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 ف مقرر الرتبية والتنميةيتوص
 0820549 املقرر لطالب الدراسات العليا رقم

 

 قسم أصول الرتبية  - علي أسعد وطفة الدكتور -املقرر أستاذ 

ويتعرض ملختلف املفاهيم والنظريات ، يتناول هذا املقرر خمتلف أوجه العالقة بني الرتبية والتنمية 

وضمن . والتصورات اليت تتعلق بطبيعة التنمية ودور الرتبية يف إضفاء الطابع اإلنساني على العملية الرتبوية

تنمية االقتصادية واالجتماعية هذه العالقة يتم تناول العالقة بني الرتبية من وجهة وخمتلف أوج ال

 . والثقافية والبيئية من جهة أخرى

يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من التعرف على خمتلف أوجه التكامل بني الرتبية والتنمية 

 . ومتكينهم من اختاذ املواقف اإلجيابية جتاه العملية التنموية

القضية يف أحباثهم ودراساتهم املستقبلية نظرا كما يهدف إىل متكني الطالب علميا من تناول هذه 

 . ألهميتها يف اجملتمع والدولة والسيما يف اجملتمعات اخلليجية املعاصرة

إىل تكوين اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو التنمية اإلنسانية وضرورتها للنهوض يف يهدف املقرر و

 . باجملتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

 ملقرر: يتناوهلا هذا ا اجلوانب اليتفيما يلي  ونقدم

 . قضايا وإشكاليات: مفهوم التنمية -أوال

وسيتطرق . خمتلف الصيغ العامة والتارخيية ملفهوم التنمية وتنوعاتهمن املقرر  اجلانب سيتناول هذا 

، التنمية املستدامة، التنمية اإلنسانية، التنمية البشرية، التنمية االقتصادية، النمو االقتصادي إىل مفاهيم:

تعريفا باألطر التارخيية والسياسية هلذه املفاهيم يف عمليات تداخلها  اجلانب كما يتضمن. التنمية الشاملة

 وتشاكلها.

 . العالقة بني الرتبية والتنميةأوجه  -ثانيا

كما يطرح خمتلف النظريات . العالقة اجلوهرية بني الرتبية والتنمية من املقرر اجلانب يتضمن هذا

والرؤى والتصورات العلمية اليت تؤكد على أهمية التخاصب بني التنمية والرتبية وأن أحدهما ال يكون بغري 
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انبني والسيما يف اليت أكدت على أهمية هذه العالقة بني اجل اآلخر. وسيتم استعراض التجارب العاملية

 . البلدان املتقدمة والبلدان ذات املعدالت التنموية العالية

 . الرتبية بوصفها استثمارا يف البشر – االقتصاديةالرتبية والتنمية  -ثالثا 

دور الرتبوية يف حتقيق التنمية االقتصادية ويطرح خمتلف النظريات اليت تتعلق  اجلانب هذا يتناول

 . التعليم واملردود االقتصادي لرأس املال البشري يف العملية الرتبوية باقتصاديات

 .البحث العلمي والتنمية  -رابعا 

طبيعة العالقة بني البحث العلمي والعائد االقتصادي ودور البحث العلمي يف تنمية  اجلانب يتناول هذا

رق إىل دور البحث العلمي يف حتقيق ويتط خمتلف جوانب واجتاهات احلياة اإلنسانية يف اجملتمع.

 . الثورات املعرفية ويف حتقيقي تقدم األمم ونهضتها

 . الرتبية والتنمية الثقافية -خامسا 

الدور الرتبوي يف تنمية الثقافية ويف توليد ثقافة تنموية قادرة على مواكبة احلركة  اجلانبهذا  يتناول

 , التنموية يف اجملتمع وحتقيق الغايات الثقافية للتنمية من منطلق أن اإلنسان هو منطلق التنمية وغايتها

 . الرتبية والتنمية السياسية -سادسا 

ظيفة السياسية للرتبية ومدى قدرتها على بناء وعي سياسي إنساني دميقراطي الو اجلانب يتناول هذا

ألهم النظريات اليت تتناول طبيعة العالقة بني التوجهات  اجلانب ويتعرض هذا. شامل يف اجملتمع

السياسية والتنمية من جهة وبني قدرة الرتبية على توليد وعي سياسي بالقيم الدميقراطية للحياة السياسية 

 .  اجملتمعيف

 . الرتبية والتنمية االجتماعية: سابعا

طبيعة العالقة بني الرتبية والتنمية االجتماعية اليت تتعلق ببناء اهلوية الوطنية  اجلانب يتناول هذا

 . وترسيخ العالقات االجتماعية وبناء مؤسسات اجملتمع املدني

 . الرتبية والتنمية املستدامة –ثامنا 

دور الرتبية يف حتقيق التنمية املستدامة اليت تتعلق باحملافظة على البيئة وتنمية  اجلانب يتناول هذا

وهذا يعين قدرة الرتبية على توليد . اجلوانب االقتصادية احليوية يف اجملتمع من أجل األجيال القادمة
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األجيال احلاضرة دون املساس وعي متقدم بأهمية احملافظة على املوارد االقتصادية وتلبية احتياجات 

 . فنحن مل نرث األرض من آبائنا وإمنا استودعناها ألبنائنا ،حبصة األجيال القادمة

 . الكفاية الداخلية التنموية للنظام التعليمي -تاسعا 

خمتلف أوجه قدرة النظام الرتبوي على مواكبة العملية التنموية حيث سيتم دراسة  اجلانب يتناول هذا

وهنا سيتم دراسة . ومدى تأثري ذلك يف احلركة التنموية يف اجملتمع القوة والضعف يف النظام التعليمي

، واالختبارات، ومناهج التعليم، وتفريعات التعليم، وأساليب التعليم، التعليممراحل  التكامل بني

والرتبوية وذلك يف ضوء قدرة هذا  وكفاءة النظام التعليمي من خمتلف أوجه احلياة التعليمية، والرسوب

 . النظام على مواكبة العملية التنموية يف اجملتمع

 . الكفاية اخلارجية للنظام التعليمي ودورها يف التنمية -عاشرا

دراسة أواصر العالقة بني اجملتمع والنظام التعليمي والسيما خمالت النظام  اجلانب يتضمن هذا

وقدرة اخلرجيني على مواكبة العملية التنمية يف ، الطالب املهين والعلمي وخمرجاته ومستوى تأهيل

ومدى التواصل بني اجملتمع والرتبية بصورة ، والسياسيات الرتبوية املعتمدة، اجملتمع ومستوى تأهيلهم

 . عامة

 . السياسيات الرتبوية ودورها يف العملية التنموية -عشرحادي 
التوجهات اجملتمعية يف صوغ السياسات الرتبوية ومدى فاعلية هذه السياسيات  اجلانب يتناول هذا

كما سيتناول . يف متكني النظام الرتبوي من مواكبة التنمية والتفاعل مع خمتلف توجهاتها فعالياتها

 التخطيط الرتبوي ومدى موضوعيته وقدرته على مواكبة العملية التنموية.

 . تنموية عاملية ةتربويجتارب  -عشر ثاني 
إىل أهم التجارب العاملية الناجحة يف جمال العالقة بني الرتبية والتنمية مثل  اجلانب هذا يتطرق

التجربة الفنلندية والتجربة الكورية واليابانية واألمريكية واألملانية والسويدية واهلندية. وذلك من أجل فهم 

 . ةأعمق وحيوي للعالقة بني الرتبية والتنمي

 . الرتبية والتنمية يف اخلليج العربي -عشرلث ثا

تصورا شامال عن العالقة بني الرتبية والتنمية يف دول جملس التعاون من حيث  اجلانب سيقدم هذا

الرتبوية مستويات جناحها أو إخفاقها وسيقدم صورة إىل خمتلف العقبات والتحديات اليت تواجه العملية 
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وستتم مقارنة التجربة اخلليجية . مستوى التطبيق والتخطيط واإلجناز ذه البلدان والسيما يفالتنموية يف ه

 . ببعض التجارب العاملية من أجل وضوح أعمق وأمشل

 ورأس املال االجتماعي  البشرياملال راس  –عشر رابع 

هذا اجلانب التعريف باملفهومني وحتديد أوجه العالقة بينهما ومن ثم دورهما يف العملية يتناول 

 التنموية.

 )رياض األطفال(درسي ودوره يف التنمية املستدامة ما قبل امللتعليم ا -عشر خامس 

مفاهيم وقيم التنمية املستدامة لدى  صيلأهذا اجلانب الكيفيات الرتبوية اليت تعتمد يف تيتناول 

 األطفال. 

 –البيئية أو الرتبية على البيئة الرتبية  –عشر سادس 

ن القضايا الشائقة يف البحث التنموي ويتناول خمتلف التشاكالت والقضايا املتعلقة بالرتبية موهو 

 ة . البيئية كجزء ال ينفصل عن الرتبية املستدام

 هامة :مالحظة 

و واقعي وميداني . وال بد نظري وجانب إمبريقي أجانب  –جانب من اجلوانب اليت طرحناها كل ل

 من أخذ اجلانبني بعني االعتبار . 

 

  WATFA.NET: الدكتور علي وطفةموقع 

كل ما حيتاجه الباحث هلذا املقرر من كتب ومقاالت : املوقع حتت صفحة طالب املاسرتيتضمن 

وادى املقرر حماضرات بوير بوينت كما يتضمن متقارير التنمية العربية واألجنبية وعربية وأجنبية ويتضن 

 ميكن اعتما  .وكل األدوات املنهجية اليت حيتاجها الطالب يف مرحلة املاسرت والدكتورة

 مقرر التنمية والرتبية  –مواد املقرر موجودة على موقع وطفة صفحة املاجستري 

 . واإلنكليزيةويوجد هناك عدد كبري من املراجع العلمية العربية 

 . مقاالت وأحباث الدكتور وطفة هي نواة املقرر يليها بعض الكتب مثل كتاب البليهي

 

 



5 
 

 : الطالب تقييم
طالب يلزمنا بوضع تصور دقيق للعمل يف القاعة واالختبار  22العدد الكبري يف الشعبة والذي يصل إىل 

. املدرس على التقييم الصحيحطالبا وطالبة فالعدد أكرب من قدرة  22ضروري ألنه من الصعب جدا تقييم 

 . ولذلك وضعنا جدول خاص بفعالية الطالب خالل الفصل وطبيعة الدرجات وتوزيعها

 توزيع وظائف الطالب 

 درجة لكل منهما . 15. درجة  30 االمتحان النهائي والنصف فصلي

 درجة  40 -النظري أو امليداني  البحث

 درجة  15 املشاركة بعرض يف القاعة

 درجة  15 شاركة يف احلوار واملناقشةامل

 -فعالية الطالب مراقبة 

 نشاط إجيابي يساعد الطالب يف حتسني الدرجة والعكس صحيح . كل 

 درجات  5 الغياب بدون عذر

 . 2 الغياب بعذر

 . 2أو اخلروج املبكر  التأخري عن احملاضرة

 

  الطالب أعمال 
فيما يتعلق باألحباث والدراسات والرتمجات إذا استطاع الطالب أن يقدم عمال من كد  –مالحظة  

كذلك كل عمل جيد يف  –عمال يتميز بأهميته ونوعيته ال حجمه وعدد وريقاته ونعين بذلك اجلبني 

 . املستويات األخرى والعكس صحيحخمتلف  علىتأثريه حب سمنطقته سين

طالبة التواصل مع أستاذ املقرر للتعرف على العمل الذي يقوم به وجيب تسليم على الطالب أو ال -

 . مال قبل نهاية الدوام بأسبوع على األقل كي يتسنى ألستاذ املادة فحص العمل وتقوميهاألع

. الطالب أن يلتزم باألمانة العلمية الكاملة يف العمل من حيث التوثيق والدقة يف التوثيق جيب على -

 . كل عمل إبداعي يستحق تقديرا إبداعيا .هجية العلمية يف كتابة املراجع واإلشارة إليهاند املواعتما
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ميكن فقط للطالب الذين ميلكون اخلربة والدقة واللغة اجلديدة يف اللغتني  –فيما يتعلق بالرتمجة  -

ويتم  ،مجةضمن األصول املعروفة للرت صفحة 20ال يقل عن مبا القيام برتمجة عدد من الصفحات 

على أن يقوم الطالب برتمجة ثالث صفحات على األقل  –اختيار املوضوع مبشاركة أستاذ املادة  -

وإذا كان اتضح ، ويف حال كان املنهج جيدا يستمر الطالب. للتعرف على منهجية الطالب وقدرته

 .بديال عن الرتمجةالطالب غري متمكن يكلف الطالب بعمل حبثي  نأ

 . وتوجيههأستاذ املادة  بإشرافبني الطالب يف موضوع واحد ولكن  أعمال مشرتكةميكن القيام ب

 : حللقة البحث املطروحةأهم املوضوعات من 

 . املستدامةالشعبية )العادات والتقاليد والقيم ( ودورها يف عملية التنمية الثقافة  -

 دور أساتذة اجلامعة واملقررات : دور املناهج التنمية املستدامةجامعة الكويت يف دور  -

 ( أمنوذجا كمؤسسة تربوية ودوره يف التنمية املستدامة )حتليل خطب اجلمعةالدين  -

 ها يف التنمية املستدامة ) حتليل املضمون( املدرسية ودوراملناهج  -

 بيئي. ، اقتصادي، ثقايف، اجتماعي: أربعة جوانب للتنمية املستدامةناك ه -

 جوانب احلياة الرتبية يعين أنه ميكن لنا تناول تقاطع هذه القضايا أو هذه القضايا جمتمعة مع وهذا  -

 . اخل. ..جامعة، كليات جامعية، رياض أطفال، إعدادية ،ثانوية: املدارستقاطع 

وكلها  اجلامعة األمريكية، ليج اجلامعة العربية املفتوحةخلجامعات يف الكويت مثل جامعة ا هناك -

 . موضوعات مهمة يف ميدان التنمية املستدامةتشكل 

 موجودة يف املوقع وجيب مراجعتها. جنهج حتليل املضمون وعناصر هذا املنهحتتاج إىل مالكتب   -

  امتحاني منوذج
والسؤال هل استطاعت  –للتنمية هموم وأوجاع يف دول جملس التعاون اخلليجي :  السؤال األول

وأين هو  –أن تتجاوب مع التطلعات التنموية والنهوض احلضاري دول اخلليج العربي املنظومة الرتبوية يف 

هل استطاعت الرتبية أن تواكب العملية التنموية أم أنها ؟ دور النظام الرتبوي يف الكويت من هذه املسألة

احبث يف هذه املسألة يف ضوء األطر النظرية والفكرية للعالقة بني الرتبية ؟ لعبت دورا ممانعا للتنمية

 . والتنمية
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ويشكل هذا املفهوم موضوعا للجدل  اهيم اإلشكالية املعقدةيعد مفهوم التنمية من املف – السؤال الثاني

 . واالقتصادية السياسية والرتبوية الفكري يف خمتلف املستويات

، للحياةالتنمية التنمية اإلنسانية، وكيف ميكننا أن نعرف مفهوم التنمية يف خمتلف مستوياته )

 ؟ ة، والتنمية الدينية(والتنمية الشاملة، والتنمية الثقافية، والتنمية االقتصادي

السياسية يف خمتلف املستويات ملفهوم التنمية وجتلياته الفكرية االجتاهات يرجى البحث يف خمتلف  

 . هذا املفهوم حماورحتديد ابعاد العالقة بني خمتلف التصورات حول واالجتماعية واالقتصادية. كما يرجى 


