>%��3  
فاللغة هي إحدى العناصر التي تؤثر في المضـمون الفكـري والعلمـي      الحضاري

  . بما تتسع له من معان، أو تضيف -للحضارة، وتطوع اآلداب، والعادات، والتقاليد 
  :ا�:�Nريا��!��ى 

أو  ،)التغريـب (مقاومه األفكار التي تحاول إلغاء القيم الحضارية لالمه:ا�>��R3 ا�!3�.%  
لهـذه القـيم   على التخلف الحضاري الذي يحول دون إظهار الدور االيجابي  قاءاإلب

  .)التقليد(
 يقتصر معنى التأكيد على القيم الحضارية االسالميه وتطويرها، إذ ال:ا�>��R ا�(>%��3 

اإلسالم هنا على اإلسالم كدين، بل يمتد ليشمل على اإلسالم كثـورة اجتماعيـة ذات   
  مضامين حضارية
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  :ا�!�	��ا��!�>ى 
االسـتبداد  و، االقتصادية لتخلف والتبعيةمقاومه األفكار التي تكرس ل:ا�>��R3 ا�!3�.%  

   .الحضاري التغريبأو الجمود  ،ووالتجزئة ،والتبعية السياسية 
لعدالة االجتماعية  والوحدة التأكيد على األفكار والمفاهيم التي تدعو ل:ا�>��R ا�(>��%

  . والحرية واالصاله والمعاصرة
  :ا��!��ى ا�����%
مقاومه األفكار التي تدعو إلى االنعزال عن المجتمعـات المعاصـرة   :ا�>��R3 ا�!3�.%  

   .وإسهاماتها في المجاالت المختلفة ، أو التبعية لهذه المجتمعات 
التـأثير المتبـادل بـين     واقـرار قيم التعاون الـدولي   التأكيد على:ا�>��R3 ا�(>%��3  

والمجتمعات المعاصرة ،واستيعاب ماال يناقض القيم الحضـارية  المجتمعات المسلمة 
  .لالمه من أساليب وحلول وقيم

  
  

                                              
  وT�U) ا�����
  

  
  
  

  التدريس         البحث العلمي         خدمه المجتمع         
  
                
  

                     =
"��	
  �?	آ< ا��
�� ا�
  :��8آ7 ا�@
 وا�@�)

 االستعماريةالكيف والنوع على حساب الكم باحتضان القوى  سياسةمد االستعمار اعت
ثقافتهم سواء في الجامعات التي  إكمالفرصه  وأتاحهمن المتعلمين  المتفوقةللعناصر 

أو في معاهدها وجامعاتها عن طريق البعثـات   )التذكارية كمثال نكليه غردو( أنشاها
  .تغريب هذه العناصر وعزلها عن مجتمعها بهدف

وبعد االستقالل اتجهت الدولة إلى حل مشكله الكم بالتوسع في قبول الطالب لكـن  
  :على حساب الكيف والنوع ولهذه المشكلة عده مظاهر

  .لطالب والخريجينإهمال الجوانب النوعية للنظام التعليمي وانخفاض مستوى ا •
 التطبيقيـة على حساب الكليـات   )االنسانيهالعلوم (التوسع في الكليات النظرية •

  :لالتي وذلك والعلمية
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o  كلفه التعليم في المجاالت النظرية اقل من كلفه التعليم في التخصصات
  .العلمية

o هيئه التدريس في المجاالت النظرية أعضاء لتأهيل النسبية السهولة.  
o  وعلميإلى ادبى  الثانويتقسيم التعليم.  

  .التركيز على أنماط التعليم التقليدية •
كخدمـه   للتعلـيم  التركيز على وظيفه التدريس واهمال الوظـائف األخـرى   •

 .المجتمع
�ا.@ABا� Cآ< ا��>ز�	?�:  

  :مشكله االختالل في التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي أدت إلى عده نتائج
  .التفاوت االجتماعي بين العاصمة واألقاليم والمدن والقرى زيادة حده •
  .األقاليم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي حرمان •
  .الهجره من القرى إلى المدن •

��
  :�?	آ< ا�E7F ا�
  :هناك عددا من األسباب التي أدت إلى انخفاض ومحدودية البحث العلمي

  واالقتصادية عدم توافر اإلمكانيات المادية •
  النقض في أعضاء هيئه التدريس •
 .عدم توافر الفنيين ومساعدي البحث •
عدم تدريس ماده البحث العلمي في المستويات األدنى أو تدريسـها بصـوره    •

  . ضيق هامش الحرية االكاديميه وضعف مبدأ استقالليه الجامعة. نظريه
  .االنفصال بين الجامعات والمجتمع •

  :ا��?	آ< ا;دار�#
  .الجمود وعدم المرونة الكافية الستيعاب مظاهر التجديد •
انفصال الجامعة عن مؤسسات التعليم العالي األخـرى علـى المسـتوى     •

  .الوطني والعربي واالسالمى والعالمي
تضخم الميزانيات االداريه واستحواذها على القسط األكبر من مخصصات  •

  .الجامعة
يـاب الوظـائف االداريـه    اقتصار الجامعات على وظيفة التنظيم مـع غ  •

عبد اهللا طلبـه، االداره ألعامـه،   ).(التخطيط ،التوجيه، التنسيق، الرقابة(األخرى

 )61، ص1984جامعه دمشق، 

����
�ا�� ا��Fآ< ا�	?�:  
االستقالل حدثت  د،وبع االستعمارية الفترةفي تم وضع البرامج التعليمية أساسا 

لكن هذه المحاوالت كانـت جزئيـه وأدت إلـى حـدوث      ،لتغييرل محاوالت
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ونـدره  ،منهجيه، باالضافه إلى مشكله عدم توافر الكتاب الجـامعي   تاختالال
  .المراجع والمصادر

 :ا�>�	9< ا��
����آ< 	�? 
     اللوحة (يسود في التعليم الجامعي السوداني استخدام الوسيلة التعليمية التقليدية  

  .االستعانة بالوسائل غير التقليديةدون )التعليمية

�ق ا���ر�Gآ< 	�?     I:  
دون استخدام الطرق )المحاضرة(كما يعتمد التدريس على الطريقة التقليدية اى اإللقاء 

  .غير التقليدية 
  :�8@�; ��0 ا�����
 ا����2

لها الجامعة بشك(يعتمد التعليم العالى في السودان على النمط التقليدي للتعليم العالي
  .مع إهمال األنماط غير التقليدية للتعليم العالي)التقليدي

  :مشاكل التمويل

اتجاه التعليم الى سياسه الخصخصه والغاء الدعم الحكومى مما يؤدى الى االلغاء 
،وال مجال للمقارنه  الفعلى لحق التعليم ونقض مبدا المساواه وتكريس الطبقيه التعليميه

الغربيه العريقه الن هذه المجتمعات وصلت الى  درجه من مع المجتمعات الليبراليه 
 هباالضافه الى ان الخصخصه التعليميه يجعل من الممكن تطبيق سياسه الرخاء المادى

المنح،التخفيضات (غير المباشر الحكومى حتى هذه المجتمعات لديها اشكال من الدعم 
  .....)واالعفاءات الضريبيه
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= ا�7>ل �$��ح  F"  
  

األخذ باألسلوب العلمي في التعليم،وذلك بالتخطيط التعليمي من خالل وضـع   •
وقيمنـا   التعليميـه  طبقا لفلسـفتنا  نظريه تربويه تحدد أهداف ووظائف التعليم

تعليمـي يحـدد   استراتيجيه تعليمية تحدد ألخطه التعليمية وأسلوب و،الحضارية
  .ىالمنهج التعليم

التعليم  هوالزامي) المجانية الفعلية( تأكيد حق التعليم وديمقراطيه التعليم ومجانية •
  .االساسى 

اتجاه التعليم الى سياسه استحداث اساليب وطرق تمويل تستند الى واقع  •
الخصخصه والغاء الدعم الحكومى المباشر دون ان تؤدى الى االلغاء الفعلى 

التعليم ونقض مبدا المساواه وتكريس الطبقيه التعليميه ،وذلك باستحداث لحق 
مصادر تمويل مختلفه ،وتنشيط االستثمار فى مجال التعليم ،تنشيط اشكال 

  ....).المنح،التخفيضات واالعفاءات الضريبيه(الدعم الحكومى غير المباشر
  .تحقيق التوازن بين الكم والكيف  •
التعليم في خدمه المجتمع مـن رعايـة صحية،اإلرشـاد     تتفعيل دور مؤسسا •

  ...والتوجيه، محو أالميه، تعليم الكبار
  .تطوير االداره التعليمية  •
تفعيل النقابات التعليمية وتفعيل مشاركه الطالب في العمليـة التعليميـة عـن     •

  .طريق تفعيل دور االتحادات والروابط والجمعيات العلمية والثقافية 
  .ليب التعليم القائمة على مشاركه الطالباستحداث أسا •
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تفعيل الدور الخدمي والثقافي واالكاديمى واالجتماعي لالتحادات بـدال عـن    •
االقتصار على النشاط السياسي، و أن يكون للنشاط السياسي فـي الجامعـات   
دور نشر الوعي السياسي وليس مجرد أداه لألحزاب السياسية واعتماد أسلوب 

العنف واألساليب السلمية في التعبير عن الـراى بـدال عـن    الحوار بدال من 
  .التخريب

العمل على تعريب التعليم العالي، بما ال تناقض مع تدريس اللغات األخرى أو  •
االتصال بالعالم الخارجي واإلسهامات العلمية للمجتمعات األخرى بشرط توفير 

ـ   ، ىاب العـالم شروطه من توفير الكتاب المعرب ، والترجمة المسـتمرة للكت
 ... وتاهيل األستاذ الجامعي

تسـميه الشـهادات والـدرجات    ،السعى لتوحيد المصطلحات العلميه العربية  •
ندوه تطوير التعلـيم  (وشروط العمل،القاب العاملين في التعليم  ،المناهج التعليمية،

  .)22ص ،مركز العريب لبحوث التعليم العاىل،دمشق  ،العايل

العالمية في تطوير التعليم بما ال يتنـاقض مـع القـيم    االستفادة من الخبرات  •
  ...الحضارية لالمه

الصور، الخرائط، الرسوم البيانية، ( غير التقليدية التدريس االستعانة بالوسائل •
المتاحف، المعارض، األفالم التعليمية التسـجيالت الصـوتية ،المحاضـرات    

ات ،االذاعــه والنــدوات ،الــرحالت والزيــارات ،التمثيليــات و المســرحي
تـدريس املـواد الفلسـفية ، دار    : مساح رافع حممد، يف طـرق التـدريس  ).(والتلفزيون

  ).128، ص1967املعارف،القاهرة،

غير التقليدية كـالحوار، المشـكالت، المشـروعات،     التدريس استخدام طرق •
  ).51ا%��$ ا����#، ص.(التعيينات، الوحدات

 distance (األخذ باألنماط غير التقليدية للتعليم العالي كـالتعليم عـن بعـد     •
higher education  ( والجامعة المفتوحـةopen university)(   والجامعـة

والتعلــــيم قصــــير  )(comprehensive universityالشــــاملة 
 )university without wall( وجامعه بدون جـدران  )institution(الدورة

وفقـا لفلسـفتنا التعليميـة     )(cooperative education والتعليم التعـاوني 
عبد اهللا بوبطانه،التعليم العايل يف الوطن العريب القضايا (.والمشاكل التي يطرحها واقعنا

  .)وما يليها 38،، ص1989والتوقعات، مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه،عمان
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   >�LM)  ��	
  ا��
�� ا�
أشمل هي مشكلة كيفية تحقيق ) حضارية(م بمشكلة يعلتترتبط مشكلة تأصيل ال  

التقدم الحضاري في المجتمعات المسلمة؟ ويترتب على هذا أن هناك ثالثة مواقف من 
  .هي ذات المواقف من مشكلة األصالة والمعاصرة التعليممشكلة تأصيل 

  : ا��>�8 اNول
لمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي اتحقيق التقدم الحضاري أن يقوم على  

 م يفهم عمليـة تأصـيل  يعلتال المعاصرة، وفي مجال تأصيلالمجتمعات والعزلة عن 
التربيـة  قطعيـة عـن    م على أنها االكتفاء بما جاء به الوحي مـن نصـوص  يعلتال

واجتهادات العلماء المسلمين في فهم ما جاء في الوحي من نصوص ).األصول(والتعليم
ـ  اإلسهامات التي قدموها فـي مجـال   أوعنها،ظنية  الجزئيـة،  ( لظـواهر ا ةدراس
مع الرفض المطلـق  . المتعلقة باكتساب الشخصية للمعارف والضوابط الذاتية)العينية

ـ م دون تمييز بـين  يعلتال الغربية المعاصرة في مجالإلسهامات المجتمعات   امجاالته
أو تلـك التـي   ) أصول( أو الفلسفة التعليمية تربيةالفلسفه  تالتي تنطوي تحت مجاال
  )فروع(العلمية للتعليم  تالتربية أو النظريا متنطوي تحت مجال عل

�O	P>�8 ا��ا� :  
يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم إال باجتثاث  

يقوم على القبـول المطلـق إلسـهامات    فهو . الجذور وتبني قيم المجتمعات الغربية
م دون تمييز بين فروعه التي تنطوي تحت إطـار  يعلتالمجتمعات الغربية في مجال ال

 توالنظريا تربيةالوتلك التي تنطوي تحت إطار علم  التعليميةالفلسفة  التربية و فلسفه
  .العلمية للتعليم

E�	P>�8 ا��ا� :  
باستيعاب ما ال يناقض أصول اإلسالم التي  الحضاري يتميقوم على أن تحقيق التقدم  

تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات المسلمة سواء كانـت مـن إبـداع المسـلمين أو     
التعليم علـى أنهـا    كما يفهم عملية تأصيل. معاصرة األخرىإسهامات المجتمعات ال
  .عمليه ذات أوجه متعددة
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م هو نشاط معرفي عقلي يبحث في مسلمات نظرية كليـة  يعلتفمن جهة فإن تأصيل ال 
المتعلقة باكتسـاب الشخصـية    سابقة على البحث العلمي في الظواهر الجزئية العينية

ضـوابط   هاالنصوص القطعية التي وردت عن يتخذ منو للمعارف والضوابط الذاتية
  .موضوعية مطلقة له

كما يتخذ من اجتهادات علماء المسلمين وفالسفتهم في فهم ما جاء فـي النصـوص    
 في هذا المجـال  أو دراساتهم المتعلقة بالظواهر الجزئية العينية في هذا المجالالظنية 

  .لينقطة بداية ال نقطة نهاية لهذا النشاط المعرفي العق
تربية والفلسفة التعليمية الم التي تنطوي تحت مجال فلسفه يعلتالمجاالت كما يميز بين  
فمجـال   ة أو النظريات العلمية للتعلـيم، التربيالتي تنطوي تحت مجال علم  مجاالتهو

  .األولى ال الثانيةالتأصيل من هذه الجهة ينصب على 
طلق والقبول المطلق إلسـهامات  وبالتالي فإن هذا الموقف يتجاوز موقف الرفض الم

م إلى موقف نقدي يقوم على أخـذ وقبـول مـا ال    يعلتالمجتمعات الغربية في مجال ال
  .يناقض النصوص القطعية والرد والرفض لما يناقضها

غير أن هذا ال يعني القبول المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في مجـال علـم    
بل يعني أن المعيار هنا هو التجربـة واالختبـار    ة والنظريات العلمية للتعليم،التربي

العلميين فما تحقق من صحته وجب قبوله وما تحقق من خطأه وجب رفضه طبقاً لهذا 
  . المعيار
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