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 مراجعة وتطوير -التعليم والتعلم في الوطن العربي

 

والبحث العلمي في الوطن العربي واقع التعليم العالي 

 (المعالجة والحلول)
/ قسم التاريخ/ كلية التربية )ابن رشد( للعلوم سعاد هادي حسن الطائي

 االنسانية/ جامعة بغداد/ بغداد/ العراق.
 drsuaad_hadi@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 964780360396+الهاتف: 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8981-4339 

 2020نشر: مايس    15/3/2020قبل للنشر: 27/2/2020استلم البحث:
 

 الملخص:
ان دراسة واقع التعليم العالي والبحث العلمي من الدراسات المهمة والواقعية   

،الثرها الكبير في واقع الجامعات والمعاهد ،والسيما التحديات الكبيرة التي  
يواجهها،والهمية مخرجاته في سوق العمل وتنمية الحياة العلمية واالقتصادية 

ة تطوير التعليم العالي وعالقته سلط البحث الضوء على اهمي واالجتماعية .
بالتنمية البشرية والمستدامة ،وتطوير المجتمع،كما تناول اهم المشاكل 
والتحديات التي تعاني منها الكليات والجامعات واهم الحلول الناجعة والتي يمكن 
من خاللها تحقيق االنجازات المخطط لها وفق الخطط االستراتيجية المناسبة 

شارة الى واقع التعليم االهلي واهميته واهم المشاكل التي لها،فضال عن اال
الجودة في  معايير ،فضال عنتواجهه وافضل الوسائل والطرائق لمعالجتها

 . التعليم العالي
 المعرفة. البحث، التنمية، الجامعة، التعليم، الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة     
علمية مهمة الي دولة في واجهة هو التعليم العالي والبحث العلمي      

فهو ركيزة رئيسة للواقع العلمي والتربوي ونواة مهمة الي  الوطن العربي ،
مجتمع والسيما في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال 

 .(1)التكنولوجيا
 بالكفاءات االهتمام هي هنا عليها التركيز يجب التي المحاور اهم من
 والتخصص الخبرة ومراعاة العليا الشهادات يحملون  وممن لالساتذه العلمية
 من قدراتهم تطوير على والعمل كميا، وليس نوعيا االختيار يكون  وان الدقيق
 المتقدمة الدول الى ايفادهمأو  الخارجية، المؤتمرات في مشاركتهم خالل

 وحثهم البحثية مشاريعهم تطبيق على والعمل التطويرية، الدورات في للمشاركة
 في الكتب تأليف خالل من العلمية مواهبهم تنمية في االسهام على

 العالمية، النشر دور افضل في طبعها رتكاليف وتوفي النادرة االختصاصات
 بعض في الجامعاتاساتذة  من كبير عدد فهناك لغتهم، تطوير عن فضال
 العلمية، والكفاءة للخبرة امتالكهم مع العربية باللغة سوى  اليتكلم العربية الدول
 االجنبية الدول الى ايفادهم خالل من كفاءات بهكذا االهتمام منالمهم لذا

مع  العلمية للكفاءات االهتمام هذا توفيرإن  كما وتنميتها، امكانياتهم لتطوير
 الغربية الدول الى هجرتهم دون  يحولاالهتمام بالحريات الشخصية لالفراد 

 .اكبر واهتمامأكثر  امتيازات عن بحثا فيها واالستقرار
يسلط البحث الضوءعلى اهمية التعليم العالي والبحث العلمي ودوره في 

واهم المشاكل التي يواجهها والحلول الناجعة لها ،فضال عن  تنمية الدول ،
اهمية التعليم االهلي ودوره في مساندة التعليم الحكومي كونه مكمل رئيس 

 كل والتحديات التي تواجهه.له،مع االشارة الى اهم المشا
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 همية تطوير التعليم العاليأ
تراوحت المواقف النظرية في النظر الى دور التعليم في التحول االجتماعي 
بين موقفين متباينين بل ومتناقضين ،االول يعطي التعليم دورا اوليا في احداث 

المتقدمة وبأنه هو الفارق االساس بين المجتمعات  التحوالت االجتماعية،
وانه االداة الذي يمكن بواسطتها القضاء على الفقر والجهل ،وهما  والمتخلفة ،

العقبة االساسية للنهوض االقتصادي واالجتماعي .ومن ثم يعتقد انصار هذا 
االتجاه انه يكفي ان نعلم الناس لكي يتحول المجتمع من مجتمع تقليدي 

ود عالقة سببية ومباشرة بين ويرى هؤالء وج متخلف الى مجتمع عصري متقدم،
 . (2)تبدأ في عوائد التعليمعلى كل من الفرد والمجتمعالتعليم والتحول االجتماعي 

اما الموققف الثاني فيعطي التعليم  دورا ثانويا في احداث التحوالت 
ويرى انصاره ان العالقة بين التعليم والتحول االجتماعي ليست  االجتماعية ،

كما يدعى انصار الموقف االول،وان النحو من البساطة سببية او على هذا 
التعليم على الرغم من اهميته لليس وسيلة سحرية بقدر ما هو حلقة وسيطة 

ووسيلة للضبط والتدعيم  للربط بين الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل،
 . (2)وتحقيق االستمرارية االجتماعية والثقافية للمجتمع

اذ كان التعليم  العالي وفلسفته ومرت بتغييرات عدة ،تطورت اهداف التعليم 
في بداياته االولى يقوم على ان التعليم العالي نخبوي يقتصر على صفوة 

ومحتوى  جالمجتمع وابناء الذوات،وكان لهذه الفلسفة االثر الكبير على مناه
التعليم العالي ،حيث تركز مؤسسات التعليم العالي على المعرفة المجردة 

صيل االطر النظرية،وسبر اغوار المعرفة.وهذه الفلسفة ما زال تأثيرها على وتأ
الجامعات الحديثة،حيث يرى انصار هذا االتجاه ان دور الجامعة هو تنمية 
القدرات العقلية وبناء الشخصة التي تعد من مقومات الرقي والتقدم 

العلوم  البشري،فالتعليم هدف بذاته ،لذلك فأن التركيز يكون على فلسفة
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والمعارف النظرية وتطور الفكر،وهذه النظرة للتعليم تجعله معزوال عن 
 .(3)احتياجات المجتمع ومطالب التنمية

ولكن مع التطور التقني واالزدهار االقتصادي بدأت تظهر اتجاهات جديدة 
تنادي بدور اكبر للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في احداث وتسيير 

ومعرفة  ينبغي ان ينصب على دراسة اوضاع المجتمع ، فالتعليم التنمية،
والعمل  احتياجاته والمشكالت والعوائق التي تواجه مسيرته،وسبل النهوض به،

وايجاد الحلول للمشكالت والعوائق التي تعترض  على تلبية تلك االحتياجات،
عليم ا االتجاه له تأثيره كذلك على مناهج ومحتوى التيرته التنموية.واصبح هذمس

 تمع ومطالب التنمية،جحيث اصبح يركز على تلبية احتياجات الم العالي ،
وبذلك تكون مؤسسات التعليم العالي وسيلة رئيسة في اعداد القوى البشرية 

والفنيين،واخصائي الزراعة والمعامل وغيرها  واالطباء ، المؤهلة من المهندسين،
 .(3)ياة االجتماعيةالتي تستطيع تحمل اعباء التنمية والنهوض بالح

وقد استقرت وظائف التعليم العالي في العصر الحديث على ثالث وظائف 
ويعد التدريس من  وخدمة المجتمع ، التدريس ،البحث العلمي، رئيسة هي :

حيث تعمل تلك المؤسسات على  اولى وظائف مؤسسات التعليم العالي واهمها،
والمعرفة والتي تستطيع ان تحمل على اعداد القوى العاملة المسلحة بالعلم 

واسهم البحث العلمي في الرقي  عاتقها ادارة وتسيير دفة التنمية في البالد.
بالمعرفة البشرية وتطوير المجتمعات .ومن ذلك تطوير عملية التدريس واثراؤها 

كذلك على ربط المعرفة بالواقع  يبالمعارف الجديدة،ويعمل البحث العلم
ه وتلبية احتياجاته،وتأتي خدمة المجتمع تتويجا النفتاح لمواجهة مشكالت

مؤسسات التعليم العالي على المجتمع ،وذلك بدراسة مشكالته ومعرفة 
وتصميم البرامج والدراسات وفقا الحتياجات المجتمع ومطالب  احتياجاته،
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التنمية.ولذلك اخذت الجامعات تقيم المراكز والعمادات المتخصصة التي تعمل 
 .(3)وثيق الصلة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات المجتمع المختلفةعلى ت

تنمية بمفهومها الشامل لفا وهناك عالقة وثيقة بين التعليم العالي والتنمية ،
تعني عملية تحول في البناء االقتصادي واالجتماعي وتؤدي الى زيادة االنتاج 

خله،وتحقيق مطالبه وزيادة متوسط د ،واشباع الحاجات االساسية للفرد،
والتنمية بهذا المفهوم تستند الى التعليم بصفة عامة  وطموحاته،وتوسيع خياراته،

 .(3)ث التنمية واالسهام في استمرارهاوالتعليم العالي على وجه الخصوص الحدا
 اهداف لتحقيق والخارجية الداخلية كفاءته لتطوير العالي التعليم ويسعى

 على العالي التعليم كفاءة وتعتمد المجتمع، في واالقتصادية االجتماعية التنمية
 تنمية في تساعد مهارات من المتخرجين ومايحققه علمية منجزات من يحققه ما

 تحديث من العالي التعليم مايحققه وعلى المجتمع في االنتاجية المؤسسات
 والتقنية العلمية التطورات مع مايتالئم في وتخصصاته برامجه في مستمر
 .(4)البالد في محلية تقنية الستزراع العالمية

يجمع الباحثون على ان الجامعات لها الدور الكبير في تحقيق االهداف 
التنموية للدول الن الجامعات هي ارفع المؤسسات التعليمية التي يناط بها 
توفير ما يحتاجه المجتمع وعمليات التنمية من متخصصين وخبراء في مختلف 

ونها يصعب مجالت التنمية وهي مصدر البحوث العلمية والتطبيقية التي بد
احداث اي تقدم معرفي او اقتصادي او اجتماعي او سياسي حقيقي ،فضال 
عن ذلك ان الجامعات هي اكثر قدرة على االستجابة الى مطالب المجتمع 
المحيطة به وشعارها دائما الجامعة في خدمة المجتمع ،ان هذه الصلة الوثيقة 

ها وبرامجها وبحوثها تفرض على الجامعات ان تحدث دائما في بنيتها ووظائف
تغييرات تتناسب مع التغييرات التي تحدث بالمجتمع المحيط بها وان تكون على 
دراية بحياة الناس ومشكالتهم وحاجاتهم واعمالهم بحيث يصبح الهدف االول 
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تطوير المجتمع والنهوض به الى افضل المستويات العلمية  للتعليم الجامعي
 .(5)واالقتصادية والصحية والثقافية

والجامعات كأحدى المؤسسات التعليمية يتطلب وضعها ومكانها ورسالتها 
بأن يكون لها دور القدوة والريادة في االخذ بعمليات التطوير والتحديث نظرا لما 

بأدوراها المتنوعة ومهامها تقوم به من دور كبير تجاه المجتمع،حيث تعد 
ومن هنا ينبغي على الجامعات  العديدة اساسا لتطوير التعليم بكافة مراحله،

ت المستقبل ان تأخذ بكل المقومات لمالحقة متغيرا بوصفها مؤسسات تعليمية،
ثم يصبح من الضروري العمل الدائم على تطوير ومن  ومسايرة تطوراته،

 .(4)الجامعات لتخريج اجيال تتحمل المسؤولية االنية والمستقبلية تجاه المجتمع
بوجود ثالثة امور مهمة وهي الفكر ،التعلم ان وجود الجامعة يقترن 

وهذه المفاهيم مترابطة وتكمل بعضها بعضا،وان للجامعة رسالة  ،والحضارة،
واهداف محددة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع ،هذه الوظائف 

فالجامعة هي مؤسسة اجتماعية  العامة ال تختلف بأختالف الزمان والمكان،
وبذلك توصف الجامعات بانها مركز اشعاع حضاري وعلمي  ،وثقافية وتربوية

الجامعات الرسمية وغير الرسمية اذ ما ارادت التقدم والتطور  ان .(5)لالنسانية
بخططها نحو المستقبل البد من التنسيق مع مواقع الصناعة واالنتاج والخدمات 

لما نجحت وك في مجتمعها وبنيتها المحلية لتوفير مصادر تمويل لهذه الخطط،
هذه الجامعات في اقامة وتدعيم شبكات تنسيق بينها وبين مواقع االنتاج كلما 
نجحت في تفعيل برامجها سواء من الناحية االكاديمية  من حيث االنفاق على 
التجهيزات وتمويل اعداد طلبة الدراسات العليا،او من اجل دعم البحوث وتوفير 

 .(5،6)فرص التدريب للباحثين
المجال يمكن تحديد عدد من المبررات التي تؤكد على تدعيم وفي هذا 

الرابط بين التعليم العالي ومواقع االنتاج واالقتصاد العام والخاص في المجتمع 
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المحلي من اجل خدمة المعرفة اهمها ان العملية االنتاجية باتت تعتمد على 
من خالل مراكز قواعد المعرفة وعلى قواعد التكنولوجيا وانه السبيل لذلك اال 

البحوث العملية والتطبيقية التي تتبع مؤسسات التعليم العالي في الجامعات 
،وان سرعة التقدم المعرفي والتقني وتسارع النمو المعرفي جعل مبدأالتعليم 
المستمر ضرورة الزمة لضمان ارتفاع معدالت االداء واالنتاج وهذا ايضا تقدمه 

سمي اي الحكومي او غير الرسمي اي االهلي مؤسسات التعليم العالي سواء الر 
،ان الفجوة بين التطور والتخلف وبين الرفاهية والفقر وبين التقدم والتأخر هي 
فجوة معرفية علمية تقنية بالدرجة االولى ،لذلك تسعى المؤسسات االنتاجية 
واالقتصادية الى استعمال التقنية والتكنولوجيا المعاصرة والتي من الممفروض 

تقدمها الدامعات وتوفرها لهذه القطاعات وممكن ان يكون للتعليم العالي  ان
 .(5،6)االهلي هذا االثر كونه اكثر تنافسية ومرونة من التعليم الرسمي

 والتوسع في التعليم العالي شرط رئيس الحداث النمو االقتصادي واستمراره،
ويتمثل ذلك  التنمية ،بوصف التعليم استثمارا اقتصاديا يؤثر مباشرة في مسيرة 

ومستوى االنتاج واالداء  في تراجع االمية وزيادة نسبة المتعلمين في المجتمع،
وارتفاع مستويات التعليم والمهارات  يتأثر مباشرة بزيادة نسبة المتعلمين،
.اما االفراد الذين يكون مستواهم (6)والخبرات التي يكتسبها افراد المجتمع

هم متدنيا،يكون عطاؤهم التنموي ضعيفا وتأثيرهم التعليمي محدودا واعداد
هامشيا في مسيرة التنمية.وقد اكدت دراسة كل من ثيودور شولتز ،وادوارد 
دنيسون تأثير التعليم على النمو االقتصادي ،حيث اوضحت ان التعليم يساهم 

 .(3)بشكل مباشر من خالل تطوير المهارات والقدرات االنتاجية للقوى العاملة
اسهامات التعليم رفع المستوى الثقافي ونشر الوعي بين افراد المجتمع ومن 

،وهذا له اثر كبير في احداث نقلة نوعية في بنية المجتمع ونظمه،وذلك ان 



 29-7(:2( العدد )1المجلد )/ 2020مجلة اكاديمية البورك للعلوم االنسانية واالجتماعية/
 

14 
 

ارتفاع مستوى الوعي الثقافي يساهم في الحفاظ على بيئة صحية وخدمات 
 .(3)راقية،ويساعد في اعداد افضل االجيال القادمة

العالي احدى اهم الخدمات االساسية التي توفرها التنمية  ويعد التعليم
الشباع حاجات االفراد،وتؤثر مسيرة التنمية في التعليم،حيث يسهم التقدم 

وذلك من خالل توافر االمكانات  مخرجاته،ة التنموي في جودة التعليم وكفاء
وي في موالموارد التي تسهم في تحديث التعليم وتطويره،كذلك يسهم التقدم التن

توسيع حركة البحث العلمي حيث يزداد الترابط بين اجهزة التنمية ومؤسسات 
ان الفاعلية هي مسؤولية مؤسسة البحث العلمي متمثلة بالجامعات  .(3)االنتاج

والمؤسسات الصناعية والتجارية بالقطاع العملي،ويمكن ان نوجز اهم 
 :(7)مهماتها
خطوة الثبات فاعلية هذا يقع على عاتق المؤسسة الجامعية اهم -1

المشروع وهي االختيار الجاد المسؤول للكفاءات العلمية التي ستشرف على 
التنفيذ واالبتكار بداية من الهيئات العليا وصوال الى المخبرين،وهي خطوة ليست 

 قليلة الشأن ابدا.
او منفردة احداث هيئة ربط او تواصل بين الجامعات مجتمعة  -2

ية والتجارية من جهة ثانية للتواصل معها في اقتراح والمؤسسات الصناع
المخططات والمشاريع واالبحاث والتطورات على مختلف االصعدة التي يمكن 

 ان تقوم بها الجامعة.
تحديث المخابر والمكتبات ومتطلبات  البحث العلمي تحديثا جادا في -3

 مختلف الكليات وتالفي الشكليات وعدم المباالة في كل ذلك.
طباعة منشورات مختصرة واضحة ودقيقة وتوزيعها على المؤسسات -4

الصناعية والتجارية الطالعها على اطالق هذا المشروع وتعريفها على 
 الخدمات التي يمكن ان تقدمها الجامعات لتطوير هذه المؤسسسات.
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تفعيل الدراسات االستراتيجية والمستقبلية في الكليات المختصة مثل -5
 االجتماع والتربية والتجارة واالقتصادو والعلوم السياسية. الفلسفة وعلم

تحفيز المؤسسات الصناعية والتجارية على التفكير المستقبلي  -6
واالستراتيجي والتخطيط التطوري لسنوات طويلة من خالل كراسات توضح 
اهمية ذلك تنشر وتوزع دوريا على المؤسات الصناعية والتجارية،ومن خالل 

احثين مختصين ومشاريع دالة على ذلك،الن الخطوة االساس في جوالت من ب
نجاح هذه الخطوة هو ايمان المؤسسات الخاصة الصناعية والتجارية بأهمية 
التخطيط المستقبلي واالستراتيجي والتعاون مع مؤسسة البحث العلمي للنجاح 

 في تحقيق االهداف.
 وظائف التعليم العالي

 :(8)العالي وتنوعت ومن اهمهاتعددت وظائف التعليم      
من اهم الوظائف التي ارتبطت بالتعليم العالي الجامعي  اعداد القوى البشرية:-1

من نشأته، وهذا من خخالل اعداد المالكات المطلوبة والتي ستقوم بشغل 
الوظائف العلمية والتقنية والمهنية واالدارية ذات المستوى العالي،وتهيئتها للقيام 

يادة الفكرية في مختلف النشاطات من اجل تقديم االستشارة واالسهام بمهمات الق
 في االقيام بمهمات القيادة.

البحث العلمي "تطوير المعرفة":يعد البحث العلمي احد الوظائف الثالث التي -2
يستند اليها التعليم الجامعي في مفهومه المعاصر فالمتوقع من الجامعة ان تقوم 

تراعات المطلوبة عن طريق متابعة البحث والتعمق العلمي بتوليد المعرفة واالخ
واالسهام في تقدم المعرفة االنسانية لوضعها في خدمة االنسان والمجتمع عن 
طريق تشيخص مشكالته االجتماعية واالقتصادية وايجاد الحلول العلمية 
المناسبة لتطوير الحياة في مجتمعات هذه الجامعة،فال يمكن ان توجد جامعة 

 المعنى الحقيقي،اذا هي اهملت البحث العلمي.ب
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التنشيط الثقافي والفكري العام:يعد نشر العلم والثقافة من رسائل الجامعة -3
وهي بمثابة مركز لالشعاع الفكري والمعرفي وتنمية الملكات والمهرات العلمية 
والمهنية،والتي تمثل الحجر االساس لعمليات التنمية الوطنية،فللجامعة دور 
كبير في تقديم المعرفة وتشجيع القيم االخالقية والنهوض بالمجتمع،كما انها 
تسعى للحفاظ على هوية المجتمع والتجديد في هذه الهوية باتجاه تحديات 

 المستقبل.
انفتاح التعليم على العالم الخخارجي واهتمامه بشؤون القضايا الدولية،لتعميق -4

 التفاهم والحوار مع شعوب العالم.
تنمية الموارد العلمية والتكنولوجية واستغاللها من خالل االفراد،القادرين على -5

 تحمل اعباء التنمية وقيادتها.
اعداد الباحثين في مختلف مجاالت البحث العلمي والتقني واالنتاجي ،بما -6

يضمن الكشف عن المعارف الجديدة واالبداع واالبتكار والتجديد في شتى 
 لعلم والمعرفة والفن.ميادين الحياة وا

االسهام في تصحيح نظام القيم واالتجاهات بما يتناسب وطموحات التنمية -7 
في المجتمع ،وزيادة قدرة التعليم على تغيير القيم والعادات غير المرغوب 

 فيها،لخدمة كافة قطاعات االنتاج والخدمات االدارية والقضاء على البطالة.
 التعليم الجامعي في الوطن العربياهم االشكاليات التي تواجه 

 :(4)يواجه التعليم العالي في الوطن العربي اشكاليات عدة من اهمها  
تقليدية هياكل التعليم الجامعي ومؤسساته ،حيث لم يطرأعلى هذه -1

الهياكل وما يرتبط بها من نظم دراسية وبرامج واساليب تدريس ،وتقويم حتى 
 اقدم هذه المؤسسات نشأة.
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يدية ادارة مؤسسات التعليم الجامعي ،فما زالت تنظيماتها تميل الى تقل-2
الهرمية،وآليات صنع القرار ،والتمويل،الى المركزية حتى القوانين واللوائح 

 والتعليمات اصبحت نمطية بأعتبارها نماذج متكررة.
غياب الرؤية الشاملة والنظرة االستراتيجية لدور التعليم الجامعي في -3

 التنمية واستثمار الموارد القومية.مستقبل 
 ؤسسات التعليم الجامعي وازدواجيتها .متضارب وظائف -4
 تقادم النظم وهبوط المستوى المعرفي وبطء عمليات التطوير.-5
عدم توافق خصائص مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي ومهاراته مع -6

 متطلبات سوق العمل المتطورة والمتغيرة.
صادر التعليمية مثل المكتبات والمعامل ومصادر لمضعف الموارد وا-7

 تقنيات التعليم.
أضطراد مع ضآلة الموارد واالمكانات وال تزال بزيادة اعداد الملتحقين -8

 نسبة هذه االعداد االى عدد السكان قليلة.
ضعف آاليات منظومة العمل االداري واالكاديمي والتعليمي مع زيادة  -9

 التدهور النوعي.
دودية مصادر التمويل الحكومي من ميزانية الدولة.وقلة توافر مح-10

 فرص او عدم وجود موارد تمويلية اضافية.
 ديات التي تحتم ضرورة تطوير مؤسسات التعليم الجامعيحالعوامل والت

توجد عوامل وتحديات عدة تجعل من الضروري تطوير التعليم العالي  
 : (4)وتنميته من اهمها

نوعية جديدة من القوى العاملة المدربة لمواجهة متطلبات الحاجة الى -1
رات تقنية ،وقدرة على اتخاذ القرار والمرونة في االداء اسوق العمل من مه

 والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
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تحول العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى لتصبح االن مركزا -2
 خارج حدود الجامعات. لالبداع واالبتكار وانتاج المعرفة

زيادة وتنوع الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي ومن اهم -3
تباين و الدراسة عن بعد،و الدراسة اثناء العمل،و مؤشراته،ارتفاع نسبة الفتيات 

التعلم من و التعليم االذاتي والتعلم من خالل العمل،و اعمار المجتمع الطالبي،
تقليل المناهج و تعلم المهارات ،و ين ،خالل المشاركة ورفض التعليم بالتلق

الدراسية النظرية وتجاوز اساسيات المعرفة الى تطبيقها ،واالقبال على 
التخصصات المرتبطة بسوق العمل ورفض التقيد بالشروط التقليدية للتقدم الى 

 التعليم الجامعي.
م واالتصال في تطوير نظم التعلي التأثير المتعاظم لتكنولوجيا المعلومات-4

 ليمية مثل نظامعن بعد من خالل بيئة تعليمية ذكية تتعدد فيها الخيارات التع
 البريد االلكتروني،والمحادثة من خالل االنترنت ،والمكتبات الرقمية،وغيرها.

شكيل العقل الجمعي او الكوني من االتصاالت والمعرفة في تدور ثورة -5
ختلف دول العالم،واصبحت خالل تجميع المعلومات واعادة تنظيمها ونشرها لم

علوماتية تحتية ضخمة تتحكم فيها لبشرية مترابطة معا بواسطة بنية ماالدمغة ا
 شركات كبرى للمعلومات .

ظهور انماط جديدة من التفكير نظرا لتحول المجتمع من ثقافة عصر  -6
الكثافة واصبح التفكير يتميز بالشمول  فائقةالصناعة الى مجتمع المعرفة 

 ويركز على الكليات ،تفكير يدمج فيه الحدس بالتخيل.
تحول مفهوم مجاالت المعرفة الذي تشكل منذ القرن السادس عشر -7

ث االستتراتيجي الذي والنظريات الى مفهوم مجاالت البحللتاكيد على الحقائق 
م الواقع خارج المختبرات االعلمية عاللى البحث الموجه لمهمة معينة في يؤكد ع

 او البحثية.
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 الهتمام بالكليات والجامعات االهليةأ
ومن الجدير بالذكر ان االهتمام بالكليات الحكومية يجب ان يقابله االهتمام 
بالكليات االهلية والتي بدأت تنتشر بكثرة في عموم بالدنا العربية والسيما في 

تخضع لجميع الخطط والمعايير التي التخصصات العلمية ولهذا يجب ان 
تضعها وزراة التعليم العالي لتكون بمستوى الكليات الحكومية من حيث اعداد 

 .(6)الطالب والمناهج الدراسية والكفاءات التدريسية المتوافرة فيها
تعد الجامعات والكليات االهلية احد اهم روافد النشاط الخاص التي ينصب 

في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية ،فهي نشاطها العلمي والتربوي 
احدى مؤسسات التعليم العالي التي تقع عليها مسؤولية وواجبات مهمة في 
مجال اعداد وتخريج المالكات الوظيفية والعلمية المتخصصة القادرة على قيادة 
االنشطة االنتاجية المختلفة في المجتمع .ان هذه المسؤولية تفرض عليها ان 

ون بمستوى علمي وثقافي وتنظيمي يؤهلها الى ان تتنوع في اهدافها وانشطتها تك
العلمية والتربوية بما يفضي اليجاد مالكات متخصصة في مختلف االنشطة 

وينظر الى التعليم الجامعي االهلي بأنه رافد حيوي مساند للتعليم  .(5)االقتصادية
االقتصادية والعلمية للبلد الحكومي كونه يسهم اسهاما فاعال في دعم البنى 

 .(4،6)وتخفيف االنفاق الحكومي على التعليم
وتقوم فلسفة التعليم الجامعي االهلي وفق مبدأاشتراك المواطنين في تحمل 
مسؤولية نشر العلم وتطويره كونه يعد شريكا للدولة في بناء الفرد والمجتمع 

على ان يبقى تحت  والعمل على تقليل دور الدول واجتذاب االستثمار الخاص
 .(4)اشراف الدول والهميته في التنمية االقتصادية واالجتماعية
تقف حائال امام  لتييعاني التعليم االهلي الجامعي من مشاكل عدة  وا

تطوره لذا اصبح التصدي لهذه المشكالت جزءا من عملية اصالح التعليم 
ول العالي عبر تشخيص مفاصل الضعف في هذا القطاع وطرح الحل
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والمعالجات الكفيلة بما يمكنها من ممارسة دور ايجابي في تخريج نخبة نافعة 
 :(4،6)ومنتجة للمجتمع،ومن اهم هذه المشاكل

نقص المالكات من التدريسيين في كثير من االختصاصات والسيما -1
ة لمية خارج البلد نتيجوذلك نتيجة لهجرة عدد كبير من الكفاءات الع العلمية ،
بعض الجامعات العربية في دول الجوار من امتيازات  مادية ومعنوية  لما تقدمه

دفع الكثير منهم الى الهجرة مما احدث نقصا واضحا في كثير من 
فأصطرت بعض  االختصاصات الطبية والهندسية واالدارية والمحاسبة ،

االقسام لعدم توافر التدريسيين من ذوي االلقاب الكليات االهلية الى غلق هذه 
لعلمية الالزمة الستمرار عمل هذه االقسام او لفتح اقسام جديدة حسب شروط ا

 وتعليمات وزارة التعليم العالي.
ابنية والبنايات التي تشغلها  لكليات والجامعات االهلية ال تملكاغلب ا -2

تتناسب مع التطور الكمي  حاليا غير مناسبة ،النها لم تصمم كأبنية جامعية
الكليات لذا اصبحت اغلب هذه الكليات تعاني من نقص مستمر والنوعي لهذه 

في القاعات الدراسية والمرافق االدارية والتي ال يتناسب عددها حاليا مع 
 االعداد المتزايدة للطلبة.

نقص في المختبرات والتجهيزات االخرى المكملة لعمل المختبر في -3
ا في التطبيقات العملية بعض االقسام للكليات االهلية مما يشكل خلال واضح

 لدى الطلبة.
تقرار في سياسة القبول في الجامعات والكليات االهلية سنويا عدم االس -4

ويرجع سبب ذلك الى عدم تحديد اهداف كمية ونوعية للتعليم الجامعي االهلي 
 عندما تعد وزارة التعليم العالي خطة القبول في الجامعات الرسمية سنويا.

الهلي الجامعي يعاني من اختالالت هيكلية كثيرة والسيما ان التعليم ا -5
في العالقات الموجودة بين العناصر االساسية للعملية التعليمية ومستلزماتها 
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الل هو نتيجة عدم الوضوح الفكري والفلسفي لتحديد وهذا االختالمادية والبشرية 
جية له في مسارات هذا القطاع في المجتمع مما ادى الى عدم وجود استراتي

الخاص بالكليات  القانون عملية التنمية.فضال عن عدم وجود تحديث على 
 االهلية .
إن المشكلة االساسية في التعليم االهلي هي إن هذه المؤسسات تدتار  -6

المستثمرين وان دور االدارات العلمية يكون تابع الى المستثمرين والذين من قبل 
 الربحي من التعليم. يبعدوا كل من ال يتوافق مع نهجهم

افتقار الكليات والجامعات االهلية الى التوصيق الوظيفي حيث في  -7
 كثير من المفاصل نجد عدم وجود تطابق بين التخصص والموقع االداري.

وقد أشرت هذه  الني ادفع اجور"" -وجود مفهوم "" انا الزم انجح -8
تعليم العالي والبحث العلمي الظاهرة السلبية االجراءات التي قامت بها وزارة ال
 باعفاء بعض االدارات في التعليم الجامعي االهلي.

ان وضع خطط استراتيجية للتعاون مع الجامعات الرصينة في عموم 
مشروع كبير ومهم سوف يحقق جميع طموحات اجمع الوطن العربي والعالم  

الدراسات والبحوث العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي سواء من خالل تبني 
وتطبيقها على ارض الواقع او من خالل تبادل الخبرات والعقول ،اي يجب ان 
يكون التركيز على الجودة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي من اجل ان 

 . (6)تكون هناك تنمية مستدامة في جميع قطاعات الدولة
 التعليم الجامعيفي جودة معايير ال

يقصد بضمان جودة التعليم العالي تلك العملية الخاصة بالتحقق من ان 
المعايير االكاديمية المتوافقةمع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها 
وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على 

تعلم والبحث العلمي المستوى القومي او العالمي ،وان مستوى جودة فرص ال
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والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعد مالئمة او تفوق توقعات كافة انواع 
المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.وقد عرف انه 
مفهوم متعدد االبعاد يشمل دميع وظائف وانشطة التعليم العالي:التدريس ، 

العلمي ، العاملين في المؤسسة ،الطالب ،المباني البرامج االكاديمي،البحث 
،التجهيزات المادية ،والخدمات المصاحبة للعملية التعليمية والخدمات المجتمعية 

 .(9)،وتتم عملية التقييم من خالل التقييم الذاتي والتقييم الخارجي
تعد ادارة الجودة الشاملة احدى النظريات االدارية المرغوبة والسائدة في 
المرحلة الحالية،ويرتبط هذا المفهوم بالجودة ذاتها والتي تدل على مجمةعة من 
الصفات والمميزات التي تتعلق بنوعية الخدمة الرضاء المستفيدين بصورة 
كاملة.واكدت معظم الدراسات ان تطبيق ادارة الجودة الشاملة له اثاا ايجابية 

يادة االنتاجية،وتحسن على اداء المؤسسات التي تطبقها ،وذلك من خالل ز 
مستوى االرباح،وانخفاض التكاليف وتحسين االداء وعالقات الموظفين وارتفاع 
الرضا الوظيفي لديهم،ولذلك زاد االهتمام بها وازدادت سرعة انتشارها في العالم 
وفي مختلف المجاالت.اال ان جودة الخدمة في التعليم العالي لم تعط االهتمام 

بد من االهتمام بأدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي الكافي ،ومن هنا ال
،كون التعليم ال ينظر له على انه نظام خدمات ال مقابل لها،بل اصبح ينظر 

ولم يعد النظام التعليمي يعمل اليه كنظام انتاج يقيم في ضوء تكلفته والعائد منه،
لتعليمي ان يوفر بمعزل عن النظم  االخرى،حيث تتوقع تلك النظم من النظام ا

لها مخرجات في مستوى جودة تتناسب مع احتياجاته ،وان اي نقص او تقصير 
في هذه المخرجات يكلف النظم االخرى تكاليف كثيرة في اعداد برامج تأهيل 
وتدريب،والنظام التعليمي البد ان يطور اهدافه وعملياته،ومحرجاته حتى ننالئم 

 .(10)لتي يمر بها العالم االنمع التغيرات المتسارعة التنافسية ا
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وتعد جودة التعليم احدى القضايا المهمة والحيوية في نظام التعليم 
المعاصر ،فالمناهج والبرامج التعليمية التي طبقت لتحسين نوعية التعليم في 
الماضي حققت تحسنا محدودا في االداء االكاديمي في التعليم الثانوي 

ال تزال موضوعا مثيرا لالهتمام حيث ان  والجامعي ،غير ان جودة التعليم
النظام الحالي في العديد من البلدان ال يهيئ الطلبة كمخرجات جيدة لسوق 

وال يمنحهم الفرصة لالبداع واالبتكار للتعبير عن  العمل بصورة كافية،
طاقاتهم.تسعى الجودة الشاملة الى اعداد طلبة بسمات وخصائص معينة 

يف مع تدفق المعلومات وعمليات التغيير المستمرة تجعلهم قادرين على التك
بحيث ال ينحصر دورهم  في استهالك المعرفة بل في  والتقدم الثقافي الهائل ،

واالفادة منها في عملية التعلم،وتخريج طلبة  كيفية التعامل مع هذه المعلومات
 .(10)قادرين على ممارسة دورهم بصورة افضل في خدمة المجتمع

حقيق الجودة في العملية التعليمية يتطلب توجيه كل المالكات لذلك فأن ت
البشرية والمناهج الدراسية والعمليات والبنى التحتية لالسهام الفعال في تكوين 
واعداد الكفايات العلمية التي تؤدي دورا بارزا في تلبية احتياجات سوق العمل 

الدولية للمواصفات للنهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته.وقد اصدرت المنظمة 
مجموعة من المعايير والمواصفات مثل مجموعة  1987والمعاير منذ عام

ISO-900  وهذه المعايير تركز على تحقيق  1987،1994،2000لالعوام،
ضمان الجودة وتكريسه حيق يؤدي تطبيق هذه المعايير الى فوائد متعددة في 

قق رضا الطلبة وسوق العمل التعليم العالي ،اذ انها تحسن االداء الجامعي وتح
 .(6،10)والمجتمع عن خدمات التعليم الجامعي

 :(9)العالي التعليم في الجودة معايير اهم ومن
تتمثل معيار الجودة هنا في تأهيل  معايير جودة عضو هيئة التدريس:-1

االساتذة عمليا وسلوكيا وثقافيا ليتمكن من اثراء العملية التعليمية،ويجب االخذ 
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االعتبار حجم الهيئة التدريسية وكفايتهم واسهاماتهم في خدمة المدتمع بعين 
 واحترامهم للمتعلمين.

تأهيل الطلبة علميا واجتماعيا وثقافيا ليتمكن من  معيار جودة الطالب:-2
استيعاب دقائق المعرفة،مع مراعاة نسبة عدد الطلبة ومتوسط تكلفة الطالب 

 تعدادتهم للتعلم.والخدمات المقدمة له ودافعيتهم واس
تقوم على اساس ان الطالب هو محور  معايير جودة المناهج الدراسية:-3

العملية التعليمية،تمكن جودة المناهج من مساعدة الطالب على توجيه ذاته في 
دراساته وبحوثه،وتكوين شخصيته وتدعيم اتجاهاتهم او تغييرها وخلق مهرات 

الدراسي،ويتمثل قياس جودة المناهج في جديدة الثراء مهاراتهم وتحصيلهم 
مستواها ومحتواها واسلوبها وطريقتها وامكانية تعبيرها عن الواقع،وتتماشى مع 

 المتغييرات التكنولوجية والتطورات المعرفية.
بالشمولية لبرامج يجب ان تتميز ا البرامج التعليمية:يير جودة امع-4

ات السريعة الحاصلة اليوم في والتكامل والعمق،والمرونة  لتستوعب التطور 
جميع المجاالت ، والغاء الطرائق التقليدية في التعليم مثل التلقين وحشو اذهان 
الطلبة بالمعلومات والعمل على جعل الحص الدراسية اكثر اثارة وحماسة وجعل 
المتعلم هو محور العملية التعليمية،ةاشراكه في تقديم الدروس لتحفيزه على 

 لومات وتقديمها.البحث عن المع
وهي ضرورة لتحقيق التكامل في عملية  معايير جودة طرائق التدريس:-5

التدريس النظري والتطبيقي وربطها بالواقع ليتمكن الطالب من استيعابها وفهمها 
 وتطبيقها في تجارب حياته.

على االستاذة استخدام اساليب متنوعة في  معايير جودة تقويم الطالب:-6
لطلبة مع االلتزام بالموضوعية والشفافية والعدالة والتدريب المستمر تقويم اداء ا
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على التقويم واختيار االساليب ،واختيار االسلوب االفضل الذي يحدد المستوى 
 الحقيقي للطالب وقياس مخرجات التعلم كوضع نظام فعال لتقويم ادائهم.

ب ان تكون يج معيار جودة العالقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع:-7
المؤسسة التعليمية متفاعلة مع المجتمع بجميع قطاعاته االنتاجية والخدمية 
،وتلبي حاجاته وقادرة على حل مشاكله،وذلك بوضع تخصصات تخدم سوق 

 العمل.
يقوم على توفير المباتي والقاعات  معيار جودة االمكانات المادية:-8

اف ومدى افادة الطالب من والمدرجات والتجهيزات ،وقدرته على تحقيق االهد
بنوك المعلومات واالنترنيت ،الن ذلك يؤثر على جودة التعليم من حيث تنفيذ 

 الخطط التي تم وضعها او البرامج التي تم اعدادها.
يتحقق من خالل تقييم كل المعايير السابقة  معيار جودة تقييم االداء: -9

 ،لضمان جودة التعليم وتحقيق التقدم والتميز.
 اتمة والنتائج:الخ

 لمفردات مسستفيضة دراسة منا يتطلب تطوير التعليم العالي في التركيزإن 
 واالهلية الحكومية الجامعات في تدرس التي المختلفة والتربوية العلمية المناهج

 تهتمإن  جدا المهم من لذا مهمة ضرورة المنهجي فالمحتوى  سواء، حد على
 اللجان اعضاء اختيار في معينة وثوابت معايير بأختيار المختصة الجهات

 والخبرة العلمي اللقب مراعاة مع للمناهج االولى الخطوط وضع على والمشرفون 
 الخطط وضع في واضح بشكل ينعكس سوف وهذا الدقيق، والتخصص العلمية

 تعاني الذي الكبير الخلل وألصالح المنهجية، الكتب تأليف عند االستراتيجية
 مع اوالعلمية، االنسانية العلوم في سواء العربية الدول بعض في المناهج منه

 الذي التطور المواكبة تقريب سنوات خمس كل عليها واالضافة التغيير ضرورة
 المتقدمة. الدول تشهده
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 لتالفي واصالحها القديمة للمناهج تقييم عمليةإجراء  جدا الضروري  ومن
 للطالب والذهني المعرفي المستوى  مراعاة مع بعضها، في وردت التي االخطاء
 للدول. المادية االمكانيات مع يتناسب وبما بينهم، الفردية والفروق 
 امر المتقدمة الدول لبعض العلمية المناهج من االقتباس محاولةإن  كما

 الخطة على ثقيال عبئا يشكل بحيث وحرفيا عقيما اقتباسا يكون  الإن  على مهم
نما  الدول لبعض التعليمية االستراتيجية  لتطوير قابلل مفيدا اقتباسا يكون وا 

 يخدم بما وتوظيفها والعلمية المادية الدول امكانيات مع ويتالئم بالمرونة ويتسم
 التعليمية . العملية

 اختيار في تنموية استراتيجية خطط بوضع االهتمامإن  اخر جانب ومن
 لذا للغاية، مهم امر والدكتوراه اوالماجستير البكالوريوس مرحلة في الطالب
 الختيار رصينة واسس وثوابت معايير وضع المختصة الجهات على وجب
 النفسي واالستعداد العلمية واالمكانية الكفاءة شروط فيهم تتوافر نمم الطلبة

 متميزين وباحثين المستقبل في والتدريس للدراسة مؤهلين يكونوا بحيث والمادي
 ولهذا كميا، وليس نوعيا اختيارهم يكون إن  يجب اي تخصصه، حسب كل

 العلمي والبحث العالي وزراةالتعليم بين ومشتركة دقيقة دراسةإعداد  يجب
 يتالئم وبما الطالب من المؤهلة االعداد الستقطابوالتخطيط  التربيةتي ووزار 
 ميدان في االنخراط على الطالب تشجيع على التركيز مع السوق . حاجات مع

 فرص يوفر المهني فالتعليم العمل، سوق  يحتاجه ما ووفق المهني التعليم
 بعد له مناسبة مهنة لممارسة الطريق له ويمهد العلم لطالب وكثيرة متنوعة
 ألتاحة العلوم هذه لتدريس متخصصة كليات بأنشاء االهتمام مع التخرج
 في العليا دراساتهم الكمال المعرفية الحقول هذه في المتفوقين للطلبة الفرصة
 امام عائقا ويشكل كاهله يرهق مما البلد خارج اكمالها من بدال بلدهم داخل

 مستقبله.
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 مخرجات تفعيل هو به واالهتمام له االنتباه يجب الذي المهم واالمر
 والتخصصات التاالمج وفي لهم العمل فرص توفير خالل من الجامعات
 االجتماعية المشاكل من كثير وحل البطالة تقليل في يسهم مما لهم المناسبة

 االعداد الستيعاب العمل سوق  مع مشترك تعاون  يتطلب وهذا واالقتصادية،
 واالضافة للتغيير قابلة مدروسة خطط ووضع الجامعات خريجي من الكبيرة
 البالد. في المتوافرة واالمكانيات الظروف ووفق

 االساتذه من عدد استقطاب منا يتطلب التعليمية بالعملية االهتمامإن 
 ولكي خبراتهم، من لالفادة العلمية بالكفاءة لهم يشهد ممن واالجانب العرب
 وبسيطة سهلة وبطريقة قرب عن العالمية التجارب اهم على الطالب يطلع
 قصير. وبوقت اقل، وبكلفة
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          The study of the reality of higher education and 
scientific research is one of the important and realistic 
studies, because of its great impact on the reality of 
universities and institutes, especially the major challenges it 
faces, and the importance of its outputs in the labor market 
and the development of scientific, economic and social life.                             
The research highlighted the importance of developing 
higher education and its relationship to human and 
sustainable development and community development, as 
well as addressing the most important problems and 
challenges experienced by colleges and universities and the 
most important effective solutions through which the 
planned accomplishments can be achieved according to the 
appropriate strategic plans for them, as well as a reference to 
the reality of private education And its importance and the 
most important problems facing it and the best means and 
methods to address them, as well as quality standards in 
higher education.                                                                    
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