قسم دراسات التنمية يف فيالدلفيا  :االول من نوعه يف العامل العربي
تشري تقارير التنمية البشرية اليت يصدرها الربنامج األمنائي لألمم املتحدة إىل فشل وتعثر برامج ومشروعات التنمية يف
اجملتمعات العربية ،طيلة العقود املاضية .وتؤكد االجتاهات العاملية يف التخصصات احلديثة املتداخلة أن التنمية ،بنظرياتها
ومناهجها وممارساتها ،ال ميكن أن تكون ناجحة إذا ما اقتصر تدريسها وحبثها وتطبيقها على ختصص واحد بعينه .ويف مسح
شامل لربامج اجلامعات العربية ،نكاد ال نعثر يف أي منها على برنامج واحد متكامل يقود إىل درجة البكالوريوس يف دراسات
التنمية.
فقد بادرت جامعة فيالدلفيا إىل سدّ هذا النقص البارز يف التعليم اجلامعي العربي ،يف القرن احلادي والعشرين واستحداث
ختصص جديد هو األول من نوعه يف الوطن العربي مينح درجة البكالوريوس(  (B.Sc.يف "دراسات التنمية" ،باالستجابة
لتلبية احلاجات والضرورات امللحة لإلنسان واجملتمع – األردني والعربي،على أسس علمية عملية جديدة .ويتميز هذا
التخصص التنموي اجلديد باستثمار الطبيعة املتداخلة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ويقوم بدارسة التنمية املعاصرة
مبحاورها املعرفية الثالث املتكاملة :االجتماع – االقتصاد – والسياسة .كما يقوم بربطها مبحاورها الثالث املساندة:الثقافة
– االتصال – والبيئة .
ويقول الدكتور موفق ابو محود رئيس القسم ان القسم  :يهدف إىل تلبية حاجات اجملتمع األردني والعربي من اخلرجيني املؤهلني
واملنافسني القادرين على التعامل مع مشروعات التنمية – تنظيماً وإدارة وتقييماً .وذلك من خالل:
 .1تنمية قدرات الفهم والتحليل النقدي ملفهوم التنمية وأركانها املتكاملة ،واملساندة ،والقدرة على مواجهة متطلباتها
ومشكالتها وتعقيداتها.
 .2تشخيص املشكالت وحتديد األولويات اجملتمعية ،وصنع القرارات اجلمعية بشأنها.
 .3تدريب عملي للدارسني يف مشروعات التنمية على ممارسة التخطيط ووضع االسرتاتيجيات ،واستخدام التقنيات
وتفعيل األولويات يف تصميم وتنفيذ مشروعات التنمية العصرية الناجحة.
 .4تأهيل الدارسني لتقييم اخلطط التنموية والقدرة على مراجعتها واالسهام يف تنفيذها .
 .5رصد واقع التنمية يف اجملتمع األردني والعربي ،والبدء بتأسيس قاعدة بيانات ) (Data Baseتنموية حديثة.
 .6إطالع الدراسني على مناذج تنموية عاملية ناجحة ،وحتديد أوجه النقص والقصور يف املشروعات املتعثرة يف الدول
النامية.
 .7تطوير ثقافة البحث العلمي التنموي بني الباحثني واالكادميني واإلداريني يف املواقع املختلفة.

 .8نشر الوعي العربي التنموي بني أفراد اجملتمع مما يسفر عن تكوين ثقافة جمتمعية عربية عصرية للتنمية
واإلصالح.
 .9يساهم القسم يف طرح مادة "ثقافة التنمية" كأحد متطلبات اجلامعة االختياري
وقال ابو محود يلتزم القسم بالسعي إىل خلق أجواء التواصل واالنفتاح على ثقافات الشعوب األخرى وجتاربها يف جماالت
التطوير والتنمية  ،وذلك من خالل العالقات مع األقسام املماثلة األخرى يف اجلامعات العربية والعاملية من خالل الزيارات
واألنشطة والدورات التدريبية والبعثات العلمية .واشار اىل ان عددا كبريا من خرجيي القسم مت تعينهم يف عدد من املنظمات
العربية والدولية التابعة لألمم املتحدة ويف املؤسسات التنموية االخرى.

