
1 
 

 Syrian Economic Sciences Society                                  جمعية العلوم االقتصادية السورية

          Established 1985- No. 816                                                                1965لعام  816أشهرت برقم               

 Member of The Arab Economists Unionن العرب                                                                   عضو اتحاد االقتصاديي

 

 حلق ات النق اش االقتصادية

 
 التربية وإعادة اإلعمارعبرإعادة بناء اإلنسان

 بنية تحتية حديثة( -سياسة قبول جديدة-)مناهج تربوية متطورة

 

 إعداد

 حيدر يوسفالدكتور آصف 

 

   

 2014تشرين األول   28                                                                                    

 مقر جمعية العلوم االقتصادية                                  

 

Syria- Damascus, P.O. : 2979                                                          2979ص.ب   –دمشق  –الجمهورية العربية السورية        

  :Tlefax: +963-11-2324427 Tel -: 2325461 – 2325461 –Tel                              0963-11-2324427تلفاكس  – 2325461 – 2325461هاتف 

  Web Site: //www economicsociety.com                                                      //www.economicsociety.comالموقع على اإلنترنيت: 

         :sy@gmail.com-eco                                                                                       econ.sy@gmail.comE. Mail            البريد اإللكتروني  

 ورقة مقدمة 

mailto:eco-sy@gmail.com
mailto:econ.sy@gmail.com


2 
 

 الى 

 جمعية العلوم االقتصادية

 بناء اإلنسان عبرإعادةعمارالتربية وإعادة اإل

 بنية تحتية حديثة( -سياسة قبول جديدة-)مناهج تربوية متطورة

 اعداد

 الدكتور آصف حيدر يوسف

 

 

 2014-10-28اقع في الثالثاء الو 

 مقدمة:

التي تشكل االمتداد لنا الوطنية الهوية يستوجب بداية التأكيد على  االعمار وإعادةالتربية  إّن الحديث عن

المشتركة التي العام مجموعة من السمات والخصائصتشكل الهوية الوطنية بمفهومها حيث عبر آالف السنين، 

وهر وجودها ألنها سجلها الذي يحفظ لها نشاطها المادي والروحي ،وهي جمن األمم تميّز أمة ما عن غيرها

 عبر األزمنة.

يمكننا أن نستلهم الماضي البعيد الذذي أببتذا الدراسذات أن ونحن نتحدث اليوم عن سورية وإعادة اعمارها 

قذ  إنسانها كان األول في الزراعة، والعلوم من طب وفلك وحساب وهندسة وجبر ومساحة، وأول مذن قذط طري

ما سبط يدفعنا للتساؤل لماذا يتم استهداف متاحفنا مع كذل هجمذة اسذتعمارية ،  وتجاريا عبر البحر أو البر....الخ

؟  حيث كانذا عرضذة للسذلب والتذدمير  2011الى الحرب على سورية في  2003ضدنا بدءا من غزو العراق 

ا فذي الحذدائط العامذة للتذدمير، بحجذة أنهذا بغية طمس الذاكرة، فكانذا كنائسذنا القديمذة عرضذة للحذرق، وتمابيلنذ

 وغير ذلك الكثير من االعتداءات ... اإلسالميةتتنافى والتعاليم 

أنهذا مخترقذة  ونمذ  التفكيذر الذذي أفرزتذ ، لنجذدلى الحذديث عذن التربيذة ننتقل من هذه المقدمة عن الهوية إ

ذا يقودنذذا الذذى طذذر  صذذور الحجريذذة، وهذذلذذى ماقبذذل العبجوانذذب كثيذذرة بفكذذر كالمذذي تكفيذذري إلغذذائي يعذذود بنذذا إ

تربوي علمي حقيقي، يوكف الماضي ويبني الحاضذر ويخطذ   صرنا في إعداد منهجق: هل نحن التساؤل اآلتي

 للمستقبل؟

لقد تبين من خالل هذه األزمة التي تعيشها سورية أن الشارع السوري انكشف انكشذافا  خطيذرا ، وكهذر  

 تصادي وكأن  بال بقافة.المشروع التربوي االجتماعي االق

ريذا  األطفذال وصذوال الذى منذاهج لكذل العمليذة التربويذة بذدءا مذن هي البوصلة المصلحة الوطنية إّن 

هيكلة البنية التحتية في قطذاع التربيذة  وإعادة، سة قبول جديدةأعلى المراحل والدرجات العلمية، مرورا بسيا

 ارف والمهارات والخبرات.اكتساب المعفها في والتعليم العالي، بحيث نوكّ 

ولذذيس أكثذذر، وأهمهذذا مفهذذوم الحريذذة  علذذى مفذذاهيم كنذذا نحملهذذا كشذذعارات التربيذذة يجذذب أن تركذذز أي ذذا

والديمقراطيذذة، حيذذث كهذذرت مفاعيذذل هذذذا الفهذذم الخذذاطز للحريذذة بتجذذاوز كذذل القذذيم، مذذن قتذذل للبشذذر وحذذرق 

تحتيذذة مذذن مشذذاف ومذذدار  وطاقذذة يةالحتذذى البنللشذذجر وتحطذذيم للحجذذر. ولذذم تسذذلم مذذن هذذذا الفهذذم الخذذاطز 

ومصذذانع وغيرهذذا أو حتذذى خذذرق المحرمذذات وهذذي التعامذذل مذذع العذذدو الصذذهيوني الذذذي غذذدا السذذند للحريذذة 

 الخاطئة.

 

 خفاق المؤسسة التربوية؟فهل المشكلة في إ
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 غياب تنمية اجتماعية اقتصادية متكاملة؟تتمثلبمنها داخلي هل المشكلة كانت في جزءأم 

 نها:وهذه نجم ع

 التسرب من المدرسة والجامعة. -

 تحول قسم كبير من الشباب الى جيش العاطلين عن العمل؟ -

تعتبىر حانىنة ظهور العشوائيات السكنية علىى امتىداد الرقعىة الجغرافيىة السىورية والتىي  -

 طبيعية للفكر السلبي، والتطّرف.

 وغياب كامل للطبقة الوسطى. اجتماعيا واقتصاديااتساع الهوة  -

 أّن المشكلة التي تواجهنا اآلن مّردها أمران: أعتقد 

 لعدو الصهيوني.مة العربية في المواجهة مع اخر مقومات قوة األتدمير آإلى هدف يول: خارجي األ

والثاني: داخلي يتمثل بغياب تنمية بشىرية اجتماعيىة اقتصىادية عمرانيىة متكاملىة كانىت كفيلىة بتعب ىة 

خر أن يصطاد ، وبغياب هذه التنمية استطاع  اآللتطوير المستمر للوطنالشباب في عملية البناء الشامل وا

 . التطرف في هذا المناخ غير السليمبي ة الى وينقلهم الشباب ف ة من 

ة، مصتلىف األصىعدعلىى األحكىام في والثالث: غياب ثقافة االلتزام بالقوانين وهيمنة العالقىات الشصصىية

 .لمجتمعاوهذا ينتج عنه ردود فعل سلبية تجاه 

مية كبيرة في تعزيز قيم المواطنة، من خالل ما يت من  من ل المنهاج التربوي أهوبهذا الخصوص يشغ

زدهاره، وما يرسخ  في نفو  مبادئ حب الوطن واالنتماء والوالء ل ، والت حية والعمل من أجل تقدم  وا

د(،   بين المواطنين )أبناء الذوطن الواحذيجابية التي تربخر، والعالقات اإلالتعامل مع اآل ة من أساليبقئالنا

مذا يتطلبذ  الواقذع وتمكينهم من استيعاب هذه المبذادئ، ومذن بذم ترجمتهذا الذى سذلوكات فعليذة تطبيقيذة، وفذط 

 نساني أقمل.إ طارش في إاالجتماعي المعا

 عىىادةلهىىا انعكاسىىات كبيىرة علىىى عمليىىة إ وسىنتتي اآلن علىىى عىىرح المحىاور الرئيسىىة التىىي أعتقىد أنّ 

 كتحد الجوانب التي تؤثر مباشرة في تربية االنسان ونمط تفكيره. العمارا

 رةطوّ المتربوية المناهج : الأوال 

لعمليذة التربويذة للمرحلذة لقد ت ذمنا رؤيذة وزارة التربيذة فذي مشذروع خطتهذا االسذتراتيجية لتطذوير ا

خرجذات تواكذب معطيذات العصذر ) تحسين جودة النظام التربوي بمدخالت  وعملياتذ  للوصذول الذى مالقادمة

ومتطلباتذذ  العلميذذة والتربويذذة والتقنيذذة بمذذا يحقذذط مسذذتقبل أف ذذل للجمهوريذذة العربيذذة السذذورية. ومذذن أبذذرز 

 المدخالت والعمليات التي يتم التركيز عليها تطوير المناهج وتقويمها بشكل مستمر(.

ديا، لشخصذية فكريذا وروحيذا وجسذوالغاية هذي إعذداد المذواطن العربذي السذوري المتذوازن والمتكامذل ا

ت  الوطنية والقومية، المزود بالمعارف والمهارات والقذيم، القذادر علذى العطذاء المؤمن بقدرات  والمعتز بهوي

ذذلع بحذذس االنتمذذاء للذذوطن، تذذوالبنذذاء، المتم للمسذذؤولية، المبذذادر إليجذذاد الحلذذول للمشذذكالت الحياتيذذة،  المتحّمِّ

 يسعى لتحقيط تقدّم وطن .

وفه مىىدخل المعىىايير تربويىىةلمنىىاهج الالتطىىوير جديدة سياسىىة يىىه هىىذه الرييىىة يفتىىرح تطبيىىهتحقول

تمىىر هىىذه فىىي التعلىىيم، و تحقيىىه الجىىودة نىىمان  هىىدفها األسىىا  هىىووالجىىامعي قبىىل الجىىامعي  للتعلىىيم مىىا

 :السياسة بالصطوات اآلتية
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في بعض مناهج المواد قريبة وعاجلة إلعادة النظر ولى لتطوير المناهج الدراسية المرحلة األ -

 الى تفعيل المتابعة الميدانية. باإلضافة، وطنياعي، اجتمالدراسية المطورة كمتطلب تعليمي، 

بعيدة ترتب  بنتائج دراسة مدى التوافط والتطابط واالنسجام التي يقررها الخبذراء  المرحلة الثانية لها -

وضذذع خطذذة للتقذذويم والتطذذوير المسذذتمر والمنذذاهج القائمذذة حاليذذا، بحيذذث تالمطذذورة مذذا بذذين المعذذايير 

 للمناهج.

هذذا  مخرجذات ألنّ كأولويذة مذن بذين المنذاهج الدراسذية، التعليم التقني والتدريب المهني طوير مناهجت -

تمذاعي، االقتصذادي واالجالمجتمذع واقذع بمتطلبذات حقذل العمذل وب ةمباقذرمرتبطة النم  من التعليم 

باطذذا بطبيعذذة المهذذن والمهذذارات المطلوبذذة فذذي القطاعذذات كثذذر ارتوهذذذا مذذا يجعذذل النظذذام التربذذوي أ

االنتاجية والخدمية التي تتنامى وتتطور حاجاتهذا تبعذا للتطذورات التكنولوجيذة والمعرفيذة ومسذارات 

 التنمية الوطنية.

دائهذذم فذذي التعامذذل مذذع للمعلمذذين والمدرسذذين لرفذذع مسذذتوى أ رصذذد االحتياجذذات التدريبيذذةاسذذتمرار  -

 المناهج المطورة.

مليذذة التربويذذة الذذى وزارة ، ورفذذع تقذذارير دوريذذة حذذول العفذذي المذذدار ف التربذذوي ارتفعيذذل االقذذ -

 هذه التقارير. ترفيع المعلم أو انهاء عمل  بناء على التربية، ورب 

قانات الحديثذة لذدمجها فذي التعليم،عبذر دورات تدريبيذة رفع مستوى أداء العاملين فيما يخص التعامل مع الت -

 بية.بكليات التر

 بل المهارات المختلفة. ،بحيث التقيس جوانب التحصيل المعرفي فق ، نظام االمتحاناتتطوير  -

العالي لتحقيذط الصذيغة األف ذل عمليذا لمتطلبذات والتعليم تي التربية وضع آلية للتعاون والتنسيط بين وزار -

رقة الوطنية لمتطلبات المناهج الويمكن أن نشير الىفي هذا االطار وناهج التربوية وفط مدخل المعايير، الم

 في كلية التربية بجامعة دمشط.التي انعقدت  16/2014-14من وفط مدخل المعايير في الفترة الممتدة 

 في عملية االعمار الشاملة لسورية:لبنية تربوية تستطيع المساهمة الضروريةالملحة  الجوانب

 تت ذمن بالبذة التذي عمليذة تطذوير المنذاهج  عطاء األولوية فذي المرحلذة القادمذة للتعلذيم المهنذي فذيإ

، ألنذ  يمكذن أن يسذاهم ألساسذية والعلذوم المهنيذة التقنيذةنسذانية والعلذوم افروع رئيسة هي العلذوم اإل

 نتاج.  مباقرة بسوق العمل ومتطلبات اإلعمار بفترة زمنية أقصر ومرتبعادة اإلبعملية إ

 لتذي تهذتم بق ذايا ا)االنتاجية،الخدميذة(  لمؤسسذاتوا والمراكذزالتعليميذة المؤسسات  بناء قراكة بين

 تعّزز إنشاء وتفعيل مجتمعات التعلّم.حيث المجتمعية التربية

  المنذاهج فذذي الميذدان التربذوي تحذذا تنفيذذ متابعذة مهمتهذذا اسذتحداث أقسذام فذي كذذل مذديريات التربيذة

 يتولى كل منهمعلمية( وتربويةة أع اء يحملون قهادات أكاديمية )مسمى )قسم المتابعة( ي م بالب

فذرع مذن الفذذروع الثالبذة األنفذة الذذذكر، تكذون مهمذتهم متابعذذة تطبيذط المنذاهج المطذذورة فذي الميذذدان 

و مذدير المركذز الذوطني لتطذوير المنذاهج ورفع تقارير قهرية الى وزيذري التربيذة والتعلذيم العذالي 

) مذذن قنيذذات والوسذذائ  الالزمذذة ويسذذتعينوا بالت المالحظذذات التذذي تذذأتي مذذن الميذذدان التربويةتت ذذمن

 لمين والمتعلمين وأولياء االمور( لتحديث وتطوير المناهج التربوية.المع

  :ت مين جميع مناهج فروع العلوم الثالبة أنشطة تهدف الى 

 بث رو  المبادرة. -1

مية، عبر بنذاء خلط ديناميكية لنشر الوعي وتكسير الجمود الثقافي الذي تعرف  المؤسسات التعلي -2

 .ةالمحلي لمدرسة والبيئةقات تعاون بين اعال

 جيع على اطالق المبادرات الفردية والجماعية.بداع، عبر التشقحذ الفكر وبث رو  اإل -3

 مختلفة. في مشاريع فكرية وعمليةيجابية بين الطلبة اإلالمنافسة تشجيع  -4
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  تمكذذذين المؤسسذذذات التربويذذذة مذذذن االعتمذذذاد علذذذى تقنيذذذات الذذذتعلّم، بمذذذا فيهذذذا تكنولوجيذذذا االتصذذذال

 والمعلومات.

  ربذذ  مشذذاريع التخذذرج ورسذذائل الماجسذذتير والذذدكتوراه باحتياجذذات الذذوزارة المختصذذة، وكحلذذول

 لمشكالت تواجهها.

  ا البحذذوث اإلجرائيذذة فذذي ، السذذيمفذذي البيئذذة التربويذذة المدرسذذيةالجامعيذذة توكيذذف البحذذوث العلميذذة

 الميدان.

 نشطة الالصفية ألنها تنمي قيم الرياضة البدنية ومختلف أقكال األل دور المسر   والموسيقى وتفعي

وتسذاهم  -قها فق  مذن خذالل المحتذوى الدراسذيتعجز المناهج مهما كانا مطورة أن تحق-ومهارات 

 في تغيير نم  تفكير الشباب وتبعدهم عن التطرف.

  ى علذذ بهذذدف اقذذراب البيئذذة المحليذذة وفعالياتهذذا وتعذذريفهمر  وخارجهذذا االمذذدداخل مشذذاريعتنظذذيم

 انجازات المتعلمين ومواهبهم.

  تنظيم المعسكرات الصيفية لمختلف المراحل الدراسية وبمشاركات رمزية من األهذالي يكذون هذدفها

يذات جنذي المحاصذيل أو بناء الشخصية االجتماعية المتعاونة، ومن ناحية أخذرى المسذاهمة فذي عمل

 .سراع في تنفيذ المشاريع المختلفةالمساعدة في اال

  حاجذذات المتعلمذذين وبقافذذاتهم والحذذرص علذذى مناخذذات تعلّميذذة تأخذذذ بعذذين االعتبذذار اهتمامذذات وقذذيم

 مجتمعاتهم.

  العناية بصحة الجسم والعقل، عبر تفعيل دور الصحة المدرسية بإجراء الفحوصات الشاملة النصذف

 .من الطلبة جور رمزيةعلى أسس جديدة مقابألللمتعلمين ضمن سياسة تأمينية ترتكزسنوية 

 ثانيا: سياسة قبول جديدة:

دراج نتذائج ة فذي القبذول الجذامعي اقتصذرت علذى إّن السياسة المتبعة خالل الفترة الماضذيمن الواضح أ

تخصذذص جذذامعي بنذذاء علذذى الطلبذذة فذذي أجهذذزة الحاسذذب لتفذذرز حسذذب الدرجذذة التذذي اختارتهذذا الذذوزارة لكذذل 

 معطيات اختارها متخصصون.

ولكن محاذير هذذا النذوع مذن القبذول يتمثذل بأنذ  يعتمذد فقذ  علذى قيذا  الجانذب المعرفذي للمحتذوى فذي 

 أهمية دراسة خيارات أخرى تتمثل باآلتي:من هنا كانا . المناهج التربوية ويهمل الجوانب األخرى األدائية

ة، مع اعتبار السنة األولى سنة تح يرية لتخصصات مجتمعة، وفي اختبارات قبول خاصة بكل كلي -

 حال عدم نجا  الطالب يتم تحويل  الى المعاهد المهنية.

 تغيير أنظمة االمتحانات في الصف الثالث الثانوي التي تقيس التحصيل الدراسي. -

ضذذلة علذذى طذذر  كراسذذات تت ذذمن مفذذردات منذذاهج الكليذذات والمعاهذذد،بما يسذذاعد الطلبذذة قبذذل المفا -

 تعّرف التخصص الذي يميلون الي .

 في جميع الكليات والمعاهد. قبول متخصصةتشكيل لجان  -

الثانوية العامة الستكمال الدراسة الجامعية، والبقية تحول  االقتصار على الطلبة المتميزين من حملة -

 ي المعاهد.الختيار تخصصات مهنية حسب ميولهم واستنادا الى اختبار القبول وتقييم اللجان ف

 ثالثا:البنية التحتية:

بحيذث  الجانب األهم فذي البنيذة التحتيذة للتربيذة،هيكلة األبنية المدرسية، إعادةيشغل أوال: البنية المادية:

سذذاهم فذذي تنميذذة قذذيم ومهذذارات لممارسذذة المتعلمذذين مختلذذف األنشذذطة التذذي ت مكانيذذةيكذذون فذذي كذذل مدرسذذة إ

لمثقذل بذالمواد رويح عن النفس خالل البرنذامج المدرسذي الطويذل وا، وتعتبر بنفس الوقا فرصة للتمرغوبة

 لتعلم يجري تصميم  في كل مدرسة.ا الدراسية، وهذا يمكن أن يقوم ب  مركز لمصادر
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 :مصادر التعلممركز مفهوم 

بيئة تعليمية تحوي أنواعا  متعددة من مصادر المعلومات، يتعامل معها المتعلم وتتيح ل  فرص هو 

 .لمهارات والخبرات وإبراء معارف  عن طريط التعلم الذاتي والجماعياكتساب ا

 :أهمية مراكز مصادر التعلم

 تنبع أهميتها من اآلتي: 

 مر البيئة المناسبة التي تُمّكن الطالب من استخدام مصادر متنوعة للتعلّ توفّ  -1

 .مم نموذجا مختلفا عن الحصة الصفية يساعد في جذب الطالب وإبارة اهتمامهتقدّ  -2

 تقدم بديال اقتصاديا يوفر في النفقات الالزمة لتجهيز جميع الغرف الصفية بالتقنيات التعليمية.  -3

 .تساعد في تنظيم المصادر التعليمية وتصنيفيها مما يسهل الوصول إليها -4

تساعد المعلم من خالل أمين المركز في عمليات التح ير للحصة وتنفيذها وإعادة تنظيم المواد  -5

 .لمستخدمة وترتيبها وضمان جاهزيتها للمرات القادمةالمصادر او

 .كسر الجمود في الجدول المدرسي التقليدي وذلك بتغيير مكان التعلم ووسيلة التعليم وطريقت ت  -6

 :مهام مركز مصادر التعلم

 .. توفـير مصادر معلومـات مختلفة ذات عالقة باالحتياجات التربوية والتعليمية

 .لمين في الوصول لمصادر المعلومات المتاحة داخـل المدرسة أو خارجها. مساعدة الطالب والمع

 .مساعدة الطالب والمعلمين وتدريبهم على استخدام مصادر المعلومات. 

 .بالمدرسة حول اختيار واستخدام الوسيلة التعليمية المناسبة للمعلمينتقديم النصح والمشورة . 

 .ى إنتاج وسائل تعليمية بسيطة. توفير التسهيالت التي تساعد المعلم عل

 :تهي ة المكان 

نظرا ألن المواصفات اإلنشائية ألي من القاعات والغرف المدرسية لم تُعد لتكون مراكز لمصادر التعلم 

فقد تظهر بعض المعوقات اإلنشائية في بعض أو كل القاعات التي يتم اختيارها لمركز مصادر التعلم، مما 

 .الت عليهايستدعي إجراء بعض التعدي

 :توفير المواد التعليمية

ها يفتر  اتباع أسلوبين: ولتوفيرتعد المواد التعليمية العنصر األساسي في مركز مصادر التعلم، 

المصادر التعليمية المتوافرة في كل مدرسة، والمواد المتوافرة لدى الجهات والمؤسسات و لتعرف على المواداألوال

اد قائمة بهذه المواد ومكان وجودها وتعريف مختصر بها وبالمواضيع التي يمكن عدإوالشركات ذات العالقة، بم 

 .ها في المراكزرأن تخدمها، وبعد ذلك دراسة مدى ارتباطها بالمنهاج ومناسبتها ل ، وأخيرا العمل على توفي

بها حسب يكون بتحليل المناهج وتحديد المواضيع التي بحاجة إلى مواد تعليمية وترتي :األسلوب الثاني

األولويات، ويكون ذلك من خالل لجان من المعلمين في المدار ، ويصار بعد ذلك إلى توفيرها إما بالبحث لدى 

أو المؤسسات ذات الصلة بالتربية. ووتعتبر من خالل الوزارة  الجهات المختلفة أو بإنتاجها في المدار  أو إنتاجها

 ن يحتويها المركز في ركن مستقل.زات التي يفتر  أأهم التجهيالتجهيزات الموسيقية والرياضية من 

 :التدريب



7 
 

يختلف مركز مصادر التعلم عن المكتبة المدرسية بمفهومها التقليدي في األهداف والمحتوى والمهام، مما 

لمدة اإلجازة الجامعية يستدعي تهيئة القوى البشرية المشرفة على المركز علميا وعمليا، بحصولهم على دورة بعد 

م في مجال مصادر التعلم. وفي األبناء يتم تدريبهم في دورات خاصة لفترات قصيرة على المهارات األساسية عا

 .التي تمكنهم من إدارة مراكز مصادر التعلم بشكل مناسب

 ثانيا: البنية البشرية:

 النقاط التالية:االعداد دوريا بحيث يت من  بالنسبة للمعلم يفتر  إعداده

 يل مستمرة.دورات إعادة تأه -

هم صالحيات لتقييم عمل المدرسين بما ي من نجا  العملية وإعطاؤإعادة تأهيل الموجهين  -

 التعليمية. 

 اعتماد نم  المتابعة من قبل اللجان المشتركة للموجهين والمدراء لمنع الذاتية في التقييم. -

 للجهات المعنية بالوزارة. عدم اعتماد تقارير للموجهين إال بعد مناقشت  مع مديريات التربية ورفع  -

 االهمية االقتصادية للتعليم:

لم تعد النظرة الى التربية على أنها عملية استهالكية خدمية فحسب، بل تغيرت وأصبح االقتصاديون ينظذرون 

اليها على أنها عملية استثمارية، بمعنى أّن األموال التي تنفط عليها ليسا مجذرد نفقذات تسذتهلك لخدمذة المذواطنين 

 بل هي رؤو  أموال تستثمر في مشروع معين هو التعليم، وستجنى بمارها م اعفة.

وهناب مجموعة من األسباب التي دعا االقتصاديين الى اعتبار التعليم استثمارا وتوكيفا لرؤو  االموال هي 

 اآلتي:

 إّن معدالت النمو االقتصادي تزداد بتحسن مستوى التعليم عموماوبالبحث العلمي خصوصا. -1

يكشف التعليم عن ميول األفراد واتجاهاتهم ومهذاراتهم وقذدراتهم، األمذر الذذي يذؤدي الذى نتذائج اقتصذادية  -2

 مهمة للمجتمع، وتهيئتهم لقبول التغيرات المصاحبة للتنمية.

 انعكس على األفراد فصار لزاما عليهم أن يتمكنوا من القدرة مع هذا التطور وطرق أدائ  ومتطلبات . -3

عمليذذات اإلنتذذاج مذذن خذذالل إدارة م دورا مهمذذا فذذي تنميذذة القذذوى العاملذذة المدربذذة والمؤهلذذة يذذؤدي التعلذذي  -4

وتحريك عجلة التنمية، بما يهيئ  من وسذائل للتفكيذر العلمذي والموضذوعي المبذدع الخذالق، ومذن اكتشذاف 

 المهارات والقدرات لألفراد.

ن العناصر المهمة في الحراب المهني و يسهم في تحقيط مستوى مرتفع من الحياة االجتماعية وهو أي ا م -5

 االجتماعي ولهذا أبر واضح في التطور والنمو االقتصادي للمجتمع.

األصذذل فذذي التطذذور والنمذذو لذذيس فذذي العثذذور علذذى الثذذروات ومصذذادرها، وإنمذذا فذذي خلذذط القذذوى البشذذرية  -6

 والفكرية المحركة لها.

ة التخصذص فذي العمذل ويرفذع مذن الكفايذة إّن فرص حدوث تقدّم علمي، وتطور تكنولوجي يزيد مذن درجذ -7

 االنتاجية، ويختصر في الوقا الالزم لألداء.

 الصعوبات التي تواجه تطبيه الصطط التربوية المطلوبة في مرحلة إعادة االعمار:

الفساد االداري، وغياب الموضوعية في التقويم لألقخاص والمؤسسات، وتقديم أهل الثقة على أهذل  -

 ن المفاصل.الكفاءة، في كثير م

يتعذدى  ضعف االستثمار في التدريب والتقليل من أهميت ، حيث نصيب الفرد العربي من التدريب ال -

 دوالر للياباني سنويا. 230يكي، ودوالر لألمر 200دوالر مقابل  1.5

 االمكانات المادية المتواضعة عموما، قياسا بمتطلبات التطوير. -
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لتعليميذة، التذي تحذول دون تطبيذط األنشذطة التذي تسذاهم فذي كثافة المقررات الدراسذية فذي البذرامج ا -

 رب  المدرسة بالبيئة االجتماعية واالقتصادية.

ضذذعف البنيذذة التحتيذذة للمؤسسذذات التربويذذة، التذذي تحتذذاج إلعذذادة الهيكلذذة بحيذذث تحتذذوي كذذل مدرسذذة  -

 وروضة ومركز بقافي قاعة على األقل متعددة االستخدام.

فشذذل فذذي إدارة الفشذذل: فمفهذذوم المشذذكلة مفهذذوم نسذذبي مذذن حيذذث الحجذذم وأخيذذرا النقطذذة األهذذم هذذي ال -

والزمان والمكان واألطراف المعنية بها. ولكن المشكلة تتمثل في طريقة التعامل معها بغذض النظذر 

عن نوعها وخطورتها، ومرد ذلك أننا مازلنا نتعامل مذع المشذكالت التذي تواجهنذا بطريقذة انفعاليذة، 

خذذذر والتعامذذذل عفويذذذة، وإيجذذذاد المبذذذررات للفشذذذل وإلقذذذاء اللذذذوم علذذذى اآل وبذذذردود أفعذذذال متسذذذرعة

 خرين.صنة في العالقات واألحكام على اآلوالشخ،بمزاجية
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